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Sammanfattning 

Detta arbete har gjorts i samarbete med Camatec Industriteknik AB som önskade att 

undersöka hur man kan tillverka hydrauliska ventilblock, så kallade säkerhetsblock, 

enligt ISO 13849 och PL-skalan. Då denna standard implementeras allt mer i allt från 

industrimaskiner till mobilhydraulik vill man tidigt undersöka möjligheterna att saluföra 

ventilblock enligt denna standard. Arbetet pågick under en period på 10 veckor och 

utfördes på LiU (Linköpings Universitet) samt Camatecs kontor i Karlstad. Man började 

med att ta reda på huruvida en konstruktion kunde uppfylla PL-skalan som definierades 

i ISO 13849 och hur detta då skulle realiseras. En kravspecifikation sammanställdes 

utifrån de krav som berörde själva blocket. Ett befintligt konceptförslag itererades och 

låg till grund för en beräkningsmodell. Med ett preliminärt spänningsfall hittades ett 

antal material utifrån rekommendationer och databaser som uppfyllde de satta kraven. 

Materialen viktades i en viktningsmatris och två slutgiltiga material kunde bestämmas. 

Ett slutgiltigt koncept gjordes där man utförde en utmattningsanalys med de valda 

materialen. När materialval, konstruktion och beräkning var klart skapades ett 

ritningsunderlag som kom att användas för tillverkningsofferter. Resultatet blev en 

konstruktion med två olika materialförslag. Den ena versionen är konstruerad för ett 

MTTFD-värde på 150 år och den andra är konstruerad för ett MTTFD-värde på 

oändligheten. Beroende på ett systems övriga komponenter och struktur är dessa 

säkerhetsblock kompatibla upp till PLe, den högsta nivån i skalan. Vid en 

implementering av detta säkerhetsblock måste övriga delar av systemet uppfylla ställda 

krav, det rekommenderas att man noga följer utvecklingen kring ISO 13849 även i 

framtiden. 
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Abstract 

This work has been done in collaboration with Camatec Industriteknik AB, who wanted 

to investigate how to manufacture hydraulic valve blocks, safety blocks, according to 

ISO 13849 and the PL scale. As this standard is being increasingly implemented in 

everything from industrial machines to mobile hydraulics, it is desired to conduct an 

early investigation on the possibilities of producing valve blocks in compliance with 

this standard. The work lasted for a period of 10 weeks and was carried out at LiU 

(Linköpings Universitet) and Camatec's office in Karlstad. It started by determening 

whether a design could comply with the PL scale from the standard and if so, how. A 

requirement specification was compiled based on the requirements that concerned the 

block itself. An existing concept proposal was iterated and formed the basis for a 

calculation model. With a preliminary stress-value, several materials were found based 

on recommendations and databases that met the set requirements. The materials were 

weighted in a weighting matrix and two final materials was determined. A final concept 

was made including a fatigue analysis with the selected materials. When material 

selection, construction and calculation were completed, a drawing was created that was 

used for manufacturing quotes. The result was a construction with two different material 

proposals. One version is designed for an MTTFD value of 150 years and the other for 

an infinite MTTFD. Depending on other components of a system, these safety blocks are 

compatible up to PLe, the highest level in the scale. When implementing this safety 

block, other parts of the system must meet the set requirements, it is recommended that 

the development of ISO 13849 is carefully followed in the future. 
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1.  Inledning 

Detta projekt har utförts i samarbete med Camatec Industriteknik AB som examensarbete i 

kursen TQMT11 på avdelningen Maskinkonstruktion, Tekniska högskolan vid Linköpings 

universitet. Projektet omfattade 16 högskolepoäng och arbetet startades vecka 12 2019. 

Handledare på LiU var Peter Hallberg, examinator var Mehdi Tarkian och opponenterna 

bestod av Jesper Nilsson och Tore Landin. Handledare på Camatec var Patrik Larsson. 

1.1 Företagspresentation 

Camatec Industriteknik AB är en heltäckande ingenjörsbyrå som löser tekniska problem och 

utmaningar för kunder inom verkstads- och processindustrin. Camatec har sitt huvudkontor i 

Karlstad, Värmland. 

1.2 Bakgrund 

I hydrauliska system och tillämpningar behövs en form av brytare. Dessa kan styras på många 

olika vis för att användas som stopp av en process eller för att helt stänga ner en maskin då till 

exempel service utförs. Efterfrågan på säkerhetsklassade sådana system och komponenter ökar 

i allt större grad och fasar då ut äldre lösningar. Idag finns inte många alternativ för kompletta 

lösningar som kan eftermonteras ute på marknaden. 

Camatec har under en tid önskat undersöka möjligheterna att tillverka och saluföra 

säkerhetssystem inom hydrauliska tillämpningar. Tidigare examensarbete i ämnet har 

genomförts och kommit fram till ett konceptförslag på ett hydrauliskt säkerhetssystem. I detta 

projekt kommer man att utgå från tidigare konceptförslag och lägga fokus på själva blocket i 

systemet där ventiler och ledningar fästs. Detta block önskas uppfylla de krav och 

certifieringar som idag krävs i form av hållfasthet. Man önskar även dra lärdomar av produkten 

och sammanställa dessa som en typ av kravspecifikation som är möjlig att följa för att utveckla 

nya/andra koncept inom samma område i framtiden. 

1.3 Syfte och mål 

Syfte och mål med projektet är att undersöka vad som krävs för att kunna tillverka 

säkerhetsblock, klassat för PLe, samt att vidareutveckla ett, sedan tidigare fastställt, 

konceptförslag till den grad att det är redo för tillverkning. 

  



 

2 

1.4 Problemformulering 

De stora frågorna i projektet rör tillverkning och materialkrav 

1. Hur ska blocket konstrueras så att PLe uppnås?   

1.1. Vad innebär klassningen PLe? 

1.2. Hur kan en testning och certifiering för PLe utformas? Kostnad? 

 

2. Hur ska detaljen tillverkas? 

2.1. Vilka toleranser, ytjämnheter och tillverkningsmetoder krävs? 

2.2. Vad blir kostnaden för tillverkning? 

 

3. Vilka materialkrav krävs? 

3.1. Finns det material som ej FÅR användas? 

3.2. Vilka tryck och temperaturer kommer blocket arbeta under? 

1.5 Avgränsningar 

Detta arbete kommer endast att röra blocket i det hydrauliska säkerhetssystemet och endast 

blocket kommer att beaktas så att det uppnår PLe med sedan tidigare valda anslutningar och 

ventiler. Man kommer inte att beröra de hydrauliska strömningarna och deras påverkan. Inom 

projektets ramar kommer inget verkligt test genomföras och blocket kommer heller inte att 

tillverkas men rekommendationer kommer att lämnas. 
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2. Teori 

I detta avsnitt presenteras nödvändig teori för genomförandet av examensarbetet, läsaren avses 

förstå grundläggande hållfasthetslära och maskinkonstruktion. 

2.1 ISO 4413 & 7368  

ISO 4413 innehåller allmänna regler och säkerhetskrav för hydraulsystem vilka måste 

uppfyllas för alla hydrauliska komponenter och maskiner. Denna standard är i stort uppbyggd 

på punkter med krav som måste uppfyllas och därför presenteras endast relevanta punkter i 

kravspecifikationen (ISO 4413, 2010). 

ISO 7368 är en standard för patronventiler och dess kaviteter. I denna finns geometriska krav 

med dimensions-, läges- och formtoleranser för kaviteter (ISO 7368, 2016). 

2.2 ISO säkerhetsklassningar 13849–1,2 

ISO 13849–1,2 är de standarder som används i arbete med säkerhetsklasser, dessa är 

framförallt skapade för säkerhetsrelaterade styrsystem men kan till viss del appliceras på 

ingående komponenter i sådana. Komponenter som eftermonteras i en klassad applikation 

måste uppfylla rätt nivå för att klassningen ska fortsätta vara uppfylld. Nedan kommer 

nödvändig teori från denna standard att presenteras. 

