
 

  

 

 

Examensarbete 

 

Elektromekanisk växel för tunga lyft 
Konceptutveckling 

 

 

 

Författare: Simon Andersson, 

Sebastian Gunnarsson 

Handledare: Samir Khoshaba, 

Linnéuniversitetet, Institutionen för 

maskinteknik 

Examinator: Samir Khoshaba, 

Linnéuniversitetet, Institutionen för 

maskinteknik 

Handledare, företag: Hans Hansson, 

Swepart Transmission AB 

Datum: 2014-05-29 

Kurskod: 2MT00E, 15 hp 

 



II 

 

Sammanfattning 

Grunden för studien ligger hos en nypatenterad växellåda utvecklad av 

hjärtläkaren och uppfinnaren Stig Lundbäck. Växellådan är vidareutvecklad 

av Corpower Ocean AB och kallas för kaskadväxel och är tänkt att användas 

i vågkraftverk. Genom att överföra en linjär rörelse till en roterande rörelse 

kan energin tas tillvara med hjälp av generatorer som sitter monterade på 

växellådan.  

 

Syftet för detta projekt är att ta fram ett koncept av ett lyftsystem, med 

CorPower Oceans växellåda, som är mer energieffektivt än vad ett 

hydrauliskt lyftsystem är. Målet är att kunna använda tekniken från 

CorPower Oceans växellåda omvänt till att utföra tunga lyft som ett 

alternativ till hydraulik. Projektet är avgränsat till att applicera växellådan 

och kuggstång på en gaffeltruck med lyftkapacitet på tio ton. För att denna 

lösning ska kunna bli ett alternativ till hydraulik har en grov 

kostnadsuppskattning gjorts av nödvändiga delar. 

 

Det huvudsakliga verktyget i detta projekt kommer att vara 

produktutvecklingsprocessen Systems Engineering där enbart de mest 

relevanta delarna kommer användas för att ta fram ett koncept. Denna metod 

är vald då författarna tidigare har arbetat med den och känner sig trygga i 

den. 

 

Beräkningar av hållfasthet och dimensioner hos kuggstängerna görs för att 

säkerställa möjligheten för denna lösning. Till detta väljs även ett lämpligt 

smörjsystem för att bibehålla livslängden. För att kunna montera 

kuggstängerna på truckens mast görs även en dimensionering av ett 

skruvförband.  

 

En av de större delarna i detta projekt är att välja vilken elmotor som är mest 

lämplig för att kunna utföra ett lyft på tio ton. För att finna det bästa 

alternativet har flertalet företag som tillverkar elmotorer och personer 

kunniga inom området rådfrågats. 
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Summary 

The basis of the study lies with a newly patented gearbox by cardiologist 

and inventor Stig Lundbäck. The gearbox is further developed by CorPower 

Ocean AB and is called a cascade gearbox and is supposed to be used in a 

wave energy device. By translating a linear motion into rotary motion, the 

energy can be utilized with the help of generators that are mounted on the 

gearbox.  

 

The purpose of this project is to develop a concept of a lifting system with 

CorPower Oceans gearbox that is more energy efficient than a hydraulic 

lifting system. The goal is to use technology from CorPower Oceans 

gearbox inversely to perform heavy lifting as an alternative to hydraulics. 

The project is limited to applying the gearbox and gear rack on a forklift 

with a lifting capacity of ten tons. For this solution to become an alternative 

to hydraulics a rough estimations of the cost has been made for the 

necessary parts. 

 

The main tool in this project will be the product development process 

Systems Engineering where only the most relevant parts will be used to 

develop a concept. This method is selected because the authors have worked 

with this method before and feel comfortable working with it. 

 

Calculations of the strength and dimensions of the gear racks are made to 

ensure the possibility of this solution. Added to this is also selecting an 

appropriate lubrication system to maintain longevity. In order to mount the 

gear racks on the forklift’s mast a bolted joint is dimensioned. 

 

One of major elements of this project is to choose the most suitable electric 

motor to perform a lift of ten tons. To find the best option, multiple 

companies that manufacture electric motors and people with knowledge 

within the field have been consulted.  
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Abstract 

The basis of the study lies with a newly patented gearbox by cardiologist 

and inventor Stig Lundbäck. Stig founded CorPower Ocean AB to further 

develop the gearbox to be used in a wave energy device. The purpose of this 

project is to develop a concept of a lifting system with CorPower Oceans 

gearbox that is more energy efficient than a hydraulic lifting system. The 

goal is to use technology from CorPower Oceans gearbox inversely to 

perform heavy lifting as an alternative to hydraulics. The project is limited 

to applying the gearbox and gear rack on a forklift with a lifting capacity of 

ten tons. 

 

The main tool in this project will be the product development process 

Systems Engineering where only the most relevant parts will be used to 

develop a concept. Calculations of the strength and dimensions of the gear 

racks are made to ensure the possibility of this solution.  

 

Wave Energy, CorPower Ocean, Gearbox, Swepart Transmission, Forklift, 

Concept Generation  
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Förord 

Detta projekt kom som idé från CorPower Ocean AB som har utvecklat en 

ny typ av växellåda för vågkraftverk. Företaget såg möjligheterna att inom 

andra användningsområden integrera denna invention. Samarbete med 

Swepart Transmission AB, har möjliggjort detta projekt då de har goda 

kunskaper om inom detta område och är tillverkare av växellådor. 

 

Området som arbetet har behandlat är större än vad som var förväntat, och 

många moment i projektet kan ses som specialistområden. Exempel på detta 

var processen med att ta fram en lämplig drivlina, området är omfattande 

och avancerat och kräver djupgående kunskaper för att lösa. 

 

Ett stort tack till: 

 

Hans Hansson som är teknisk chef på Swepart Transmission AB, som har 

bistått med handledning och teknisk kunskap. 

 

Göran Ewing, Universitetsadjunkt vid Linnéuniversitet, för alla frågor du 

svarat på om elektronik. 

 

Samir Khoshaba, Universitetsadjunkt och handledare vid Linnéuniversitetet 

 

Linn Sevefjord och Kalle Bergqvist, Civilingenjörsstudenter vid KTH 

Stockholm 

 

Patrik Möller, VD, CorPower Ocean AB, Stockholm 

 

 

 

 

Växjö 2014-06-07 

Simon Andersson 

Sebastian Gunnarsson  
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 

Grunden för vår studie ligger hos en nypatenterad växellåda utvecklad av 

hjärtläkaren Stig Lundbäck. Stig startade 2009 företaget CorPower Ocean 

AB som har ett nära sammarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 

i Stockholm. De har tillsammans utvecklat en ny typ av vågkraftverk där 

växellådan generar ström då den rör sig upp och ner längs en kuggstång. 

Idéen till projektet kommer från att vända på den här funktionen och tillföra 

energi för att kunna utföra tunga lyft. Swepart Transmission har fått i 

uppdrag att tillverka denna växellåda. 

 
Figur 1.1 Vågkraftverk från CorPower Ocean AB 

1.2. Syfte och mål 

Syftet för detta projekt är att ta fram ett koncept av ett lyftsystem med 

CorPower Oceans växellåda som är mer energieffektivt än vad ett 

hydrauliskt lyftsystem är. Samt att grovt uppskatta kostnader för att motivera 

konceptet. 

Målet för detta projekt är att kunna använda tekniken från CorPower Oceans 

växellåda omvänt till att utföra tunga lyft som ett alternativ till hydraulik i 

truckar. 
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1.3. Avgränsningar 

Då projektet är väldigt omfattande är det nödvändigt att avgränsa det då 

tidsramen är tio veckor. Arbetet avgränsas till: 

 

 Applicering på en eldriven gaffeltruck med en lyftkapacitet på tio 

ton. 

 Dimensionering och hållfasthetsberäkningar av kuggstång. 

 Val av lämplig elmotor till lyftsystemet. 

 Utforma/ välja ett lämpligt smörjsystem. 

 Möjligheten att återmata energin som går åt till att lyfta. 

 Grov kostnadsuppskattning av nödvändiga komponenter. 

Författarna kommer enbart titta överskådligt på återmatningen av energi och 

hur den ska lagras då detta ligger inom området elektroteknik. Det är ett 

område författarna inte behärskar och därför kommer enbart nödvändig 

information om detta tas upp för att kunna göra en kostnadsuppskattning. 

1.4. Företagspresentationer 

De företag som är involverade i detta projekt är Swepart Transmission, 

CorPower Ocean, Kalmar Industries och Konecranes Lifttruck. Följande 

avsnitt är korta presentationer av dessa företag. 

Swepart Transmission AB 

1945 startade bröderna Axel och Bertil Bengtsson sin mekaniska verkstad i 

Hultaberg i norra Skåne. Företaget kallar de för Bröderna Bengtsson Mekan 

AB. Tillverkningen bestod av skruvstycken, mässingsspindlar och 

hydraulikutrustning. Företget flyttar sin fabrik till Liatorp 1956, ett år 

tidigare har Bertil gått ur tiden och efterträtts av den tredje brodern Torsten. 

Torsten är ingenjör och har arbetat med konstruktion av 

kuggbearbetningsmaskiner, han leder in verksamheten på 

kugghjulstillverkning. 

 

Under 70-talet går utvecklingen framåt och dotterbolaget Nybro 

Stålprodukter bildas för att tillfredsställa den ökade efterfrågan på främst 

verktygsplattor och kuggstänger. Bland de nyare kunderna företaget får 

under 70-talet finns Saab-Scania och Husqvarna. 1976 blir företaget en del 

av Tändsticksbolaget genom försäljning, Tändsticksbolaget bildar en 

maskindivision med namnet Arenco Parts. 

 

Företagen i Arenco Parts bryter sig vid årsskiftet 1980/81 loss från 

Tändsticksbolaget och bildar SwePart-gruppen. SwePart-gruppen består av, 

förutom Bröderna Bengtsson Mekan AB, Läreda Mekan, Tidamek och 
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Nybro Stålprodukter. Under 80-talets senare delar görs stora investeringar i 

nya högteknologiska maskiner och verksamheten inriktar sig mer på 

avancerade produkter inom transmission. 

 

Våren 1996 byter Bröderna Bengtsson Mekan AB namn till Swepart 

Transmission AB och senare samma åt förvärvas SwePart-koncernen av 

Hexagon. Under början av 2000-talet går företaget sämre och Hexagon 

beslutar om ett omstruktureringsprogram då de bedömer att det finns stor 

utvecklingspotential i företaget. Det nya Swepart Transmission 

marknadsförs 2004 till fordonsindustrin och omsättningen ökar med 40 % 

redan första året. Parallellt satsas det på konstruktion och utveckling. 

Swepart köpte 2007 tillverkningen av komponenter i Sibbhult när Scania 

beslutar att lägga ner sin växellådsfabrik de har där. 

 

Idag tillverkar Swepart Transmission kundspecifika växellådor, kugghjul 

och andra transmissionsdetaljer för industri och fordon. Bland kunderna 

finns Volvo Lastbilar, Scania, ABB och Atlas Copco. (Swepart 

Transmission 2014) 

CorPower Ocean AB 

2009 startades CorPower Ocean AB av svenske hjärtläkaren och 

uppfinnaren Stig Lundbäck. CorPower Ocean har ett nära sammarbete med 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm och tillsammans tror de 

sig ha hittat en ny sorts vågkraftverk som är tre till fem gånger energitätare 

än nuvarande. Tekniken för vågkraftverket bygger på det mänskliga hjärtat 

och vågkraftverket förväntas kosta en tredjedel av vad dagens metoder gör.   

 

Vågkraftverket fungerar genom att en boj följer vågornas rörelser och drar 

en kuggstång som är förankrad i havsbotten. På denna kuggstång sitter en 

nypatenterad växellåda med pinjonghjul som tar upp lika mycket var av 

kraften från rörelsen. Till pinjonghjulen sitter sedan två utgående axlar med 

generatorer som konverterar rörelsen till elektricitet. 

 

Denna nya typ av vågkraft är ännu inte satt i produktion utan testas 

fortfarande, under 2014 och 2015 ska tester i halvskala göras i Atlanten i 

sammarbete med Iberdola Engineering and Construction. (Patrik Möller 

2014) 

Kalmar Industries AB 

1960 startades Bröderna Anderssons Mekaniska Verkstad utanför Ljungby 

av bröderna Rune och Holger Andersson. När de började tillverka truckar 

gjordes detta som bakvända lastbilar som köptes in av Vägkassan. Truckarna 

fick eget chassi 1964. (Ljungby Maskin 2014) 
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En ny fabrik byggdes i Ljungby 1966 då lokalerna blivit för små. Samtidigt 

bytte företaget namn till AB Ljungbytruck. Ständiga förbättringar av 

maskinerna skedde under 60-talet och främst prioriterades utvecklingen av 

hyttens ergonomi. (Ljungby Maskin 2014) 

 

Rune och Holger sålde 1975 företaget till Kalmar Verkstad, det som idag är 

Kalmar Industries. Bröderna följde med företaget men sa efter en kort tid 

upp sig och startade återigen egen verksamhet. (Ljungby Maskin 2014) 

 

Idag har Kalmar Industries sin fabrik i Lidhult, ett par mil utanför Ljungby. 

Företaget ingår i Cargoec Sweden AB tillsammans med Hiab och 

MacGregor. Moderbolaget Cargotec OY är ett finskt bolag med cirka 11 000 

anställda. Kalmar tillverkar än idag truckar, men även andra maskiner 

ämnade för lyft, med lyftkapacitet från 5 till 90 ton. (Kalmar Industries 

2014) 

Konecranes Lifttrucks AB 

1947 startades Silverdalens Mekaniska Verkstad (SMV) och 1959 byggdes 

den första gaffeltrucken i fabriken. Företget fick en ny ledning 1994 och ett 

år senare, 1995, byggdes en ny fabrik i Markaryd samtidigt som en ny 

truckserie lanserades. Truckserien bestod av gaffeltruckar, 

containerhanterare och reach stackers. (Konecranes Lifttruck 2014) 

 

SMV blev 2004 en del av det finska bolaget KCI Konecranes och bytte 

därmed namn till Konecranes Lifttruck AB. 2013 introducerade Konecranes 

världens första hybrid reach stacker med en lyftkapacitet på 45 ton. I 

fabriken i Markaryd tillverkas idag gaffeltruckar, containerhanterare och 

reach stackers med lyftkapacitet från 8 till 80 ton. (Konecranes Lifttruck 

2014) 
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2. Teori 

Detta avsnitt beskriver de relevanta delarna i produktutvecklingsprocessen 

enligt Systems Engineering, de olika maskinelement som är intressanta för 

studien samt lite om gaffeltruckar. 

2.1. Systems Engineering 

Produktutvecklingsprocessen enligt Systems Engineering görs enligt åtta 

steg. Dessa beskrivs mer ingående under kommande kapitel. Alla steg 

kommer inte att beskrivas då de inte anses nödvändiga för projektet. 

2.1.1. Definition av problemet  

Det första steget i produktutveckling enligt Systems Engineering är att först 

få förståelse vad projektet handlar om och vad dess syfte är. Projektet måste 

namnges och innehållet måste bli sett från olika synvinklar för att det 

verkligen ska bli förstått. Det är även viktigt att definiera de olika 

karaktärerna i lösningen: Vad lösningen till problemet ska uppfylla. Det finns 

tre delsteg till att definiera problemet:(Jackson 2010, ss.13-14) Följande 

punkter styrks i: (Johannesson 2013, et al. ss.136-138) 

 

1. Definition av projektet 

2. Definition av innehållet 

Definition av projektet 

När ett nytt projekt påbörjas finns det alltid ett problem och/ eller en idé. Det 

kan vara en ny produkt eller en redan befintlig som har ett fel som behöver 

lösas. Det viktigaste är att personerna som ska jobba med projektet finner 

det intressant och är motiverade till att arbeta med det. Det är viktigt att 

tidigt i projektet göra skisser på olika idéer, hur bra eller dåliga skisserna är 

spelar ingen roll. Syftet med att göra skisser är att starta processen för att 

visualisera idén. (Jackson 2010, p.14) 

 

Hur processen för produktutveckling ser ut kan variera beroende på vilken 

typ av produkt det är som ska utvecklas. Det finns faktorer som begränsar ett 

projekt, exempelvis budget och/ eller tid. På grund av dessa faktorer är det 

viktigt att vara effektiv, annars visar det sig kanske att för mycket tid har 

lagts på att planera projektet istället för att faktiskt utföra något arbete. Att 

bestämma hur mycket av processen som ska användas och hur detaljerat 

arbetet ska vara kallas att skräddarsy processen. Det finns steg i 

produktutvecklingsprocessen som går att hoppa över ifall de inte går att 

tillämpa på projektet men det kan vara farligt då majoriteten av dem bygger 

på varandra. Enligt Peter L. Jackson är den bästa guiden till att skräddarsy 

processen erfarenhet (Jackson 2010, s.20) 
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Det är inte bara den grupp av människor som ingår i konstruktionsteamet 

eller företaget som tillverkar och säljer produkten som är involverade i ett 

designprojekt utan det är även de människor som köper och använder 

produkten. Dessa människor kommer i kontakt med produkten på olika sätt 

och ser därför också den på olika sätt. Det är därför viktigt att identifiera 

dessa människor (eller grupper av människor) och avgöra vem som är 

ägaren, kunden och vem som är användaren. En person kan ha alla rollerna 

och flera personer kan ha samma roll. För att kunna identifiera rollerna är 

det viktigt att veta vad som definierar dem. (Jackson 2012, ss.20-21) 

 

Ägaren är personen eller personerna som sätter målen och fattar avgörande 

beslut relaterade till designen av produkten. Kunden är personen eller 

personerna som beslutar inköpet av produkten och sätter den i användning. 

Användaren är personen eller personerna som använder produkten i dess 

syfte.(Jackson 2010, s.21) 

 

Det sista steget i definieringen av projektet är att skriva en verksamhetsidé. 

