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Sammanfattning 

Detta examensarbete utfördes som ett uppdrag av Preconal AB i Karlstad. 

Företaget Preconal AB har sedan en längre tid tillbaka livnärt sig på att tillverka dörrar, 

fönster, glaspartier etc. Då vissa av dessa dörrar byggs med brandklassning så blir de mycket 

tunga och därmed besvärliga att hantera. Detta trots att de i huvudsak är byggda av aluminium 

som är ett lätt material. För att klara brandklassningen krävs brandtåligare och tyngre 

material. I dag tillverkas dörrarna i huvudsak för hand, detta bidrar till ett bra hantverk med 

kvalitetskänsla, men montörerna har ett tungt och slitsamt arbete med alla de tunga lyft, 

vridningar och vändningar som måste utföras varje dag. Något som bör åtgärdas för att 

förbättra ergonomin för arbetarna utan att påverka kvalitén eller öka arbetstimmarna per 

producerad enhet. 

Efter omfattande undersökningar av de ergonomiska förhållandena på arbetsplatsen blev 

slutsatsen att en kombination av lyftdon och lyftverktyg var tvunget att utvecklas. Ett mindre 

antal koncept togs fram och det slutliga valet föll på en kombination av en pelartravers med 

en kättingtelfer och ett nyutvecklat lyftverktyg. En av fördelarna med en pelartravers är att det 

inte kräver så stora ingrepp i den redan producerande verkstadslokalen och montaget av den 

går snabbt. Med en pelartravers når man effektivt en storgolvyta medan själva pelaren inte tar 

upp någon betydande golvyta. Traversen kräver inte någon komplicerad elinstallation, den 

kopplas med en vanlig 400 Volts europakontakt. Den har även ett högt andrahandsvärde och 

är enkel att montera ner. Underhållskostaderna är låga tack vare att den till största delen består 

av standardkomponenter. Däremot så fanns det inte något riktigt optimalt lyftverktyg på 

marknaden som uppfyller alla de krav och önskemål som ställts av företaget i detta 

sammanhang. En omfattande studie av befintliga lyftverktygslösningar utfördes och en 

hieratisk funktionsanalys gav en uppfattning om vilka maskinelement verktyget skulle bestå 

av för att uppfylla ställda krav. Totallösningen anses vara innovativ och lättanvänd och enkel 

att tillverka. Lösningen utför de tunga och komplicerade lyft och vridmoment som tidigare 

utfördes enbart av montören. Då lyftverktyget inte är automatiserat utan styrs av handkraft så 

bestämmer montören själv hur fort han ska rotera, vrida eller vända dörren. Bedömningen är 

att montören ska klara att montera ihop hela dörrbladet med alla delar på ett ergonomiskt 

skonsamt sätt. Konstruktionsritningar på lyftverktygets samtliga detaljer finns i rapporten om 

verktyget ska sättas i tillverkning. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This thesis was carried out as a mission of Preconal AB in Karlstad, Sweden. 

The company Preconal AB has since a long time back fed on making doors, windows, glass 

partitions, etc. Because some of these doors are built with fire rating, they will be very heavy 

and therefore difficult to handle. This is despite the fact that they are mainly made of 

aluminum which is a light material. To satisfy the fire rating it required fire resistant and 

heavier materials. Today the doors are manufactured mainly by hand, this contributes to good 

craftsmanship and quality, but the workers have a heavy and tiring work with all the heavy 

lifting, twists and turns that must perform every day. Something that should be addressed to 

improve the ergonomics for the workers without affecting the quality or increase work hours 

per unit produced. 

After extensive investigations of the ergonomic conditions in the workplace, it was concluded 

that a combination of hoists and lifting equipment had to be developed. A small number of 

concepts were developed and the final choice became a combination of a pillar jib crane with 

a chain hoist and a newly developed lifting tool. One of the advantages of a pillar jib crane is 

that it does not require substantial interventions in the already-producing workshop premises 

and installation of breaking fast. With a pillar jib crane one can reach effectively a great floor 

space while the pillar itself does not take up any significant floor space. The crane does not 

require any complicated wiring; it is coupled with a standard 400 volt European contact. It 

also has a high resale value and it is easy to disassemble. The maintenance cost is low because 

it mostly consists of standard components. However, there was no ideal lifting tool on the 

market that met all the requirements and requests made by the company in this regard. A 

comprehensive study of existing lifting equipment solutions was performed, and a hieratic 

function analysis gave an idea of what machine tool elements it would consist of to fulfill the 

requirements. The total solution is considered to be innovative and easy to use and easy to 

manufacture.  

The solution performs the heavy and complex lifting and torque that previously only was 

performed by the workers hands. As the lifting tool is not automated but governed by hand, it 

is determined by the worker himself how fast he should rotate, twist or turn the door. The 

assessment is that the worker should be able to assemble the whole door panel with all 

elements in an ergonomic and gentle way. Construction drawings of the lifting tool are 

contained in the report, if the tool will be put into production. 
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1. Inledning 

Bakgrund 

Företaget Preconal tillhör Hansen Group som är norra Europas ledande dörr, fönster- och 

fasadentreprenör med verksamheter i Danmark, Norge, Sverige, Island, England, Tyskland 

och Polen. Preconal har med stor framgång lett utvecklingen av framförallt industridörrar. 

Dessa borgar för kvalitet och robusthet. Än idag används industridörrar från Preconal, som 

installerades för över 50 år sedan. Preconal i Sverige utvecklar, tillverkar och slutmonterar de 

flesta av sina produkter, ett mindre antal produkter säljs utan slutmontering. De produkter som 

Preconal tillverkar är aluminiumfönster, aluminiumdörrar, aluminiumluckor, säkerhetsdörrar, 

brandpartier, glasräcken, fasader och glastak. Preconal finns idag på fyra orter runt om i 

Sverige bl.a. så har de sitt huvudsäte i Falkenberg. Det Preconal som berörs i rapporten ligger 

i Karlstad och tillverkar i huvudsak aluminiumdörrar.  

