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Abstrakt 

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Mirka Ab i Jeppo. Mirka är ett företag 

som specialiserat sig på tillverkning av slipmaterial, poleringsmedel och slipverktyg. I 

produktionen av slipmaterial ingår arbetsmoment där lyft av tunga jumborullar, stora 

rullar med slipmaterial, förekommer.  

 

För att på ett säkert och effektivt sätt kunna utföra dessa lyft används lyftok av olika typ. 

Företaget CE-märker alla egenutvecklade lyftok i användning, för att hålla en hög nivå på 

arbetssäkerheten i företagets produktion av slipmaterial. Uppgiften i detta 

examensarbete var att konstruera och CE-märka ett lyftok för lyft av jumborullar. 

 

Syftet med detta examensarbete var att konstruera ett lyftok som uppfyller alla krav för 

CE-märkning och uppfyller de krav och önskemål som företaget ställt på lyftoket. Till 

arbetet hörde 3D-modellering av lyftoket, FEM-analys, konstruktionsritningar, 

riskanalys, en användarmanual och CE-märkning av lyftoket.  

 

Arbetet innehåller en omfattande teoridel, som använts som grund för arbetet. Även de 

metoder som använts för att utföra detta arbete beskrivs i detalj. Arbetets resultat är ett 

CE-godkänt lyftok för lyft av jumborullar och som i god mån uppfyller företagets 

önskemål. Det nya lyftoket kommer att tillverkas och tas i bruk inom en snar framtid.  

 

Examensarbetet avslutas med en diskussion om arbetets resultat, egna tankar och ett 

förslag till vidare utveckling. 
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Tiivistelmä 

Tämä opinnäytetyö on suoritettu Jepualla sijaitsevan Mirka Oy:n toimeksiantona. Mirka 

on erikoistunut hiomamateriaalien, kiillotusaineiden ja hiomatyökalujen valmistukseen. 

Hiomamateriaalien valmistuksessa on työvaiheita, joissa tapahtuu isojen ja raskaiden 

jumbotelojen, hiomamateriaalitelojen, nostoa.   

 

Näiden nostojen suorittamiseksi, turvallisella ja tehokkaalla tavalla, käytetään erilaisia 

nostoapuvälineitä. Yhtiö CE-merkitsee kaikki itse kehitetyt käytössä olevat 

nostoapuvälineet, jotta työturvallisuus yrityksen tuotannossa pysyy korkeana. 

Opinnäytetyön tehtävänä oli suunnitella ja CE-merkitä nostoapuväline jumbotelojen 

nostamista varten.  

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella nostoapuväline, joka täyttää kaikki 

CE-merkinnän vaatimukset ja täyttää kaikki yrityksen vaatimukset ja toiveet. Työ sisälsi 

nostoapuvälineen 3D-mallinnuksen, FEM-analyysin, rakennuspiirustukset, riskianalyysin, 

käyttöohjeen ja nostoapuvälineen CE-merkinnän.  

 

Työ sisältää laajan teoreettisen osan, jota on käytetty opinnäytetyön pohjana. Tämän 

työn suorittamiseen käytetyt menetelmät on kuvattu yksityiskohtaisesti. Työn tuloksena 

on CE-hyväksytty nostoapuväline jumbotelojen nostamiseen, joka myös suurimmalta 

osin vastaa yrityksen toiveita. Uusi nostoapuväline valmistetaan ja otetaan käyttöön 

lähitulevaisuudessa.  

 

Opinnäytetyö päättyy keskusteluun työn tuloksesta, omista ajatuksista ja ehdotuksesta 

jatkokehitykseen.    
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Abstract 

This bachelor’s thesis work has been carried out on behalf of Mirka Ab in Jeppo. Mirka is a 

company that specializes in manufacturing of abrasive materials, polishing compounds 

and power tools. The production of abrasive materials includes work steps where lifting 

of heavy jumbo rollers, large rollers with abrasive material, occurs.  

 

In order to be able to perform these lifts in a safe and efficient manner, different types of 

lifting tools are used. The company is CE-marking all in-house developed lifting tools 

currently in use, to maintain a high level of work safety during the manufacturing of 

abrasive materials. The task in this thesis was to design and apply CE-marking to a lifting 

tool for the lifting of jumbo rollers.  

 

The purpose of this thesis was to design a lifting tool that meets all the requirements for 

CE-marking and meets the requirements and requests on the lifting tool set by the 

company. The work included 3D-modelling of the lifting tool, FEM-analysis, construction 

drawings, risk analysis, a user manual and CE-marking of the lifting tool.  

 

The work includes an extensive theoretical part, which has been used as a basis for this 

work and the methods used to perform this work are described in detail. The result of 

this work is a CE-approved lifting tool for lifting of jumbo rollers and which to a large 

extent meets the company’s requests. The new lifting tool will soon be manufactured 

and put into use.  

 

The thesis ends with a discussion about the result of this work, personal thoughts and a 

proposal for further development.   
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1 Inledning 

Detta examensarbete är utfört åt Mirka Ab i Jeppo. Företaget CE-märker alla sina olika 

egenutvecklade lyftredskap, som används flitigt inom företagets produktionsverksamhet. EU 

har nuförtiden krav på att alla nya lyftredskap skall vara CE-märkta. Uppgiften i detta arbete 

var att konstruera och CE-märka ett lyftok enligt företagets behov.  

1.1 Bakgrund 

Mirka Ab är ett företag som i huvudsak tillverkar och exporterar stora mängder slipmaterial. 

I slipmaterialets tillverkningsprocess ingår arbetsmoment där lyft av tunga föremål 

förekommer. Exempel på föremål som lyfts är olika typer av verktyg och jumborullar, stora 

rullar med slipmaterial.  

För att säkert och effektivt kunna utföra dessa lyft används lyftok, som kopplas mellan 

lyftanordningen och lasten som skall lyftas. Lyftokens utformning varierar beroende på 

användningsområde och ibland kan de även vara specialanpassade för särskilda 

tillämpningar. Gemensamt för alla nya lyftok är att de skall vara CE-märkta och uppfylla de 

grundläggande säkerhetskraven i maskindirektiv 2006/42/EG. För att uppnå detta används 

relevanta harmoniserade standarder vid design och konstruktion av lyftok.                            