En verksamhetsidé är en koncis förklaring av de mål eller syfte projektet 

avser i ägarens ögon och ska beskriva vad organisationen ska producera och 

hur den ska bli erkänd. Den ska beskriva vad som vill uppnås, för vem 

produkten eller tjänsten är och hur de skiljer sig från andra på marknaden. 

(Jackson 2010, ss.23-24) 

Definition av innehållet 

Ett väldigt vanligt problem i många projekt är att det blir fel i 

kommunikationen mellan gruppmedlemmarna eftersom de många gånger ser 

projektet på olika sätt. I ett projekt där någon jobbar ensam är inte detta 

något problem då ingen kommunikation sker. Ju fler personer som jobbar 

med ett projekt, desto högre blir risken för att kommunikationen misslyckas 

av den enkla anledningen att fler personer behöver kommunicera med 

varandra. Det är därför viktigt att klargöra och bestämma gränser för 

projektet, med detta menas vad som är relevant för projektet och vad som 

inte är det.(Jackson 2010, s.26) 

 

Ett system kan komma i kontakt med flera olika enheter, dessa enheter kan 

vara interna, externa eller irrelevanta. Externa enheter är enheter som 

interagerar med produkten men inte påverkas av förändringar av designen 

hos produkten.(Jackson 2010, s.26) 

  



7 
Simon Andersson, Sebastian Gunnarsson 

Ett system är ett antal objekt med olika förhållande till varandra. När 

systemet och de externa enheterna är identifierade måste förhållandet mellan 

dessa enheter och systemet hittas, detta för att få en syn på systemet i ett 

större sammanhang. Syftet med detta är för att kunna se varför de externa 

enheterna är kopplade till systemet. För att kunna få ett bra slutresultat på 

projektet är det viktigt att få förståelse för vilket sammanhang systemet 

kommer att användas i. Den här förståelsen är oftast erhållen genom att 

besöka kunden, studera systemet i användning eller miljön det kommer att 

användas i. (Jackson 2010, s.26) 

 

För att uppnå ett framgångsrikt projekt är det viktigt att inkludera kunden. 

Detta görs enklast genom att spendera tid hos kunden tillsammans med 

denne. Någon existerande produkt behöver inte finnas för att detta ska kunna 

göras. Ett annat sätt än att spendera tid med kunden är att införskaffa 

kommentarer från kunden genom att intervjua anställda, be dem att svara på 

enkäter eller samla felloggar. Ytterligare sätt kan vara att dela ut gratis 

prototyper till potentiella användare för att i gengäld få utvärderingar av 

produkten. Kundernas kommentarer ska presenteras i deras egna ord så 

mycket som möjligt då det ska vara kundens röst, inte 

konstruktionsteamets.(Jackson 2010, ss.28-31) 

2.1.2. Mätning av behovet och fastställande av målet 

I det här steget fastställs behovet och målet med produkten, och om den står 

sig jämfört med liknande redan befintliga lösningar på marknaden. För att 

utveckla en lyckad produkt krävs undersökningar hos kunden vad de vill ha. 

Så snart kunden har en aning om vad som önskas påbörjas processen enligt 

följande. (Jackson 2010, s.59) 

 

1. Mät behovet 

2. Översättning av behovet till tekniska krav 

3. Identifiera kundvärdet 

Mät behovet 

Problemet i det här steget är att utveckla ett mått för effektivitet med syfte 

att mäta hur väl varan eller tjänsten uppfyller vad som står skrivet i 

företagets verksamhetsidé. För att lyckas med detta måste kvantiteten av 

kundbehoven fastställas, ordna dem efter hur viktiga de är samt att utveckla 

system för mätning av hur väl produkten, och konkurrerande produkter, 

mäter sig mot kundbehoven. (Jackson 2010, ss.59-60) 

 

Det kan vara svårt att komma på kvantitativa sätt att mäta effektivitet och 

andra faktorer. Till exempel, om en produkt ska mäta tillfredställelse, hur 

går mätningen till? (Jackson 2010, s.62) 
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Det finns flertalet användbara metoder, en av dem är GQM-metoden (Goal 

Question Metric). I den kan prioriteten av de angivna behoven ses på ett 

tydligare sätt. GQM-metoden består av fyra steg. (Jackson 2010, s.63) 

 

1. Identifiera målen för mätningen. 

2. Generera frågor som definierar målen på ett kvantitativt sätt. 

3. Ange de åtgärder som behövs för att svara på frågorna 

4. Utveckla en metod för att samla in data. 

Nästa steg i att mäta behovet är att vikta produktmålen. Anledningen till att 

produktmålen måste viktas är att det kan komma att visa sig att en del 

funktioner motverkar varandra. När det kommer till kritan är det en balans 

mellan konstruktion, kostnad, säkerhet, användbarhet etc. som bestämmer 

hur viktiga produktmålen är. Fyra steg används för att fastställa prioriteten 

hos produktens egenskaper. (Jackson 2010, ss.73-74) 

 

1. Ställ upp produktmålen i uppsättningar och ange dem i 

undergrupperade specificerade mål. 

2. För varje uppsättning av mål och specificerade mål ska ett nummer 

anges som väger dess prioritet. Summan av dessa ska bli 1 för varje 

delmål, och 1 för samtliga huvudmål. Genom detta tillvägagångssätt 

anges ett relativt nummer för varje delmål. 

3. Undergruppernas samt huvudgruppens nummer multipliceras med 

varandra för att få fram ett relativt nummer hos delmålen. 

4. Rangordna delmålen med den som har högst nummer överst, och med 

lägst nummer längst ner. Rangordningen anger prioriteten hos 

produktmålen. 

I nästa steg görs en jämförelse av produktegenskaperna med redan befintliga 

produkter på marknaden, en så kallad benchmarking, för att få en blick över 

hur väl produkten kan uppfylla egenskaperna. En sådan jämförelse görs 

enkelt genom att ställa upp en tabell med de olika produktegenskaperna hos 

konkurrenter samt den egna tänkta produkten. (Jackson 2010, ss.79-82) 

Översättning av behovet till tekniska krav 

I det här stadiet befinner sig konstruktionsteamet i en situation där design 

och teknik interagerar med varandra. Många gånger talar människor som 

jobbar inom de olika områdena inte samma språk. För att en ingenjör ska 

kunna lösa ett komplext tekniskt problem måste de veta vad problemet är 

och därför måste kundens behov översättas till tekniska krav. Ett användbart 

verktyg till att översätta behoven är kvalitetshuset där följande steg ingår: 

(Jackson 2010, ss.84-85) 
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1. Identifiera och samla in kundfokuserade produktmål 

2. Ranka produktmålen efter kundens specifika önskemål. 

3. Jämför produkten med redan befintliga produkter på marknaden. 

4. Identifiera de tekniska egenskaper som är mest relevanta för 

produktmålen. 

5. Bedöm de effekter som de tekniska egenskaperna har på 

produktmålen. 

6. Koppla ihop de tekniska egenskaperna med varandra 

7. Identifiera måttenheter, kostnader, svårigheter, och andra aspekter av 

de tekniska egenskaperna 

8. Jämför de tekniska egenskaperna med konkurrerande produkter på 

marknaden. 

9. Bestäm den tekniska prestandan för varje produktegenskap. 

Kvalitetshuset är en bra metod att använda sig av när man vill få fram teknisk 

information utifrån kundens önskemål, samt att den också ger en bra 

jämförelse hos produkten med konkurrenters produkter. (Jackson 2010, 

ss.85-87) Detta bekräftas av Bergman & Klefsjö (2007 s.138) och Pugh 

(1990 ss.202-207) 

 
Figur 2.1 Kvalitetshuset 

Identifiera kundvärdet 

Det sista steget i att mäta behovet och fastställa målet är att identifiera 

kundvärdet. Kundvärdet är en redogörelse för framtida kunder, av varför de 

ska köpa den förslagna produkten framför en konkurrerande. Redogörelsen 

ska inte bara vara en lista på produktens funktioner utan det ska vara en 

övertygande anledning till varför den är bättre än konkurrentens. (Jackson 

2010, s.97) 
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2.1.3. Utforskning av konstruktionsutrymmet 

De allvarligaste felen görs ofta tidigt i arbetsprocessen och fler fallgropar 

kan uppkomma under arbetes gång. Fallgroparna kan vara allt från att enbart 

ett alternativ övervägs, att för få personer är involverade till att helt enkelt att 

ineffektiviteten är för hög. Det här steget fokuserar på att kreativitet och kan 

delas upp i två delar. (Jackson 2010, s.104) 

 

1. Upptäck koncept som är relevanta 

2. Utforska koncepten och skapa integrerade lösningar 

Upptäck koncept 

För att kunna hitta relevanta begrepp för de problem som ska lösas är det 

rekommenderat att använda ett systematiskt tillvägagångsätt. Det finns fyra 

rekommenderade steg för detta.(Jackson 2010, s.106) 

 

1. Klargör problemet och fragmentera funktionerna. 

2. Brainstorming och insamling av data. 

3. Organisera och fragmentera koncepten. 

4. Reducera och expandera 

Klargör problemet och fragmentera funktionerna 

För att lätt kunna fokusera på vad som ska utföras hos konstruktionsteamet 

krävs det att man tydliggör och fragmenterar problemet i mindre delar. 

Primärfunktionerna bryts ner till sekundärfunktioner. Primära funktionerna 

är vad som måste utföras, medan de sekundära funktionerna talar om hur de 

primära ska utföras. Med andra ord är det primära en funktion och det 

sekundära en begränsning. Det är nästan alltid nödvändigt att bryta ner 

funktionerna i mindre bitar för att få en översikt av vad som vidare ska 

göras. Dessa anges i en tabell med abstrakta namn för 

tydliggörande.(Jackson 2010, s.106) Se även (Johannesson 2013 et al. s.142) 

Brainstorming och insamling av data 

Efter att primärfunktionerna brutits ner så påbörjas en brainstorming och 

datainsamlingen. Denna process är bra för att komma upp med idéer hos 

produkten m.a.o. hur kraven ska utföras. I datainsamlingsfasen kan det vara 

bra att ta fram information hos konkurrenter, samt att samla information om 

ämnet bland litteratur, akademiska tidsskrifter, hemsidor etc. Materialet som 

tas fram vid brainstormingen ses över och gallras från de mindre bra idéerna 

och ställs upp i tabeller.(Jackson 2010, ss.107-110) 

Organisera och fragmentera koncepten 

De fragmenterade funktionerna organiseras i ett hierarkiskt 

klassificeringssystem med huvudfunktionen högst upp och möjliga 

underfunktioner längre ner. Detta visualiseras i ett s.k. klassificeringsträd, 

eller anges i en tabell. (Jackson 2010, ss.111-112) 
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Reducera och expandera 

Den avslutande delen i att upptäcka koncepten är att reducera och expandera 

det klassificeringssystemet som tagits fram genom att utveckla dess 

användbara delar och radera de delar som anses mindre bra.(Jackson 2010, 

ss.112-113) 

Utforska koncepten 

Vidare när ovanstående steg är gjorda påbörjas en process där olika koncept 

tas fram. Genom att kombinera de olika fragmenterade delarna, skapas ett 

antal koncept. Följande steg utförs.(Jackson 2010, ss.115-121) (Pugh 1990, 

s118-119) 

 

1. Kombinera fragmenten till koncept 

2. Generera integrerade koncept 

3. Identifiera undersystemen 

I det första ovan nämnda steg görs en tabell där fragmenten hos produkten 

kombineras till olika koncept. I andra steget väljs sedan de mest lovande 

koncepten ut och skissas upp med en enkel sketch. I det tredje steget 

identifieras och namnges undersystemen i produkten. .(Jackson 2010, 

ss.115-122). 

2.1.4. Optimering av konstruktionsval 

Till skillnad från att generera koncept, vilket kan vara relativt enkelt, är det 

betydligt svårare att välja koncept. Ett val måste göras baserat på både 

teknik och utseende och blir svårt på grund av antalet faktorer som är 

involverade. Det är vanligt att en grupp fastnar i evighetsbeslut. Ett 

evighetsbeslut betyder att gruppmedlemmar argumenterar för vilken 

konstruktion som är bäst baserat på olika produktmål och inte kommer fram 

till något beslut. (Jackson 2010, s.131) 

 

Det finns flera olika sätt att välja koncept på. Ett av de vanligare är att 

använda sig av Pughs konceptval, även kallad Pughmetoden. Metoden som 

uppfanns under 1980-talet av brittiske professorn Stuart Pugh är en 

kvantitativ teknik som används för att i flera dimensioner ranka olika 

alternativ och används flitigt inom teknik för att fatta beslut. För att optimera 

konstruktionsvalen görs ett steg: (Jackson 2010, s.132) 

 

1. Val av koncept 
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Val av koncept 

Det första steget är att lista de olika koncepten som redan är framtagna. 

Samtliga produktmål som identifierats från kundernas kommentarer är de 

dimensioner eller egenskaper som används för att mäta de olika alternativen. 

Om koncepten skiljer sig på någonting som inte har något att göra med 

produktmålen betyder det att dessa skillnader inte är relevanta för valet. Alla 

produktmål behöver inte beaktas för varje beslut om konstruktionen, en del 

av dem kan elimineras om samtliga koncept uppfyller målet på samma sätt. 

(Jackson 2010, ss.133-134) 

 

När ett antal koncept är valda är nästa steg att utföra en bedömning av dem, 

det finns troligtvis alternativ som det inte är värt att arbeta vidare med. 

Screena konceptet är ett enkelt betyg- och poängsystem som används för att 

identifiera de förslag som bör elimineras tidigt i processen. Ett koncept ska 

användas som referens när denna betygsättning ska göras, referenskonceptet 

bör vara ett av de mer seriösa förslagen så att inte de bästa förslagen blir 

eliminerade. Ett plustecken (+) används då ett koncept är bättre än 

referenskonceptet och ett minustecken (-) om det är sämre. Det är 

fortfarande för tidigt för att välja vilket koncept som är det bästa av de som 

är lika varandra, nästa steg är därför att göra samma process men att ersätta 

plus- och minustecknen med en finare numrerad skala. (Jackson 2010, 

ss.133-137) Detta styrks av Pugh (1990, ss.76-78). 

 

Nästa steg i processen att välja koncept är att vikta egenskaperna. Tidigare 

har de olika produktmålen tilldelats relativa nummer som anger deras 

prioritet. I vanliga fall ska det relativa talet för samtliga produktmål bli 1, 

men här tas bara en del av dessa produktmål med så detta ska inte bli fallet. 

Om summan skulle bli lika med 1 kommer den inte ge något värde till 

analysen. När egenskaperna är viktade återstår bara att sätta poäng på de 

olika koncepten, detta görs genom att multiplicera värdet för de viktade 

egenskaperna med värdet för de olika produktegenskaperna från 

Pughmetoden. De nya talen som uppstår ska sedan adderas för de olika 

koncepten och det koncept med högst totalsumma är det koncept som ska 

väljas. Om någon gruppmedlem vill argumentera för att ett koncept är bättre 

än ett annat måste de: (Jackson 2010, ss.138-139) 

 

 Argumentera för att ett värde i en kategori ska ökas, 

 Argumentera för att någon egenskap ska ändras, eller 

 Påvisa en ny dimension för jämförelse (en ny egenskap) som inte 

tagits i beaktning 
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2.1.5. Utveckling av arkitekturen 

I det här steget påbörjas den detaljerade utvecklingen av produkten. Här är 

det viktigt att man har analyserat produktens undersystem och också har 

förstått hur dessa fungerar med varandra. Metoden består av tre följande 

huvudsteg.(Jackson 2010, s.155) 

 

1. Utformning av beteendet hos systemet som undersystemfunktioner 

2. Utformning av fungerande styrning för varje undersystem 

3. Utformning av strukturen 

 

Utformning av beteendet hos systemet som delfunktioner 

Vid utformning av undersystemfunktionerna görs en genomgång av de 

fastställda användarfallen, sammanhang och krav. Dessa ses över och listas 

och prioriteras med hög, medium och låg prioritet för att på så sätt ta fram 

funktionella krav i undersystemen. Det är viktigt att användarfallen enbart 

utvärderas och inte repeteras, då det inte finns något behov av detta.(Jackson 

2010, s.156) 

 

Beteendena hos undersystemen identifieras genom att använda sig av en 

ODT-mall (Operational Description Template) där processen beskrivs från 

start till slut. Den beskriver flödet mellan två processer och systemets 

tillstånd hos varje systemändring.(Jackson 2010, ss. 157-178) 

Utformning av fungerande styrning för varje undersystem 

För att få en bild av vilka funktioner som reagerar när systemet utför ett 

beteende så kan det vara bra att skapa en tydligare bild än de redan 

existerande. Detta görs genom att skapa en funktionsmatris där 

förhållandena mellan funktionerna beskrivs. I funktionsmatrisen listas alla 

funktioner i både kolumner och rader, och sedan kryss som indikerar dess 

förhållande med varandra. Namnen på funktionerna anges med ett abstrakt 

ord som beskriver vad funktionen utför. Detta för att spara utrymme i 

matrisen.(Jackson 2010, ss.184-186) 

 

Sedan skapas en matris där det översiktligt går att se tillståndsförändringarna 

i systemet, en s.k. tillståndsmatris, där rader och kolumner är de olika 

tillstånden, och texten i cellerna beskriver händelser som ändrar systemet 

från ett tillstånd till ett annat.(Jackson 2010, s.187) 
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Utformning av strukturen 

När strukturen ska utformas så fokuseras arbetet på att utveckla den fysiska 

konstruktionen. Detta görs i fyra följande steg. (Jackson 2010, s192) 

 

1. Dokumentering av länkar mellan undersystemen 

2. Ta fram en grovuppskattning av materialåtgång 

3. Uppskatta materialkostnaden och driftsäkerheten 

4. Fördela åtgärder för de tekniska prestandamålen till undersystemet 

Dokumentering av länkar mellan undersystemen 

Så snart gränssnitten är identifierade så fastställs hur varje undersystem är 

kopplade till varandra i en s.k. strukturmatris. Exempel på hur gränssnitt kan 

vara kopplade till varandra kan vara genom manuell kontakt, eller 

automatiserad mekanisk kontakt. (Jackson 2010, ss.192-194) 

Grovuppskattning av materialåtgång 

Till sist görs en grovberäkning av materialåtgången, driftsäkerheten och 

kostnaden, samt att åtgärder för de tekniska prestandamålen fördelas till 

undersystemen. 