 

2.2.1 PLr – Required performance level 

PLr är en skala för att skatta en maskins säkerhetsklass. Denna skala innehåller fem nivåer a 

till e där e är den högsta, dessa kallas performance levels. Klassningen bestäms utifrån: 

• Hur allvarlig en eventuell personskada är(S), S1 återgående skada, S2 bestående skada 

eller död 

• Frekvensen(F) och eller exponeringstiden för källan till risken, F1 sällan, kort tid, F2, 

ofta, lång tid 

• Huruvida det är möjligt att undvika källan eller om skadan kan begränsas(P), P1 

möjligt i vissa fall, P2 knappast möjligt (ISO13849-1, 2016) 

I figur 1 visas hur en PLr-nivå erhålls. 
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Figur 1, flödesschema över hur PLr bestäms (ISO 13849–1, 2016). 

 

2.2.2 PL – Performance level 

En nivå för att specifiera förmågan hos en säkerhetsrelaterad komponent, eller delsystem, att 

utföra en säkerhetsfunktion. Skalan är lika för PL som för PLr. PL-nivån för komponenten 

eller delsystemet måste vara lika med eller högre än maskinens säkerhetsklass, PLr-nivå, för 

att, som nämnt i 2.2.1, klassningen skall fortsätta vara uppfylld.  

PL-nivån ska bestämmas utifrån  

• MTTFD-värdet  

• DC-värdet 

• CCF-värdet 

• Strukturen 

• Vad som händer då något går fel 

• Säkerhetsrelaterad mjukvara 

• Systematiskt fel 

• Förmågan att utföra säkerhetsfunktionen under förväntade driftsförhållanden (ISO 

13849–1, 2016) 

I detta arbete kommer endast parametern MTTFD att beaktas då övriga parametrar snarare 

berör kompletta system eller styrsystem.  

DC-värdet betyder Diagnostic coverage och är ett värde på feldetekteringsförmågan i 

systemet, denna anses inte nödvändig eller möjlig att implementera rimligt. 

CCF-värdet betyder Common cause failure och behandlar olika fel främst för mekatroniska 

komponenter. 
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2.2.3 MTTFD – Medeltid till farligt fel  

MTTFD står för mean time to dangerous failure. Det är en uppskattning av tiden innan en 

komponent eller delsystem får ett farligt fel. Detta värde är centralt för många applikationer 

och tillhandahålls oftast av en tillverkare. I detta arbete avser MTTFD-värdet blockets 

hållfasthet med hänsyn till utmattning och brott.  

ISO 13849 tillhandahåller en metod för att kunna ansätta ett MTTFD-värde på 150 år. Denna 

metod återfinns i Annex C.3 som listas nedan som en, av författaren, tolkad och översatt 

version. 

• ”Att komponenten konstrueras enligt grundläggande och välbeprövade 

säkerhetsprinciper i enlighet med ISO13849-2:2012, C.1, C.2.”  

• ”Konstruktören/Tillverkaren specificerar lämpliga tillämpningar och driftförhållanden 

för säkerhetsystemdesignern. Säkerhetssystemdesignern tillhandahåller information om 

att denne har applicerat grundläggande och välbeprövade säkerhetsprinciper i enlighet 

med ISO13849-2:2012, C.1, C.2 för implementeringen och driften av den hydrauliska 

komponenten” (ISO 13849–1, 2016) 

I tabell 1 visas hur ett annat MTTFD-värde kan antas då man kan bevisa att användningen är 

begränsad givet att man uppfyller MTTFD 150 år. Detta är behjälpligt vid implementeringen 

av system likt detta i de fall ett högre MTTFD-värde söks. 

Tabell 1, antagande av annat MTTFD-värde (ISO 13849–1, 2016). 

nop [cykler/år] MTTFD [år] 

nop ≥1 000 000 150  

500 000≤ nop <1 000 000 300 

250 000≤ nop <500 000 600 

nop <250 000 1200 

  

ISO 13849–2:2012, C.1, C.2 har tolkats och de punkter som direkt påverkar detta arbete har 

översatts till svenska av författaren och sammanfattats nedan i tabell 2. 

Tabell 2, sammanfattande av tabell C1, C2 ISO 13849–2. (ISO13849-2, 2012). 

Grundläggande säkerhetsprincip Anmärkningar 

Användning av passande material och adekvat 

tillverkning 

Man har tagit hänsyn till hållfasthet, korrosion m.m. 

Korrekt dimensionering och geometri  

Lämplig fastmontering Ska sitta fast, kraft ska krävas för att flytta 

Tryckbegränsning Tryckbegränsningsventiler i systemet 

Motståndskraft mot miljöfaktorer Omgivande temperatur, luftfuktighet, vibrationer, 

föroreningar påverkar ej funktion. 

Lämpligt temperaturspann I åtanke för hela systemet 

Säkerhetsfaktor Rimligt värde för säkerhetssystem 

Övervakande av hydraulvätska Gäller system/subsystem 

MTTFD-värdet kan även testas fram, detta görs med hjälp av så kallade Weibull-kurvor (SS-

ISO/TR 19972–1, 2009). 
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2.2.4 PFHD – Sannolikheten för farligt fel per timme 

PFHD står för probability of dangerous failure per hour och används här för att överskådligt 

kunna korrelera MTTFD-värdet till PL-nivåerna. PFHD kan definieras av MTTFD-värdet enligt 

formel 1och användning dygnet runt hela året. Ettår kan approximeras som 8 760h (ISO13849-

1, 2016) 

𝑃𝐹𝐻𝐷 =
1

𝑀𝑇𝑇𝐹𝐷 ∗ 8760
 (1) 

Nedan i tabell 3 åskådliggörs hur PL och PFHD relaterar till varandra. I figur 2 kan PFHD-

värdena ses i tallinje. 

Viktigt att notera redan här är att även DC-värdet starkt påverkar PFHD-värdet och i de fallen 

är inte värdena i tabell 3 längre aktuella. Tabell 3 presenteras för att kunna knyta ett MTTFD-

värde till en PL-nivå. 

Tabell 3, hur PL och PFHD relaterar (ISO13849-1,2016). 

PL [-] PFHD [1/h] 

a 10-5≤ PFHD < 10-4 

b 3 × 10-6 ≤ PFHD < 10-5 

c 10-6≤  PFHD < 3 × 10-6 

d 10-7≤ PFHD < 10-6 

e 10-8≤ PFHD < 10-7 

 

 

 

 

 

2.3 Spänningar i trycksatta kanaler i hydraulblock 

Ett tidigare examensarbete har utförts på Högskolan i Borås av Anton Standar och Simon 

Larsson. I detta examensarbete har olika spänningstillstånd för hydraulblock beräknats utifrån 

parametrar såsom kanaldiameter, avstånd från kanal till yttre vägg med mera. Man har även 

undersökt spänningstillstånd i botten på borrhål. Denna rapport kommer till viss del att ligga 

till grund för initiala, geometriska antaganden. (Standar och Larsson, 2016) 

2.4 Hydrauliskt säkerhetssystem 

Ett tidigare examensarbete har utförts på Karlstads Universitet av Erik Olsson. I detta 

examensarbete har ett förslag på ett hydrauliskt säkerhetssystem utarbetats bestående av 

ventilblock, ventiler och ett nödstopp. Man har inte tillämpat någon standard för 

konstruktionen av ventilblocket. Det är ifrån detta examensarbete man utgår. (Olsson, 2018) 

  

1E-080,00000010,0000010,000010,0001

PFHD

PL-nivåer

a b c d e

Figur 2, tallinje över PFHD (ISO13849-1, 2016). 
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2.5 Beräkningar 

Under denna del presenteras nödvändig teori för beräkningar, den teori som här presenteras 

rör endast materialfaktorer då beräkningar kommer utföras i ett FEM-program där 

spänningskoncentrationer med mera redan hanteras.  

2.5.1 Utmattning – Högcykelutmattning (HCF) 

Högcykelutmattning definieras genom lasttillstånd över 10 000 cykler och där maxspänningen 

ligger under materialets initiala sträckgräns, alltså elastisk spänning. Då cyklerna ökar minskar 

utmattningsgränsen enligt något som kallas S-N-kurva (Stress-Number) eller Wöhler-kurva. 

Wöhler-kurvor tas fram genom experiment och många delar i området utmattning kommer 

från empiriska studier. I figur 3 visas ett Wöhler-diagram för ett typiskt stålmaterial och man 

ser att vid tillräckligt låga spänningsnivåer fås ett oändligt antal lastcykler. I detta projekt 

kommer Wöhler-kurvor att användas för att plocka ut ett materials utmattningsgräns vid ett 

visst antal cykler. 

 

Figur 3, Wöhler-kurva hämtad från Dahlberg (1998). 