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete var att designa och konstruera ett lyftok enligt Mirkas krav 

och önskemål, samt uppfylla kraven för CE-märkning. Det nya lyftoket ska vara 

användarvänligt, säkert att använda och ha så låg vikt som möjligt. Detta skulle hjälpa till 

att ytterligare höja arbetssäkerheten och minska risken för olyckor förknippade med lyft av 

tunga föremål i samband med Mirkas produktion av slipmaterial.    
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1.3 Företagsbeskrivning 

I detta kapitel ges en sammanfattande beskrivning av Mirkas och KWH-koncernens historia 

samt verksamhet. 

1.3.1 Mirka Ab 

Företaget Mirka blev grundat år 1943 i Helsingfors av ingenjören Onni Aulo. De första åren 

var ekonomiskt svåra på grund av kriget samt andra tekniska problem gjorde att 

produktionen kom igång först 1946. Mirka flyttade år 1962 till en fabriksfastighet i Jeppo 

och köptes år 1966 av Oy Keppo Ab. År 1977 bestämde man att en del av produktionen 

skulle flyttas till Oravais och fabriksutrymmena där har i stor grad byggts ut under åren. 

Även fabriken i Jeppo har blivit aktivt utbyggd under 80- och 90-talet, och fortsätter att växa 

ännu idag. Mirka har även produktionsverksamhet i Karis och Jakobstad.  

Mirka är idag ett globalt starkt växande företag och har totalt 16 dotterbolag verksamma i 

Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern och Asien. Huvudkontoret samt avdelningar 

för utveckling och forskning finns i Jeppo och företagets produktionsutrymmen är belägna i 

Finland. Mirka exporterar över 97 % av sina produkter till fler än 100 länder runt om i 

världen.  

Till Mirkas produkter hör i huvudsak slipmaterial, men även poleringsmedel samt slip- och 

poleringsmaskiner utgör en betydande del av Mirkas produkter. En av Mirkas största 

bedrifter är att vara den första slipmaterialtillverkaren i världen som lyckats utveckla en 

dammfri slipmetod med hjälp av sina produkter. Mirkas hårda satsning på kvalitet och 

produktutveckling är en av huvudorsakerna till företagets framgång. (Mirka, 2020) 

 

                         Figur 1. Mirkas verksamhetsområde i Jeppo (Mirka, 2020) 
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1.3.2 KWH-koncernen 

KWH-koncernen bildades år 1984 då företaget Oy Keppo Ab köpte upp hela aktiestocken i 

företaget Wiik och Höglund. Tidigare kom största delen av omsättningen för Keppo från 

pälsfarmningen, men efter att KWH-koncernen bildats kom över hälften av omsättningen 

från olika plastprodukter. I början av 90-talet upphörde KWH-koncernens pälsfarmning helt.  

Idag är KWH-koncernen ett globalt finländskt familjeföretag som består av tre större 

självständiga affärsgrupper: Mirka, KWH Invest och KWH Logistics. Av dessa tre 

affärsgrupper är Mirka den största. KWH-koncernen har sitt huvudkontor i Vasa och är bland 

de tvåhundra största företagen i Finland. (KWH-koncernen, 2020)  

 

                   Figur 2. Flagga med KWH-koncernens logotyp (KWH-koncernen, 2020) 

1.4 Avgränsningar 

Detta examensarbete begränsas till planering och konstruktion av ett CE-godkänt lyftok, som 

ska användas för lyft av jumborullar i Mirkas fabriker.   

Arbetet innehåller följande delar:  

• Modellering av lyftoket i 3D. 

• Konstruktionsritningar på lyftoket. 

• Hållfasthetsberäkningar och FEM-analys av lyftoket. 

• Specifikation av de standardkomponenter som används i lyftoket. 

• En användarmanual samt CE-märkning av lyftoket. 

I användarmanualen för lyftoket ingår en EU-försäkran om överensstämmelse, 

bruksanvisning, räknerapport, riskanalys och ritningar. 
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1.5 Disposition 

Här beskrivs innehållet i examensarbetets olika kapitel enligt listan nedan.  

• Kapitel 1, Inledning, tar upp arbetets bakgrund, syfte och avgränsningar. Även 

företagets historia och verksamhet presenteras. 

• Kapitel 2, Problemformulering, beskriver varför företaget behöver ett nytt lyftok 

och anger mera detaljer om företagets krav på det nya lyftoket. 

• Kapitel 3, Teori, behandlar den teoretiska grunden bakom detta examensarbete. 

CE-märkning, hållfasthetslära, FEM-simulering och tillämpade direktiv och 

standarder är några av sakerna som tas upp.  

• Kapitel 4, Metod, beskriver de metoder och tillvägagångssätt som använts för att 

uppnå arbetets resultat.  

• Kapitel 5, Resultat, presenterar arbetets resultat. Till arbetets resultat hör lyftokets 

uppbyggnad och komponenter, de utförda FEM-simuleringarna och den utarbetade 

tekniska dokumentationen för lyftoket.   

• Kapitel 6, Diskussion, diskuterar arbetets resultat och egna reflektioner över arbetet 

ges. Dessutom presenteras ett förslag på vidareutveckling av detta arbete. 

• Källförteckningen listar vilka källor som använts i detta arbete.   

• Figurförteckningen listar arbetets figurer med tillhörande förklaringar. 
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2 Problemformulering 

Mirka CE-märker alla sina egenutvecklade lyftok som en del av företagets satsning på ökad 

arbetssäkerhet. En del av lyftoken som används i dagsläget blev konstruerade redan i början 

på 90-talet. Då gällde andra bestämmelser och krav för lyftok tillverkade i Finland.  

I figur 3 syns ett exempel på ett icke CE-godkänt lyftok, som används till att lyfta 

jumborullar i samband med produktionen av slipmaterial. Detta lyftok är konstruerat för att 

gå runtomkring en maskinram ovanför jumborullen, som illustreras i figur 7. Eftersom 

lyftoket är konstruerat enligt de krav och bestämmelser som gällde i Finland i början på 90-

talet, uppfyller lyftoket inte de nutida kraven för CE-märkning.   