2.1.6. Validera konstruktionen 

För att se till produkten eller systemet uppfyller kraven för dess 

användningsområde samt de krav som finns för att tillfredsställa kunden 

används en process kallad för Verifiering och Validering (V & V). Generellt 

betyder ordet verifiera att ”bygga produkten rätt”, vilket betyder att 

konstruera och bygga processen korrekt så att produkten fungerar som den 

ska. Validera betyder att ”bygga rätt produkt” eller ”produkten som kunden 

behöver”. Det finns två steg i att utföra denna process: (Jackson 2010, 

ss.213-214) 

 

1. Verifiera kraven 

2. Hantera konstruktionsrisker 

Verifiera kraven 

Det är vanligt att testplanen för ett projekt utvecklas för sent i arbetsgången. 

En produkt som testas när den har blivit konstruerad och tillverkad kommer 

att bli testad baserad på dess konstruktion snarare än att den uppfyller de 

krav som bestämts. Därför bör testplanen utvecklas tidigt och testet baseras 

på ursprungskraven. (Jackson 2010, ss.220-221) 
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När en testplan ska utvecklas är det första steget att ta fram testsekvenser 

från ODT-tabellen som är framtagen för produkten. Det är viktigt att 

beskriva vad som sker under en operation, denna information kan föras in 

direkt i ODT-tabellen. (Jackson 2010, s.221) 

 

Testmetoder för beteende bör utvecklas för varje beteende som används som 

referens till ursprungskraven. En simpel testplan är en lista av testmetoderna 

tillsammans med en sammanfattning av den nödvändiga testutrustningen 

samt ingångs- och utgångsstadie för varje test. Ingångsstadiet beskriver de 

krav som måste uppfyllas innan testet genomförs och utgångsstadiet de 

minsta tillåtna kraven för att testet ska godkännas. Det finns flera olika sätt 

att säkerställa ett krav men det vanligaste tillvägagångssättet är att analysera, 

inspektera, demonstrera och utföra fysiska tester av produkten. Samma 

procedur upprepas sedan för icke-beteendekraven. (Jackson 2010, s.228) 

 

Det är viktigt att kontrollera att den utvecklade testplanen är fullständig eller 

inte. För att kontrollera detta måste varje testaktivitet kartläggas till dess 

avsedda krav. Kravet som testet säkerhetsställer bör vara länkat till ett 

ursprungskrav snarare än ett härlett krav, om detta är fallet ska processen 

kartläggas om till dess att den når ett ursprungskrav. (Jackson 2010, ss.229-

230) 

Hantera konstruktionsrisker 

En risk är en kombination av möjligheter med negativt utfall. När 

omständigheterna ändras, ökar risken och ett antal handlingar måste utföras 

för att reducera den. Att hantera riskerna menas arbetet med att identifiera 

riskerna och minimera eller rent av eliminera de allvarligaste. Ett användbart 

verktyg för att göra kvalitativa analyser av kopplingarna mellan olika 

komponenter och motsvarande felmetoder i ett system är en FMEA. 

(Jackson 2010, s.241). Detta bekräftas av Bergman & Klefsjö (2007, ss.170-

171) och Pugh (1990, ss.208-210) 

2.2. Maskinelement 

Följande kapitel behandlar de maskinelement som anses vara intressanta för 

studien. 

2.2.1. Kuggteori 

Kugghjul används för att överföra en roterande rörelse från en axel till en 

annan. Jämfört med andra maskinelement som överför roterande rörelser, är 

kugghjulen de mest robusta och tåliga, och dess verkningsgrad uppgår till 

98%. (Juvinal & Marshek 2012, s.620) 
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Kuggen bygger på en evolventprofil. Evolventen är den linje som avbildas i 

änden då man rullar av en tråd från en cirkel. Denna cirkel kallas för 

grundcirkel, och påverkar därmed evolventens utseende beroende på dess 

diameter(se figur 2.2). En kuggstång kan betraktas som ett kugghjul med 

oändlig diameter.(Bonde-Wiiburg 2000, s.272) 

 
Figur 2.2 Evolventkurva (Wikimedia Commons 2014) 

En mängd olika parametrar styr geometrin på ett kugghjul. Nedan beskrivs 

dessa: 

 

 Delningsdiametern d är den cirkel där samarbetande kugghjul 
avrullar mot varandra utan glidning. Beroende på denna diameter hos 

kugghjulen genereras utväxlingen. 

 Grunddiametern db är den cirkel där kuggtjockleken och luckan 

däremellan är lika stora. Detta gäller vid kugghjul utan 

profilförskjutning  

 Kugghöjden h är den höjd hos kuggen som består av en 
evolventprofil. (Bonde-Wiiburg 2000, s.274) 

 Topphöjden ha är avståndet från delningsdiametern till toppdiametern 
da 

 Fothöjden hf är avståndet från bottendiametern till 

delningsdiametern. 

 Toppdiametern da är yttermåttet på kugghjulet. Detta mått är redan 
förbestämt då ämnet för tillverkningen av kugghjulet har svarvats. 

 Bottenspelet c är det spel under grundcirkeln för att säkerhetsställa 
frigången mellan kuggbotten och kuggtoppen vid samarbete med 

tillhörande kugghjul.(Bonde-Wiiburg 2000, s.274)  

 Delningen p hos ett kugghjul är avstånden mellan kuggarna, vanligen 

mäts delningen från sida till sida på ett kugghjul (se figur 2.3 på 

nästa sida) (Olsson 2006, ss.305-307) 
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Figur 2.3 Kugghjulsgeometri  

Kugghjulens utväxling bestäms av delningsdiametern som skapats av 

kuggflankarnas ingreppspunkter. Genom att ändra diametern på dessa cirklar 

kan utväxlingen u erhållas enligt (Bonde-Wiiburg 2000, s.271): 

  
 1
  
 
  
 1
 
 1
  

 

 

Axelavståndet a mellan cirklarna bestäms av och illustreras i figur 2.4: 

 
Figur 2.4 Axelavstånd mellan två kugghjul 

   1      1  (   )     
(   )
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Vilka formler som används för att beräkna geometrierna hos ett kugghjul 

finns nedan i tabell 2. och gäller enligt svensk standard SS 1863 

 
Tabell 2.1 Formler för kuggberäkning enligt SS1863 

Namn Ekvation Ekvationsnummer 

enligt Svensk standard 

1863 

Delningsdiameter d=m∙z 2.1 

Grunddiameter db=d·cosα 2.2 

Delning P=m·π 2.3 

Kugghöjd h=2.25m-∆ha 2.4 

Topphöjd ha=m(1+x)-∆ha 2.5 

Fothöjd hf=m(1.25-x) 2.6 

Toppdiameter da=d+2ha 2.7 

Bottendiameter df=d-2hf 2.8 

Bottenspel c=0.23·m 3.1 

Topphöjdsminskning 
∆ha  m(

𝑧1  𝑧 
2

 𝑥1  𝑥 )

  𝑤 

3.3 

Grunddelning pb=π·m·cosα 3.4 

Ingreppstal 
𝜀𝛼  

 

𝑝𝑏
(
√ 𝑎1

   𝑏1
 

2

 
√ 𝑎 

   𝑏 
 

2

  𝑤 𝑠𝑖𝑛𝛼𝑤) 

3.5 

Evolventfunktionen Invα=tanα-α 3.6 

Referensaxelavstånd 
  

𝑚(𝑧1  𝑧 )

2
 

3.8 

Axelavstånd för 

kuggväxel utan 

profilförskjutning 

aw=a 3.9 

Axelavstånd för 

kuggväxel med 

profilförskjutning 

 𝑤
  𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑐𝑜𝑠𝛼𝑤
 

3.10 

Ingreppsvinkel vid 

rullningscirkeln 𝑖 𝑣𝛼𝑤  
2(𝑥1  𝑥 ) tan 𝛼

𝑧1  𝑧 
 

3.11 
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För att erhålla ett kugghjuls profil används enreferensprofil (se figur 2.4). 

Referensprofilen finns standardiserad i svensk standard SMS 296. (Olsson 

2006, s.307) 

Figur 2.5Referensprofil (Olsson 2006, s.307) 

Enligt den standardiserade referensprofilen är ingreppsvinkeln α=20º. 

Beteckningen m står för modul har införts som anger kugghjulets storlek. 

Modulen definieras som: (Olsson 2006 s. 307-308) 

 𝑚  
 

 
 

När kugghjul samarbetar med varandra uppstår krafter mellan dem. Det 

finns två typer av problem när kugghållfasthet ska beräknas: 

 Ythållfasthet 

 Böjhållfasthet 

Ythållfastheten menas med hur mycket materialet tål i yttryck, medan 

böjhållfastheten avser spänningskoncentrationer i kuggroten. (Olsson 2006, 

s.323) Dessa två typer av hållfasterheter beräknas enligt modeller från 

svensk standard SS1871. 

2.2.2. Elmotor 

En elmotor är kortfattat en maskin som omvandlar elektrisk energi till 

mekaniskt arbete. Nedan listas de vanligaste motortyperna som används i 

dagens läge. Märkdata så som, effekt, märkström, märkfrekvens, 

märkspänning osv. anges på motorns märkskyllt. (Bonde-Wiiburg 2000, s. 

1042) Följande avsnitt behandlar följande motortyper: 

 

 Asynkronmotor 

 Likströmsmotor 

 Synkronmotor 
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Asynkronmotor, ASM 

Asynkronmotor kallas även för induktionsmotor eller växelströmsmotor. 

Denna typ av motor arbetarbetar enbart med växelström, och omvandlar 

därmed denna ström till mekanisk energi. Den finns i utföranden för både 

enfas och flerfas. Att maskinen kalls för asynkronmotor kommer från att den 

arbetar med asynkront varvtal jämfört med flödets rotation som går i 

synkront varvtal. (Franzén & Lundgren 2002, s.117) 

 

Asynkronmotorn kan även användas till att generara växelström, dock 

används den oftast som motor. Den har en kraftig och enkel konstruktion, 

som tål överbelastningar bra, samt goda driftegenskaper och är lättskött. 

(Franzén & Lundgren 2002, s.117) 

 

Denna motortyp består av en stator, som är stillastående, och en rotor (se 

figur 2.5) som på namnet hörs att den roterar. Statorn är uppbyggd av en 

laminerad järnkärna med isolerad koppartråd lindad runt den. Även rotorn 

består av en lamminerad järncylinder med snedställda spår, som är gjorda 

för att passa in rotorlindningarna. Dessa rotorlindningar som är tillverkade 

av strömledande material kopplas sedan samman i rotorns ändar. Vidare 

sitter även släpringar på rotorn, som kopplar rotorns lindningar till yttre 

element, ett sådant exempel skulle kunna vara ett variabelt motstånd. 

(Franzén & Lundgren 2002, ss.118-119)  

 
Figur 2.6 Uppbyggnad av en asynkronmotor (Electrical Engineering Portal 2014) 

Likströmsmotor 

Likströmsmotorn fungerar både som generator och motor, d.v.s. om den 

utgående axeln belastas med ett roterande moment så induceras ström. Om 

den tvärt om matas med ström fungerar den som motor. Den har ett högt 

startmoment, hög acceleration och är lätt att varvtalsreglera. (Franzén & 

Lundgren 2002, s.91) Detta styrks av Morales m fl. (2013) 

 

De tre huvuddelarna i likströmsmotorn är: statorn, rotorn och kommutatorn. 

Statorn består i mindre elmotorer oftast av en permanentmagnet, medan de 

större motorerna använder sig av magnetlindningar. En stator med 

magnetlindningar måste därför matas med ström för att fungera Statorn är 
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tillverkad i homogent järn, och ankaret i laminerat järn. (Franzén & 

Lundgren 2002, s.92) (Bonde-Wiiburg 2000, s.1044) Figur 2.6 visar hur 

skillnaden mellan en permanentmagnetiserad synkronmotor och en 

statorlindad motor ser ut 

 
Figur 2.7 Skillnaden mellan en permanentmagnetiserad synkronmotor och en statorlindad motor 
(Bonde-Wiiburg 2000, s.1045) 

Synkronmotor 

Synkronmotorn går likt likströmsmotorn att använda både som motor och 

som generator. Dess stora användningsområde är som generatordrift inom 

kraftverk. Vissa begränsningar finns vid användning av denna typ av motor 

då startegenskaperna är dåliga. Oftast används den där konstant varvtal 

erfordras. Synkronmotorn kallas även för borstlösa motorer. (Bonde-

Wiiburg 2000, s. 1049)(Franzén & Lundgren 2002, s.161).  

 

Uppbyggnadsmässigt består synkronmotorn av komponenter likt de som 

finns i små likströmsmotorer. Permanentmagneterna är monterade på rotorn, 

och därför så uppkommer endast förluster i dess statorlinding. Denna motor 

har goda kylegenskaper, då statorn är närliggande med motorns yttre hölje 

som har en värmeavgivande effekt. (Bonde-Wiiburg 2000, s. 1048). 

 

Synkronmotorn kan kopplas till både trefasnät och enfasnät. Till skillnad 

från asynkronmotorn så flyter ström endas här i statorn. Detta gör denna 

motor lätt att varvtalsreglera, samt att den i princip är underhållsfri. (Bonde-

Wiiburg 2000, s. 1049) 

2.2.3. Elektromekanisk växel 

Den växellåda som är utvecklad av CorPower Ocean AB kallas för kaskadväxel, 

vars tänkta syfte är att fungera tillsammans med ett vågkraftverk. Genom att 

överföra en linjär rörelse till en roterande rörelse kan energin tas tillvara med 
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hjälp av generatorer som sitter monterade på växellådan. En stor fördel med 

denna typ av växellåda är att den blir kompakt till formen, har hög verkningsgrad 

(n>95%) och samtidigt klarar höga laster. Krävs det att växellådan ska klara 

högre krafter, monteras ytterligare en pinjong mot kuggstången. På så sätt ökar 

växellådans storlek mer eller mindre bara på längden, samt att lådan klarar av 

avsevärt mycket högre krafter.  

 

Kaskadväxeln består av ett antal kugghjul med en kuggstång som löper mellan 

dessa (se figur 2.7). Varvtalet som uppkommer hos dessa kugghjul växlas sedan 

ned i två steg. Detta gör att växellådan ger upphov till en hög utväxling i en 

kompakt utformning. På utgående axel monteras en generator som alstrar 

elektricitet till nätet. 

 
Figur 2.8 CAD-skiss över hur växellådan är uppbyggd (CorPower Ocean AB 2014) 

Används växellådan omvänt, det vill säga där kuggstången är det utgående 

elementet och axeln det ingående, så överför man en roterande rörelse till en 

linjärrörelse, en idé som utvecklarna av växellådan ville ta vara på.  

 

Tänkbara applikationer där växellådan skulle kunna användas, är i stort sett alla 

områden där besparingar på energi vill göras. Exempel på områden kan vara 

tunga anläggningsfordon, lyftanordningar för truckar, med mera. Idag finns 

endast denna typ av kaskadväxel som prototyp i vågkraftverk. (Patrik Möller 

2014) 
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2.2.4. Skruvförband 

För att fästa två element som kan glida i förhållande till varandra, krävs att 

friktionskraften Fm mellan elementen är högre eller minst lika stor som den 

kraft F som den belastas med, det vill säga F<Fm. Friktionskraften i ett 

bultförband Fm definieras som Fm=Fi·f, där f är friktionskoefficienten och Fi 

är kraften i bultarna (se figur 2.9). Genom att justera kraften Fi  ändras 

friktionskraften linjärt. 

 
Figur 2.9 Skruvförband 

Olika material glider olika mycket mot varandra och därför varierar 

friktionskonstanten. I tabell 2.2 nedan finns olika friktionskonstanter för 

olika material. 

 
Tabell 2.2 Friktionskoefficienter för ett antal material 

Friktionsmaterial Dynamisk friktionskoefficient 

Sintrad metall 0.15-0.45 

Trä 0.12-0.16 

Gjutjärn, stål 0.15-0.25 

Friktionskoefficienterna avser friktion med stål 

Data i tabellen är hämtad från tabell 18.1 i Machine Components Design: 

International Student Version (Juvinall & Marshek 2012, s.750) 

 

Fi är förspänningskraften i bulten som vill uppnås.  

Ekvationen för denna kraft är: 

Fi=Ki·Ai·Sp. 
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En mängd olika bultar av olika dimensioner och kvalitéer används för att 

sammanfoga bultförband. Tabell 2.3 visar dimensioner av några olika 

metriska bultar. En metriskt gängad skruv eller bult betecknas med ett M 

framför diametern följt av stigningen, exempelvis M8x1.25. Efterföljande 

tabell (tabell 2.4) visar materialdata för några olika sorters skruvkvalitéer. 