 

För detta examensarbete tilldelades två handledare; Lasse Davidsson på Preconal AB och 

Lasse Jakobsson på Karlstads universitet. Examinator var Nils Hallbäck på Karlstads 

universitet. 

 

Examensarbetet innefattade 22.5 högskolepoäng vilket motsvarar 600 arbetstimmar. 

 

Syfte 

Syftet med detta projekt har varit att uppfylla det ställda mål som kan ses nedan. 

 

Mål och Kravspecifikation 

Målet med projektet var att ta fram en metod och/eller ett förslag på en maskin som kan 

underlätta för arbetarna samt effektivisera produktionen. En kravspecifikation arbetates fram 

under projektets gång vilket kan ses nedan. 

 

De krav som sattes upp var följande;  

Lösningen; 

 ska reducera de tunga lyft som finns i produktionen i dagens läge 

 får ej orsaka personskador 

 ska kunna skötas av en montör 

 ska vara lättanvänd 

 får ej ta upp för stort utrymme 

 ska gå att använda utan specialverktyg 

 ska uppfylla gällande säkerhetsföreskrifter 
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Vidare sattes även vissa önskemål upp vilket kan ses nedan. 

Lösningen; 

 ska vara billig 

 minska onödigt spring 

 minska risk för arbetsskador 

 minska arbetstimmar i produktion 

Avgränsningar 

Preconal tillverkar även mindre brandluckor och automatiserade glasdörrar för entréer på 

större varuhus, Jag valde att begränsa mig till att studera dörrtillverkningsprocessen på 

vanliga gångdörrar med standardstorlekar. Det ansattes en MAX vikt på 500 kg på en färdig 

dörr och det är den vikten som hela lösningen är dimensionerad efter. Det finns ett otal 

storlekar på dörrar men det är vanlig standardstorlek på en normal gångdörr som hela tiden 

varit utgångspunkten, med ett cirka mått på 2100x1000mm. 

Problembeskrivning 

Monteringsprocessen på dörrbladen genomförs idag helt för hand, samtliga arbetsmoment 

som utförs det vill säga lyftning, vändning, rotering och transportering utförs idag av en eller 

flera människor. Hopmonteringen är idag en omständlig process med många delar bl.a. 

färdiglackade profiler, glaskassetter, lås, gångjärn, larm, motorer, till lås, etc. Under 

monteringsprocessen vänds dörrbladet om flera gånger för hand, glaskassetter lyfts i för hand, 

ofta av flera personer åt gången. Även den färdiga dörren lyfts undan för hand innan den ställs 

på en lastpall och emballeras inför frakt. 

 

Detta gör monteringsprocessen väldigt långsam och fysiskt ansträngande. Då produkterna är 

relativt stora och otympliga tvingas arbetaren gå flera varv runt produkten under 

monteringsfasen. Just med tanke på att all hantering på produkten under hela 

hopmonteringsprocessen utgörs för hand så är den naturliga utvecklingen att försöka 

automatisera processen i någon form. Det ligger i mitt uppdrag att se över de ergonomiska 

förhållandena under monteringsprocessen, i ett försök att minska de många tunga lyften. 

2. Metoder 

De metoder som användes för att kunna lösa den tilldelade uppgiften ses nedan 

 

Ergonomisk analys 

För att ta reda på vilka förhållanden som råder på arbetsplatsen gjordes en mindre studie av de 

olika arbetsmoment som en montör utför under en monteringsprocess. En enkät från 

arbetsmiljöverket låg till grund för den ergonomiska analysen. Även enkäten ”Bedöm risker 

vid manuell hantering – lyfta / bära” från arbetsmiljöverket användes delvis i arbetet och 

bidrog till ökad ergonomisk förståelse. 
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Benchmarking och analys 

Benchmarking är ett uttryck för att undersöka och använda redan beprövade lösningar, detta 

användes för att inte behöva överarbeta i onödan med att ta fram lösningar som redan fanns. 

Analys av redan färdiga lösningar gav information om vad som fanns på marknaden och hur 

dessa lösningar fungerade. 

 

Kravspecifikation  

En kravspecifikation (Johannesson et al 2004) var en effektiv metod för att lyfta fram det 

viktiga och särskilja krav från önskemål. En kravspecifikation var nödvändig för att senare 

kunna värdera olika framtagna koncept. 

 

Funktionsanalys 

Med en funktionsanalys analyserades huvudfunktioner, delfunktioner och underfunktioner. En 

hierarkisk funktionsanalys visade beroendet mellan funktionerna.  

 

Brainstorming 

Idegenerering med alla ovan nämnda metoder i tanken gav olika koncept. De bästa koncepten 

specificerades kort för att beskriva dess funktion, enkla lösningar premierades. 

 

Värderingsmatris 

För att ta reda på vilka koncept som kunde behållas och vilka som kunde elimineras 

analyserades de olika koncepten i en värderingsmatris. Metoden användes för att på ett enkelt 

och smidigt sätt sortera ut vilket av de valda koncepten som verkade mest lovande att 

använda. 

 

3D-modellering CAD (Computer Aided Design) 

För att på ett illustrativt sätt visa hur det valda konceptet kommer att fungera modellerades 

konceptet fram i CAD-programmet ProEngineer, även hur det kommer röra sig och fungera 

visades med denna metod.  

Dimensionering och hållfasthet 

Överslagsberäkningar angående dimensioneringar och hållfasthet utfördes delvis för hand där 

litteratur (Björk 2009) användes som hjälpmedel och delvis med hjälp av CAD-programmet 

ProEngineer. Även viktsanalyser utfördes i ProEngineer. 