I figur 4 syns ett exempel på ett CE-godkänt lyftok, som är konstruerat enligt kraven i 

standarden SFS-EN 13155. Då anses lyftoket uppfylla kraven i maskindirektiv 2006/42/EG 

och därmed kraven för CE-märkning. Detta lyftok används också till att lyfta jumborullar, 

men är inte anpassat för att kunna användas med maskinen i figur 7. Lyftkedjorna som 

hänger rakt ner skulle inte rymmas runt maskinramen vid ett lyft av en jumborulle in i eller 

ut ur maskinen.   

Mirka behöver därför ett nytt lyftok som är anpassat till att lyfta jumborullar in i och ut ur 

maskinen i figur 7. Lyftoket ska uppfylla kraven för CE-märkning, klara av att lyfta 

jumborullar på upptill 2000 kg, säkert att använda och ha en så låg vikt som möjligt.       

            

Figur 3. Icke CE-godkänt lyftok                         Figur 4. CE-godkänt lyftok 
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3 Teori 

I detta kapitel behandlas CE-märkningsprocessen, för arbetet relevanta EU-direktiv och 

standarder, några begrepp inom hållfasthetsläran, Finita Element Metoden och CAD-

programmet Solidworks.  

3.1 Termer och begrepp 

I detta kapitel förklaras termer och begrepp som använts inom detta arbete.  

3.1.1 WLL  

WLL är en förkortning av Working Load Limit och anger den maximala belastningen som 

ett lyftredskap eller komponenter tillhörande lyftredskapet får utsättas för under användning. 

Denna maximala belastning är oftast mycket lägre än den belastning som skulle få materialet 

i lyftredskapet eller komponenten att brista eller deformeras. Värdet på denna maximala 

belastning är specificerat av tillverkaren och märks ut på lyftredskapet som den maximala 

last man får lyfta med lyftredskapet.  (Hughes, 2016) 

3.1.2 Jumborulle  

Slipmaterialet som används i Mirkas produktion av slippapper lagras i form av stora rullar, 

så kallade jumborullar. Dessa jumborullar kan väga upp till 2000 kilogram och ha en 

diameter på 1200 millimeter. Bredden kan uppgå till 1500 millimeter och längden på det 

ihoprullade slipmaterialet på en jumborulle kan vara flera kilometer.  

3.1.3 Harmoniserad standard 

Harmonisering av en standard innebär att standarden har upprättats av den europeiska 

organisationen för standardisering och har på begäran av EU-kommissionen fastställts som 

lämplig för tillämpning av den europeiska produktlagstiftningen. Harmoniserade standarder 

finns för att man lättare ska kunna tillverka produkter som överensstämmer med kraven i 

EU:s lagstiftning. Då en produkt uppfyller de krav som finns i den relevanta harmoniserade 

standarden, anser man att den uppfyller de väsentliga kraven i den för produkten gällande 

EU-lagstiftningen.  (Tukes, 2020a) 
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3.2 CE-märkning 

CE-märkning är en process med flera steg. Processen kan delas in i fem huvudsakliga steg 

enligt figur 5. Detta avsnitt behandlar dessa steg i mera detalj.    

            

           Figur 5. Beskrivning av CE-märkningsprocessen i fem steg (Tukes, 2020b) 

3.2.1 Produktspecifika krav 

Första steget i CE-märkningsprocessen går ut på att kontrollera vilka produktspecifika krav 

och bestämmelser som gäller för produkten. Detta för att produkterna ska vara pålitliga, 

säkra att använda och att produktens minimikrav uppfylls. De produktspecifika kraven hittas 

i EU:s direktiv, förordningar, harmoniserade standarder och beslut samt även inom den 

nationella lagstiftningen.  

En annan orsak till att det finns produktspecifika krav och bestämmelser inom EU är att EU 

strävar efter att produkter inom EU:s ekonomiska samarbetsområde ska kunna röra sig fritt. 

För att uppnå detta har kraven för produkter harmoniserats genom tidigare nämnda EU-

direktiv, som varje land inom EU är skyldigt att införliva som delar i sin egen lagstiftning.  

(Tukes, 2020c) 
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3.2.2 Kontroll och testning av produkten 

När kraven som gäller för produkten har blivit fastställda, kontrollerar man att produkten 

uppfyller dessa krav. Man kan kontrollera att produkten uppfyller kraven på många olika 

sätt, beroende på vilken sorts produkt det är frågan om. För att till exempel kontrollera att 

en produkt uppfyller de hållfasthetskrav som ställts, kan man utföra FEM-analyser med 

datorprogram eller tillverka en prototyp och utföra nödvändiga fysiska tester.  

Vid bedömningen av en produkts överensstämmelse med kraven tillämpas intern kontroll 

för största delen av produkter avsedda för konsumentbruk. Intern kontroll innebär att 

tillverkaren själv säkerställer att produkten uppfyller kraven.  

(Tukes, 2020d) 

3.2.3 Teknisk dokumentation 

Tillverkaren är skyldig att upprätta nödvändig teknisk dokumentation om produkten. Den 

tekniska dokumentationen kan vid behov användas som ett bevis för produktens 

överensstämmelse med kraven. Avsaknad av teknisk dokumentation kan i sig vara ett skäl 

för misstankar om att produkten inte skulle uppfylla de lagstiftade kraven.  

Den tekniska dokumentationen kan vara elektronisk eller i pappersform och ska vara 

upprättad på åtminstone ett av de officiella språken i något av länderna inom EU. 

Dokumentationen måste hållas sparad och vid behov tillgänglig för 

marknadsövervakningsmyndigheten i åtminstone tio år, från tidpunkten för produktens 

tillverkning eller det sista partiet av produkter tillverkade i serie.   

(Tukes, 2020d) 

3.2.4 Bruksanvisningar 

Varje produkt ska förses med bruksanvisningar riktade till användarna av produkten. I 

bruksanvisningen skall det finnas bland annat anvisningar för säker användning av 

produkten. Krav på bruksanvisningens innehåll hittas i relevanta standarder. Språket i en 

bruksanvisning ska vara tydligt och lättförståeligt. I Finland ska språket i bruksanvisningen 

vara finska och svenska.  