 
Tabell 2.3 Dimensioner för metriska gängor 

Grovgänga Fingänga 

Nominell 

diameter, 

d (mm) 

Delning, 

p (mm) 

Innerdiameter, 

dr (mm) 

Spänningsarea, 

At (mm
2
) 

Delning, 

p (mm) 

Innerdiameter, 

dr (mm) 

Spänningsarea, 

At (mm
2
) 

6 1 4.77 20.1 - - - 

7 1 5.77 28.9 - - - 

8 1.25 6.47 36.6 1 6.77 39.2 

10 1.5 8.16 58 1.25 8.47 61.2 

Data i tabellen är hämtad från tabell 10.2 i Machine Components Design: 

International Student Version (Juvinall & Marshek 2012, s.414) 
 

Tabell 2.4 Materialdata för olika skruvkvalitéer 

SAE- beteckning Optimal belastning för 

åtdragning Sp (MPa) 

Sträckgräns Sy 

(MPa) 

Brottgräns Su 

(MPa) 

5.8 380 - 520 

8.8 600 660 830 

9.8 650 - 900 

Data i tabellen är hämtad från tabell 10.5 i Machine Components Design: 

International Student Version (Juvinall & Marshek 2012, s.434) 

För att räkna ut momentet som bultarna ska dras åt med, används följande 

ekvation: T=0.2Fi·d (Juvinall & Marshek 2012, ss.432-443) En tabell med 

förtydligande av symboler finns i bilaga 9 

2.2.5. Superkondensator 

Superkondensatorer fungerar som ett alternativ till batterier. De har god 

kapacitet för att lagra stora energimängder under en kort tid, och kan lagra 

mer energi än konventionella kondensatorer. (Caballero m fl. 2013, ss.165-

166) 
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Dessa finns i utförande för både små och stora applikationer. Vanliga 

användningsområden idag är till hybridbilar, där bromsenergin vill tas till 

vara på. Oftast används superkondensatorer tillsammans med blybatterier för 

att få ett optimalt system.  

 

Spänningsstorleken på superkondensatorer är vanligtvis 2.7 volt. Önskas en 

högre spänning seriekopplas dessa med varandra till större paket. (Göran 

Ewing 2014) (Karandikara m fl. 2012 ss.1105-1106) 

 

Fördelar med superkondensatorer är att de klarar av 

laddnings/urladdningscykler väldigt bra över en längre tid. 

Arbetstemperaturer som superkondensatorer klarar av att jobba i ligger 

mellan -30° till 60°, till skillnad från ett Litium-jonbatteri som arbetar i 

temperaturområden kring 0 till+ 30°(Shimizu & Underwood 2013 s.139) 

Superkondensatorer som är uppladdade med en laddning Q till en spänning 

U innehar en potentiell energi Wp. Den energi som är lagrad beräknas enligt: 

  
1

 
       

Där: 

W = Energi (J) 

C = Kapacitans (F) 

U = Spänning (V) 

För att uppnå den spänning som önskas i kretsen, seriekopplas 

superkondensatorerna(se figur 2.10 på nästa sida). Lagring av laddningen Q 

vid seriekopplingen kommer att vara densamma i alla kondensatorer, 

således: 

   1           𝑛  
 

  
 

 

  
 

 

  
   

 

  
 
 

 
  

 
Figur 2.10 Seriekopplade kondensatorer 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094576512004857
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Vad ekvationen på föregående sida säger är att ju fler superkondensatorer i 

serie med varandra, desto högre spänning klarar den av. 

Kapacitansen å andra sidan kommer att sjunka vid en seriekoppling. 

Ekvationen nedan visar detta. 

 

 
 
 

 1
 
 

  
 
 

  
   

 

 𝑛
   (

 

 1
 
 

  
 
 

  
   

 

 𝑛
)
 1

 

Med andra ord går C→ 0 när antalet kapacitanser  𝑛→∞ 

Vid parallellkoppling (se figur 2.11) av superkondensatorer blir 

ersättningskapacitansen: 

    1           𝑛 

 
Figur 2.11 Parallellkopplade kondensatorer 

Med andra ord ökar kapacitansen vid en parallellkoppling. 

Ekvationen nedan bevisar att spänning kommer att vara oförändrad vid en 

parallellkoppling av kondensatorer (Borgström m fl. 1996, ss. 54-56): 

 1                 𝑛        

2.3. Gaffeltruck 

En gaffeltruck är ett fordon främst ämnat för att lyfta lastpallar. 

Gaffeltruckar kommer i många storlekar och utföranden och det finns både 

eldrivna och dieseldrivna. Eldrivna truckar finns främst för lyftkapaciteter 

upp till 9 ton. Dieseldrivna gaffeltruckar byggs med lyftkapacitet upp till 65 

ton. För att kunna utföra sin arbetsuppgift har en gaffeltruck en så kallad 

mast. Masten är kopplad till ett antal hydraulcylindrar, vanligtvis en eller två 

som höjer och sänker den. (Konecranes Lifftruck, Kalmar Industries 2014) 
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Hydraulsystemet på en truck är av hydrostatisk typ. Med hydrostatik menas 

att energiöverföringen sker genom vätskans tryckenergi. Fördelarna med 

detta hydraulsystem är att det har hög energitäthet, vilket bidrar till stor 

acceleration/retardation, hög styvhet, som ger goda styrsystem för kraft och 

moment, samt användbarhet i besvärliga miljöer. (Bonde-Wiiburg 2000, 

s.309) 

 

För att kunna bygga upp ett tryck i hydraulsystemet krävs en eller flera 

pumpar. Det finns flera olika sorters pumpar men om det krävs ett högt tryck 

och god verkningsgrad vill uppnås är en kolvpump det bästa alternativet. 

(Bonde-Wiiburg 2000, s.314) Då verkningsgraden för ett hydrostatiskt 

system ska beräknas är det viktigt att beakta den hydrodynamiska effekten, 

energiöverföringen genom vätskans rörelseenergi, i systemet. Detta för att 

flödet av vätskan i hydraulsystemet utsätts för friktionsförluster i rör och 

andra element på grund av tröghet. (Majumdar 2001 s.16) De vanligaste 

orsakerna till friktionsförlust är att ledningarna är för långa, har för många 

böjar eller alltför stora hastigheter. Friktionen genererar värme som i sin tur 

kan reducera oljans viskositet, detta kan resultera i oönskat läckage vilket 

gör att trycket i systemet sjunker. (Majumdar 2001 s.19) Friktionsförlusterna 

av vätskan påverkar hela hydraulsystemets verkningsgrad, vilken ligger 

vanligtvis mellan 50-75 % enligt Patrik Möller, detta bekräftas av Daniel 

Andersson som är ny ägare av Swepart Transmission. Daniel har flera års 

erfarenhet från Svetruck AB där de bygger truckar med hydrauliska 

lyftsystem.  

 

För att driva pumpen eller pumparna till det hydrauliska systemet krävs 

elektrisk energi, den elektriska energin erhålls från truckens blybatterier. 

Blybatterier används för dess lämplighet att serie- och parallellkopplas för 

att erhålla önskad spänning och kapacitet. Kapaciteten kan erhållas antingen 

genom parallellkoppling av flera celler eller genom cellens storlek. Enligt ett 

antal trucktillverkares hemsidor går batterispänningen för en mindre truck 

upp till 80 V. När ett batteri ska laddas krävs en laddare som i regel är 

nätansluten. Laddaren består i dess enklaste form av transformator, likriktare 

och strömbergränsande seriemotstånd. (Bonde-Wiiburg 2000, s.1011) Detta 

medför att för att pumparna till det hydrauliska systemet ska fungera krävs 

en växelriktare för att omvandla batteriets likström till växelström. 

 

Priset för hydraulcylindrarna för en truck med lyftkapacitet på tio ton är 

enligt information från Linn Sevefjord cirka 50 000 SEK. Till detta pris 

tillkommer även kostnader för slangar, pumpar, tank och olja. Växelriktaren 

som omvandlar likströmen till växelström kostar cirka 75 000 SEK enligt 

Christer Eskilson på Elektroservice Stig Eskilson AB. 
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3. Metod 

Det huvudsakliga verktyget i detta projekt kommer att vara 

produktutvecklingsprocessen Systems Engineering. Denna process är en 

strukturerad och detaljerad plan för hur ett projekt ska genomföras och är vald 

för att det är den process vi känner oss mest trygga i att arbeta med. Då 

processen är väldigt omfattande kommer enbart de relevanta delarna tas med. 

Sytems Engineering är både en kvalitativ- och en kvantitativ metod beroende på 

vilket steg i processen man tittar på. 

 

Beräkningar av maskinelement kommer att göras enligt standarder för att 

fastställa möjligheterna att konstruera ett fungerande alternativ. Detta betraktas 

som en kvantitativ metod.  

 

Insamling av teori kommer att hämtas från litteraur, akademiska tidsskrifter, 

avhandlingar och internet. Den teori som hämtas från internet måste kritiskt 

granskas och jämföras med litteratur och avhandlingar för att säkerhetsställa att 

den är korrekt. Dessa insamlingar betraktas kom en kvalitativ metod. 

 

För att ta reda på vad som är viktigt att fokusera på när det gäller att ta fram 

koncepten kommer i början av projektet två studiebesök att planeras in, ett på 

Kalmar i Lidhult och ett på Konecranes i Markaryd. Dessa företag är stora 

tillverkare av större gaffeltruckar och containerhanterare. Med hjälp av två 

studenter på KTH i Stockholm kommer vi att skicka ut frågeformulär till dessa 

företag för att få svar på eventuella frågor som uppstår vid besöken. 

Studiebesöken och frågeformulären betraktas som kvantitativa metoder. 

 

Under projektets gång kommer vi ha löpande kontakt med två studenter från 

KTH som också arbetar med detta projekt för att se om det finns information 

eller arbete som både de och vi kan ha användning av för att komma vidare. Vid 

behov kommer de att hjälpa oss med hjälp av datorstödda beräkningar ta fram 

dimensioner på växellådan. Denna kontakt kommer att vara både kvantitativ och 

kvalitativ. 

 

Telefonmöten med Hans Hansson från Swepart Transmission AB anordnas med 

jämna mellanrum för att stämma av arbetets gång samt att få handledning genom 

projektet. Företaget kommer vid behov att bistå med datorstödda beräkningar av 

de maskinelement som ska tas fram.   
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4. Genomförande 

Detta avsnitt behandlar arbetsprocessen för detta projekt. 

4.1. Definition av problemet 

Det första steget i produktutveckling enligt Systems Engineering är att först 

få förståelse vad projektet handlar om och vad dess syfte är. Detta görs 

genom två steg. 

4.1.1. Definition av projektet 

Examensarbetet utförs på uppdrag av Swepart Transmission AB i Liatorp. 

Projektet behandlar en nyutvecklad växellåda för vågkraft där det har 

upptäckts att principen för vågkraftverket kan användas omvänt genom att 

tillföra energi och på sätt utföra mekaniskt arbete. 

 

Uppgiften är att utvärdera ifall det är möjligt och lönsamt att på en 

gaffeltruck ersätta hydrauliken som används till att lyfta med denna 

växellåda. Fokus kommer att ligga på:  

 

 Hur kuggstången ska integreras i truckens mast.  

 Elmotorns storlek och kostnad.  

 Hur kuggstången ska skyddas från smuts. 

 Smörjning av kuggstång. 

 Eventuell återmatning av energi. 

Projektet har fått namnet Elektromekanisk växel för tunga lyft 

 

Skisserna i figur 4.1 på nästkommande sida föreställer hur integrationen av 

kuggstången skulle kunna se ut.  
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Figur 4.1 Principskisser 

Projektets ägare är de personer som arbetar med projektet, kunderna de 

företag som ägarna arbetar för, i det här fallet Swepart Transmission AB och 

CorPower Ocean AB. De två trucktillverkarna Kalmar och Konecranes som 

projektet har blivit presentrat för är även de kunder, tillsammans med de 

företag de säljer truckar till. Användaren är truckföraren då hen är personen 

som kommer att använda produkten. 

 

Projektets verksamhetsidé är att finna en lösning som är mer 

kostnadseffektiv än befintliga lösningar på marknaden. 

4.1.2. Definiering av innehållet 

När projektet är definierat är nästa steg att definiera dess innehåll. Det första 

som görs är att hitta de interna- och externa enheterna. De interna enheterna 

som påverkar konstruktionen är följande: 

 

 Växellåda 

 Kuggstång 

 Elmotor 

 Mast 
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De externa enheterna som påverkas av konstruktionen är:  

 

 Styrsystem 

 Truck 

 Truckförare 

 Last 

De interna- och externa enheterna förhåller sig till varandra enligt tabell 4.1 

där det markerade området indikerar de interna enheterna. 

 
Tabell 4.1 Översiktsmatris över interna- och externa enheter 

Förhållande Växellåda Kuggstång Elmotor Mast Styrsystem Truck Truckförare Last 

Växellåda - Följer  Lyfter     

Kuggstång  -  Lyfter     

Elmotor Driver  -      

Mast    -    Lyfter 

Styrsystem   Styr  -    

Truck      -  Transporterar 

Truckförare     Kontrollerar Kör -  

Last Belastar Belastar Belastar Belastar  Belastar  - 

När de interna- och externa enheterna och deras förhållande är identifierade 

är nästa steg att samla in kundkommentarer. Kundkommentarerna för detta 

projekt är insamlade via ett formulär som är framtaget av studenterna vid 

KTH och finns tillsammans med svaren bifogat i bilaga 1. Dessa 

kommentarer presenteras nedan i tabell 4.2. 
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Tabell 4.2 Kundkommentarer från Konecranes 

Kundkommentarer angående produkten. 

Att öka lyfthastigheten är alltid av intresse då cykeltider kan minskas. 

Sänkhastigheten blir dock opåverkad då denna måste följa angivna standarder. 

Att eliminera användning av hydrauloljor minskar kostnader och konsekvenser 

vid läckage. 

Cykler/cykeltider är ca 500 000cykler/20 000h för samtliga truckar.  

Minskade driftkostnader är alltid av intresse. 

Minskade emissioner är alltid av intresse då krav på förbättringar hela tiden 

ställs. 

Återmatning av elektricitet skapar i sig knappast något mervärde, men är såklart 

viktig i ledet att spara bränsle. 

Tunga truckar är endast i undantagsfall elektrifierade, främst när de används 

mycket inomhus eller om det är mycket strängar krav på utsläpp av t.ex. 

sotpartiklar. 

Där idag diesel- eller gasdrivna truckar används är elektrifiering nog snarast ett 

medel att nå målet lägre bränsleförbrukning/driftskostnad. 

Olja och filter hos hydraulik byts efter ca.400h 

Servicetiden per fordon uppskattas till ca.20h 

Standard SS-EN ISO 3691-1 måste beaktas. Denna anger standarder för sikt, 

bromsning, tippning gällande för gaffeltruckar. 

Lyftmekanismens komponenter har en säkerhetsfaktor på 3-5.  

De nuvarande cylindrarna har en säkerhetsfaktor på 2 vid statisk last och 3 vid 

dynamisk last. 

EMC ska kunna monterars på samtliga truckar av olika varianter 

4.2. Mät behovet och fastställ målet 

Nästa steg enligt Systems Engineering är att mäta behovet av produkten och 

hur målet för produkten ska fastställas. 

4.2.1. Mät behovet 

För att behovet av produkten ska kunna mätas måste först mål för produkten 

sättas upp. I tabell 4.3 är kundkommentarerna från tabell 4.2 översatta till 

produktmål. 

 
Tabell 4.3 Produktmål 

Ursprungs ID Produktmål 

1 Öka lyfthastigheten 

2 Eliminera användning av hydrauloljor 

3 Bibehålla samma livslängd 

4 Minska driftkostnaderna 

5 Minska emissioner 

6 Återmatning av elektricitet 
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När produktmålen är framtagna måste de analyseras för att se vad de har för 

syfte, avseende, perspektiv och samband till olika faktorer eller personer. 

Analysen presenteras nedan i tabell 4.4. 

 
Tabell 4.4 Fastställande av åtgärder 

 Analysera 

(Objekt 

eller 

process 

under 

mätning) 

I syfte att 

(förstå, 

utforma, 

kontrollera 

eller 

förbättra 

föremålet) 

Med avseende 

på 

(Kvalitetsfokus 

för objektet 

som 

mätningarna 

fokuserar på) 

Perspektiv av 

(De som 

mäter objektet 

eller som 

värdesätter 

egenskaperna) 

I samband med 

(Den miljö i vilken 

mätningar äger 

rum) 

Öka 

lyfthastigheten 

Truck Förbättra Kostnad Truckförare, 

VD 

Fabrik, lager 

Eliminera 

användning av 

hydrauloljor 

Truck Förbättra Miljö VD Utomhusmiljö 

Bibehålla 

samma 

livslängd 

Truck Erhålla Pålitlighet VD Fabrik, lager 

Minska 

driftkostnaderna 

Truck Förbättra Kostnad VD Fabrik, lager 

Minska 

emissioner 

Truck Förbättra Miljö VD Fabrik, 

inomhusmiljö, 

utomhusmiljö 

Återmatning av 

elektricitet 

Truck Utveckla Kostnad VD, 

Truckförare 

Fabrik, 

utomhusmiljö, 

lager 

Nästa steg i att mäta behovet är att använda GQM-metoden för att besvara de 

frågor som kan uppkomma då ett av produktmålen ska uppnås. Dessa frågor och 

deras svar presenteras i tabell 4.5 på nästkommande sida.  
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Tabell 4.5 GQM 

Mål Fråga Idealtillstånd Ungefärligt 

tillstånd 

Öka 

lyfthastigheten 

Kommer trucken 

att klara av 

belastningen vid 

ökad hastighet? 

Oförändrade 

egenskaper hos 

trucken 

 

Eliminera 

användning av 

hydrauloljor 

Behövs det 

någon annan typ 

av smörjning? 

Endast små 

mängder smörjolja 

behöver tillsättas 

Smörjmedlet 

behöver 

bytas med 

jämna 

mellanrum 

Bibehålla samma 

livslängd 

Kommer det 

totala antalet 

cykler ändras?  

Oförändrad 

kvalitet 

 

Minska 

driftkostnaderna 

Finns det någon 

risk för att nya 

kostnader 

uppkommer? 