Finita Element-Metoden  

För att säkerställa att inte för höga spänningar eller för stora nedböjningar uppstod i 

nykonstruktionen kördes FEM-analyser i ProEngineer. Då vissa detaljer hade en komplicerad 

geometri och var mycket svåra att räkna på för hand, så var FEM-analyser en exaktare metod. 
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3. Genomförande 

För att identifierabakgrunden till dagens arbetssätt gjordes ett besök på arbetsplatsen Preconal 

AB i Karlstad för att studera tillvägagångssättet med ihop-monteringen av produkten. I 

enklare drag kan man beskriva processen på detta sätt; 

 Ramen monterades samman av fyra färdigkapade aluminiumprofiler och lades upp på 

arbetsbockar, Ramdelarna hade då förberetts med urfräsningar och urborrningar för 

gångjärn, handtag, låskista och div övrig utrustning.  

 Inuti ramen monterades nu eventuella ytterligare ramdelar.  

 Därefter monterades diverse tätlister på den sida som ligger uppvänd. 

 Dörren vänds 180 grader och baksidan vänds upp. 

 Sen monterades eventuella glaskassetter och övriga tätlister. 

 Dörren vändes 180 grader igen. 

 Gångjärn och täckplåtar monteras. 

 Dörren vändes 180 grader ytterligare en gång. 

 Isolering och täckplåtar monterades.  

 Trycke och låskista monterades.  

 

När dörren var färdig provmonterades den i dörrkarmen som tillverkats tidigare för eventuell 

justering. Slutligen emballerades den färdiga dörren ståendes på en europapall, anledningen 

till att den ska stå är att glaskassetten i dörren kan gå sönder om de skulle fraktas liggande. 

När brandklassade dörrar tillverkas byts vissa delar av isoleringen ut till brandklassad dito, 

vid högre klassning byts även den brandklassade isoleringen ut till skivor med högre 

klassning. 

Ergonomi 

För att identifiera vilka arbetsmoment som upplevs vara mest påfrestande för kroppen 

användes en enkät från arbetsmiljöverket innehållandes en bedömningsmodell. I enkäten 

svarade montörerna på frågor om arbetet de utförde och hur de utförde det i detalj. 

Research 

För att få en uppfattning om hur man har löst hanteringproblematiken på andra arbetsplatser 

gjordes en mindre undersökning av liknade företag och hur de hade löst problemet. 

Ritningsunderlag från andra dörrföretag och filmklipp från dito har studerats. Andra branscher 

som sysslar med liknande monteringsarbete gav andra idéer som senare tillämpades i 

idegenereringen.  Även andra branscher som sysslar med helt automatiserad sammansättning 

med hjälp av industrirobotar undersöktes för att få insikt i hur deras rörelsemönster såg ut. 

Dimensioneringar 

Val av material och storlekar på ingående maskindelar var en ytterst iterativ process. Många 

geometriska ändringar gjordes under arbetets gång för att uppnå den önskade funktionen. 
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4. Resultat 
 

Resultatet från svarsenkäten visade på att nacke och ryggslut var det som påverkades mest 

under monteringsprocessens alla steg, speciellt upplevs momentet där dörren ”vänds upp” 

ifrån liggande position till stående, vara särskilt påfrestande för ryggslutet. Men enkäten 

visade också att istället för att vända på dörrbladet när man exempelvis monterade tätlister så 

gick man runt arbetstycket istället. Då uppläggningsbockarna är fastbultade i golvet och är 4 

meter långa så innebär det i praktiken en promenad på 8-10 meter för att ta sig från 

gångjärnssidan till sidan med låskista. Vidare kan det konstateras att man ofta hjälptes åt att 

lyfta undan de färdig ihop-monterade dörrarna, vilket är positivt ur ergonomisk synpunkt men 

inte särskilt effektivt. Slutsatsen från enkäten var att lyftning vridning och vändning var de 

arbetsmoment som av montörerna ansågs vara besvärligast. Men även det faktum att 

montörerna går väldigt långa sträckor får anses vara ergonomiskt fel då det på lång sikt 

resulterar i slitna knän och höftleder. 

Hierarkisk funktionsstruktur  

För att kunna automatisera eller underlätta monteringsprocessen på något sätt måste de olika 

funktionerna undersökas djupare för att se om de kan samverka och om hur de påverkar 

varandra. En hierarkisk funktionsstuktur ger en bra och snabb överblick på hur funktionerna 

samverkar. (se Figur 1 på nästa sida) 
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Figur 1 En hierarkisk funktionsstruktur 

Här (se Figur 1) är det tänkt att dörr-ramen är färdigmonterad och ligger placerad på 

arbetsbockarna, det vill säga den ligger platt på xy-planet. För att slippa gå runt, ska man 

istället låta dörren rotera runt sin egen z-axel, för att kunna göra det behöver den lyftas upp en 

liten bit i z-axelns riktning. Vidare ska även dörren kunna vändas 180 grader, detta görs 

enklast genom att låta dörren rotera runt sin egen x-axel. 

Även här behöver dörren lyftas upp en ännu högre sträcka i z-axelns riktning för att kunna 

göra rotationen kring x-axeln möjlig utan att dörren tar i arbetsbockarna. Slutligen fanns det 

ett behov att på ett enkelt sätt vända upp dörren ifrån plant läge (xy-planet) till stående läge 

(yz-planet). För att kunna göra en sådan operation behöver man inte bara lyfta dörren i z-

axelns riktning utan man behöver även kunna svänga bort ifrån arbetsbockarnas område helt 

och hållet. Alla dessa funktioner bör kunna göras samtidigt utan att ändra på någon infästning 

eller upphängning, det ställs alltså stora krav på funktion på hållaren till dörrbladet. 
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En hierarkisk funktionsstruktur följs ofta av en lösningsstuktur (se Figur 2)som på ett enkelt 

och illustrativt sätt visar vad för lösningar som kan vara lämpliga att använda sig av. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 En hierarkisk lösningsstruktur 

En lösningsstruktur kanske vid första anblicken inte alls innehåller några lösningar, men den 

visar i detta fall vilka maskinelement som måste ingå för att få den önskade funktionen. Hur 

sen utformningen och placeringen av de olika elementen kommer att se ut är mer fritt. 