Övriga parametrar som i detta fallet är intressant gäller så kallade Haigh-diagram och 

reducerade Haigh-diagram, figur 6. I många fall är det defekter i materialet som initierar en 

sprickbildning som leder till brott. För att ta hänsyn till dessa materialdefekter finns följande 

parametrar. (Dahlberg, 1998). 

κ, Kappa – En faktor för reducering av utmattningsgränsen som beror på ytjämnhet. En grövre 

ytjämnhet kommer generera ett lägre värde på kappa. I figur 4 visas kappa med olika 

ytjämnheter från a som är perfekt polerad till g som är korrosion i saltvatten. (Dahlberg, 1998). 

Detta kommer att användas för att ta reda på vilka ytjämnheter som krävs för flödeskanalerna. 

 

Figur 4. Approximativ graf över κ hämtad från Dahlberg (1998). 
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λ, Lambda - En reduceringsfaktor av utmattningsgränsen som beror på storleken på det 

råmaterial komponenten är tillverkad av, gäller endast gjutna produkter. Visas i figur 5. 

  

Figur 5, volymfaktor lambda hämtad från Dahlberg (1998). 

Utöver dessa finns även parametrar som påverkar spänningen i fallet men dessa kommer inte 

beaktas ytterligare då det aktuella spänningsfallet kommer att hanteras i FEM-program. 

Detta ger ett reducerat spänningsfall som visas i figur 6. I detta projekt kommer ett reducerat 

Haigh-diagram att användas för det aktuella spänningsfallet. 

I detta fallet kommer ett pulserande lastfall att användas, noteras i figuren med p i index. Det 

innebär att medelvärdet(σm) för spänningen kommer att vara lika med amplituden(σa) av 

spänningen.  

 

Figur 6, Haigh-diagram med reducerade och oreducerade fallet hämtat från Dahlberg (1998). 

2.5.2 FEM 

FEM (Finita Element Metoden) kommer att användas i detta projektet för att undersöka 

spänningsfall och ge ett konstruktionsunderlag till blocket, vid behov kommer den generiska 

modellen itereras för att uppnå en godtyckligt låg spänningsnivå. 

För att uppnå ett tillförlitligt resultat i FEM måste så kallade konvergensstudier genomföras, 

det görs genom att samma simulering upprepas med förfinad mesh för varje iteration tills det 

att spänningsfallets variation avtar godtyckligt.  

2.6 State of the Art 

I dagsläget tillverkas inga specifika säkerhetsblock utan man löser detta genom generiska 

ventilblock. Generiska ventilblock är ofta frästa metallsolider men gjutna och efterbearbetade 

versioner förekommer också. 

Vid tillverkning av ventilblock verkar ingen av de stora tillverkarna tillämpa någon standard, 

Parker Hannifin AB konstruerar sina ventilblock efter egna tumregler och erfarenheter 

(Standar och Larsson, 2016). Det enda så kallade säkerhetsblocket som finns att köpa saluförs 

av Parker för användning i anslutning till ackumulatorer. 
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2.7 Metod 

Då ett tidigare konceptförslag på ett helt system med block fanns så valdes det att utgå ifrån 

detta. I det tidigare examensarbetet, Olsson (2018), fanns en KKL med tankar och önskemål 

från kund samt Camatec, denna kom att omarbetas där även relevanta ISO-standarder samt 

övriga standarder hade tolkats och inkluderats. Detta arbete mynnade ut i en kravspecifikation 

som ska kunna användas som stöd och argument i konstruktion av säkerhetsblock likt detta. 

Från kravspecifikationen samt tidigare projekt valdes ett preliminärt material och en 

preliminär CAD-modell. Dessa beräknades och itererades. Då man antog att spänningsfallet 

inte skulle variera speciellt mycket eftersom geometrin i stort var fast valdes det att först göra 

en beräkning för att sedan undersöka vilka material som uppfyller de ställda kraven De olika 

materialförslagen har viktats i en viktningsmatris där relevanta egenskaper och skillnader 

mellan de olika materialen visas. Då en modell och ett material hittats som uppfyllt 

kravspecifikationen gick arbetet vidare mot att göra en slutgiltig modell. Till de båda 

varianterna av säkerhetsblocket skapades ett tillverkningsunderlag utifrån standarder och 

beräkningsresultat, denna innehöll olika materialval, ritningar med mera.  

Tabell 4. Arbetsmetod. 

Avstamp 

från tidigare 

exjobb 

Omarbeta 

KKL 

Standard & 

regelverk 

Kravspecifikation Beräkningar 

& materialval 

Slutgiltig 

CAD 

Ritningsunderlag 
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3. Genomförande 

I detta kapitel presenteras arbetet från ett befintligt konceptförslag till ett slutgiltigt, 

produktionsklart säkerhetsblock. Genomförandet bygger på kunskaper från teorikapitlet som 

tillämpas på säkerhetsblocket. Man har planerat arbetet enligt ett Gantt-schema som visas i 

tabell 5. 

Tabell 5, Gantt-schema. 

Uppgift/Vecka 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Planeringsrapport             

GANTT-schema             

Metodval             

Regelverk/krav             

Undersök testning             

Materialundersökning             

Beräkningar             

Tillverkningskrav             

Kravspecifikation             

Vidareutveckla koncept             

Tillverkningsunderlag             

Rapport             

Presentation             

3.1 Befintligt konceptförslag 

Det tidigare konceptförslag innehöll ett helt system tillämpat på en maskin, i tidigare arbete 

har man tagit hänsyn till övriga parametrar som krävs för PL-skalan. Det som lyfts ut från 

tidigare arbete är konceptet för säkerhetsblocket. Detta koncept används initialt som referens 

för konstruktion, beräkningar och budget. Tanken är lätt kunna variera storlek på anslutningar, 

strömningskanaler, antal ventiler med mera. Så som konceptet är utformat arbetar två ventiler 

tillsammans, de fyller samma funktion men är två till antalet av säkerhetsskäl. Detta kan 

komma att ändras till godtyckligt antal ventiler beroende på hur blocket implementeras och 

tanken är då att konstruktionen inte skall vara ett hinder för sådant. För att underlätta för 

läsaren följer en funktionsskiss i figur 7. 
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Figur 7, ungefärlig skiss över det befintliga konceptförslaget. 

Detta koncept består av en solid med yttre geometri på 400x140x200mm, en flödeskanal på 

50mm och patronventiler av NG-typ från Bosch Rexroth (Olsson, 2018).  

3.2 Performance level & MTTFD 

I denna del presenteras arbetet med PL-nivåer och MTTFD-värden. 

3.2.1 Sammanfattning av nuläge 

Det tidigare konceptförslaget hade en PFHD på 4,7*10^-7, beräknat utan blocket, vilket 

tvärtemot det som sagts i Olsson (2018) inte räcker upp till e-nivå utan endast d-nivå (jämför 

med tabell 3, 6). Olssons arbete kan dock stämma om en tillräckligt hög DC-nivå uppnås, 

något som inte har undersökts vidare. Då detta projekt kan avgränsas från val av ventiler och 

övriga komponenter valdes det att inte göra annat än notera detta. Detta projekt avser endast 

ventilblock som är kompatibla upp till PLe.  

Då många delar av de studerade standarderna avser hela system valdes, i samråd med 

handledare på Camatec, att endast beakta ett MTTFD-värde då blocket i sig endast behöver 

vara kompatibelt upp till PLe-nivå. Då MTTFD-värdet kan antas olika beroende på tillämpning 

valdes att först klargöra hur ett värde om 150 år kunde antas, detta redovisades tidigare i 

teoridelen, se 2.2.3 och bygger mycket på tumregler och rimliga antaganden gällande 

konstruktion. Vad som anses som välbeprövade tumregler diskuterades med handledare på 

Camatec och har sammanställts i kravspecifikationen.  

Såsom standarden har tolkats kan MTTFD-värden omskrivas enligt tabell 6. 

Tabell 6, MTTFD-värden och dess korrelation till PL-nivå (ISO 13849–1, 2016). 

MTTFD PFHD PL nop  

150 7,6*10^-7 d  nop ≥1 000 000 

300 3,8*10^-7 d  500 000≤ nop <1 000 000 

600 1,9*10^-7 d  250 000≤ nop <500 000 

1200 9,5*10^-8 e  nop <250 000 
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Detta tolkades som att blocket i dess nuvarande form ej kan uppfylla PLe-nivå med hjälp av 

den tillgängliga skattningen av MTTFD-värdet annat än då antalet cykler är väldigt begränsade. 