Inga nya 

sidokomponenter 

behöver läggas till 

 

Minska 

emissioner 

Finns det risk att 

nya kostnader 

uppkommer? 

Inga nya 

sidokomponenter 

behöver läggas till 

 

Återmatning av 

elektricitet 

Finns det 

möjlighet att 

återmata all 

elektricitet som 

genereras? 

Samtlig 

elektricitet lagras 

En del av 

elektriciteten 

lagras 

För att kunna uppnå idealtillståndet för de olika produktmålen måste de viktas 

mot varandra. Viktningen av produktmålen presenteras på nästa sida i tabell 4.6.   
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Tabell 4.6 Viktning av produktmålen 

 Öka 

lyfthastigheten 

Eliminera 

användning av 

hydrauloljor 

Bibehålla 

samma 

livslängd 

Minska 

driftkostnaderna 

Minska 

emissioner 

Återmatning 

av elektricitet 

 0.2 0.05 0.2 0.3 0.05 0.2 
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g
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at
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   0.7 0.3 0.2 0.8 0.05 0.5 0.5 

Formel   0.2 * 

0.7 

0.2 * 

0.3 

0.3 * 

0.2 

0.3 * 0.8 0.05 0.2 * 

0.5 

0.2 * 

0.5 

Summa 0.2 0.05 0.14 0.06 0.06 0.24 0.05 0.1 0.1 

Siffrorna i tabellen anger prioriteten av produktmålen i decimalform. Utifrån 

tabellen kan man ta fram ett cirkeldiagram som visas nedan i figur 4.2 som 

tydligt visar hur stor prioritet de olika produktmålen har. 

 
Figur 4.2 Cirkeldiagram 

20% 

5% 

14% 

6% 
6% 

24% 

5% 

10% 

10% 
Öka lyfthastigheten

Eliminera användninga av hydrauloljor

Bibehåll samma livslängd som innan

Öka livslängden

Minska kostnader i samband med hydrauiloljor

Öka verkningsgraden och därmed minska energiförbrukningen

Minska emissioner

Tillfällig lagring (superkondensatorer)

Permanent lagring (batterier)
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För att kunna utveckla en produkt som är konkurrenskraftig på marknaden 

utförs i nästkommande en benchmarking mellan lösningar som idag finns på 

marknaden. Detta för att veta var produkten bör ligga prestandamässigt för 

att kunna konkurrera. I tabell 4.7 nedan jämförs ett par elektromekaniska 

cylindrar och en hydraulisk cylinder med varandra. Värdena gäller för en 

cylinder.  

 
Tabell 4.7 Benchmarking 

Tillverkare SKF SKF Parker 

ETH 

Electro 

Cylinder 

- 

Lastkapacitet 

(dynamisk) 

96,7 kN 471,6 kN 10,6 kN - 

Beteckning SRSA3010-

X82RB 

SRSA7520

-

XA40VI4B 

ETH080- 

M32 

- 

Typ EMC 

(kulskruv) 

EMC 

(kulskruv) 

EMC 

(rullskruv) 

Hydraulik 

Hastighet 0,650 m/s 0,116 m/s 0,84 m/s 0,4 m/s 

Verkningsgrad <80 % 80 % 81 % 50-75 % 

Slaglängd 0.5 m 1.5m 1.6m - 

Acceleration 1200 rad/s
2
 1200rad/s

2
 15m/s

2
 - 

Livslängd 20 000m 

vid 70 kN 

medellast 

80 000m 

vid 300kN 

medellast 

2500 km 

vid 6kN 

medellast 

- 

Underhåll Låg Låg Låg Medel 

Vikt 38 kg 350 kg 47,1 kg - 

Effekt 5,3 kW 27,3 kW 3,15 kW - 

Miljöpåverkan Låg Låg Låg Medel 

Källa SKF SKF http://diva

pps.parker

.com/diva

pps/eme/E

ME/Litera

ture_List/

DOKUME

NTATIO

NEN/192_

550017_E

TH_Catal

og.pdf 

Daniel 

Andersson 
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4.2.2. Översätt behovet till tekniska krav 

I kvalitetshuset som finns bifogat i bilaga 2 beskrivs de tekniska krav som 

tagits fram från produktmålen. 

4.2.3. Identifiera kundvärdet 

Följande stycke är en redogörelse varför den elektromekaniska växeln är 

bättre än konkurrerande  

 

Det vi anser som gör denna produkt bättre än de som redan finns på 

marknaden är främst dess energieffektivitet. Produkten har en verkningsgrad 

som är >20 procentenheter större än hydraulik. Möjligheten till återmatning 

av energin bidrar till lägre driftkostnader och den ökade lyfthastigheten 

kortar cykeltider avsevärt. 

4.3. Utforskning av konstruktionsutrymmet 

Tredje steget enligt Systems Engineering är att utforska 

konstruktionsutrymmet. Det vill säga att ta fram olika koncept och 

kombinera dessa till fungerande lösningar. 

4.3.1. Upptäck koncepten 

Det första steget i att utforska konstruktionsutrymmet är att ta fram de 

sekundära funktionerna från de primära funktionerna. Dessa visas i figur 4.3 

och hur de är sammanlänkade med primärfunktionen och varandra. 



38 
Simon Andersson, Sebastian Gunnarsson 

 

 
Figur 4.3 Sekundärfunktionernas koppling till primärfunktionerna 

För att de sekundära funktionerna ska kunna utföras är nästa steg att ta fram 

så många idéer som möjligt på lösningar till dessa. En effektiv metod är 

brainstorming och resultatet från en sådan presenteras i bilaga 3 i form av en 

tankekarta. Resultatet från brainstormingen organiseras sedan för att senare 

användas till att ta fram idéer som kan bidra till fungerande helhetslösningar.  

 
  

Lyfta last Minskade driftkostnader Integrera ny teknik med 

hög verkningsgrad 

Lasten höjs  Lasten sänks 

Energin som uppkommer 

vid sänkning av last 

återmatas. 
Energi förbrukas 

Kuggstången belastas 
Kuggstången belastas 

 

Elmotorerna arbetar 

Elmotorerna arbetar 

omvänt som generatorer 



39 
Simon Andersson, Sebastian Gunnarsson 

Tabell 4.8 Koncept 

Tabell 4.8 ovan visar olika idéer som kan bidra till fungerande 

helhetslösningar. Dessa idéer sammanställs sedan till ett antal koncept (se 

tabell 4.9 på nästa sida). Koncepten genereras genom att lägga samman alla 

fragment av samma färg.   

Lyftmetod Återmatning 

av energi 

Energilagring Typ av elmotor Kuggstångens 

placering 

Växellådans 

placering 

Elektromekanisk 

växel 

Generatordrift Batterier Drift- och 

generatorkombinerad 

Integrerad i masten På masten 

nertill 

    På 

hydraulcylindrarnas 

befintliga plats 

 

Elektromekanisk 

växel 

Generatordrift Superkondensatorer Drift- och 

generatorkombinerad 

På 

hydraulcylindrarnas 

befintliga plats 

På masten 

nertill 

    Integrerad i masten  

Elektromekanisk 

växel 

Ingen 

återmatning 

Ingen lagring Endast drift Integrerad i masten På masten 

nertill 

    På 

hydraulcylindrarnas 

befintliga plats 

På masten 

upptill 

     På masten 

i mellan 

läge 

Elektromekanisk 

växel 

Generatordrift Batterier och 

Superkondensatorer 

Drift- och 

generatorkombinerad 

Integrerad i masten  På masten 

mellanläge 

    På 

hydraulcylindrarnas 

befintliga plats 

På masten 

nertill 

     På masten 

upptill 
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Tabell 4.9 Koncept 

Elektromekanisk växel 

Drivlina 

Elmotor/generator Elmotor 

 
http://sv.taobaoshoppingagent.com/item/y-series-three-

phase-asynchronous-motors-2-electric-motor-y801-2-gb-

installed-copper-0-75kw-2p-12869587172.html 2014-04-

29 kl.10:39 
 

 
http://www.elnu.se/index.php?lista=993&an=4&n1=Malmb

ergs+-+Automation&n2=Elmotorer&n3=Elmotorer+3-

fas&n4=Elmotor%2C+IE1%2C+0%2C55kW%2C+4-

Pol%2C+B5&n=5&elmateriel=1  2014-04-29 kl.11:11 

 

Energilagring 

Batterier Superkondensatorer Superkondensatorer/batteri 

 
http://www.martinsforklift.com/

forklift-battery-

maintenance.htm 2014-04-29 

kl.10:39 

 
http://www.tme.eu/html/PL/superkonde

nsatory-

27v/ramka_9569_PL_pelny.html 2014-

04-29 kl.11:13  

Kuggstångens placering 

Integrerad Frimonterad 

 

https://batrouney.files.wordpress.com/2013/10/950-1-fork-

lift.jpg 2014-04-29 kl:13.09 
 

Växellådans placering 

Nertill Mellanläge Upptill 

   

http://sv.taobaoshoppingagent.com/item/y-series-three-phase-asynchronous-motors-2-electric-motor-y801-2-gb-installed-copper-0-75kw-2p-12869587172.html
http://sv.taobaoshoppingagent.com/item/y-series-three-phase-asynchronous-motors-2-electric-motor-y801-2-gb-installed-copper-0-75kw-2p-12869587172.html
http://sv.taobaoshoppingagent.com/item/y-series-three-phase-asynchronous-motors-2-electric-motor-y801-2-gb-installed-copper-0-75kw-2p-12869587172.html
http://www.elnu.se/index.php?lista=993&an=4&n1=Malmbergs+-+Automation&n2=Elmotorer&n3=Elmotorer+3-fas&n4=Elmotor%2C+IE1%2C+0%2C55kW%2C+4-Pol%2C+B5&n=5&elmateriel=1
http://www.elnu.se/index.php?lista=993&an=4&n1=Malmbergs+-+Automation&n2=Elmotorer&n3=Elmotorer+3-fas&n4=Elmotor%2C+IE1%2C+0%2C55kW%2C+4-Pol%2C+B5&n=5&elmateriel=1
http://www.elnu.se/index.php?lista=993&an=4&n1=Malmbergs+-+Automation&n2=Elmotorer&n3=Elmotorer+3-fas&n4=Elmotor%2C+IE1%2C+0%2C55kW%2C+4-Pol%2C+B5&n=5&elmateriel=1
http://www.elnu.se/index.php?lista=993&an=4&n1=Malmbergs+-+Automation&n2=Elmotorer&n3=Elmotorer+3-fas&n4=Elmotor%2C+IE1%2C+0%2C55kW%2C+4-Pol%2C+B5&n=5&elmateriel=1
http://www.martinsforklift.com/forklift-battery-maintenance.htm
http://www.martinsforklift.com/forklift-battery-maintenance.htm
http://www.martinsforklift.com/forklift-battery-maintenance.htm
http://www.tme.eu/html/PL/superkondensatory-27v/ramka_9569_PL_pelny.html
http://www.tme.eu/html/PL/superkondensatory-27v/ramka_9569_PL_pelny.html
http://www.tme.eu/html/PL/superkondensatory-27v/ramka_9569_PL_pelny.html
https://batrouney.files.wordpress.com/2013/10/950-1-fork-lift.jpg%202014-04-29
https://batrouney.files.wordpress.com/2013/10/950-1-fork-lift.jpg%202014-04-29
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För att ge en tydligare bild av koncepten beskrivs de nedan mer ingående 

tillsammans med bilder. 

Figur 4.4 Gula konceptet 

Det gula konceptet använder sig av en elmotor med generatorfunktion samt 

superkondensatorer. Kuggstången är integrerad i masten och växellådan är 

monterad i mellanläge, kuggstången kommer att löpa genom växellådan.  

Figur 4.5 Blå konceptet 

Det blå konceptet använder sig av en motor med kombinerad generator. 

superkondensator, kuggstång integrerad i masten och växellådan monterad i 

övre läge. 
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Figur 4.6 Gröna konceptet 

Det gröna konceptet använder en motor med kombinerad generator samt både 

truckens befintliga batterier och superkondensatorer. Kuggstången är integrerad i 

masten och växellådan är placerad i övre läge. 

Figur 4.7 Lila konceptet 

Det lila konceptet använder sig av en elmotor med generatorfunktion. Truckens 

befintliga batterier används för att lagra elektriciteten. Kuggstången är monterad 

där hydraulcylindrarna tidigare satt och växellådan är monterad på gafflarna. 

Detta innebär att kuggstången är fixerad och växellådan löper längs med 

kuggstången. 
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Figur 4.8 Gråa konceptet 

Det gråa konceptet använder en elmotor med generatorfunktion. Här 

används superkondensatorer istället för batteri. Kuggstången ersätter 

hydraulikcylindrarnas på deras position. Växellådan är monterad i 

mellanläge. Kuggstången löper i växellådan 

Figur 4. Röda konceptet 

Det röda konceptet använder en elmotor med generatordrift, både truckens 

befintliga batterier och superkondensatorer. Kuggstången är integrerad i 

masten. Växellådan är placerad i mellanläge. 
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Figur 4.9 Bruna konceptet 

Det bruna konceptet återmatar ingen el till systemet och generatorfunktionen 

är borttagen. Kuggstången är integrerad i masten och växellådan placerad i 

mellanläge. 

4.3.2. Utforska koncepten 

Det sista steget i att utforska konstruktionsutrymmet är att identifiera 

undersystemen. Figur 4.10 nedan visar sambandet dessa undersystem har 

med systemet. 

  
 

Figur 4.10 Undersystemens samband med systemet 

Elektromekanisk växel 

Elmotor Kuggstång Styrsystem 

Generator 

Superkondensatorer Batterier 

Smörjsystem 
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4.4. Optimering av konstruktionsval 

I Systems Engineering är det fjärde steget att optimera konstruktionsvalen. 

Med detta menas att utifrån de koncept som är framtagna i tidigare steg välja 

det som är mest lämpligt att fortsätta med. 

4.4.1. Välj koncept 

Det första steget i att välja koncept är att utifrån kundönskemålen identifiera 

produktegenskaperna. Produktegenskaperna och vilket kundönskemål de 

hänger samman med presenteras nedan i tabell 4.10. 

 
Tabell 4.10 Identifiering av produktegenskaperna 

Kundönskemål Egenskap 

Öka lyfthastigheten Lyfthastighet 

Eliminera användning av hydrauloljor Miljövänlig 

Bibehålla samma livslängd Livslängd 

Minska driftkostnaderna Driftkostnader 

Minska emissioner Emissioner 

Återmatning av elektricitet Återmatning elektricitet 

Screena koncepten 

För att kunna se vilket koncept som är det mest lämpliga utefter 

kundönskemålen utförs en screening av koncepten. Det gula konceptet är 

utsett till referenskoncept då det anses befinna sig i mitten av rankingen av 

koncepten. Detta för att inte riskera att eliminera ett av de bättre koncepten. 

Om ett koncept får en 0:a i en kolumn betyder detta att det uppfyller 

produktegenskapen lika väl som referenskonceptet, ett plustecken (+) 

betyder att det uppfyller produktegenskapen bättre och ett minustecken (-) 

sämre. 

 
Tabell 4.11 Screening av koncepten 

Koncept 

 

Egenskaper 

Gråa Röda Bruna 

 

Lila Gula Gröna Blå 

Lyfthastighet 0 0 - 0 0 0 0 

Miljövänlig 0 + 0 - 0 + 0 

Livslängd - - - - 0 + 0 

Driftkostnader 0 + - - 0 + + 

Emission - - 0 0 0 0 0 

Återmatning av 

elektricitet 

0 + - - 0 + 0 

Summa  -2 +1 -4 -4 0 +4 +1 

Ranking 4:e 2:a 5:e 5:e 3:e 1:a 2:a 



46 
Simon Andersson, Sebastian Gunnarsson 

Det är ännu för tidigt att välja ett koncept att arbeta vidare med. Däremot är 

det möjligt att sålla bort de koncept som ligger längre ner på rankingen då de 

uppfyller produktegenskaperna sämre. I detta fall är de koncept som valts att 

arbeta vidare med det röda-, gröna- och det blå konceptet eftersom de 

erhållit högst summa. 

Rangordna koncepten utifrån egenskaperna 

För att kunna välja vilket koncept som är det bästa av de som av de som 

valts att gå vidare med behövs ett rangordningssystem. Detta 

rangordningssystem presenteras i tabell 4.12 nedan. 

 
Tabell 4.12 Rangordningssystem 

 Viktning 

Mycket sämre än referenskonceptet 1 

Sämre än referenskonceptet 2 

Samma som referenskonceptet 3 

Bättre än referenskonceptet 4 

Mycket bättre än referenskonceptet 5 

Med hjälp av detta rangordningssystem viktas koncepten mot 

referenskonceptet som i detta fall är det gula. Viktningen presenteras i tabell 

4.13. 

 
Tabell 4.13 Viktning av koncept 

Viktning av koncept 

Koncept 

Egenskaper 

Gula Blå Röda Gröna 

Lyfthastighet 3 3 3 3 

Miljövänlig 3 3 4 4 

Livslängd 3 3 2 4 

Driftkostnader 3 4 4 4 

Emissioner 3 3 2 3 

Återmatning 

elektricitet 

3 3 4 4 

Vikta egenskaperna 

Innan det är möjligt att sammanställa och rangordna koncepten måste 

produktegenskaperna viktas, viktnigen av produktegenskaperna presenteras i 

tabell 4.14 och härstammar från viktningen av produktmålen (tabell 4.6). 
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Tabell 4.14 Viktning av produktegenskaperna 

Egenskap Viktning 

Lyfthastighet 0.2 

Miljövänlig 0.29 

Livslängd 0.14 

Driftkostnader 0.06 

Emissioner 0.05 

Återmatning elektricitet 0.2 

Totalt 0.94 

Sammanställ och rangordna alternativen 

När produktmålen är viktade är det dags att sammanställa koncepten. Detta 

görs genom att kombinera tabell 4.13 och 4.14 och multiplicera dessa med 

varandra. De erhållna summorna adderas sedan med varandra och ett 

totalvärde för de olika koncepten erhålls. Det koncept med högst totalsumma 

är det koncept som uppfyller produktegenskaperna bäst och blir därmed det 

koncept som ska fortsättas att utveckla. Resultatet från sammanställningen 

presenteras i tabell 4.15 på nästa sida. 