(Tukes, 2020d)   
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3.2.5 EU-försäkran om överensstämmelse och anbringande av CE-märkning 

En tillverkare eller tillverkarens representant som är verksam inom det europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet skall utfärda en EU-försäkran om överensstämmelse. Genom 

att underteckna detta dokument försäkrar tillverkaren att produkten i fråga uppfyller alla 

grundläggande säkerhets- och hälsokrav som ställs på den.  

Med hjälp av en försäkran om överensstämmelse får man reda på vilka bestämmelser och 

standarder man har tillämpat vid planeringen av produkten. En EU-försäkran om 

överensstämmelse ska vara översatt till det eller de språk som den medlemsstat på vars 

marknad produkten säljs eller annars distribueras kräver. Språket i en EU-försäkran om 

överensstämmelse ska också vara samma som språket i anvisningarna för produkten. För de 

produkter som släpps ut på den finländska marknaden gäller att EU-försäkran om 

överensstämmelse ska vara på finska, svenska eller annat språk som godkänts av 

marknadsövervakningsmyndigheten.  

Följande uppgifter skall ingå i en EU-försäkran om överensstämmelse: 

- Namn och adress på tillverkaren eller tillverkarens representant. 

- Beskrivning av produkten samt produktens identifikationsnummer. 

- En mening som uttryckligen försäkrar att produkten uppfyller alla tillämpliga krav 

och bestämmelser i maskindirektivet och att försäkran om överensstämmelse 

upprättats på tillverkarens eget ansvar. 

- Förteckning över de bestämmelser som produkten uppfyller. 

- Hänvisningar till all EU-lagstiftning som tillämpats. 

- Exakta hänvisningar till harmoniserade standarder, nationella tekniska standarder 

och specifikationer som tillämpats. 

- Ort och datum då EU-försäkran gavs. 

- Identifikation av ansvariga personer (till exempel underskrift med 

namnförtydligande).  

(Tukes, 2020e), (Arbetarskyddsförvaltningen, 2007) 
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När en försäkran om överensstämmelse har utfärdats av tillverkaren ska tillverkaren själv 

fästa CE-märkningen på produkten. CE-märkningen visar att tillverkarens produkt uppfyller 

de grundläggande säkerhetskraven enligt EU:s direktiv och förordningar, men även andra 

bestämmelser som eventuellt gäller för produkten samt bestämmelserna som gäller för CE-

märkning.  

                                                         

                                                  Figur 6. CE-märkning (Tukes, 2020b)   

 

En produkt med CE-märkning får fritt röra sig inom EU-området. Bland annat följande 

produkter måste vara CE-märkta innan de får släppas ut på den europeiska marknaden: 

• maskiner 

• hissar 

• elektriska installationer 

• personlig skyddsutrustning 

• mätinstrument. 

Man får endast CE-märka produkter för vilka produktlagstiftningen föreskriver detta. Om 

CE-märkningen missbrukas kan det enligt lagen om CE-märkningsförseelse vara straffbart. 

Om en produkt ej är försedd med den CE-märkning som lagen föreskriver eller CE-

märkningen inte överensstämmer med gällande krav kan produkten dras tillbaka från 

marknaden.    

CE-märkningen ska ej tolkas som ett allmänt säkerhetsmärke. Att en produkt är CE-märkt 

garanterar inte heller att produkten skulle hålla speciellt hög kvalitet eller vara särskilt 

användarvänlig.            
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Vanligen krävs inte användning av ett kontrollorgan vid anbringning av CE-märkning, men 

vissa produktgrupper förutsätter att produktens överensstämmelse med de produktspecifika 

kraven bedöms av ett anmält kontrollorgan. Denna bedömning kan gälla till exempel 

produktens egenskaper, produktionsprocessen eller kvalitetssäkring. Produktens tillverkare 

är ansvarig för att detta görs. Exempel på produkter som berörs av detta är vissa maskiner, 

billyftar, motorsågar, hissar, mätanordningar och en del byggprodukter. Vid anbringning av 

CE-märkning för lyftok krävs det inte att man använder sig av ett kontrollorgan.   

(Tukes, 2020b), (Arbetarskyddsförvaltningen, 2007) 

3.3 Maskindirektiv 2006/42/EG 

Maskindirektivet 2006/42/EG är ett EU-direktiv som innehåller de grundläggande säkerhets- 

och hälsokraven som gäller för nya maskiner som släpps ut på marknaden inom EU-området. 

För att kunna uppnå de grundläggande krav som ställs i maskindirektivet finns det utarbetade 

harmoniserade standarder som ytterligare hjälper till att precisera kraven i direktivet. 

Maskindirektivet 2006/42/EG trädde i kraft den 29 december 2009 och ersätter det tidigare 

maskindirektivet 98/37/EG. 

(SIS, 2020) 

Maskindirektivet skall tillämpas på bland annat följande produkter:  

• lyftredskap 

• maskiner 

• säkerhetskomponenter 

• kedjor, kättingar, linor och väv band 

• utbytbar utrustning. 

I maskindirektivet finns förutom allmänna krav, också särskilda krav som tillämpas på 

lyftredskap. Mekanisk hållfasthet för lyftredskap och tillhörande komponenter, vilka 

uppgifter lyftredskap skall vara märkta med och principer för utformningen av 

bruksanvisningen för lyftredskap är delområden som behandlas i maskindirektivet.  

(Europeiska komissionen, 2006) 
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3.4 Standarder 

I detta kapitel presenteras de standarder som tillämpats i detta arbete.  

3.4.1 SFS-EN 13155:2009 

SFS-EN 13155:2009 är en finländsk nationell standard av typen C-standard och ersätter 

standarden SFS-EN 13155:2003. SFS-EN 13155:2009 är en harmoniserad standard som 

behandlar de väsentliga säkerhetskraven och andra säkerhetsaspekter som gäller för 

löstagbara lyftredskap och lyftutrustning till lyftkranar enligt de krav som ställs i 

maskindirektivet 2006/42/EG.  

Löstagbara lyftredskap som standarden tillämpas på är bland annat lyftbalkar, c-krokar, 

lyftgafflar och olika typer av klämmare. Standarden behandlar inte farorna förknippade med 

den mekaniska slitstyrkan hos enskilda maskinelement, som ingår i anordningar byggda för 

att tåla mera än 20 000 lyft-cykler. Detta betyder att efter 20 000 lyft-cykler bör ett 

lyftredskap designat enligt denna standard bytas ut.  