I de fall en PLd-nivå söks anses ändå detta som rätt väg att gå då den tolkas som väldigt 

konservativ. 

Sent i undersökningen av ISO-standarder visade det sig att DC-värdet påverkar förhållandet 

mellan MTTFD och PL-nivå fördelaktigt och att detta kan göra att komponenter med ett 

MTTFD-värde under 150 år kan uppfylla PLe. Det valdes att notera detta för framtida 

implementering. 

3.2.2 Oändligt MTTFD 

I ISO13849-2, Annex C specificeras ett antal fel samt under vilka villkor dessa kan 

försummas. De som har ansetts intressanta är de som säger att utmattning och brott för 

ventilhus, rörledningar, anslutningar och filter med mera kan försummas om de är 

konstruerade och monterade enligt god ingenjörsvetenskap. För att kunna försumma fel likt 

dessa behövs ett gott underlag för beslutet. Detta önskades tillämpas på projektet för att bemöta 

säkerhetsklassningen genom att inte behöva ta blocket i beaktning i PL-skalan för hela 

systemet då man får ett oändligt MTTFD-värde för blocket. Det ansågs, i samråd med 

handledare och Anette Wester Oddbratt (2019) att en oändlig livslängd vid utmattningscykler 

på 0–400 Bar hydrauliskt tryck med en säkerhetsfaktor på minst två som ett tillräckligt gott 

underlag för att ansätta ett oändligt MTTFD-värde.  

3.2.3 Vidareutvecklat koncept 

Med konceptet framtaget av Olsson (2018) och kunskapen från ISO 13849 valdes det att 

konstruera två olika säkerhetsblock. Den ena kompatibel upp till PLe med en oändlig livslängd 

och ett oändligt MTTFD-värde samt ett ventilblock som uppfyller MTTFD 150 år, vilket i vissa 

fall också är kompatibelt med PLe. Man valde att ändra utformningen på blocket då det 

befintliga konceptet ställde en del frågetecken till hur den tilltänkta funktionaliteten skulle 

uppnås. Nedan visas en funktionsskiss i figur 8. En sedan tidigare fastställd nödstoppsknapp 

kommer att monteras på blocket. 

 

Figur 8, funktionsskiss för ventilblocket med flödesriktning markerad.  
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3.2.4 Besvarande av delfrågor 

Delfrågorna 1.1 samt 1.2 besvaras som följande  

1.1 Vad innebär klassningen PLe?  

Besvaras som att det i hög grad beror på vilket system det kommer implementeras 

i, det lägst förekommande MTTFD-värdet som uppfyller PLe är 30 år men detta 

ställer stora krav på övriga systemet. Vid ett MTTFD-värde på strax över 1000 år 

kan en PLe-nivå antas givet att övriga systemet är kompatibelt. De krav som ställs 

för ett oändligt MTTFD återfinns i kravspecifikationen 

1.2 Hur kan en testning och certifiering för PLe utformas? Kostnad? 

Det skall utföras enligt riktlinjer från ISO 10771–1,2. Genom att utföra ett antal 

tester på tillverkade block kan man med hjälp av Weibull-kurvor få fram ett 

MTTFD-värde (SS-ISO/TR 19972–1, 2009). Detta kan även göras på block ”ute i 

fält”. Att applicera en FEM-beräkning för att direkt korrelera till en standard likt 

denna finns det inte några riktlinjer för men en FEM-beräkning kan användas som 

ett fullgott underlag. Då test inte strikt behövs för att kunna hävda ett MTTFD och 

därmed PL-nivå avser man inte utföra någon testning. 

 

3.3 Vidareutvecklat koncept 

Som referens valdes en flödeskanal om 50 mm i diameter vilket var det tidigare förslaget. 

Ventiler valdes som Bosch-Rexroth NG 50 sedan tidigare. Blocket konstruerades enligt ISO 

7368. Detta konceptet modellerades och kom att användas som en initial modell som 

beräknades och itererades med hjälp av FEM.  

I Figur 9 visas konceptet i genomskärning utan ventiler, figur 10 med ventiler och exempel på 

lock.  

 

Figur 9, Koncept i genomskärning.   Figur 10, Koncept med ventiler och lock i genomskärning. 
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3.4 Beräkningar 

I denna del visas beräkningar i FEM-programmet Ansys Workbench 19.2. I arbetet 

konfigurerades Ansys så att geometrin var direkt kopplad till Creo, detta underlättade arbetet 

enormt då små itereringar av sådant som faser kunde ändras i Creo och automatiskt ändras i 

Ansys. Tidigare hade man för varje ny iterering skapat en step-fil från Creo och startat en ny 

beräkningsmodell i Ansys. Man har, initialt, använt sig av Ansys standardmaterial Structural 

steel. 

3.4.1 Initial FEM-modell 

För att underlätta materialval gjordes en initial FEM-modell där syftet var att få fram ett 

ungefärligt värde på spänningsfallet. För att räkna på blocket som ett trycksatt, statiskt, kärl 

behövdes fyra nya kroppar modelleras. Randvillkoren för beräkningen visas i figur 11. 

Contact-villkoren specificerades enligt figur 12. För att spara beräkningskraft valdes det att 

ansätta en mesh med stora element för de fyra nya kropparna samt en mesh med fina element 

för säkerhetsblocket som förfinades tills maxspänningen konvergerade. I tabell 7 visas en 

manuell konvergensanalys på säkerhetsblocket, spänningsfallet visas i figur 13.  

Tabell 7, konvergensanalys initial beräkning 

Maxspänning [MPa] Antal element Differens Elementstorlek [mm] 

225,87 6 850  30 

212,4 11 394 -5,96% 20 

222,31 55 425 4,67% 10 

226,11 152 901 1,69% 7 

- - - 5 

 

 

Figur 11, randvillkor för initial beräkning. 
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Figur 12, contactvillkor. 

 

Figur 13, spänningsfall initial beräkning, genomskärning. 

Ett preliminärt värde på spänningen sattes alltså till 226 MPa.  
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3.4.2 Fortsatta beräkningar 

Ur den initiala modellen drogs vissa lärdomar. Den maximala spänningen uppkom i hörnen 

på strömningskanalen som är fasad 0,5 mm, vilket visas i figur 13. I ett försök att minska 

spänningen ökades fasningen till 2 mm. Då fasen ökades till 2mm kunde även en ”mesh 

refinement” ansättas på dessa ytor, se figur 14 och 15. I denna beräkning modellerades även 

ett förslag på infästning med. Randvillkoren blev då bulthålens ytor låstes i x- och z-led och 

fästöronens övre ytor låstes i y-led.  

 

Figur 14, hur mesh-refinement definierades.  

 

Figur 15, resultat av mesh-refinement. 
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Figur 16, randvillkor för infästning. 

 

 

Figur 17, beräkningsmodell med fasning om 2 mm, maxspänning 223,62 MPa.  
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Figur 18, beräkningsmodell med fasning om 2mm samt ökad längd på flödeskanalen med 50 mm maxspänning på 219,56 

MPa. 

Skillnaden mellan figur 17 och 18 blev 4 MPa, detta är endast en skillnad på cirka 2 procent 

och då anses versionen med kortare flödeskanal bättre med hänsyn till tillverknings- och 

materialkostnader. Man prövade även att variera tjockleken på blocket för att undersöka hur 

det påverkade spänningen, se tabell 8. 

 Tabell 8, hur spänningen varierar med tjockleken på blocket. 

Maxspänning [MPa] Tjocklek [mm] 

223 150 

217 160 

200 170 

199 180 

185 190 

188 200 

 

En enklare utmattningsanalys genomfördes där lasttypen sattes till pulserande, alltså ett lastfall 

mellan 0–40 MPa hydrauliskt tryck. Materialet var som tidigare Structural steel.  
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Som mean stress-theory användes Soderberg då denna anses vara den mest konservativa. I 

figur 19 visas inställningarna för utmattningsverktyget. 

 

 

Figur 19, inställningar för utmattningsverktyget. 

I detta fallet fås en livslängd på 24 471 cykler, se figur 20. 