 
Tabell 4.15 Sammanställning av koncepten 

Egenskap Viktning Blå konceptet Röda konceptet Gröna konceptet  

  Betyg Poäng Betyg Poäng Betyg Poäng 

Lyfthastighet 0.2 3 0.6 3 0.6 3 0.6 

Miljövänlig 0.29 3 0.87 4 1.16 4 1.16 

Livslängd 0.14 3 0.42 2 0.28 4 0.56 

Driftkostnader 0.06 4 0.24 4 0.24 4 0.24 

Emissioner 0.05 3 0.15 2 0.1 3 0.15 

Återmatning 

elektricitet 

0.2 3 0.6 4 0.8 4 0.8 

Totalt 0.94  2.88  3.18  3.51 

Ranking    3:e  2:a  1:a 

Fortsätta?   Nej  Nej  Ja 

4.5. Utveckling av arkitekturen 

I det här steget av Systems Engineering påbörjas den detaljerade 

utvecklingen av produkten. Det är viktigt att produktens undersystem, och 

hur dessa fungerar med varandra, analyseras ordentligt. 
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4.5.1. Utformning beteendet hos systemet som delfunktioner 

Undersystemens beteende beskrivs i ODT-tabellen (tabell 4.16 nedan) då 

dessa samvekar under en arbetscykel. Dessa beteenden görs sedan om till 

funktionella krav. 

 
Tabell 4.16 ODT för en arbetscykel 

 Arbetscykel  

Operatör 

(truckföraren) 

Elmotor/gen

erator 

Kuggstång Styrsystem Superkondensatorer Smörjsystem Last 

Föraren 

startar trucken  

  Startar    

Föraren lyfter 

en last 

Elmotorn 

måste 

försörjas 

med 

elektricitet 

     

  Belastas     

   Styrsystem

et måste få 

information 

om att 

lasten lyfts 

   

     Smörjer  

      Lasten 

har höjts  

Föraren 

sänker Lasten 

Elmotorn 

måste 

generera 

ström till 

superkonden

satorerna 

     

  Belastas     

   Styrsystem

et måste få 

information 

om att 

lasten lyfts 

   

    Superkondensatorer

na måste lagra 

elektriciteten 

  

     Smörjer  

      Lasten 

har sänkts 

De funktionella kraven från ODT-tabellen och hur dessa kan spåras till 

ursprungskraven (produktmålen) från kapitel 4.2. Mät behovet och fastställ 

målet presenteras på nästa sida i tabell 4.17. 
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Tabell 4.17 Spårning av kraven 
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v
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Funktionskrav         

Elmotorn måste 

försörjas med 

elektricitet 

Elförsörjning 1   x x x x 

Styrsystemet måste få 

information om att 

lasten lyfts 

Styrsystem 2 x  x   x 

Elmotorn måste 

generera ström till 

superkondensatorerna 

Strömgenerering 3   x x x x 

Styrsystemet måste få 

information om att 

lasten lyfts 

Styrsystem 4 x  x   x 

Superkondensatorerna 

måste lagra 

elektriciteten 

Energilagring 5   x x x x 

4.5.2. Utformning av fungerade styrning för varje undersystem 

För att tydligt kunna se hur undersystemen fungerar tillsammans med 

varandra ställs de upp i en tabell där deras kopplingar kan ses. 

 
Tabell 4.18 Förhållanden mellan undersystemen 

 Styrsystem Elförsörjning Strömgenerering Energilagring 

Styrsystem  Utlöser   

Elförsörjning     

Strömgenerering Utlöser    

Energilagring Utlöser    

4.5.3. Utforma strukturen 

Det första som börs göra när strukturen ska utformas är att med hjälp av 

förhållandena mellan undersystemen skapa en strukturmatris där det går att 

utläsa hur de olika undersystemen är besläktade. Strukturmatrisen 

presenteras på nästa sida i tabell 4.19. 
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Tabell 4.19 Strukturmatris 

 Truckförare Styrsystem Elmotor/generator Kuggstång Smörjsystem Superkondensatorer Last 

Truckförare  Styr/mekanisk      

Styrsystem   Styr/elektronisk   elektronisk  

Elmotor/Generator  elektronisk    Förbrukar/genererar 
el/elektronisk 

 

Kuggstång     Mekanisk   

Smörjsystem    Smörjer    

Superkondensatorer  Elektronisk Bistår med 

elektricitet 

    

Last        

Som tidigare konstatertas är det bästa konceptet det gröna. Detta koncept 

använder en motor med kombinerad generator. Energilagringen sker genom 

både truckens befintliga batterier och superkondensatorer. Kuggstången är 

integrerad i masten och växellådan är placerad i övre läge.  

 

 
Figur 4.11 Gröna konceptet 

Följande avsnitt kommer att behandla Elmotor/ generator, Kuggstång, 

Smörjsystem och Superkondensatorer. 

Elmotor/ generator 

En av de större delarna i detta projekt är att välja vilken elmotor som är mest 

lämplig för att kunna utföra ett lyft på tio ton. Det första steget i att välja 

motor är att göra en överslagsberäkning på motorns effekt. Denna beräkning 

finns i bilaga 4. 

 

Med den erhållna effekten från beräkningarna är sedan nästa steg att välja 

vilken typ av motor som ska användas. Detta val baseras främst på pris då 

det totala priset ska bli så lågt som möjligt. 
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Enligt Mats Alaküla som är professor på Lunds Tekniska universitet skulle 

en servomotor fungera bra till denna applikation (15 maj 2014). Eftersom 

servomotorer har ett mer eller mindre konstant moment oavsett varvtal. 

Även då varvtalet n=0 kan ett högt moment upprätthållas, vilket är bra i 

denna applikation då det finns behov av att ha en typ av låsmekanism. 

Exempel på detta är när trucken höjer lasten och positionerar den i ett högre 

läge. En servomotor skulle klara av att hålla det moment som ges upphov 

till, och därmed skulle inte någon extra låsmekanism behövas. 

 

Siemens är stora tillverkare av motorer, och deras servomotorserie 1FT6 har 

ett stort utbud på motorer i olika effektområden.  

 

Siemens säljkontor i Upplands Väsby rekommenderade två typer av motorer 

som har likvärdiga egenskaper. Den ena i motorserie 1FT6, och en motor 

med liknande egenskaper i motorserie 1PH8. Teknisk data för motorerna 

visas nedan i tabell 4.20. 

 
Tabell 4.20 Jämförelse mellan AC-motorer 

 Siemens  

1PH8137-2DL00-0CA1  

 

Siemens  

1FT6136-6SF71-5FG0 

Typ Synkronmotor Servomotor 

Statiskt moment 203,00 Nm 175,00 Nm 

Effekt 53,40 kW 42.6kW 

Märkmoment 182,00 Nm 175,00 Nm 

Märkström 82,00 A 104,00 A 

Märkvarvtal 2800 rpm 3000 rpm 

Verkningsgrad 95 % 96 % 

Arbetsspänning  400 V 400 V 

Arbetsfrekvens 50Hz 50Hz 

Pris 319 228 SEK 318 756 SEK 

 Se bilaga 6 för 

fullständig information 

Se bilaga 7 för 

fullständig information 

Priset i tabell 4.20 ovan avser hela motorn med tillhörande 

elektronikmoduler se bilaga 6 och 7 för fullständig information om detta. 

 

I och med att eltruckar vanligtvis arbetar med spänning upp till 80 V är 

dessa motorer redan vid det här stadiet olämpligt då det behövs 

spänningsomvandlare. Det syns tydligt att det totala priset för motorerna och 

tillhörande komponenter är för dyrt för att motivera ett alternativ till 

hydraulik. En nackdel är även att motorerna arbetar med växelström vilket 

ger ökade kostnader då det behövs en frekvensomriktare.(Göran Ewing, 

Linnéuniversitetet, 2014-05-13) 
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Vad som vore bäst, är att använda sig av är likströmsmotorer som arbetar 

med lägre spänning. Dessa motorer kräver färre och billigare moduler för att 

styras. Tabell 4.21 nedan visar data och prisuppgifter för ett antal 

leverantörer av dessa typer av motorer. 

 
Tabell 4.21 Jämförelse DC-motorer 

Fabrikat Netgain Warp 11 Motor Netgain WarP 7 

 

AMD L91-4003 

Typ DC DC DC 

Max effekt 71 kW 60 kW 54 kW 

Verkningsgrad 98 % 82 % - 

Arbetsspänning 72 V 48V 120V 

Pris 20 500 SEK 15 500 SEK 6 600 SEK 

Hemsida http://www.go-

ev.com/End_User_Prici

ng.html 

http://www.go-

ev.com/End_User_

Pricing.html 

 

http://www.kta-

ev.com/AMD_Motor_L91_

4003_13HP_p/amd-l91-

4003.htm 

Tabellen ger en fingervisning i vilken prisklass en lämplig motor kan tänkas 

ligga i. Förutom motorn behövs också någon form av styrsystem en s.k. 

controller, priset på en sådan ligger på ca 15 000 SEK (http://www.kta-

ev.com/Netgain_s/1883.htm, hämtad: 2014-05-26) 

 

Det låga priset samt den tillräckliga effekten på motor AMD L91-4003 gör 

att denna till en bra kandidat för applikationen på trucken. 

Kuggstång 

Beräkningar av kuggstången är gjorda enligt standarderna SS1863 och 

SS1871. Dessa beräkningar går att följa i bilaga 8 och innefattar allt från 

dimensionering till hållfasthetsberäkningar.  

 

Då kuggstången ska integreras i truckens mast med ett skruvförband krävs 

beräkningar av detta förband. Kuggstången integreras i masten som figur 

4.12 visar. Beräkningarna för förbandet finns i bilaga 9. 

http://www.go-ev.com/End_User_Pricing.html
http://www.go-ev.com/End_User_Pricing.html
http://www.go-ev.com/End_User_Pricing.html
http://www.go-ev.com/End_User_Pricing.html
http://www.go-ev.com/End_User_Pricing.html
http://www.go-ev.com/End_User_Pricing.html
http://www.kta-ev.com/AMD_Motor_L91_4003_13HP_p/amd-l91-4003.htm
http://www.kta-ev.com/AMD_Motor_L91_4003_13HP_p/amd-l91-4003.htm
http://www.kta-ev.com/AMD_Motor_L91_4003_13HP_p/amd-l91-4003.htm
http://www.kta-ev.com/AMD_Motor_L91_4003_13HP_p/amd-l91-4003.htm
http://www.kta-ev.com/Netgain_s/1883.htm
http://www.kta-ev.com/Netgain_s/1883.htm
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Figur 4.12 Skruvförband 

För att skydda kuggstången mot smuts och partiklar kommer denna att 

omslutas av en gummibälg. Se figur 4.13. Gummibälgen är främst vald för 

dess låga pris och enkelhet. 

 
Figur 4.13 Gummibälg 
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Smörjsystem 

För att erhålla lyftsystemets livslängd krävs smörjning av kuggstång och 

pinjonghjulen. Ett oljebad är uteslutet i detta fall då kuggstång och 

pinjonghjul inte är omslutna av ett hus och risk för att olja läcker ut ökar 

markant. Det smörjsystem som väljs är därför ett system från Wittenstein 

där en behållare med olja matar ett mindre kugghjul som är anslutet till 

något av pinjonghjulen. För förtydligande se figur 4.12.

 
Figur 4.14 Wittenstein smörjsystem (Wittenstein 2014) 

Superkondensatorer 

För att uppskatta kostnaden för superkondensatorerna görs en 

dimensionering av superkondensatorernas storlek. Den superkondensator 

som ligger som stöd för beräkningarna är av märket Cooper Bussman. 

Teknisk data för denna presenteras i tabell 4.22 nedan och är hämtad från 

Farnell Element 14.  

 
Tabell 4.22 Teknisk data för superkondensator 

Tillverkare Cooper Bussman 

Beteckning XB3560-2R5407-R - 

CAP 

Kapacitans 400 F 

Spänning 2.5 V 

Pris /st 1-9 

10-49 

50-99 

100-999 

1000+ 

176.23 SEK 

170.04 SEK 

164.28 SEK 

161.54 SEK 

156.33 SEK 
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Beräkningarna grundas på att ta till vara på all den energi som alstras då full 

last sänks från full höjd. 

Massa (m) = 12 000kg 

Höjd (h) = 6m 

Spänningen är densamma som trucken arbetar med: 

U = 80 V 

Den potentiella energin i detta fall blir: 

     𝑚    2       2             

Den potentiella energin      måste vara densamma som kondensatorernas 

kapacitet att lagra potentiell energi, alltså: 

        𝑛           

Krävd kapacitans löses ur följande: 

   𝑛  
 

2
       

2     𝑛 
  

 
2        

   
 22      

Antalet seriekopplade kondensatorer som krävs för att uppnå spänningen 80 

V blir följande om varje superkondensator är märkt med 2.5 V: 

  

   
  2 𝑠   

Beräknad kapacitans vid denna seriekoppling då varje kondensator har 

kapacitansen 400 F blir: 

   

 2
  2     

För att uppnå den önskade kapacitansen krävs att varje enskild seriekoppling 

parallellkopplas med övriga seriekopplingar (se figur 4.15 på nästa sida). 

Figuren visar överskådligt hur kretsen kopplas. Spänningskällan blir i detta 

fallet elmotorn när denna generar energi när lasten sänks. 
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Figur 4.15 Kopplingsschema för superkondensatorerna 

22    

 2  
          𝑠  

Totalt antal superkondensatorer som krävs: 

    2       t 

Totalt pris för vald kondensator blir således: 
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Överskådlig kostnadsberäkning 

En grov kostnadsberäkning presenteras nedan i tabell 4.23 

 
Tabell 4.23 Grov kostnadsuppskattning för lyftsystemet 

Detalj Pris Antal Vikt/längd Totalt Källa 

Kuggstång ~80 SEK/kg 2 ~55 kg 8800 SEK Hans Hansson Swepart 

Transmission 

Elmotorer ~25 000 

SEK/st 

2 - 50 000 SEK Elektroservice.se Kostov motors, 

ABB (Henrik Nilsson) 

Smörjsystem ~1200 SEK/st 2 - 2 400 SEK http://store.kvalinc.com/lubricatio

n-system-wittenstein-20021556-

type-125-p10198.aspx 

Bälg ~700 SEK/m 2 3m 4 200 SEK http://rubberstock.com/hoses/silic

one-hoses/bellows-oil-

resistant.html 

Växellåda ~100 SEK/kg 2 ~200 kg 40 000 SEK Hans Hansson Swepart 

Transmission 

Superkondensatorer 161.54 SEK 

/st 

576 - 93 047 SEK Göran Ewing Adjunkt 

Farnell.com 

 

 198 447 SEK  

4.6. Validera konstruktionen 

Sjätte steget i Systems Engineering är validering av konstruktionen. Detta 

innebär att se till produkten eller systemet uppfyller kraven för dess avsedda 

användningsområde samt de krav som finns för att tillfredsställa kunden. 

Det är även viktigt att bedöma eventuella risker med produkten. 

4.6.1. Verifiera kraven 

Ett enkelt sätt att kunna bedöma hur väl produkten uppfyller kraven från 

kunden är att utveckla en testplan. Testplanen för denna produkt presenteras 

på nästa sida i tabell 4.24. 
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Tabell 4.24 Testplan 

Test nr Testmetod Testanordning Testvillkor Slutligt tillstånd 

TP.1 Truckföraren 

startar trucken 

 Komplett 

prototyp 

Trucken är startad 

TP.2 Truckföraren 

lyfter lasten 

 Komplett 

prototyp 

Lasten har höjts 

TP.3  Truckföraren 

sänker lasten 

 Komplett 

prototyp 

Lasten hare sänkts 

TP.4 Truckföraren 

lyfter gafflarna 

 Komplett 

prototyp 

Gafflarna har höjts  

TP.5 Smörjsystemet 

måste smörja 

kuggstången 

 Komplett 

prototyp 

Kuggstången får 

smörjning 

TP.6 Elmotorn måste 

försörjas med 

elektricitet 

Multimeter Komplett 

prototyp 

Motorn får 

elektricitet 

TP.7 Styrsystemet 

måste få 

information om att 

lasten lyfts/sänks 

 Komplett 

prototyp 

Styrsystemet 

fungerar korrekt 

TP.8 Elmotorn måste 

generera ström till 

superkondensatore

rna 

Multimeter Komplett 

prototyp 

Elmotorn genererar 

ström 

TP.9 Superkondensator

erna måste lagra 

elektriciteten 

Multimeter Komplett 

prototyp 

Superkondensatore

rna lagrar ström 

En testplan måste även göras upp för funktionskraven, denna testplan 

presenteras på nästa sida i tabell 4.25.  
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Tabell 4.25 Testplan för funktionskrav 
T
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S
lu
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ig

t 

få
rh
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n
d
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1 Öka 

lyfthastigheten 

H
as

ti
g

h
et

 
10 Observation   Komplett prototyp Lyfthastigheten 

har ökat 

2 Eliminera 

användning av 

hydrauloljor 

H
y

d
ra

u
lo

lj
o

r 

11 Observation   Komplett prototyp Oljor har 

eliminerats 

3 Bibehålla 

samma livslängd 

L
iv

sl
än

g
d
 12 Observation   Komplett prototyp Livslängden är 

densamma som 

innan använda 

system 

4 Minska 

driftkostnaderna 

D
ri

ft
k

o
st

n
ad

er
 

13 Mätning   Komplett prototyp Driftkostnaderna 

har minskat 

5 Minska 

emissioner 

E
m

is
si

o
n

er
 14 Mätning   Komplett prototyp Emissionerna 

har minskat 

6 Återmatning av 

elektricitet 

E
n

er
g

iå
te

rv
in

n
in

g
 15 Mätning   Komplett prototyp Systemet 

återmatar 

elektricitetet 

4.6.2. Hantera konstruktionsrisker 

Ett tydligt sätt att upptäcka eventuella risker och hur allvarliga dessa är, är 

genom att utföra en FMEA. Denna finns bifogad i bilaga 5. 
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5. Resultat och analys 

Resultatet av arbetet är en visuell principmodell(se figur 5.1) med samtliga 

maskinelement monterade. Beräkningar är gjorda för att säkerställa 

möjligheten för montering av maskinelementen. 