De lastbärande delarna av ett löstagbart lyftredskap, byggt och designat enligt SFS-EN 

13155:2009, ska tåla en statisk belastning som är tre gånger WLL utan att materialet uppnår 

sin brottgräns. Vid en belastning på tre gånger WLL får lyftredskapet inte släppa lasten, även 

om permanent deformation uppstår. Lyftredskapet ska också vara byggt för att tåla en statisk 

belastning på två gånger WLL utan att materialet uppnår sin sträck- eller brottgräns. 

Lyftredskapet får ej heller permanent deformeras med en belastning på två gånger WLL.  

Om lyftredskapet är tänkt att kunna manövreras manuellt för hand, ska det förses med 

handtag som är utplacerade och designade så att risken för skador på händer och fingrar är 

så liten som möjligt.  

Specifikt för lyftbalkar gäller bland annat följande: 

– Kopplingen mellan lyftbalken och lyftkranen ska vara designad så att den går att låsa 

fast innan ett lyft utförs, för att förhindra att den i misstag lossnar eller kopplas ur.  

– Om lyftpunkterna på lyftbalken är ställbara ska dessa kunna låsas fast i en säker 

position innan ett lyft utförs.  
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– Om lyftbalken är tillåten att luta under ett lyft, ska tillverkaren tydligt indikera den 

högsta tillåtna lutningsvinkeln från den horisontella vinkeln. Om lyftbalken är ämnad 

enbart för lyft i horisontell position, ska designen tåla en lutningsvinkel på upp till 

sex grader från den horisontella positionen.  

– Strukturens rörliga delar ska vara försedda med låsningsmekanismer som håller dem 

på plats under lyft. Dessa låsningsmekanismer ska även fungera effektivt upp till sex 

grader från den tillåtna lutningsvinkeln för lyftbalken.  

(Suomen Standardisoimistoliitto SFS, 2009) 

3.4.2 SFS-EN ISO 12100:2010 

SFS-EN ISO 12100:2010 är en harmoniserad standard av typen A-standard, som behandlar 

grundläggande terminologi, principer och metodik för att uppnå en hög säkerhetsgrad vid 

design och konstruktion av maskiner.  

Standarden specificerar principerna som används vid riskbedömning samt riskminskning för 

att hjälpa designers och konstruktörer att uppnå en hög säkerhetsgrad. Principerna som 

används är baserade på kunskap och erfarenhet av design, användning, incidenter, olyckor 

förknippade med maskinkonstruktion.  

Procedurer för att identifiera faror samt uppskatta och evaluera risker under relevanta faser 

av maskinkonstruktionens livscykel behandlas. Även procedurer för att eliminera faror eller 

att uppnå en tillräcklig minskning av risk-fall beskrivs.  

(Suomen Standardisoimistoliitto SFS, 2010) 

3.5 Hållfasthetslära 

Mekaniska krafter som verkar på en konstruktion ger upphov till olika reaktionskrafter inom 

konstruktionen. Hur denna konstruktion påverkas av dessa krafter beror på olika saker, som 

till exempel egenskaperna hos konstruktionens material, konstruktionens utformning och 

vilken typ av belastning som tillämpas. Med hjälp av hållfasthetsläran kan man använda 

dessa principer för att dimensionera konstruktioner till önskvärd nivå av hållfasthet. 

Hållfasthetsläran delas ofta in i olika belastningstyper för att få användbara och enklare 

formler.  

(Lönnelid & Norberg, 2009) 
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3.5.1 Normalspänning 

Normalspänning, kallas även dragspänning, är en typ av belastning där en kraft, F, verkar på 

en tvärsnittsarea, A, i ett plans normalriktning. Denna belastning ger upphov till inre 

spänningar, som är jämnt fördelade över tvärsnittsarean. Normalspänning betecknas med    σ 

(sigma) och formeln för normalspänning ser ut på följande sätt: 

[1]   𝜎 =
𝐹

𝐴
 

där F är kraften, angiven i N (newton) och A är tvärsnittsarean, angiven i mm2. 

Normalspänning anges i N/mm2 eller megapascal, MPa.  

(Lönnelid & Norberg, 2009) 

3.5.2 Töjning och längdförändring 

Eftersom de flesta konstruktionsmaterial är elastiska uppstår en viss deformation då en 

konstruktion belastas med krafter. En grundläggande princip inom hållfasthetsläran, Hookes 

lag, anger att töjningen inte är beroende av en detaljs ursprungliga längd, utan istället är 

beroende av material och spänning i detaljen.  

Töjningen betecknas med ε (epsilon) och kan härledas ur Hookes lag: 

[2]  휀 =
𝜎

𝐸
                 

där σ är normalspänningen, angiven i N/mm2 och E är materialets elasticitetsmodul, angiven 

i N/mm2. Töjningen är en förlängning per längdenhet och är dimensionslös, därför anges den 

ofta i procent (%).  

Vill man räkna ut längdförändringen, δ (delta), kan man använda sig av formeln: 

 [3]   𝛿 = 휀 ∙ 𝐿 

där ε är töjningen, angiven i procent och L är den ursprungliga längden, angiven i millimeter.  

(Lönnelid & Norberg, 2009) 
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3.5.3 Sträckgräns 

Sträckgränsen för ett material anger den högsta spänningen som ett material kan tolerera 

utan att bli plastiskt deformerat. Så länge spänningarna i ett material hålls under 

sträckgränsen för materialet gäller Hookes lag och materialet återtar sin ursprungliga form 

efter att belastningen avlägsnats. Om spänningarna i materialet går över sträckgränsen börjar 

materialet att plastiskt deformeras och resttöjningar uppstår, vilket innebär att materialet inte 

kommer att helt återta sin ursprungliga form då belastningen avlägsnas.  

Oftast när man dimensionerar en konstruktion försöker man undvika att överskrida 

sträckgränsen. Sträckgränsen för ett material fastställs genom att dra provstavar av olika 

material i en dragprovmaskin tills de brister. Sträckgränsen anses som en av de viktigaste 

hållfasthetsegenskaperna för ett material.  