 

Figur 20, Utmattningsanalys structural steel. 
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3.5 Kravspecifikation 

Arbetet med kravspecifikationen tänktes utgå ifrån en tidigare bestämd 

konstruktionskriterielista (KKL) i Olsson (2018) men då de relevanta önskemål och krav som 

ansågs rimliga från det arbetet återfanns i ISO-standarderna valdes det att ha ISO-standarden 

som grund istället. Kravspecifikationen skapades utifrån tolkningar av ISO-standarder och 

formulerades för att kunna användas som stöd och argument i konstruktionsdetaljer.  

I kravspecifikationen visas att vid 400 bars tryck önskas en oändlig livslängd med en 

säkerhetsfaktor om minst 1,5. Detta valdes som idealvärde för att ta höjd mot villkoren att 

kunna försumma att blocket får ett fel. Vid konstruktion av ett mer maskinspecifikt block kan 

en rimligare pulsering än 0–400 bar med stor sannolikhet fungera som idealvärde men detta 

lämnas osagt tills vidare. 

För mindre kritiska varianter, för exempelvis PLd, kan en livslängd sättas till 4 000 000 cykler 

men det anses då rimligt att endast specificera ett MTTFD-värde på 150 år enligt tidigare 

fastslagna metod. 

Det valdes även att specificera säkerhetsblockets livslängd till 10% av MTTFD enligt ISO 

13849-1.  

Tabell 9, kravspecifikation. 

Egenskap/Funktion/Krav Ö/K ISO-standard Referens 
ISO-

värde 
Marginalvärde Idealvärde Kommentarer 

Korrosionsbeständighet k 
4413/13849–

1,2 
  Ytbehandling Rostfritt Kan målas 

Portanslutningar enligt någon ISO-

standard 
k 4413 5.3.2.5.2     

Kaviteter uppfyller ISO 7368 k       

Konstruktionen uppfyller tabell 

C1&C2 
k 13849–2     För MTTFD=150 år 

Lyftpunkter vid vikt över 15 kg k 4413 5.3.2.3  15 KG   
Gäller blocket 

inklusive ventiler 

m.m. 

Skarpa kanter brytes k 4413 5.4.4.3.4      

Blocket måste märkas k 16874      

Slutgiltig info, stationära maskiner k 4413 7.2     

Underhåll och driftdata k 4413 7.1     

Krav på instruktioner hur trycket 

släpps i delsystemet m.m. 
k 4413 7.3.2.1.3     

Dimensionerande tryck     400 bar   

Dimensionerande antal cykler     4 000 000 ∞  

Säkerhetsfaktor k 13849–1 G.2 
minst 

1,5 
1,5 3  

Minimal kostnad ö       

Arbetstemperatur min/max ö       -20/120 °C  

Ytjämnhet strömningskanal k     Rz 6,3 
Samma som 

ventilsäte 

Specificerad livslängd k 13849–1   15 år 20 år 10% av MTTFD 
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3.6 Materialval  

I denna del redovisas hur processen för materialval gick till. 

3.6.1 Sållning 

För att få materialförslag gjordes en sållning i materialvalprogrammet CES EduPack 2018, 

komplett resultat från CES återfinns i bilaga 1. Denna bestod av fyra steg. Det valdes att endast 

undersöka ferritiska stålmaterial, utmattningsgräns över 200 MPa, kilopris under 50 kr/kg 

samt en parameter för bearbetbarheten nämligen skärhastighet om minst 25 m/min, se figur 

21. 

  

Figur 21, sållning i CES 

Detta ansågs som relevanta gränser utifrån viktningsmatrisen (tabell 9) och var lätt tillämpbara 

i CES. De material som plockades ut från CES-resultatet är S275, AISI 1040 vilket även 

rekommenderades av Olsson (2018) samt S355. Två material från Uddeholm AB har tagits 

med i viktningen då dessa är höghållfasta. Det finns god lokal tillgång samt kunskap om dessa, 

en faktor som ansågs högst relevant.  Viktningen av egenskaperna gjordes i samråd med 

handledare på Camatec. Det kan nämnas att aluminium valdes bort då det inte har någon 

utmattningsgräns, något som ansågs olämpligt för denna tillämpning. Man har inte undersökt 

gjutgods då detta inte är aktuellt för så låg produktionsvolym och för risken av inneslutningar 

som kan minska hållfastheten, se 2.5.1. Det finns ingen hydraulikstandard som ställer några 

specifika materialkrav vilket gör att ett material kan väljas utifrån hållfasthetsberäkningen.  

3.6.2 Viktningsmatris 

Tabell 10, viktningsmatris för materialval 

Egenskap Vikt [1-5] Mirrax Nimax s275 aisi 1040 S355 

Utmattningsgräns 5 + + d + + 

Pris 2 - - a 0 0 

Tillverkningsbarhet 4 + + t - - 

Korrosionsbeständighet 2 + 0 u 0 0 

Tillgänglighet 3 + + m  0 + 

 Summa 12 10 0 1 4 

 Rankning 1 2 5 4 3 

 

I viktningsmatrisen har egenskapen utmattningsgräns rankats högst, bakgrunden till detta 

anses ganska självklart för detta projekt. Pris har ansetts relevant att ta i beaktning, om än 

ganska lågt, för att enklare kunna sålla ut material och för att hålla examensarbetet relevant. 

Bearbetningsbarheten har viktats högt då detta anses högst relevant för att hålla 

produktionskostnader nere, ge större valfrihet i val av tillverkare samt underlätta toleranser 

och ytjämnhetskrav, parametern utgår från skärhastighet. Korrosionsbeständigheten har tagits 

med då ett rosttrögt eller rostfritt stål är fördelaktigt även om någon form av ytbehandling 

rekommenderas. Tillgängligheten är i detta fall högst relevant då man önskar tillverka 

säkerhetsblock. Resultaten från CES var svåra att använda då mycket förslag därifrån inte 

korrelerar till någon standard som används i Sverige, vissa resultat finns endast tillgängliga i 

ej användbara former som exempelvis stångmaterial. 
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Uddeholm Mirrax 40 (modifierad AISI 420) är ett höghållfast verktygsstål med högre pris, 

högre bearbetningsbarhet, högre korrosionsbeständighet (Uddeholm, 2014), samt högre 

tillgänglighet. Uddeholm Nimax är också ett höghållfast verktygsstål med högre pris, högre 

bearbetningsbarhet sett till skärhastighet, lika korrosionsbeständighet (Uddeholm, 2017), samt 

högre tillgänglighet. S275 är satt som referensvärde, detta material har endast hittats sporadiskt 

som stångmaterial hos svenska distributörer. AISI 1040 är viktat utifrån tillgängliga 

parametrar från CES. Detta material hittas inte under samma beteckning i Sverige vilket ger 

det en låg tillgänglighet. S355 är ett konstruktionsstål viktat utifrån parametrar från CES, detta 

finns tillgängligt i relevanta dimensioner i Sverige och får därför en högre tillgänglighet. 

 

3.6.3 Material för fortsatt arbete samt besvarande av delfrågor 

De material som ansågs mest lämpliga att gå vidare med härifrån blev Uddeholm Mirrax, för 

säkerhetsblock med oändligt MTTFD samt S355 för säkerhetsblock med MTTFD på 150 år.  

Man kontaktade även ett antal andra ståltillverkare i Sverige för materialrekommendationer 

men fick inget svar. 

Delfrågorna 3.1 samt 3.2 besvaras som 

3.1. Finns det material som ej FÅR användas? 

I relevanta standarder finns inga materialkrav. Man valde att endast undersöka 

stålmaterial och ej gjutna produkter 

3.2. Vilka tryck och temperaturer kommer blocket arbeta under? 

I detta projekt har det valts att dimensionera mot 40 MPa hydrauliskt tryck. I ett annat 

fall behöver en ny FEM-beräkning att genomföras. Temperatur har man inte tagit 

hänsyn till. 

För att kunna validera materialval och påvisa de antagandena gällande MTTFD-värde gjordes 

en preliminär utmattningsberäkning för de båda materialvalen. Då nödvändiga materialdata 

inte fanns att tillgå under den tiden som krävdes har man tagit utmattningsdata från CES där 

specificeras utmattningsgränsen vid 10 miljoner cykler. Uddeholm Mirrax har ersatts av AISI 

420 för beräkningens skull då data på AISI 420 fanns tillgängligt. Uddeholm specificerar 

Mirrax som ett modifierat AISI 420 (Uddeholm, 2014). Materialdata exporterades från CES 

till Ansys, mekaniska egenskaper enligt CES hos de båda materialen redovisas i bilaga x och 

xx, och utmattningsgränsen definierades som utmattningsgränsen vid 10 miljoner cykler. Inför 

beräkningen reducerades denna med en faktor 0,8 för ytjämnhet enligt 2.5.1. 