För att kunna arbeta med dörren på ett effektivt sätt behövs någon form av kombination av ett 

lyftdon och någon form av hållare som inte bara håller dörren i luften utan även tillåter den att 

röra sig fritt i de önskade riktningarna.  

En liknelse kan vara att hänga upp ett gyroskop i en lina. 

Idégenereringen 

För att lösa uppgiften på ett sätt som tar hänsyn till de önskemål och krav som ställts var det 

nödvändigt att kombinera lyft och hållare. Det finns en mängd produkter på marknaden som 

lyfter något med hjälp av en t.ex. vajer eller en kätting, det går också att lyfta med lyftbord, 

pallgafflar eller hydraulisk kran etc. Att lyfta med vajer eller kätting ansågs tidigt i 

idegenereringen vara vettigast. 
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Olika lyftdon 

 

 Pelartraverser 

 

 

Figur 3 Pelartravers med kättingtelfer 

Svängkranar eller pelartraverser är särskilt flexibla arbetsplatskranar,(se Figur 3) som kan 

anpassas helt individuellt efter respektive krav. De kan förankras i golvet, på väggar eller i 

redan befintliga stöd och valfritt utrustas medkätting- eller lintelfrar. De kan extrautrustas med 

elektrisk förflyttning av kätting- ellerlintelfrar och dessutom elektrisk svängning av kranen. 
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 Traverskranar 

 

 

 

Figur 4 Tvåbalks traverskran med lintelfer 

Traverskranar kan ta laster upp till 100 ton, lyfta, sänka och transportera. Fyra modeller är 

vanliga: enbalks traverskranar, tvåbalks traverskranarför tunga laster och stora spännvidder 

samt taktraverskranar för speciella förhållanden. Dessutom kan materialflödet optimeras med 

enbalks konsolltraverskranar som används på en egen kranbana en nivåunder de andra 

modellerna. 
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 Portalkranar 

 

 

Figur 5 Portalkran med kättingtelfer. 

Med en portalkran blir kättingtelfrar mobila. De är vanligtvis konstruerade för laster upp till 2 

ton och speciellt lätta att förflytta på fyra spärrbara hjul. Beroende på lyftkapacitet kan 

totalbredden vara upp till ca 8 m, totalhöjden kan vara upp till ca 5 m.  

 

Kättingtelfer kontra lintelfer 

En stor fördel med kättingtelfrar är dess låga bygghöjd, och dess flexibla lyftspann 

viktsmässigt som brukar ligga på 150-4000 kg. Lintelfrar å andra sidan klarar av mycket stora 

laster ända upp till 100 ton är inte ovanligt, men det ställer stora krav på den övriga 

konstruktionen. Båda telfertyperna kan styras med ett sladdlöst manöverdon via 

radioöverföring vilket är ett standardtillbehör. 
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Olika lyfthjälpmedel 

Det finns en mängd olika sätt att lyfta på, diverse lyfthjälpmedel som finns att tillgå är bland 

annat enklare lyftstroppar, lyftkrokar och lyftkättingar. Till de lite mer avancerade 

lyfthjälpmedlen hör vakuumlyftar (se figur 6) och hydrauliska vändbord.  

 

 

 

Figur 6 En vakuumlyft som håller en skiva i trä. 

 

En fungerande kombination 

Det gick att kombinera de olika lyftdonen och lyfthjälpmedlen på en mängd olika sätt, tyvärr 

fanns det inget lyfthjälpmedel som kunde användas under hela monteringsprocessen utan att 

tas loss från dörr ramen. Inte ens vakuumlyften var en bra lösning då det byggde på att dörren 

var färdigmonterad. Om man tittade på hur mycket en färdig dörr kommer att väga så kunde 

en del av lyftdonen elimineras, däremot så fanns det inget optimalt lyfthjälpmedel på 

marknaden. En lösning som kommer att fungera optimalt är en pelartraves med kättingtelfer 

och ett nyutvecklat lyftverktyg. Valet av pelartravers kommer att basera sig på prestanda; 

500-1000 kg lyftkapacitet ca 4 meter ut från pelaren, svängarmen ska kunna vridas ca 270 

grader runt pelaren. 
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Utveckling av ett nytt lyftverktyg. 

För att kunna uppfylla alla de krav och önskemål som ställdes och för att inse hur verktyget 

skulle utformas studerades den hierarkiska lösningsstrukturen. I lösningsstukturen nämndes 

maskinelementet axiellt lager för att möjliggöra rotation runt dörrens egna z-axel. Det lagret 

placerades så nära telferns kättingkrok som möjligt, centrerat mitt över dörrens centrum. 

Vidare så behövdes radiella lager för att möjliggöra rotation runt dörrens x-axel, med andra 

ord vändning av dörren från fram till baksida.  

Vettigast ur belastningssynpunkt var att placera ut två radiella lagerhus, ett på var sida om 

dörrens kortsidor. För att dessutom kunna vända på dörrens position ifrån liggande läge till 

stående läge behövdes ytterligare en uppsättning radiella lager, placeringen av dessa utan att 

påverka de övriga funktionerna var inte given men lösningen med en båge som glider på 

radiella lager (se figur 7) kändes innovativ.  

 

Figur 7 Nyutvecklat lyftverktyg här med uppspänt dörrblad. 
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Figur 8 Uppspänd färdig dörr hängande i lyftverktyget och montör. 