(Lönnelid & Norberg, 2009)  

3.5.4 Brottgräns 

Brottgränsen är den maximala spänningen som ett material kan hantera innan det börjar 

brista eller helt går av. Om spänningarna skulle gå över sträckgränsen, skulle detta leda till 

att konstruktionen eller delar av den går sönder helt. Komponenter och konstruktioner 

dimensioneras så att brottgränsen aldrig uppnås vid nominella belastningsfall.  

(Lönnelid & Norberg, 2009) 

3.6 Finita Element Metoden - FEM 

De flesta fysikaliska fenomen inom ingenjörskonsten kan modelleras matematiskt med hjälp 

av så kallade partiella differentialekvationer. Dessa partiella differentialekvationer är i 

allmänhet så pass komplicerade att de inte går att lösa med vanliga klassiska analytiska 

metoder. Finita elementmetoden, förkortas FEM, är en generell matematisk metod, som 

används för att approximativt lösa tidigare nämnda partiella differentialekvationer med hjälp 

av datorer.   

FEM används flitigt inom industrin till att analysera mekaniska system och konstruktioners 

hållfasthet, med avseende på optimering av prestanda och konstruktioners dimensionering. 

Andra tillämpningsområden för FEM är analys av termiska, elektriska och kemiska system.  
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För analys av konstruktioners hållfasthet med FEM används ett specifikt FEM-program. 

NASTRAN är ett populärt FEM-program, som finns integrerat med bland annat CAD-

programmet Siemens NX. För att kunna analysera en konstruktion måste man först skapa en 

3D modell av konstruktionen. Sedan delar man in den i så kallade finita element, som 

kopplas samman med hjälp av noder. Detta nät av finita element kallas för mesh. Storleken 

på elementen i meshen har stor betydelse för FEM analysens noggrannhet. När meshen är 

färdig, lägger man in belastningar och andra villkor för belastningsfallet.  

Konstruktionens belastningsfall simuleras och analyseras av det använda FEM-programmet. 

FEM-programmet producerar en lösning för det givna belastningsfallet och 

simuleringsresultaten analyseras.  

(Faleskog, 2013)   

3.7 Solidworks 

Solidworks är ett CAD-program utvecklat av företaget Dassault Systèmes. Solidworks 

inriktar sig på mekanisk design och innehåller en mängd av olika verktyg för 3D-modellering 

och ritningar i 2D. Dessutom finns lösningar för simuleringar och analyser av olika slag 

inbyggt i programmet.  

Solidworks är uppbyggt på ett system baserat på olika moduler. Dessa moduler innefattar 

till exempel part, assembly och drawing. I part-modulen byggs de grundläggande delarna 

upp genom 3D-modellering. Delar kan sedan plockas ihop till en sammansatt konstruktion i 

assembly-modulen. Med hjälp av simuleringsverktyget kan man utföra olika simuleringar 

och analyser av enskilda delar eller konstruktioner, för att till exempel undersöka hållfasthet. 

Till sist gör man ritningar på delar eller hela konstruktionen i drawing-modulen.  

(Solidworks, 2020)       

 

 

 



 17 

4 Metod 

I detta kapitel beskrivs arbetsprocessen för konstruktion och CE-märkning av lyftoket, från 

början till slut.  

4.1 Specificering av uppgiften samt planering  

Vid första mötet med handledaren från Mirka, Robin Holmström och handledaren från 

Yrkeshögskolan Novia, Kenneth Ehrström, fastställdes uppgiftens omfattning och en 

inledande arbetsplan diskuterades. Dessutom sattes en preliminär deadline för 

examensarbetet. Eventuella frågor och oklarheter om uppgiften togs upp och klargjordes, så 

att arbetet kunde inledas.  

4.2 Studerande av maskindirektiv, standarder och CE-märkning 

Innan arbetet med att konstruera ett CE-godkänt lyftok kunde påbörjas, behövdes en stabil 

teoretisk grund att stå på. Detta innebar att studera de relevanta direktiv och standarder 

förknippade med lyftok. Eftersom lyftoket skulle vara CE- godkänt studerades även CE-

märkning, för att ge en inblick över delmomenten i denna process.  

Mycket tid lades ner på att utarbeta teoridelen för detta examensarbete, för att sedan kunna 

tillämpa så mycket kunskap som möjligt vid konstruktionsfasen av lyftoket.   

4.3 Fastställning av uppgiftsspecifika krav och begränsningar 

Efter att en stabil teoretisk grund upprättats, klargjordes de specifika kraven och 

begränsningarna Mirka ställt på lyftoket. Man ville ha ett användarvänligt, säkert och för 

problemet anpassat lyftok. Dessutom skulle vikten på lyftoket hållas ner så mycket som 

möjligt. Handtag skulle finnas för att möjliggöra en viss styrning av den lyfta lasten för hand.  
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4.4 3D-modellering av lyftok och tillämpad maskin 

När de uppgiftsspecifika kraven och begränsningarna fastställts, kunde själva 3D-

modelleringen av lyftoket påbörjas. Största delen av 3D-modelleringen gjordes i CAD-

programmet Solidworks.  

Det fanns från tidigare en påbörjad 3D-modell av den maskintyp som lyftoket skulle 

användas till, för att lyfta jumborullar in i och ut ur maskinen. Lyftoket är till stor del designat 

utgående från denna modell. Eftersom 3D-modellen var endast halvfärdig, fanns inte den del 

av maskinen som är intressant för denna uppgift modellerad, nämligen avrullningen.  

Första steget i konstruktionsprocessen av lyftoket blev därför att utgående från 2D ritningar 

av maskindelarna till avrullningen skapa 3D-modeller av maskindelarna och placera in dem 

i maskinen. Den förenklade modellen av avrullningen ses i figur 7. Där syns jumborullens 

placering samt den maskinram som lyftoket måste gå runtomkring, för att kunna transportera 

jumborullen. Ett antal besök till maskinen gjordes för att få en bättre uppfattning om 

avrullningens konstruktion samt för att ta några mått på avrullningen, så att 3D-modellen 

säkert skulle stämma överens med verkligheten.  