 

Kuggstängerna är integrerade i masten med ett skruvförband. Detta är 

bevisat möjligt genom hållfasthetsberäkningar och med datorstödd 

konstruktion i SolidWorks. För att förhindra att smuts och andra partiklar 

kommer i kontakt med kugghjulen och kuggstängerna har två gummibälgar 

valts till att skydda konstruktionen. Ett smörjsystem är nödvändigt för att 

bibehålla den önskade livslängden på lyftsystemet. Det smörjsystem som 

valts är från Wittenstein som möjliggör god smörjning. 

 

För att kunna driva lyftsystemet har en likströmsmotor valts för att slippa 

omvandla likströmen som erhålls från truckens batterier till växelström. 

Likströmsmotorer med motoreffekter runt 50kW är nödvändigt för att kunna 

utföra lyft på tio ton. Motorerna är monterade i högt läge för att utnyttja hela 

mastens höjd till lyften samtidigt som inte ska skymma sikten för 

truckföraren. Dessa motorer fungerar även som generatorer så att energin 

kan återmatas.  

Superkondensatorer har valts till att lagra den återmatade energin då dessa 

klarar av stora effekter. En dimensionering av superkondensatorerna är 

gjorda för att enklare kunna göra en kostnadsuppskattning för inköp. 

Totalkostnaden för detta lyftsystem är grovt uppskattat till 198 447SEK. 

 
Figur 5.1 Konceptbild av truck 
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6. Diskussion och slutsatser 

Att göra en konvertering från hydrauliska cylindrar till en elektromekanisk 

växel är definitivt möjlig. De komponenter som används i detta system är 

produkter som redan finns tillgängliga, det betyder att inget nytt behöver 

uppfinnas för att det ska fungera. En fördel är även att de flesta 

komponenterna finns i flera olika standardutförander vilket underlättar valet 

av komponenter.  

 

De fundamentala delarna i det elektromekaniska lyftsystemet är 

kuggstänger, kugghjul och elmotorer, detta är element som går att tillverka i 

nästan vilket utförande som helst vilket betyder att det blir väldigt enkelt att 

uppnå exakt de specifikationer som är nödvändiga.  

 

En fördel med det koncept som tagits fram är dess enkelhet, även om det är 

ett avancerat system är själva monteringen av det inte speciellt svårt. Detta 

bör medföra att det inte kommer vara några större svårigheter att lösa 

integrationen på en befintlig gaffeltruck. Det kan möjligvis medföra att ett 

en modifiering av truckens mast måste göras för att ge utrymme för nya 

tillkomna delar. 

 

Den ständiga strävan efter effektivisering av produkter och dess 

användningsområde motiverar introduceringen av nya inventioner. (Minav 

m fl. 2012) För att energieffektivisera en produkt är ett sätt att minska 

energiförbrukningen, då det finns ett starkt samband mellan 

energiförbrukning och verkningsgrad är konverteringen till en 

elektromekanisk växel mer motiverad. Ett system med högre verkningsgrad 

behöver nödvändigtvis inte ha lägre energiförbrukning än vad ett system 

med lägre verkningsgrad har. För att verkningsgraden ska påverka 

energiförbrukningen krävs en jämförelse mellan två system av samma 

storlek. Lägre energiförbrukning har mindre inverkan på miljön och i 

kombination av eliminering av hydrauloljor gör denna produkt mer 

miljövänlig. Detta kan vara en anledning till att det finns tillverkare som vill 

nischa sig inom miljöaspekter hos produkter 

 

Konverteringen till ett elektromekaniskt lyftsystem kommer att höja 

tillverkningskostnaderna men å andra sidan minska energikostnaderna. 

Frågan är om denna tillverkningskostnad kommer att betala av sig på 

besparade energikostnader inom överskådlig tid för att någon intressent vill 

investera i detta. Då vi anser att kostnaden 93047 SEK för 

superkondensatorerna är hög och bidrar till en dyrare helhetslösning ställer 

vi oss frågan om det verkligen är nödvändigt att åtarmate energi. Det är 

mycket möjligt att systemets energieffektivitet är fullt tillräckligt för att 

motivera den elektromekaniska lösningen.  

 

Kostnaden inklusive superkondensatorer hamnar på 198 447 SEK och 

jämfört med de prisuppgifter erhållna från Linn Sevefjord och Christer 
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Eskilson på cirka 125 000 SEK för ett hydrauliskt lyftsystem blir skillnaden 

cirka 75 000 SEK. Detta är dock utan hydraulolja och slangar i 

hydraulsystemet. Trots detta är skillnaden väldigt stor och frågan är om det 

lönsamt att konvertera trucken till ett elektromekaniskt lyftsystem. Plockas 

möjligheten till att återmata energin bort erhålls ett avsevärt billigare system 

som till och med är billigare i både drift och inköp.  

 

Det har varit väldigt svårt att få fram prisuppgifter som är representativa för 

de olika komponenterna i systemet. Antagligen kommer kostnaderna i inköp 

för delar att minska, då inköp av serie till produktion sänker kostnaderna 

ytterligare.  

 

Det större intresset av användningsområdet hos produkten anser vi är den 

funktion som möjliggör mer eller mindre obegränsad hastighet för tunga 

lyft. En ökad produktivitet hos företag som vill göra vinst är en självklarhet. 

En självklarhet är också att ökad produktivitet kräver snabbare processer.  

 

För att få ett väl fungerande system att fungera krävs ytterligare 

vidareutveckling av detta. Tester måste utföras för att kontrollera att 

säkerheten och funktionerna hos systemet. Det är viktigt att systemet är 

säkert för både truckföraren och personer i arbetsmiljön runt omkring. 
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Bilaga A Frågeformulär med svar av Konecranes 

Denna bilaga innehåller det frågeformulär Kalle Bergqvist och Linn 

Sevefjord vid KTH har sammanställt och skickats till Christoffer Fager och 

Robert Axelsson på Konecranes i Markaryd, svaren är skrivna med fetstil. 
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Underlag för konceptutveckling 
Frågeformulär för gaffeltruckar, reach 

stackers och containerhanterare. 

 

Modeller:  

Detta formulär är en del av ett informationsunderlag som behövs till 

konceptutveckling av en kaskadväxelcylinder.  De utsedda applikationerna 

för detta formulär är gaffeltruckar och olika containerhanterare.  

Målet med formuläret är att mynna ut i två till tre specifika modeller för 

vilka implementering av elektromekaniska cylindrar är mest intressant. 

Cykeltid 

 

Lyft- och sänkhastigheter är möjliga att öka och har ett värde i att översättas 

till cykeltider.  

 

 Är lyft- eller sänkhastigheter reglerade eller begränsade på något 
sätt?  

o Finns särskilda säkerhetsföreskrifter? 

o Det finns en harmoniserad typ C-standard för 

reachstackers, EN 1459 ”Industristruckar – säkerhet – 

motordrivna truckar med variabel räckvidd”. 

o För gaffeltruckar finns motsvarande ISO 3691-1. 

o Regionala och snarlika (men ej identiska) säkerhetskrav 

finns i t.ex. USA, Kina, Brasilien och Australien. 

 För vilka applikationer är minskade cykeltider mest värdefullt?  

o Liten cykeltid, dvs. hög produktivitet, är alltid av intresse. 

Förutsättningen är såklart att kapacitetsbehovet finns. 

o I många tekniska kravspecifikationer kopplade till t.ex. 

upphandlingsunderlag krävs en specifik lägsta lyft- och 

sänkhastighet. 
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Användning 

 

Driftcykler och användningsfrekvenser är viktiga faktorer att känna till för 

att på rätt sätt dimensionera kaskadväxeln. 

 Hur många lyftcykler är respektive produkt dimensionerad för? 

o Gaffeltruckar: lätta/medium/tunga 

o Tomma containerhanterare 

o Reach stacker 10 ton/45 ton 

o I samtliga fall 500 000 cykler / 20 000 timmar vid 

dimensionerande last, vilket ofta motsvarar det dubbla 

vid de lastkollektiv som normalt råder (stora undantaget 

är här truckar för hantering av tomcontainers, eftersom 

dessa alltid har dimensionerande vikt). Livslängdskraven 

är en industripraxis, finns inga motsvarande krav i 

produktstandarder. 

 Är alla komponenter dimensionerade för liknande driftcykler eller 

finns det särskilda komponenter som har en annan eller begränsad 

livstid? 

o I princip ska ingående komponenter klara detta. Vissa 

kunder renoverar motor och växellåda efter ca 15-20000 

timmar. 

 Kundens användning av utrustningen 
o Definiera typiskt driftsfall för 24/7-användare och 

medelanvändare enligt bifogad tabell. 

o Normalt används en tung truck 3000 – 5000 tim/år. Vi 

har dock kunder som kör mer än 7000 tim/år, men även 

de som kör mindre än 50 tim/år. 
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Energiförbrukning 

 

Frågor berörande energiförbrukning, vilka kundvärden detta har samt hur det 

verifieras. 

 

 För vilka lyftapplikationer är det mest intressant att spara energi? 

o I de applikationer där man lyfter högt och med hög 

medellast är det såklart lättast att räkna hem 

energiåtervinning från lyft. Typiskt är detta 

reachstackers för containerhantering och tom-

containermaskiner. Det som talar mot 

tomcontainermaskiner är att detta är billigare maskiner, 

så därför blir energiåtervinningsmerkostnaden relativt 

sett högre. 

 Hur kan energibesparing översättas till kundvärde? 

o Bränsleförbrukning/batteritid 

o Bränsleförbrukning (driftskostnad) är av yttersta vikt. 

Därav följade såklart även minskade emissioner. 

o Regenerativ funktion 

o Funktionen skapar i sig knappast något mervärde, men 

är såklart viktig i ledet att spara bränsle. 

 Hur går ett energiförbrukningstest till? Hur förhåller sig ett sådant 
test till verkligheten? 

o Vi kör dels konstruerade teoretiska körcykler där man 

följer en på förhand definierad sekvens. Tyvärr finns inga 

standardiserade körcykler att mäta mot. 

o Sedan följs också maskinen upp under normal drift under 

längre tid. Vi har idag utfall från 1400 timmars körning 

med en seriehybridreachstacker. 

o I samtliga fall vill vi göra motsvarande provning med en 

referensmaskin där så många faktorer som möjligt är lika 

(last, förare, motortyp) 

o En icke betydelselös del av energiförbrukningen står 

maskinens styrning för (hydraulisk dubbelverkande 

styrcylinder) 
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Elektrifiering 

 

Helelektrifiering och regenerativa funktioner kan vara en möjlighet om 

hydrauliska cylindrar ersätts med elektromekaniska cylindrar, och då är 

verkningsgraden en stor fördel då mycket energi kan sparas. 

 För vilka produkter efterfrågas elektrifierad drift? 

o Tunga truckar är endast i undantagsfall elektrifierade 

(främst när de används mycket inomhus eller om det är 

mycket strängar krav på utsläpp av t.ex. sotpartiklar. 

o Där idag diesel- eller gasdrivna truckar används är 

elektrifiering nog snarast ett medel att nå målet lägre 

bränslförbrukning/driftskostnad. 

 Har ni i nuläget produkter med: batteridrift? Nej Hybriddrift? Ja 

o I vilka viktklasser finns dessa produkter? 

o Reachstacker för hantering av 45 tons containers, 

lyfthöjd 5 - 6 högt. 

o Med vilken spänning/ström arbetar dessa maskiner? 

o 800 VDC. 
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Hydrauloljor  

 

Hydrauloljor medföljer hydrauliska cylinderlösningar och är ett moment 

som kan elimineras. 

 För vilka applikationer är det värdefullt att eliminera hydrauloljor 

och läckage av olja? 

o En reachstacker innehåller 600-800 L hydraulolja, så ev. 

läckage är alltid en stor olägenhet (saneringskostand, 

miljökonsvekvenser). 

o Läckande hydraulolja under högt tryck (300 bar) utgör 

en säkerhetsrisk och inte minst en brandrisk. 

 Hur långa intervaller har ni innan hydraulolja behöver bytas ut? 

o Nominellt 4000 tim för hydraulolja och filter. 

 Hur långa serviceintervaller har ni för övrig service på hydraulik hos 
era kunder? 

o Inget schemalagt förebyggande underhåll i övrigt. 

 Någon uppskattning på hur många servicetimmar som krävs/fordon? 
Och i sådana fall vad kräver mest underhåll? vad är motsvarande 

kostnad/fordon? 

o Storleksordningen 20 tim service per 4000 tim. 
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Säkerhetsfaktorer 

 

Säkerhetsfaktorerna behöver utredas för att framta ett riktigt koncept. 

 Vad är säkerhetsfaktor mot tippning? 

o Se EN 1459 ”Industristruckar – säkerhet – motordrivna 

truckar med variabel räckvidd” resp. ISO 3691-1 för 

gaffeltruckar. 

 Vad är normen för sikten för respektive fordon? 

o Se EN 1459 ”Industristruckar – säkerhet – motordrivna 

truckar med variabel räckvidd” resp. ISO 3691-1 för 

gaffeltruckar. 

 Vilka krav gäller för lyftmekanismens bromsning? 

o Se EN 1459 ”Industristruckar – säkerhet – motordrivna 

truckar med variabel räckvidd” resp. ISO 3691-1 för 

gaffeltruckar. 

 Vilken säkerhetsfaktor dimensioneras lyftmekanismens komponenter 
för? (maxlast innan haverering) ex: mast, cylindrar, slangar, gaffel, 

kedja, bom, spreader, osv. 

o Statiskt 3 – 5 beroende på komponent/applikation. 
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Hydraulik 

 

För att kunna jämföra nya lösningar med existerande behövs information om 

de hydrauliska cylindrarna. 

 Ungefärlig verkningsgrad? Hela systemet? Cylindrar/Pump? 

o Ca 70% på systemnivå vad gäller lyftsystemet. 

 Vad väger cylindrarna och tillhörande utrustning? (reservoarer och 
större cylindrar) 

o Reaschstacker: Lyftcylindrar 2×700 kg, 

utskjutningscylinder 1200 kg. 

 Finns det data på ungefärliga krafter som erfordras i cylindrarna? 
Avser lyftcylindrar för de olika modellerna samt bomcylinder för 

reach stacker. 

o Lyft 2×Ø180 mm, utskjut Ø150 mm, arbetstryck 240-300 

bar. 

 Överdimensionering? Ev. säkerhetsfaktor, vilken maxkraft ska 
cylindrarna klara av utan funktionsfel? 

o Statiskt ca 2, dynamiskt ca 3 
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Modellval för utveckling av EMC 

 

Vilka av era modeller anser ni mest intressanta att utveckla en EMC-lösning 

till? 

Hela vårt produktsortiment bygger på modulära designelement, så en 

tekniskt lösning finns oftai varianter för att passa hela sortimentet. 

Avgörande för elektrifiering är såklart tillgång till elektrisk energi i 

maskinen. I maskiner med dieselelektrisk drivlina (med- eller utan 

energiåtervinning/lagring) finns redan tillgänglig elektrisk energi. 

Om maskinen har en konventionell dieselmekanisk drivlina har vi 

endast ~800 W generator och 24 V elsystem. I sådana fall måste en 

separat generatorlösning till för de elektrifierade lyftfunktionerna. 
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Bilaga B Kvalitetshuset 

 

 

   Driftsäker 

SAMBAND:    Hög verkningsgrad 

◊ STARKT     Enkel att montera 

○ MEDIUM  (+) (-)   Uppfylla standarder 

□ SVAGT    (-)   Vikt 

 (+) (+)     Effektiv smörjning 

↑ MAX↓ MIN ● MÅLV. ↑ ↑ ● ● ↓ ●  KORRELATION: 

 

PRODUKTEGENSKAPER 
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Ökad lyfthastighet 4 ○  □ ◊ □ ○   

Minskade driftkostnader 5 □ ◊  □ ○ ○   

Eliminering av hydrauloljor 2 ○   □ ○ □  

Öka livslängden 1 ◊     ◊ 

Minska kostnader för hydrauloljor 2 □    ○ ○ 

Minska emissioner 2 □ ◊  □ ◊ ◊ 

Återmatning av el 3 ○ ○  □ □  

Öka serviceintervallen 3 ○   □  ◊  

Korta servicetiden 3 ◊  □  □ ○ 

Minska energiförbrukningen 4 □ ◊  ○ ◊ ◊ 

Upprätthålla god sikt 5 ○  ○ ◊   
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Bilaga D Överslagsberäkning motoreffekt 

 
Tabell D1 Teckenförklaring 

Beteckning Förklaring Värde Enhet Källa 

F Kraft - N - 

m Massa last 10 000 kg Antagen 

M Massa mast 2 000 kg Antagen 

g Gravitationskonstant 9,82 m/s
2 

Given 

P Effekt - W Beräknad 

τ Vridmoment - Nm - 

r Radie - m - 

ω Vinkelhastighet - rad/s - 

v Hastighet 0,8 m/s Antagen 

Pmotor Motoreffekt - W Beräknad 

Den totala effekten som är nödvändig för att kunna utföra ett lyft på 10 ton (+ mastens 

egenvikt på 2 ton) beräknas enligt följande: 

  (𝑚   )   
     
     

  
𝑣

 }
 
 

 
 

   (𝑚   )    𝑣  (       2   )     2        2 2   

Då trucken kommer ha två växellådor, och därmed också två motorer, blir effekten per motor 

hälften av den totala effekten. 