Det nyutvecklade lyftverktyget fick en utformning som tog hänsyn till de krav och önskemål 

som sattes på lösningen på ett effektivt sätt. I figurens är inte arbetsbockarna med, 

bedömningen är att de måste vara med i verkligheten för att kunna lägga ner dörren efter varje 

lyft eller vridoperation för att få dörren stabil för vidare montage. 
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Det enda ingrepp som krävs på dörr-ramen är två borrade hål i underdelen respektive 

överdelen av ramen, detta för att kunna fästa upp ramen i lyftverktyget(se Figur 9). Mer 

ingående om låsningsfunktionen senare i rapporten. 

 

 

Figur 9 Infästningsprincipen i dörr-ramens överdel. 
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Upphängningsenheten 
 

 

Figur 10 Upphängningsenheten hopmonterad (här visad utan tippningsbågen och bult) 

I upphängningsenheten (se Figur 10) monterades två stycken axiella kullager med en 

specialtillverkad invändigt gängad hylsbult och en standardlyftögla som skruvförband. De 

axiella lagren tillåter lyftverktyget och den uppspända dörren att enkelt rotera runt sin egen z-

axel med hjälp av en mindre handkraft från montören när dörren hänger fritt ifrån 

monteringsbordet. De två specialtillverkade rullarna förseddes med två radiella 

standardkullager var. 
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Lyftöglan, storlek och hållfasthetsdata 

Uppgifter om lyftöglan har hämtats från leverantören Wiberger. 

Tabell 1 Storlek och hållfasthetsdata på lyftöglor.

 

 

 

Figur 11 Ritning på lyftöglan, samt olika belastningsfall. 

Ur tabellen från Wiberger fås data på att den valda lyftöglan M20 kommer att hålla för den 

kraft F max den utsätts för vid maximal belastning utan att deformeras. Lyftöglan klarar lyft på 

12 kN och lyftverktyget inklusive max-last kommer att väga max 700 kg vilket motsvarar ca 7 

kN. 
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Hållfasthetsberäkningar på rullstommen 

Då rullstommen kommer att utsättas för en dragande kraft så behöver plåten vara tillräckligt 

styv för att inte bli deformerad. 

 

 

Figur 12 FEM-analys på rullstommen. 

Här utsattes stommenför en dragande kraft rakt nedåt fördelat på de fyra mindre bulthålen. 

(observera att koordinatsystemet inte stämmer med tidigare uppgifter) 

Maximal spänningskoncentration på ca 180 MPa uppståd kring det största hålet upptill på 

stommen(se det röda fältet). Det förekom ingen risk för deformation då det valda materialets 

sträckgräns var på 235 MPa. 
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Rullstommens axiella lager, storlek och hållfasthetsdata 

Som axiellt lager valdes ett SKF-lager (Angular contact ball bearing, single row) Det valda 

lagret var kraftigt överdimensionerat  ( Fmax 14,3 kN statiskt) men det beror på att lyftöglan 

var tvungen att vara så grov som den är i sin infästning för att hålla. Att verktyget förseddes 

med två stycken lager gjorde infästningen väl lagrat när hylsbulten var hårt dragen. Det ena 

övre lagret var tvunget att vändas om för att hålla emot spänningskraften mellan lyftöglans 

krage och rullstommens ovansida. 

 

Figur 13 Data på det axiella SKF-lagret 7206 BEP 
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Hållfasthetsberäkningar på hylsbulten 

Då den gängade hylsbultens krage kommer att ta upp hela lasten plus lyftverktygets egenvikt, 

totalt uppskattat till max 700 kg så sattes det villkoret upp när FEM-analysen gjordes på 

hylsbulten. 

 

Figur 14 FEM-analys på hylsbulten 

Maximal spänning uppstår i övergången mellan kragen och kroppen på hylsbulten, dock så är 

spänningskoncentrationen inte hög, ca 100 MPa som mest enligt analysen. Då även denna 

komponent tillverkas av S235JR som bekant har en sträckgräns på 235 MPa så kommer 

hylsbulten att hålla för den tänkta belastningen. 
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Rullarna 

De specialtillverkade hjulen eller rullarna som de benämns i det här sammanhanget har fått 

sin utformning för att passa tippningsbågens profil. Med den utformningen (se Figur 15) 

kommer inte tippningsbågen att kana emot rullstommens väggar och orsaka färgskav eller 

oljud då bågen ligger an mot rullens mittenparti. 

 

 

Figur 15 Rulle med utrymme för radiella lager 

Rullens geometri bedömdes utan problem klara av de laster den utsätt för. I figur x syns 

utrymmet för rullens radiella lager 6201-RSH. 
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Rullstommens radiella lager, storlek och hållfasthetsdata 

Stommens radiella lager som är fyra till antalet är dimensionerade för en statisk belastning på 

3,1 kN per lager. De ska monteras i ändarna på de två rullarna som sitter i stommen. Även om 

bågen inte skulle belasta alla fyra lager med lika stor kraft samtidigt så bör lagren inte ta 

skada då två lager tillsammans håller för 6,2 kN och maxbelastning vid mycket korta 

tidsintervaller hamnar på 7 kN. 

 

 

 

Figur 16 Rullstommens radiella lager 6201-RSH 
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Tippningsbågen 
 

Hållfasthet och nedböjningsberäkningar på tippningsbågen 

Tippningsbågen var den mest kritiska komponenten i lyftverktyget där både 

spänningskoncentrationen och nedböjningsmåttet var av intresse. 

 

Figur 17 FEM-analys av tippningsbågen (här visas en grov principbild på ena halvan av 

bågen)  

Analysen visade att vid extrembelastning så uppstod en högsta spänning på 253 MPa vilket 

översteg sträckgränsen för materialet, med det bedömdes ändå vara godtagbart då det är sällan 

som bågen utsätts för så extrema belastningar. Nedböjningen vid max belastning var 30 mm i 

z-led och ca 24mm i x-led, men då dörren i verkligheten håller emot i x-led vid en sådan 

belastning så stämmer inte dessa siffror i praktiken. Bedömningen gjordes att 30 mm i 

nedböjning i z-led inte påverkade lyftverktygets funktion negativt. 
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Dörrhållaren 
 

 

Figur 18 Lagringshuset med expanderingsenheten fastsatt på hållaren till lyftverktyget. 