Utmattningsgränsen för AISI 420 återfanns som lägst i CES på 581 MPa och S355 på 202. 

När detta reducerades med en faktor 0,8 fick man utmattningsgränserna 464,8 respektive 

161,6. 
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3.7 Tillverkningskrav 

Tillverkningen av blocket kommer att ske med konventionell skärande bearbetning och främst 

fräsning. Toleranser för kaviteternas form, läge och dimension finns specificerade i ISO 7368 

(2016) och har tillämpats i ritningsunderlaget. Ytjämnheten för strömningskanalen har satts 

till samma värde som ventilsätets nedre yta, detta är inget krav från standard men ur 

utmattningssynpunkt är en finare yta att föredra (Dahlberg, 1998) och det anses då enklare att 

använda samma bearbetningsmetod och krav för även denna yta. De övriga toleranserna, alltså 

de som ej förekommer i ISO 7368, är satta med generell tolerans enligt ISO 2768. Det ställs 

inte några tillverkningskrav utöver förmågan att kunna tillverka säkerhetsblocket efter 

ritningsunderlaget vilket gör att man får större frihet i val av tillverkare än vad man initialt 

trott. 

Delfrågorna 2.1 och 2.2 besvaras som 

2.1. Vilka toleranser, ytjämnheter och tillverkningsmetoder krävs? 

De toleranser för dimension och form samt ytjämnheter som krävs specificeras i ISO 

7368 (2016). Några specifika tillverkningskrav finns inte utan man kan använda sig 

av konventionell skärande bearbetning. Självklart måste ritningsunderlaget uppfyllas. 

2.2. Vad blir kostnaden för tillverkning? 

Eftersom en konventionell bearbetning kan användas har man stor frihet att välja 

tillverkare. Tillverkningstiden uppskattas till två till fem dagar, 15 000–40 000 

kronor. 

3.8 Slutgiltigt koncept 

 

Man har i det slutgiltiga konceptet fått ändra designen från det vidareutvecklade konceptet. 

Det slutglitliga konceptet har infästningshål på undersidan för att spara bearbetningstid och 

material. Man har ökat avståndet mellan inflöde och ventilsäte med 5 mm för att lättare kunna 

fasa kanten. Det valdes att behålla tjockleken på 150 mm då detta klarade de hållfasthetskrav 

som var satta och materialet S355 inte finns tillgängligt i större dimension. 

CAD-modellen är i stort uppbyggd på en skelettgeometri för att enkelt kunna ändra avstånd 

och placering av ventiler. Ventilsätet är uppbyggt som en UDF 

För att möta olika krav valdes det att skapa två olika block med olika säkerhetsklasser. Ett 

block med ett MTTFD-värde på 150 år har konstruerats för att tillhandahålla ett block som är 

något billigare. Detta block kan under vissa omständigheter implementeras i ett PLe-system 

men detta lämnas till framtida maskinkonstruktörer att undersöka och implementera för det 

aktuella systemet. Den enda skillnaden mellan de två är materialvalet. Ett block med ett 

oändligt MTTFD-värde har konstruerats enligt betydligt hårdare krav för att kunna 

implementeras i system där det ställs högre krav på själva säkerhetsblocket. 

För denna storlek på säkerhetsblock är gängade portanslutningar ej lämpliga utan man har valt 

flänsanslutningar enligt ISO 6162–2 (2018), se tabell 9 rad 2. Ett nödstopp har monterats, 

exakt modell och placering har inte beaktats men denna har lämnats som förslag. I enlighet 

med ISO 4413 (2010) har även lämpliga lyftdon, enligt DIN580, monterats då blocket väger 

mer än 15 kg. Dessa lyftöglor är endast implementerade som förslag.  

Nedan i figurerna 22–26 visas säkerhetsblocket såsom det har konstruerats i Creo, 

konstruktionen kommer att vara lika för de båda varianterna av ventilblock. Ventillocken har 

modellerats in som förslag och om de ändras behöver även ritningsunderlaget ändras.  
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Figur 22, vy 1 över säkerhetsblocket.    Figur 23, vy 2 över säkerhetsblocket.  

  

Figur 24, vy 3 över säkerhetsblocket.    Figur 25, vy 4 över säkerhetsblocket. 

 

 

Figur 26, sprängd vy över säkerhetsblocket. 
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Ett ritningsunderlag har gjorts på säkerhetsblocket. Vid en eventuell tillverkning är den 

fullständiga ritningen inte aktuell då man istället önskar att hänvisa måttsättning direkt till ISO 

7368. Den fullständiga ritningen har gjorts utifrån ISO 7368 (2016) men för att minimera 

risken för feltolkningar kommer denna inte att vara produktionsunderlag utan endast finnas 

till för att belysa exempel och ligga till grund för offertförfrågningar. Ritningarna visas i figur 

27–30 och finns i större skala i bilaga 6. 

 

Figur 27, ritning blad 1. 
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Figur 28, ritning blad 2 

 

Figur 29, ritning blad 3 
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Figur 30, ritning blad 4. 
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3.8.1 MTTFD = 150 år 

För ett MTTFD-värde på 150 år valdes materialet S355. Man har fått en offert från Linköpings 

Stål AB (se bilaga 4) på S355 i storleken 320x270x150 mm på 4 214 kronor. Nedan i figur 31 

visas en beräkning på säkerhetsfaktor mot utmattning vid 10 miljoner cykler med reducerad 

utmattningsgräns. Blocket kommer att behöva någon form av ytbehandling. 

 

Figur 31, säkerhetsfaktor S355. 
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3.8.2 MTTFD = ∞ 

För varianten där MTTFD-värdet betraktas som oändligheten har materialet valts som 

Uddeholm Mirrax 40. Materialpriset har givits som 20 877 kronor för ett råämne i närmsta 

lämpliga storlek, 400x200x270 mm (se bilaga 5). Det motsvarar ett kilopris på cirka 125 

kronor. Nedan i figur 32 visas en beräkning på säkerhetsfaktor mot utmattning vid 10 miljoner 

cykler med reducerad utmattningsgräns. Resultatet blir en säkerhetsfaktor på drygt 3 vilket 

stämmer överens med idealvärdet i kravspecifikationen. Mirrax är ett rostfritt stål men det 

rekommenderas ändå att det målas. 

 

Figur 32, säkerhetsfaktor AISI 420. 
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4. Resultat 

Den slutgiltiga konstruktionen visas i figur 33. Fler bilder på konstruktion, beräkning och 

ritningar finns att läsa i 3.8 Slutgiltigt koncept. Det valdes att konstruera två block för två olika 

MTTFD-värden. Det ena på MTTFD = 150 år och det andra på MTTFD = ∞.   

  

 

Figur 33, sprängd vy. 

 

Figur 34, säkerhetsfaktor AISI 420, MTTFD = ∞.     Figur 35, säkerhetsfaktor S355, MTTFD = 150 år. 
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5. Diskussion 

5.1 Besvarande av frågor 

De tre stora huvudfrågorna besvaras som 

1. Hur ska blocket konstrueras så att PLe uppnås?   

Att konstruera blocket enligt PLe anses inte relevant, man kommer istället att konstruera 

blocket så att hela delsystemet går att klassa enligt PLe. Detta görs genom att fastställa ett 

MTTFD-värde på blocket.  Blocket ska konstrueras i enlighet med ISO 13849–2 C1 & C2 

för variant med MTTFD-värde på 150 år. Ett förslag på dimensionering är 4 000 000 cykler 

vid 0–400 Bar. För varianten med oändligt MTTFD ska en teoretiskt oändlig livslängd 

uppnås med säkerhetsfaktor, förslag på säkerhetsfaktor är 1,5–3 enligt kravspecifikation.  

 

2. Hur ska detaljen tillverkas? 

Detaljen ska tillverkas med konventionell skärande bearbetning med kaviteter enligt ISO 

7368 och övriga anslutningar enligt annan gällande ISO-standard. 

 

3. Vilka materialkrav krävs? 

De materialkrav som krävs ställs utifrån utmattningsanalyser. Inga specifika materialkrav 

krävs enligt standard. 