       
 

2
 
  2 2

2
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Bilaga E FMEA 

Kund Utfärdad av Produkt Detalj nr.   Konstruktion- FMECA  

 

Projektledare Datum Uppföljningsdatum Anmärkning  Process-FMECA  

 

Detaljnr Komponent Funktion Möjligt fel Feleffekt Felorsak Sannolikheten 

för förekomst 

av fel 

Allvarlighetsgrad Sannolikheten 

för att 

upptäcka fel 

Riskprioritetsnummer 

– RPN 

1 Kuggstång Lyfter Slagmärken Missljud Oförsiktighet 

vid tillverkning 

eller underhåll 

3 2 8  

   Skadade kuggar Missljud/ 

Haveri 

Fel i material 2 8 1  

2 Smörjsystem Smörjer 

systemet 

Läckage Nötningsskador Skadade 

packningar 

3 5 1  

   Partiklar i 

smörjsystemet 

Skadade 

kuggar/nötning 

Tillhörande 

element är ej 

skyddade  

5 5 5  

3 Styrsystem Styr 

lyftsystemet 

Trasig PLC Totalstopp i 

lyftmekanismen 

Konstruktionsfel 

av PLC 

2 2 2  

4 Elmotor/generator Generera/ 

skapar energi 

Trasig motor Totalstopp i 

lyftmekanismen 

Kollision  3 3 1  

   Utsliten motor Stopp Bristfälligt 

underhåll 

3 3 5  

5 Superkondensatorer Lagrar ström Trasiga 

superkondensatorer 

Totalstopp/Högre 

energiförbrukning 

Bristfälligt 

underhåll 

3 3 3  
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Bilaga F Offert från Siemens gällande synkronmotor 
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Bilaga G Offert från Siemens gällande servomotor 
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Bilaga H Dimensionering och hållfasthetsberäkningar av kuggstång 

Tabell H1 Teckenförklaring 

Beteckning Förklaring Värde Enhet Källa 

u Utväxling 17 - Givet 

nin Ingående varvtal 3000 rpm Antaget 

α Ingreppsvinkel 20 ° Enligt standard SMS296 

M Massa 12 000 kg Antaget 

t Tid 1 s Antaget 

s Sträcka 0.8 m Antaget 

nut Utgående varvtal - rpm Beräknat 

O Omkrets - mm Beräknat 

m Modul 2.5 - Antaget 

mn Normalmodul 2.5 - Antaget 

d* Delningsdiameter - mm Beräknat 

z* Tandantal - - Beräknat 

db* Grunddiameter - mm Beräknat 

YF Formfaktor (yttryck) 1 - Från tabell 

zv* Skenbart kuggantal - - Beräknat 

r Bottenflankens radie - mm Beräknat 

x Profilförskjutning 0 - Antaget 

αw Ingreppsvinkel vid rullningscirkeln 20 ° Enligt standard SMS296 

a Axelavstånd - mm Beräknat 

aw Axelavstånd med profilförskjutning - mm Beräknat 

∆ha Topphöjdsminskning - mm Beräknat 

ha Topphöjd - mm Beräknat 

da Toppdiameter - mm Beräknat 

hf Fothöjd - mm Beräknat 

pb Grunddelning - mm Beräknat 

εα Ingreppstal - - Beräknat 

P Effekt 94 272 W Från bilaga 4 

ω Vinkelhastighet - rad/s Beräknat 

T Moment - Nm Beräknat 

Fber Beräkningslast - N Beräknat 

K1 Lastfaktor 1 - Antaget 

Kv Dynamisk belastningsfaktor - - Beräknat 

σF Beräknad böjpåkänning - MPa Beräknat 

Yβ Snedvinkelfaktor 1 - Antaget 

Yε Ingreppsfaktor - - Beräknat 

YF Formfaktor för böjning - - Beräknat 

YS Källfaktor 1 - Antaget 

KFX Dimensioneringsfaktor för böjning 1 - Antaget 

KFN Livslängdsfaktor för böjning 1 - Antaget 

σFP Tillåten böjpåkänning - MPa Beräknat 

σFlim Utmattningsgräns (böjning) 350 MPa Givet 



 

2 

 
Tabell H2 Teckenförklaring fortsätning 

Beteckning Förklaring Värde Enhet Källa 

SF Säkerhetsfaktor (böjning) - - Beräknat 

σHP Tillåtet yttryck - MPa Beräknat 

σHlim Utmattningsgräns (yttryck) 1400 MPa Givet 

ZH Formfaktor för yttryck - - Beräknat 

ZM Materialfaktor 268 √N/mm
2 

Från tabell 

Zε Ingreppsfaktor - - Beräknat 

KHα Lastfördelningsfaktor 1 - Antaget 

KHβ Lastutbredningsfaktor 1.3 - Antaget 

σH Beräknat yttryck enligt Hertz - MPa Beräknat 

b Kuggbredd 50 mm Antaget 

ZR Ytjämnhetsfaktor 1 - Antaget 

ZV Hydrodynamisk smörjfilmsfaktor 1 - Antaget 

KHK Hårdhetskombinationsfaktor 1 - Antaget 

KKX Dimensionsfaktor för yttryck 1 - Antaget 

KHN Livslängdsfaktor för yttryck 1 - Antaget 

SH Säkerhetsfaktor för yttryck - - Beräknat 

E Elasticitetsmodul 206 GPa Från tabell 

v Periferihastighet 0.8 m/s Antaget 

uA Utväxling mellan pinjong och kuggstång - - Beräknat 

SFY Beräknad säkerhetsfaktor för yttryck - - Beräknat 

Nedan följer en beräkningsmodell enligt standard SS 1863 som är uppdelad i 

fyra avsnitt. 

1. Beräkning av grundläggande geometrisk data samt hastighet och 

utväxling. 

2. Beräkning av bärförmåga. 

3. Kompletterande geometrisk data 

4. Beräkning av bärförmåga 

 

1. Beräkning av grundläggande geometrisk data, hastighet och utväxling. 

Beräkningarna är gjorda enligt standard SS 1863 

Beräkning av utgående varvtal från EMC-växellåda: 

  
 𝑖𝑛
   

     
 𝑖𝑛
 
 
    

  
         𝑝𝑚 

Varv per sekund: 

   
  

 
     

  
 2     𝑝𝑠 



 

3 

 

Beräknad omkrets på pinjongen för att lyfta 0.8m/s då varvtalet     
2    𝑝𝑠  

  
   

2  
   2  m 

Således är pinjongens diameter: 

        
 

 
 

  
  2 

 
       m    𝑚𝑚 

Beräknat tandantal z: 

  𝑚  𝑧  𝑧  
 

 
 (2.1) 

𝑧  
  

2  
    2 

Tandantalet måste alltid vara ett heltal, därför sätts z=35  

Beräknad ny delningsdiameter med tandantal z=35: 

  𝑚  𝑧  (2.1) 

 1  2          𝑚𝑚 

Beräkning av grunddiameter db: 

 𝑏   𝑐𝑜𝑠𝛼  (2.2) 

 𝑏1       𝑐𝑜𝑠2    2 22𝑚𝑚 

 𝑏     (Kuggstång) 

2. Beräkning av bärförmåga 

Följande beräkningar är gjorda enligt standard SS 1871. 

Beräkning av formfaktorför yttrycket i rullningscirkeln YF: 

Skenbart kuggantal zv: 

zv=z=35  (6.2) (Raka kugg) 

Bottenflankens radie r: 
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      𝑚𝑛       2      2𝑚𝑚 (8.5.2) 

 
Figur H1 Formfaktor för bärförmåga (SS1871) 

Avlästa värden från figur 1: 

YF1=2.44 

YF2=2.11 

3. Kompletterande geometrisk data 

Beräkningar gjorda enligt SS 1863 

Ingreppsvinkel vid rullningscirkeln i transversalsnitt: 

Ingreppsvinkeln vid ett transversalsnitt på ett kugghjul med raka kugg blir 

således αw=20° när x=0 samt att αwt=α=20°  

 

Beräknat axelavstånd för kuggväxel: 

  
 (     )

 
 
   (    )

 
     (3.8) 

 𝑤  a        (3.9)  

Beräknad topphöjdsminsking: 

∆ 𝑎  𝑚 (
     

 
 𝑥1  𝑥 )   𝑤  (3.3) 
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∆ 𝑎  2  (
    

 
    )        

I och med att tandantalet z och axelavståndet aw går mot   blir ∆ 𝑎    

Beräknad topphöjd  𝑎: 

 𝑎  𝑚(  𝑥)  ∆ 𝑎  (3.3) 

 𝑎1  2  (   )    2  𝑚𝑚  

 𝑎1   𝑎  

Beräknad toppdiameter  𝑎: 

 𝑎    2 𝑎   (2.7) 

 𝑎1       2  2    2  𝑚𝑚   

 𝑎    

Beräknad fothöjd   : 

   𝑚(  2  𝑥)  (2.6) 

  1  2  (  2   )     2 𝑚𝑚 

  1      

Beräknad grunddelning  𝑏: 

 𝑏    𝑚  𝑐𝑜𝑠𝛼  (3.4) 

 𝑏    2   𝑐𝑜𝑠2       𝑚𝑚 

Beräknat ingreppstal 𝜀𝛼: 

 𝜀𝛼  
1

  
(
√   

     
 

 
 
√   

     
 

 
  𝑤  𝑠𝑖 𝛼𝑤) (3.5) 

 

𝜀𝛼  
1

    
(
√             

 
 
√   

     
 

 
   𝑠𝑖 2  )  2    

 ( 𝑎   𝑏 ) 
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4. Beräkning av bärförmåga 

Beräkningarna är gjorda enligt SS 1871 

Lasten på 12 ton ska totalt fördelas på två växellådor med åtta identiska 

kugghjul vardera, för att kunna beräkna hur stort moment varje kugghjul 

utsätts för delas den totala effekten lika över kugghjulen. Den totala effekten 

är erhållen från bilaga 4. 

  
  2 2

2   
    2  

Vinkelhastighetet   på pinjongen: 

  2        2    2             𝑠 

Beräknat moment T: 

  
 

 
 

    

1    
        𝑚   (Per kugghjul) 

Beräkningslast   𝑏  : 

 𝑏   
   

  
  1      (3.1) 

Lastfaktor  1: 

Enligt standard SS 1871 

 1      (Måttlig olikformig) 

Dynamisk belastningsfaktor 

   √
   1 √ 

  
 √

   1 √   

  
                 (   ) 

Således blir beräkningslasten  𝑏  : 

  𝑏   
  

  
  1   

   1    

     
                      

Beräknad böjpåkänning   : 

     1       
            

𝑏  
  (6.1) 

Där Yε beräknas enligt följande: 

   
1

  
 

1

    
       (6.4) 
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Kuggbredden b, sätts godtyckligt till 50 mm. Detta leder till att den beräknade 

böjpåkänningen blir: 

   2          
              

   2  
        

Beräknad källfaktor  𝑠: 

 𝑠     (7.2) ( m     2  𝑚) 

Dimensioneringsfaktor för böjning    : 

   =1  (Normalt)(7.4) 

Livslängdsfaktor för böjning    : 

   =1  (Livslängd     𝑐           ) 

Beräknad böjpåkänning    :   

    
                

  
 (7.1) 

    
    1 1 1

1
         (Tillåten böjpåkänning) 

Således är: 

       (OK) 

        (OK) 

 Säkerhetsfaktorn blir SF för böjning blir därmed: 

   
   

   
      

Beräkning av tillåten flankpåkänning: 

 Beräknat yttryck    : 

Formfaktor för yttryck i rullningspunkten   : 

   √
   𝑠  

 𝑖𝑛 𝛼 
  (4.2) där αt = αw 

   √
2       

  n 2  2  
   2  
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Materialfaktor   : 

   √    ·E  (4.3) 

   √     2     
  2     √ 𝑚𝑚 ⁄   

Ingreppsfaktor    : 

   √
  𝜀𝛼
 

 

   √
  2   

 
      

Lastfördelningsfaktor   𝛼: 

   𝛼     (4.5)(normalt) 

Lastutbredningsfaktor    :  

         (4.6)(Ingen data) 

Bärförmåga med hänsyn till flankpåkänning 

Beräknat yttryck    enligt Hertz: 

           √
            (   1)

𝑏      
  (4.1) 

           √
 𝑏     𝛼     (    )

   1    
  

            √
 𝑏     𝛼    𝛼    

   1    
 
 𝑏     𝛼     

   1    
 

     2  2          √
                

       
 
              

       

           

          
  
 1
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Beräkning av tillåten flankpåkänning : 

Tillåtet yttryck    : 

    
                          

  
  (5.1) 

 1           (Dessa värden blir 1 i brist på data) 

   √  =√           (5.2) 

    
                

    
   2        

       

         2    (OK) 

Materialet ska hålla för belastningen med     
      

      
 2 

Resultat:  
σF=104 MPa 

σH=380.84 MPa 

SF=3.37 

SFY=2 
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Bilaga I Beräkning av skruvförband 

Tabell I1 Teckenförklaring 

Beteckning Förklaring Värde Enhet Källa 

F Friktionskoefficient 0.15 - Från tabell 

F2 Kraft - N Beräknat 

M Massa 12 000 kg Antaget 

G Gravitationskonstant 9.82 m/s
2 

Givet 

F2 Kraft per kuggstång - N Beräknat 

Fm Friktionskraft - N Beräknat 

Fi Initial kraft - N Beräknat 

Fc Klämkraft - N Beräknat 

Sp Optimal gräns för åtdragning 600 MPa Från tabell 

Ki Konstant för bultkraft 0.9 - Antaget 

At Spänningsarea 36.6 mm
2 

Från tabell 

Fi2 Initialkraft  - N Beräknat 

N Antal bultar - - Beräknat 

T Moment - Nm Beräknat 

D Bultdiameter 8 mm Antaget 

 

Lasten som uppkommer på kuggstängerna antas vara statisk och lastfallet ser 

ut enligt figur I1. För att förtydliga hur kuggstången är integrerad i masten 

och hur detta påverkar skruvförbandets utformning visas på nästa sida i figur 

I2. 

  
Figur I1 Lastfall 

  



 

2 

 
Figur I2 Skiss av skruvförband 

 
Tabell I2 Friktionskoefficienter för olika material 

Friktionsmaterial Dynamisk friktionskoefficient 

Sintrad metall 0.15-0.45 

Trä 0.12-0.16 

Gjutjärn, stål 0.15-0.25 

Friktionskoefficienterna avser friktion med stål 

Data i tabellen är hämtad från tabell 18.1 i Machine Components Design: 

International Student Version (Juvinall & Marshek 2012, s.750) 

 

Friktionskoefficienten väljs från tabell I2 ovan till att vara 0.15 då detta värde 

är det är det lägsta värdet då friktionen uppstår mellan stål och stål. 

 

Total kraft i båda kuggstängerna: 

 

  𝑚   2       2            

 
Beräknad kraft per kuggstång: 

 

   
 

2
 
       

2
     2    
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Erfordrad friktionskraft: 

 

          2    
 

Beräknad initialkraft Fi som behövs för att skruvförbandet ska klara av lasten: 

 

    𝑖  𝑓   𝑖  
  
𝑓
 
    2 

    
   2       

För att erhålla initialkraften för varje enskild bult i skruvförbandet måste en 

bult väljas. Det finns olika kvalitéer och dimensioner att välja mellan. Tabell 

I3 och I4 visar olika kvalitéer och dimensioner. 

 
Tabell I3 Skruvkvalitéer 

SAE- beteckning Optimal belastning för 

åtdragning Sp (MPa) 

Sträckgräns Sy 

(MPa) 

Brottgräns Su 

(MPa) 

5.8 380 - 520 

8.8 600 660 830 

9.8 650 - 900 

Data i tabellen är hämtad från tabell 10.5 i Machine Components Design: 

International Student Version (Juvinall,Marshek 2012, s.434) 

 
Tabell I4 Dimensioner för olika bultar 

Grovgänga Fingänga 

Nominell 

diameter, 

d (mm) 

Delning, 

p (mm) 

Innerdiameter, 

dr (mm) 

Spänningsarea, 

At (mm
2
) 

Delning, 

p (mm) 

Innerdiameter, 

dr (mm) 

Spänningsarea, 

At (mm
2
) 

6 1 4.77 20.1 - - - 

7 1 5.77 28.9 - - - 

8 1.25 6.47 36.6 1 6.77 39.2 

10 1.5 8.16 58 1.25 8.47 61.2 

Data i tabellen är hämtad från tabell 10.2 i Machine Components Design: 

International Student Version (Juvinall & Marshek 2012, s.414) 

 

I detta fall väljs en M8x1.25 bult av kvalitéen 8.8. Spänningsarean för denna 

bult är 36.6 mm
2
. Den initialkraft bulten måste ha för att klara av lasten blir 

således: 
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 𝑏 𝑙   𝑖𝐴                          

Ki=0.9 gäller för standardfall. 

 

Antal M8 bultar med kvaliteten SAE 8.8 som krävs: 

 

  
 𝑖
 𝑏 𝑙 

 
  2    

      
       2  

För att erhålla den nödvändiga initialkraften för varje bult bör dessa dras åt 

med ett visst moment T, detta moment beräknas enligt följande: 

 

    2   𝑖      2                 𝑚 
 

Resultat: 
 

20 bultar 

 

T=31.6Nm 
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