För att kunna använda lyftverktyget till dörrar som är mindre så kan montören fininställa 

expanderbulten i expanderbultshållaren genom att hålla expanderbultshållaren med ytterligare 

ett verktyg, samtidigt som han gängar in expanderbulten till önskat avstånd. Den här 

konstruktionen tillåter storlekar på dörrar från 2000mm till 2300 mm. 

Då avståndet kan fininställas genom att justera expanderbulten förkommer ingen risk för att 

dörren får fel mått så länge montören är uppmärksam på att avståndet mellan 

expanderbultarnas anläggningsytor överensstämder med dörrbladets totalhöjd. 
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Figur 19 Den lagrade expanderingsenheten, här urtagen ur lagringshuset. 

Här visas hur rullningslagren är placerade på expanderbultshuset och hur hela konstruktionen 

kommer att låsas i lagerhuset med vanliga standardlåsbrickor. 
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Hållfasthet och nedböjningsberäkningar på hållare 

 

 

Figur 20 FEM-analys på ”hållare” utsatt för en vertikal kraft på 2,5 kN 

Spänningskoncentrationen ligger nära sträckgränsen (235 MPa) för materialet men får anses 

klara uppgiften med sina 224 MPa. Enligt FEM-analysen är nedböjningen på balken 2,2 mm 

vilket får anses vara godtagbart. De två hållarna skall svetsas fast på tippningsbågen, 

svetsfogen måste planslipas där den kommer rulla mot rullarna. 
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Expanderbulten 

 

Figur 21 Den expanderande låsningsbulten 

För att montören skall kunna arbeta effektivt med dörren utan att behöva lägga tid på att byta 

infästning hela tiden, fanns det önskemål om en användarvänlig infästningslösning. Genom att 

montören skruvar ett par tre varv på handtaget efter att den koniska tappen tryckts in i dörr-

ramens förborrade hål så blir dörren uppspänd på väldigt kort tid. Den infästningen bedömdes 

kunna sitta kvar under hela hopmonteringsprocessen tills dess att dörren ska göras klar för 

embalering. 

Den expanderande låsningsbulten är en innovativ lösning som tillåter montören att arbeta med 

dörren utan att behöva byta infästningspunkt. Det är tidsbesparande att slippa byta grepp på 

dörren och placeringen ansågs optimal då infästningen kan sitta på plats under hela 

hopmonteringsprocessen. Den expanderande låsningsbulten kallades i fortsättningen 

expanderbulten. 
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Figur 22 Expanderbultens innanmäte (i figuren syns inte de invändiga gängorna). 

 

Figur 23 Expanderingsskruven med sitt handtag (i figuren syns inte de utvändiga gängorna). 

  



29 
 

I Figur 22 och Figur 23 visas bilder på innanmätet på den slitsade expanderbulten och på 

expanderingsskruven som har försetts med ett svetsat handtag som ska passa en normalstor 

hand. Det kommer inte behövas en så stor kraft att man måste använda något verktyg utan det 

kommer räcka med vanlig handkraft för att skruva in expanderingsskruven i expanderbulten 

så den låser sig i hålet i dörr-ramens plåtprofil.  

Det är nödvändigt att hålla glidytorna invändigt välsmorda med vanligt smörjfett. Detta för att 

undvika att glidytorna får sämre ytjämnhet genom slitage och därmed ökat friktionstal som 

gör att det blir svårare eller till och med omöjligt att med handkraft skruva in 

expanderingsskruven. Då hela expanderbulten med den invändiga expanderingsskruven 

kommer att vara lagrad så måste man hålla emot med ett verktyg när man låser fast 

expanderbulten mot dörrprofilen. Utrymme för verktyget finns på de två planfrästa ytorna på 

expanderbultens ena ände, (se Figur 19) 

Hållfasthet och nedböjningsberäkningar på expanderbulten 

 

Figur 24 Utböjnings-analys av expanderbulten, siffrorna i tabellen är i mm (observera att 

endast halva expanderbulten visas). 
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I Figur 24 visas en analys på hur mycket expanderbulten fjädrade när expanderingsskruven 

var tillräckligt inskruvad för att låsa fast expanderbulten i dörrprofilen. Observera att endast 

ena halvan visas och att villkoret fast inspänd gällde det mörkblåa området. En förflyttning på 

1 mm var kravet vid det orangea området för att låsfunktionen ska fungera. För att 

förflyttningen ska uppgå till ca 1 mm i det orangea området krävdes en pålagd kraft på 0,4 kN 

i det konformadeområdet där expanderingsskruven ligger an. 

 

 

Figur 25 FEM-analys av expanderbulten vid full inskruvning/expandering 

Här uppgår spänningskoncentrationen till nästan 260 MPa och för att vara säker på att 

expanderbulten inte utmattas eller förlorar sin fjädringsförmåga så valdes materialet S355J2 

som är ett höghållfast stål med en högre sträckgräns än standard konstruktionsstål. 

Sträckgränsen på stålsorten S355J2 är således 355MPa.  
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Låsningsfunktionen i dörr-ramen 

 

 

Figur 26 Låsningsprincipen för att spänna upp dörren i lyftverktyget. 

Den här lösningen med en expanderande låsningsbult kräver två mindre ingrepp i dörrprofilen 

i form av två stycken borrade hål 16 millimeter i diameter och 20 millimeter djupa. Dessa hål 

påverkar inte dörrens hållfasthet, funktion eller livslängd, efter avslutat montage täpps hålen 

lämpligen igen med passande plastproppar. 