 

 

                                       Figur 7. Förenklad modell av avrullningen.  
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4.4.1 Lyftok, alternativ 1 

Med en tillräckligt noggrann 3D-modell på avrullningen färdig, kunde arbetet med att 

konstruera lyftoket inledas. Det fanns ett redan CE-godkänt lyftok, se figur 4, att utgå ifrån. 

I övrigt gavs fria händer att hitta en lösning på problemet.   

Totalt designades 4 olika lyftoks-alternativ. Det första alternativet ses i figur 8. Detta lyftok 

kombinerar designen av det gamla lyftoket (figur 3) med designen av det CE-godkända 

lyftoket i figur 4. Designen tillåter lyftoket att röra sig runtomkring maskinramen och 

lyftkrokarna har låsningsmekanismer, vilket höjer säkerheten.  

Ett problem med denna konstruktion är att den är väldigt tung. Själva lyftbalken gjordes 

längre och de fastsvetsade byglarna på vardera sida om lyftbalken bidrar väldigt mycket till 

lyftokets totala viktökning. Ett annat problem gällande de fastsvetsade byglarna är att när 

man beaktar lutning för sneda lyft enligt SFS-EN 13155, skulle det uppstå potentiellt farligt 

höga spänningar i svetsfogarna och själva byglarna. Man skulle vara tvungen att förstärka 

dessa områden mycket, vilket är en ineffektiv lösning på problemet.  

 

 

Figur 8. Lyftok, alternativ 1 
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4.4.2 Lyftok, alternativ 2 

Det andra alternativet ses i figur 9. Detta lyftok fortsätter i samma stil som alternativ 1. 

Största skillnaden mot alternativ 1 är att istället för att ha byglarna direkt fastsvetsade i 

lyftbalken, är byglarna fästa i lyftbalken med schacklar i roterande lyftöglor. Detta tillåter 

byglarna att röra sig i viss mån, vilket eliminerar de annars höga spänningarna i sidled. Då 

behöver man inte förstärka lyftoket lika mycket i byglarnas fästpunkter.  

Kvarstående problem är ännu lyftokets höga vikt och att området där de roterande 

lyftöglorna fästs i lyftbalken kräver förstärkning, för att klara av belastningen. Ett ytterligare 

problem med denna konstruktion är att de roterande lyftöglorna inte är positionerade lodrätt 

med lyftkrokarna. Detta skulle i samband med ett lyft ge upphov till en snett inåt dragande 

kraft i byglarna, som i sin tur ger upphov till ökade böjspänningar i lyftbalken, jämfört med 

om lyftöglorna skulle vara positionerade lodrätt med lyftkrokarna.  

 

 

Figur 9. Lyftok, alternativ 2 
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4.4.3 Lyftok, alternativ 3 

Det tredje alternativet ses i figur 10. Här kan man se att byglarnas design har ändrats, så att 

de roterande lyftöglornas position är lodräta med lyftkrokarna. Detta eliminerar de onödigt 

höga böjspänningarna i lyftbalken, tack vare att kraften i byglarna nu riktas lodrätt neråt 

istället för snett inåt.  

De flesta problemen börjar nu vara lösta, men kvar finns ännu problemet med att de roterande 

lyftöglornas fästpunkter måste förstärkas och lyftokets höga vikt. Dessutom skulle byglarnas 

balk-profiler vara besvärliga att tillverka utan svetsning. Många svetsfogar i byglarna skulle 

innebära en svagare konstruktion, jämfört med att tillverka byglarna av ett enda stycke utan 

svetsfogar.  

 

 

Figur 10. Lyftok, alternativ 3 
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4.4.4 Lyftok, alternativ 4 

Det fjärde och sista alternativet ses i figur 11. Efter en genomgång av de tidigare alternativen 

med handledaren vid Mirka, konstaterades att den optimalaste lösningen skulle vara att hålla 

kvar konceptet med byglar på sidorna om lyftbalken och tillämpa detta koncept på lyftoket 

i figur 4. Eftersom lyftoket i figur 4 redan är CE-godkänt krävs inga extra beräkningar på 

lyftoket. Det krävs då i detta fall endast beräkningar på byglarna, vilket sparar tid och arbete.  

Designen på byglarna har också ändrats, från att vara uppbyggda av svetsade balkprofiler, 

till att vara utskurna ur en tjock plåt. Dessa byglar är betydligt lättare att tillverka och 

starkare, eftersom inga svetsfogar behövs. Byglarna har försetts med handtag utskurna direkt 

ur mitten på byglarna. Detta sparar in vikt och påverkar inte byglarnas hållfasthet avsevärt.  

I övrigt har detta lyftok alla de fördelar som de tidigare prototyperna har. En viktoptimering 

av byglarna kan ännu göras, för att få ner vikten så mycket som möjligt.  

 

 

Figur 11. Lyftok, alternativ 4 
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4.5 Simulering och optimering  

Som tidigare nämnts är alla delar i lyftoket redan CE-godkända, förutom byglarna. Det 

behövdes därför endast utföras simuleringar på byglarna i detta fall. För att veta om byglarna 

håller för lyftokets WLL på 2000 kg överfördes en step-fil på 3D-modellen av bygeln från 

Solidworks till NX. Solidworks har också möjligheter för FEM-simulering, men NX har 

något mera avancerade och inställbara verktyg för ändamålet. I NX gjordes några FEM-

simuleringar på olika belastningsfall, enligt SFS-EN 13155. Resultaten från simuleringarna 

finns presenterade i kapitel 5.  

 I samband med simuleringarna för att verifiera byglarnas mekaniska hållfasthet, gjordes 

vikt-optimeringar på byglarna. Material togs bort från bygeln i de områden där spänningarna 

enligt simuleringarna var som lägst. Handtagen i mitten på bygeln gjordes större för att få 

bort ännu mera material från lågt belastade områden i bygeln. En förlängning av bygeln 

gjordes också, för att det nya lyftoket skulle ha samma räckvidd som det gamla lyftoket. 

Figur 12 visar bygeln före optimeringen och figur 13 visar bygeln efter optimeringen.  

Olika material-tjocklekar för bygeln simulerades och det slutgiltiga valet av 

tillverkningsmaterial fastställdes. Mera detaljer om materialvalet finns i kapitel 5.   