5.2 Metod & genomförande 

Metoden som användes för arbetet fungerade enligt förväntningarna. Arbetsflödet följde den 

tänkta vägen enligt planeringen. Kravspecifikation uppfyllde de förväntningar som fanns och 

inkluderade de mest relevanta parametrarna i ämnet. Viktningsmatrisen för materialval gav ett 

entydigt resultat men hade varit mer överskådlig om den tillämpats bredare. 

5.3 Resultat 

Allmänt kan det vara värt att nämna att man har en mycket större valfrihet vad gäller material 

om man går ner i storlek på säkerhetsblocket. De dimensionerna som söktes för detta arbete 

fanns inte tillgängliga hos de flesta materialleverantörer. Ett bättre resultat hade förmodligen 

kunnat uppnås om storleken på blocket varit mindre då man på så vis får tillgång till fler 

material och därmed eventuellt bättre materialdata. 

Att jobba med ett exempelsystem hade givit ett mer fullständigt svar då det iså fall faktiskt 

skulle kunna PL-klassas men detta ansågs som ett alldeles för stort arbete. 

Jag har i detta arbete försökt att inte besvara frågor mer än nödvändigt då standarderna lämnar 

stor tolkningsfrihet och jag anser det då lämpligast att man gör en god genomarbetning av 

varje tillämpning för blocket då standarderna kan säga olika saker för olika tillämpningar. Då 

Camatec med stor sannolikhet kommer tillverka olika versioner och storlekar styckvis blir det 

ett för stort jobb att säkra upp varje version och storlek med ett enda examensarbete. Att hitta 

några generella slutsatser för allmänna säkerhetsblock kändes som ett helt examensarbete i sig 

och jag kan då inte göra annat än att peka på sådant som till exempel hela Maskindirektivet 

5.4 ISO 

Att tolka ISO-standarderna i detta område var bland det svåraste i examensarbetet. Det var 

också svårt att hitta något vettigt angående ventilblock då de inte täcks av någon specifik 

standard och alla tillverkare verkar ha olika angreppssätt kring detta. Det orsakade en del 

förvirring kring projektets faktiska syfte och här var det en klar nackdel att jobba själv och 

inte kunna diskutera hur man tolkat standarden. Då de undersökta standarderna är skrivna för 

styrsystem är de i många fall svåra att implementera och det hade varit lättare att jobba mot 

ett bestämt system, detta valdes bort då det skulle vara alldeles för tidskrävande. 
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6.  Slutsatser och rekommendationer 

Att klassa ett komplett säkerhetsblock enligt ISO 13849 och PL-skalan är absolut 

genomförbart. I detta arbete fokuserade jag på att göra själva blocket kompatibelt upp till PLe 

och låta kommande konstruktörer klassa hela delsystemet. Resultatet blev två block med 

samma geometri men olika material, det ena har ett MTTFD-värde på 150 år i enlighet med 

allmänt goda och vedertagna konstruktionsprinciper. Det andra har ett oändligt MTTFD-värde 

som styrks med en FEM-beräkning och säkerhetsfaktorer. Det rekommenderas att varje block 

anses helt fristående övriga. Att övervaka fortsatt drift av ett implementerat säkerhetsblock är 

också något man kan behöva undersöka. Vid en implementering finns det även ett flertal andra 

standarder, direktiv med mera som man måste ta hänsyn till. Detta är något jag tror blir lättare 

i framtiden då system klassade enligt ISO 13849 är på stark framfart, en stor revidering av 

standarden kommer sommaren 2020. 

Konstruktion och beräkningar i detta arbete ska endast ses som förslag på en tillämpning. 

Konstruktionen fick i stor utsträckning bli vad den blev på grund av ventilstorlekar och 

materialbegränsningar. Att göra en tekniskt ”snyggare” konstruktion med lämpligare 

yttergeometri och fastmontering anser jag vara ett litet steg att ta men något som inte kändes 

relevant att lägga mer tid på för detta arbete.  

Vad gäller materialvalet så kan det finnas bättre val än de jag gjort men att försöka hitta ett 

bättre på den tidsrymd jag hade känns omöjligt, man ska tänka på att de materialen jag hittade 

helt uppfyllde de sökta målen. Om denna idéen med säkerhetsblock tar fart bör man verkligen 

försöka samarbete nära med både materialleverantör och tillverkare. 

Det är värt att en gång till notera hur viktigt det kommer vara att hålla sig uppdaterad med 

relevanta standarder och konkurrenters lösningar.  
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Bilaga 1: Materialförslag CES 

Materialförslaget från CES blev följande 

 

Carbon steel, AISI 1010, annealed 

Carbon steel, AISI 1015, annealed 

Carbon steel, AISI 1015, as rolled 

Carbon steel, AISI 1015, normalized 

Carbon steel, AISI 1020, annealed 

Carbon steel, AISI 1020, as rolled 

Carbon steel, AISI 1020, normalized 

Carbon steel, AISI 1022, annealed 

Carbon steel, AISI 1022, as rolled 

Carbon steel, AISI 1022, normalized 

Carbon steel, AISI 1025, annealed 

Carbon steel, AISI 1025, normalized 

Carbon steel, AISI 1030, annealed 

Carbon steel, AISI 1030, as rolled 

Carbon steel, AISI 1030, normalized 

Carbon steel, AISI 1030, water quenched & tempered at 650°C 

Carbon steel, AISI 1040, annealed 

Carbon steel, AISI 1040, as rolled 

Carbon steel, AISI 1040, normalized 

Carbon steel, AISI 1040, oil quenched & tempered at 650°C 

Carbon steel, AISI 1050, annealed 

Carbon steel, AISI 1060, annealed 

Carbon steel, AISI 1080, annealed 

Carbon steel, AISI 1117, annealed 

Carbon steel, AISI 1117, as rolled 

Carbon steel, AISI 1117, normalized 

Carbon steel, AISI 1118, annealed 

Carbon steel, AISI 1118, as rolled 

Carbon steel, AISI 1118, normalized 

Carbon steel, AISI 1137, annealed 

Carbon steel, AISI 1137, as rolled 

Carbon steel, AISI 1137, normalized 

Carbon steel, AISI 1137, oil quenched & tempered at 540°C 
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Carbon steel, AISI 1137, oil quenched & tempered at 650°C 

Carbon steel, AISI 1137, water quenched & tempered at 650°C 

Carbon steel, AISI 1141, annealed 

Carbon steel, AISI 1141, as rolled 

Carbon steel, AISI 1141, normalized 

Carbon steel, AISI 1141, oil quenched & tempered at 650°C 

Carbon steel, AISI 1144, annealed 

Carbon steel, AISI 1144, as rolled 

Carbon steel, AISI 1144, normalized 

Carbon steel, AISI 1144, oil quenched & tempered at 205°C 

Carbon steel, AISI 1144, oil quenched & tempered at 315°C 

Carbon steel, AISI 1144, oil quenched & tempered at 425°C 

Carbon steel, AISI 1144, oil quenched & tempered at 540°C 

Carbon steel, AISI 1144, oil quenched & tempered at 650°C 

Carbon steel, AISI 1340, annealed 

Carbon steel, SA216 (Type WCC), cast, annealed 

Carbon steel, SA216 (Type WCC), cast, normalized 

Carbon steel, SA216 (Type WCC), cast, normalized & tempered 

Carbon steel, SA216 (Type WCC), cast, quenched & tempered 

Cast iron, austenitic (nodular), EN GJSA XNiMn13 7 

Cast iron, blackheart malleable, EN GJMB 350-10 

Cast iron, nodular graphite, EN GJS 400 18 

Cast iron, nodular graphite, EN GJS 400 18 LT 

Cast iron, pearlitic malleable, EN GJMB 450-6 

Cast iron, pearlitic malleable, EN GJMB 500-5 

Cast iron, pearlitic malleable, EN GJMB 550-4 

Cast iron, whiteheart malleable, EN GJMW 400-5 

Cast iron, whiteheart malleable, EN GJMW 450-7 

Coated steel, stainless steel, terne coated 

Coated steel, steel, galvanized 

Coated steel, steel, terne coated 

Dual phase steel, YS350, cold rolled 

Dual phase steel, YS400, hot rolled 

Ferrite-bainite steel, YS330, hot rolled 

High strength low alloy steel, YS300, cold rolled 

High strength low alloy steel, YS350, cold rolled 

High strength low alloy steel, YS355, hot rolled 
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High strength low alloy steel, YS420, cold rolled 