Dimensionering av expanderbulten 

För att kunna bestämma storleken på expanderbulten valdes vanligt S235JR stål som 

utgångspunkt. De begränsningar som fanns att ta hänsyn till var dörrbladets tjocklek (ca 40 

mm) belastningen 500 kg fördelat på två expanderbultar samt kraften som expanderingsdelen 

utsätts för vid expandering. Den får inte vara för tjock för då går det inte att få bulten att 

expandera med handkraft, men den kan heller inte vara för klen då den kan deformeras vid 

full belastning.  

Vid en mekanisk beräkning bestämdes det att bultens vardera expanderingsdel utsätts för 0,44 

kN vid full expandering 
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Figur 27 FEM-beräkning av expanderbult (visas här med överdriven grafisk deformation) 

I FEM-beräkningen sattes villkoren fast inspänt i ena änden upp, samt all belastning tvärt 

emot riktningen på bulten i det utrymme där dörrprofilen kommer att vila vid lyft. 

Expanderbulten är här belastad med maximal tillåten last 250 kg. (ca 2,5kN) Med en maximal 

spänning på 168 MPa kommer vi inte upp i det valda materialets sträckgräns som är 235 MPa, 

simuleringen visar att dimensioneringen av bulten är tillräcklig för att hålla. 

När utformningen på expanderbulten togs fram var det nödvändigt att göra en kälutjämning 

där spänningskoncentrationerna var som störst. Kälutjämningen jämnar ut spänningarna så 

expanderbulten klarar av de laster som den kan utsättas för utan att deformeras eller haverera. 

Vidare beräkningar visade att för att få den önskade fjädringseffekten så visade det sig vara 

nödvändigt att använda ett stål med högre hållfasthet. Valet föll på det höghållfasta stålet 

S355J2. 
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Hållfasthetsberäkning på expanderbulthus 

Expanderbulthuset är den komponent som kommer att hålla de radiella lagren i dörrhållaren. 

Samt att expanderbulten kommer att justeras via de invändiga gängorna på expanderbulthuset. 

 

Figur 28 FEM-analys på expanderbulthus 

Vid en analys av expanderbulthuset med maximal pålagd last fås en spänningskoncentration 

på 37 MPa. Konstruktionsstålet S235JR ansågs vara bästa och billigaste materialvalet då 

ingen risk förekom för deformation. 
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Hållfasthetsberäkningar på lagerhus 

Dörrhållarens lagerhus svetsas fast på en böjd rektangulär rörprofil som kallas för ”hållare” i 

ritningsbilagan, kontroll av lagerhusets radier rekommenderas efter svetsningsarbetet, vid 

eventuella problem med värmedeformationer vid svetsningsarbetet rekommenderas att 

lagerhusets ytterradie ökas, och att man efterbehandlar lagerhuset invändigt med 

honingsverktyg och slipasta för att jämna ut eventuella deformationer. 

 

Figur 29 Lagerhuset utsatt för ett moment på 375Nm 

Lagerhuset utsätts för maximalt moment när dörren är 2000mm hög och väger 500 kg. 

Lagerhuset tillverkas av S235JR och kommer med den maximala spänningskoncentrationen 

177 MPa  inte att deformeras. 
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Dörrhållarens radiella lager, storlek och hållfasthetsdata 

Till dörrhållarens radiella lager valdes tunna rullningslager eller nållager som de också kallas, 

för att inte göra konstruktionen för klumpig. 

 

 

Figur 30 Data på dörrhållarens radiella rullager K 40x48x20 

Dörrhållarens radiella lager kommer att hålla för en statisk belastning på 58,5 kN, med tanke 

på att belastningen på lagret som mest uppgår till ca 1,25 kN så är det väldigt 

överdimensionerat. Detta betyder i princip att lagren inte kommer att behöva bytas under hela 

verktygets livslängd så länge de fyra rulllagren smörjs med täta intervaller. 
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Tillverkning 

Lyftverktyget består av 9 stycken unika delar varav 6 stycken måste dubblas i antal. Övriga 

komponenter är standardkomponenter. Antalet standardkomponenter är 17 stycken, totalt 

består verktygen endast av 32 delar.  

Den komponent som kan vara svårast att tillverka är den stora tippningsbågen då den behöver 

böjas på ett kontrollerat sätt för att inte den rektangulära profilen ska bågna ihop, alternativet 

är att slitsa ur små kilar ur profilen och sen sammanfoga delarna med MIG-svetsning. På 

samma sätt kan den mindre bågen kallad hållare tillverkas med tillfredställande resultat. Man 

kan även tänka sig att flera fyrkantsprofiler kröks med ökande radiemått för att slutligen 

sammanfogas liggande på varandra. 

 

Hur verktyget ska användas. 

Förut fick montören både vända och vrida dörren för att komma åt alla sidor vid 

hopmonteringsprocessen. Dock gick det förut inte att vrida dörren då den låg på arbetsbockar, 

utan montören fick istället gå runt dörren. Med hjälp av en pelartravers och det nyutvecklade 

lyftverktyget kommer montören kunna stå på samma sida om dörren under hela ihop-

monteringsprocessen 

 

Figur 31 Rotation runt dörrens z-axel 

Istället för att gå runt dörren och dess arbetsbord kan montören med hjälp av telfern lyfta 

dörren ifrån monteringsbordet och sen vrida den runt sin egen z-axel, ställa ner dörren och 

fortsätta arbetet (se Figur 31).  
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Figur 32 Rotation kring dörrens x-axel. 

När dörren ska vändas om från exempelvis framsida till baksida så höjer montören dörren lite 

mer än halva dörrens totalbredd och roterar den runt sin egen x-axel, montören sänker sen 

dörren tillbaks på monteringbordet och fortsätter arbetet. 
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Figur 33 Montering av låskista och trycke. 