High strength low alloy steel, YS500, hot rolled 

Low alloy steel, AISI 4130, annealed 

Low alloy steel, AISI 4320, annealed 

Low alloy steel, AISI 4620, annealed 

Low alloy steel, AISI 4620, normalized 

Low alloy steel, AISI 5140, annealed 

Low alloy steel, AISI 5150, annealed 

Low alloy steel, AISI 8620, annealed 

Low alloy steel, AISI 8620, normalized 

Low alloy steel, AISI 8630, annealed 

Low alloy steel, AISI 8630, normalized 

Press hardening steel, 22MnB5, high ductility 

Stainless steel, austenitic, AISI 201, annealed 

Stainless steel, austenitic, AISI 201L, annealed 

Stainless steel, austenitic, AISI 201LN, annealed 

Stainless steel, austenitic, AISI 202, annealed 

Stainless steel, austenitic, AISI 204-Cu, annealed 

Stainless steel, austenitic, AISI 205, annealed 

Stainless steel, austenitic, AISI 216, annealed 

Stainless steel, austenitic, AISI 302, annealed 

Stainless steel, austenitic, AISI 303, annealed 

Stainless steel, austenitic, AISI 303, cold drawn 

Stainless steel, austenitic, AISI 304L, annealed 

Stainless steel, austenitic, AISI 308, annealed 

Stainless steel, austenitic, ASTM CF-16F, cast, water quenched 

Stainless steel, austenitic, ASTM CF-20, cast, water quenched 

Stainless steel, austenitic, ASTM CF-3, cast, water quenched 

Stainless steel, austenitic, ASTM CF-3A, cast, water quenched 

Stainless steel, austenitic, ASTM CF-3M, cast, water quenched 

Stainless steel, austenitic, ASTM CF-8, cast, water quenched 

Stainless steel, austenitic, ASTM CF-8A, cast, water quenched 

Stainless steel, austenitic, ASTM CF-8C, cast, water quenched 

Stainless steel, austenitic, ASTM CK-20, cast, water quenched 

Stainless steel, austenitic, BioDur 108, annealed 

Stainless steel, austenitic, Nitronic 60, annealed 

Stainless steel, duplex, AISI 329, annealed 
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Stainless steel, ferritic, AISI 405, annealed, low nickel 

Stainless steel, ferritic, AISI 409, annealed 

Stainless steel, ferritic, AISI 429, annealed 

Stainless steel, ferritic, AISI 430, annealed 

Stainless steel, ferritic, AISI 430F, annealed 

Stainless steel, ferritic, AISI 430FR, annealed 

Stainless steel, ferritic, AISI 434, annealed 

Stainless steel, ferritic, AISI 436, annealed 

Stainless steel, ferritic, AISI 442, annealed 

Stainless steel, ferritic, AISI 446, annealed 

Stainless steel, ferritic, ASTM CC-50, cast, low nickel 

Stainless steel, martensitic, 416S41, annealed 

Stainless steel, martensitic, AISI 403, annealed 

Stainless steel, martensitic, AISI 410, annealed 

Stainless steel, martensitic, AISI 410S, annealed 

Stainless steel, martensitic, AISI 416, annealed 

Stainless steel, martensitic, AISI 431, annealed, wire 

Structural steel, S275N, normalized 
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Bilaga 2: Materialdata S355 

Nedan redovisas mekaniska egenskaper för materialet S355 såsom det specificerats i CES. 

High strength low alloy steel, S355     

Al (aluminum)  0,015 0,018 % 

C (carbon)  0 0,1 % 

Fe (iron)  97,3 100 % 

Mn (manganese)  0 1,5 % 

Nb (niobium)  0 0,3 % 

P (phosphorus)  0 0,03 % 

S (sulfur)  0 0,02 % 

Si (silicon)  0 0,4 % 

Ti (titanium)  0 0,15 % 

V (vanadium)  0 0,2 % 

Price     

Price * 5,29 5,7 SEK/kg 

Price per unit volume * 4,13E+04 4,50E+04 SEK/m^3 

Physical properties     

Density * 7,80E+03 7,90E+03 kg/m^3 

Mechanical properties     

Young's modulus * 200 221 GPa 

Specific stiffness * 25,5 28,1 MN.m/kg 

Yield strength (elastic limit)  350 435 MPa 

Tensile strength  430 550 MPa 

Specific strength * 44,6 55,4 kN.m/kg 

Elongation  19 23 % strain 

Compressive strength * 350 435 MPa 

Flexural modulus * 200 221 GPa 

Flexural strength (modulus of rupture) * 350 435 MPa 

Shear modulus * 77,1 85,1 GPa 

Bulk modulus * 167 184 GPa 

Poisson's ratio * 0,286 0,315  

Shape factor  55   

Hardness - Vickers * 140 173 HV 

Elastic stored energy (springs) * 294 448 kJ/m^3 

Fatigue strength at 10^7 cycles * 202 236 MPa 

Impact & fracture properties     

Fracture toughness * 43 62 MPa.m^0.5 

Toughness (G) * 9,04 17,8 kJ/m^2 

Processing properties     
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Metal casting Unsuitable    

Metal cold forming Acceptable    

Metal hot forming Excellent    

Metal press forming Excellent    

Metal deep drawing Excellent    

Machining speed  33,5  m/min 

Weldability Good    
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Bilaga 3: Materialdata AISI 420 

Nedan redovisas mekaniska egenskaper för materialet AISI 420 såsom det specificerats i CES. 

Stainless steel, martensitic, AISI 420     

C (carbon)  0,26 0,35 % 

Cr (chromium)  12 14 % 

Fe (iron) * 82,6 87,7 % 

Mn (manganese)  0 1 % 

Ni (nickel)  0 1 % 

P (phosphorus)  0 0,04 % 

S (sulfur)  0 0,03 % 

Si (silicon)  0 1 % 

Price     

Price * 9,93 10,6 SEK/kg 

Price per unit volume * 7,55E+04 8,22E+04 SEK/m^3 

Physical properties     

Density  7,60E+03 7,80E+03 kg/m^3 

Mechanical properties     

Young's modulus  195 205 GPa 

Specific stiffness  25,2 26,7 MN.m/kg 

Yield strength (elastic limit)  1,33E+03 1,63E+03 MPa 

Tensile strength  1,55E+03 1,89E+03 MPa 

Specific strength  173 212 kN.m/kg 

Elongation  5 11 % strain 

Compressive strength * 1,33E+03 1,63E+03 MPa 

Flexural modulus * 195 205 GPa 

Flexural strength (modulus of rupture)  1,33E+03 1,63E+03 MPa 

Shear modulus  75 81 GPa 

Bulk modulus  144 159 GPa 

Poisson's ratio  0,275 0,285  

Shape factor  15   

Hardness - Vickers  540 590 HV 

Hardness - Rockwell B * 116 120 HRB 

Hardness - Rockwell C  47 53 HRC 

Hardness - Brinell  486 538 HB 

Elastic stored energy (springs)  4,46E+03 6,59E+03 kJ/m^3 

Fatigue strength at 10^7 cycles * 581 669 MPa 

Impact & fracture properties     

Fracture toughness * 21 40 MPa.m^0.5 

Toughness (G)  2,39 7,4 kJ/m^2 
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Processing properties     

Metal casting Unsuitable    

Metal cold forming Limited use    

Metal hot forming Acceptable    

Metal press forming Limited use    

Metal deep drawing Unsuitable    

Machining speed  8,23  m/min 

Weldability Poor    
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Bilaga 4: Offert Linköpings Stål AB 

Pris på gasskuren rektangel. 

 

  

 

355                      320x270x150                                1st                       4214kr/st 

 

  

 

Frakt:                                                                                                        600kr 

 

  

 

Exkl moms 

 

  

 

Leveranstid ca 7-10 arbetsdagar 
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Bilaga 5: Offert Uddeholm AB 

 

Nedan ser du priser för dessa bitar i grovbearbetat tillstånd: 

 

  

 

Mirrax 40          20 877,50 SEK 

 

(400x200x270mm) 

 

Nimax                 8 537,86 SEK 

 

(320x296x160mm) 

 

  

 

Priserna är inklusive kapning. 

 

Leveransdagens legeringstillägg kommer att debiteras 

 

Ev fraktillägg och emballage tillkommer 
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Bilaga 6: Ritningar 

Från nästa sida visas ritningarna 
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