När lyftverktyget håller dörren ca 1500 mm upp ifrån markplan så kommer montören med ett 

enkelt handgrepp kunna tippa upp dörren ifrån liggande till stående position. Detta utförs på 

de lagrade rullarna som tippningsbågen kommer att kunna rulla obehindrat på när montören 

själv bestämmer då dörren hänger jämnt balanserat i lyftverktyget. 

Vid montering av låskista och handtag (som vanligtvis kallas dörrens trycke) är det enklare att 

ha dörren stående så att montören kommer åt båda sidor samtidigt. Detta läge kan montören 

enkelt få genom att tippa upp den nästan färdiga dörren i stående läge tack vare 

tippningsfunktionen. 
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För att kunna tippa upp dörren måste man lyfta dörren med telfern samt använda 

pelartraversens svängningsbara arm så dörrens position hamnar utanför monteringsbordet, 

detta efter att montören har höjt upp dörren ifrån monteringsbordet tillräckligt mycket så att 

tippningsbågen inte tar i golvet när dörren tippas upp.  

På en dörr som är monterad så sitter trycket i en höjd som är ergonomisk när dörren öppnas 

eller stängs, däremot så är inte den höjden ergonomisk om trycket ska monteras. I och med att 

dörren kommer upp ifrån golvet så fås en bekvämare arbetshöjd även för detta 

arbetsmoment.(se Figur 33).Samt att båda sidor på dörren blir lättillgänglig. 

 

Personsäkerhet (AFS 1993:10) 

För att ta reda på om verktyget uppfyller de av AFS ställda krav på lyftverktyg eller liknande 

anordningar studerades AFS krav på dito, exempel på den skriften ses nedan. 

”1.1.5 Konstruktion av maskiner i syfte att underlätta hanteringen 

Maskiner eller i dessa ingående delar skall 

– kunna hanteras på ett säkert sätt och 

– förpackas eller konstrueras så att de kan förvaras säkert och utan att ta skada (t.ex. med 

avseende på stabilitet, speciella stöd osv.). 

Om maskinens eller dess ingående delars vikt, storlek eller utformning gör det omöjligt att 

förflytta den eller dem för hand skall maskinen eller dess ingående delar 

– förses med fästanordningar för lyftutrustning, 

– konstrueras så att de kan förses med sådana anordningar (t.ex. gängade hål) eller 

– utformas så att lyftutrustning av standardtyp lätt kan användas. 

Om maskinen eller någon av dess ingående delar skall flyttas för hand skall den 

– kunna flyttas lätt eller 

– förses med anordningar för att kunna lyftas (t.ex. handtag el.dyl.) och flyttas helt säkert. 

Speciella åtgärder skall vidtas för hantering även av lätta verktyg och/eller maskindelar som 

kan vara farliga (på grund av sin form, ingående material osv.).” 

Bedömningen är att lyftverktyget uppfyller kraven för användning. 
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5. Diskussion 
 

Det har varit utmanande att skala ner arbetarnas rörelsemönster och överföra dessa 

ergonomiska rörelser till funktioner som går att automatisera. Den hierarkiska 

funktionsanalysen var en mycket effektiv och tydlig metod som visualiserade inte bara 

problemet utan även lyfte fram vilka maskinelement som var lämpliga att använda i 

lösningen. Att lösningen var tvungen att kunna lyfta var något som fanns i tanken hela tiden, 

men det hade lika gärna gått att sänka arbetsbordet om dörren hade varit upphängd i sina 

kortsidor. På det viset hade man kunnat slippa ha med telfern i lösningen, anledningen till att 

det alternativet tidigt föll bort var att jag var säker på att man var tvungen att lyfta, vilket 

således inte var sant. Utvecklingen av lyftverktyget och framför allt av expanderbulten hoppas 

jag kan komma till användning på liknande lyftanordningar, då jag anser att det är en 

innovativ och arbetsbesparande uppfinning med få delar. Dimensioneringen av 

expanderbulten var speciellt utmanade då sträckgränsen hela tiden överskreds när bulten 

expanderade. Lösningen var att välja ett stål med högre sträckgräns som klarade av att fjädra 

utan att deformeras. 

Konstruktionen med lyftverktygen har speglats av tanken med att få in så många funktioner 

som möjligt med så få delar som möjligt. Med tanke på att lyftverktyget endast innehåller 32 

delar inklusive standardkomponenter så anses det målet vara en bra bit på väg, med få delar så 

blir det billigare att tillverka, enklare att underhålla och enklare att använda. Resultatet från 

idégenerering och konceptsållning i en matris är inte med i rapporten. Problemet med att ta 

fram varierande koncept var att de lyftverktyg som fanns på marknaden inte löste uppgiften 

överhuvudtaget för att ens vara värda att utvärderas. Arbetet med lyftverktyget var fullt 

tillräcklig. 
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6. Slutsatser 
 

Alla krav och önskemål är uppfyllda med den här kombinationen av lyftdon och 

egenutvecklat lyftverktyg. Därmed inte sagt att den inte går att utveckla. Den här lösningen 

kanske passar i just denna fabrik och inte någon annan stans men den kanske kan ge idéer till 

framtida lösningar som bygger på samma principer. 

Problemet med att en infästning är i vägen är något jag personligen har upplevt i många andra 

montagesammanhang och kanske kan expanderbulten komma till användning i någon helt 

annan bransch. Funktionen med tippningen är jag väldigt osäker på, framförallt vilka krafter 

som spelar in, magkänslan säger att dörrar upp till 300 kg inte kommer att vara något problem 

att tippa upp. Tyngre dörrar är mer tveksamt om en person orkar tippa upp på högkant, en 

kuggdrivning av bågen kan säkert lösa det problemet. När det gäller tvärsnittet och 

dimensioneringen av tippningsbågen så finns det med all säkerhet andra lösningar som är 

både lättare och bättre. 

Mer omfattande tester på expanderbultens förmåga att hålla lasten bör utföras då det handlar 

om folks säkerhet och säkerhetskraven på lyftverktyg är höga. 
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