 

                                                              

     Figur 12. Bygel före optimering                                Figur 13. Bygel efter optimering 
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4.6 Upprättande av nödvändig teknisk dokumentation för lyftoket 

Efter att lyftokets design godkänts av Mirka och en önskad grad av viktoptimering uppnåtts, 

utarbetades den nödvändiga tekniska dokumentationen för lyftoket. Till den tekniska 

dokumentationen hör en användarmanual för lyftoket, där det ingår följande; EU-försäkran 

om överensstämmelse, bruksanvisning, räknerapport, riskanalys och konstruktionsritningar 

på lyftoket. 

Med EU-försäkran om överensstämmelse intygas att lyftoket uppfyller alla grundläggande 

säkerhets- och hälsokrav som ställts. Innehållet i EU-försäkran om överensstämmelse är 

uppgjort enligt anvisningarna i maskindirektiv 2006/42/EG.  

Bruksanvisningen innehåller anvisningar för säker användning av lyftoket och är upprättad 

enligt rekommendationerna i SFS-EN 13155. Bruksanvisningen är skriven på svenska och 

ska översättas till finska.  

Räknerapporten presenterar de utförda FEM-simuleringarna och resultaten från dessa i 

detalj. Räknerapporten bifogas som en bilaga till den slutliga användarmanualen, som 

överlämnas åt Mirka. En stor del av innehållet i räknerapporten är presenterat i avsnitt 5.2.     

Riskanalysen beaktar riskerna i samband med användningen av lyftoket och åtgärderna för 

att förhindra dessa. I riskanalysen har standarderna SFS-EN ISO 12100 och SFS-EN 13155 

tillämpats. Riskanalysen bifogas till den slutliga användarmanualen.   

En sammanställningsritning på lyftoket och en detaljritning på byglarna har gjorts enligt 

behov. Konstruktionsritningarna sparas i Mirkas databas och bifogas till den slutliga 

användarmanualen. 
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras lyftoket, de utförda FEM-simuleringarna och den tekniska 

dokumentationen. Även materialvalet för byglarna diskuteras.  

5.1 Lyftoket 

Lyftoket med dess komponenter numrerade enligt tabell 1 syns i figur 14. De fastsvetsade 

stagen ovanpå lyftbalken gör lyftokets konstruktion styvare. Lyftokets WLL är 2000 kg 

och har en total vikt på cirka 48,5 kg. Ett exempel på lyft av en jumborulle med lyftoket 

ses i figur 16.  

 

 

Figur 14. Lyftokets komponenter 
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Tabell 1. Lista över lyftokets komponenter 

Nummer Komponent 

1 Lyftbalk 

2 Lyftpunkt för lyftkran 

3 Stag, 2st 

4 Kedjefäste, 2st 

5 Schackel, 6st 

6 Kedjelänk, 2st 

7 Bygel, 2st 

8 Lyftkedja, 2st 

9 Lyftkrok, 2st 

10 Bricka, 8st 

  

Mellan byglarna och schacklarna finns det ett visst spelrum, som kunde orsaka oönskad 

rörelse av byglarna. Därför placerades brickor mellan byglarna och schacklarna, för att 

motverka detta. I figur 15 kan man se hur brickorna är placerade.  

 

 

Figur 15. Brickornas placering vid bygeln 
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Figur 16. Jumborulle på en axel hängandes från lyftokets krokar 

 

5.2 FEM-simuleringen och analys av bygeln 

FEM-simuleringen av bygeln och beräkningarna i de olika belastningsfallen utfördes i 

Siemens NX 12.0. Belastningsfallen är definierade som två gånger WLL och tre gånger 

WLL enligt SFS-EN 13155. För alla enskilda belastningsfall har en linjär statisk analys 

utförts. En sammanfattning av simuleringsresultaten syns i tabell 2.  

5.2.1 Uppställning av FEM-simuleringen 

Efter att en simuleringsfil skapats i NX, gjordes en 3D-mesh över hela bygeln. Storleken på 

elementen ställdes in på 2mm och det totala antalet element uppgick till 490 614. Elementens 

storlek har stor inverkan på simuleringsresultatet, en finare (mindre) elementstorlek ger 

oftast ett noggrannare resultat. Meshen granskades med NX eget granskningsverktyg, för att 

åtgärda eventuella problem med elementen i meshen. En del av meshen ses i figur 17. 
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Figur 17. Den uppbyggda meshen i ett område av bygeln 

 

Innan FEM-simuleringen kunde utföras behövdes det ännu placeras ut belastningar och 

fixering för bygeln. Belastningens riktning samt fixeringen ses i figur 18. Storleken på de 

olika belastningarna räknades ut enligt SFS-EN 13155. Uträkningarna för storleken på 

belastningarna hittas i avsnitt 5.2.2 och 5.2.3.  

 

Figur 18. Bygelns fixering (blått) och belastning (röda pilar) 



 29 

5.2.2 Belastningsfall 1, 2WLL 

Enligt standarden SFS-EN 13155 bör de mekaniska lastbärande delarna i ett lyftok klara av 

en belastning på två gånger WLL utan att permanent deformation uppstår. Detta betyder att 

spänningarna i bygeln inte får överskrida materialets sträckgräns eller förlängningsgräns, 

R0.2.  

Eftersom lyftokets WLL är 2000 kg och byglarna ska användas i par, blir belastningen i en 

bygel 1000 kg, eller 10 000 N. I detta belastningsfall blir då belastningen 2x10 000 N 

(2WLL), alltså 20 000 N. Dessutom ska man enligt SFS-EN 13155 applicera en 

säkerhetsfaktor på 2, för att ta i beaktande dynamiska effekter och belastningar under ett lyft. 

Detta ger en slutlig total belastning i bygeln på 2x20 000 N = 40 000 N.  

Spänningarna i bygeln syns i figur 19. Den maximala spänningen i bygeln uppgår till 367,75 

MPa, vilket är väl under sträckgränsen på 700 MPa för Strenx 700. Bygelns maximala 

deformation i detta belastningsfall är 7,668 mm. Hur bygeln deformeras syns i figur 20.    

 

 

 

Figur 19. Spänningarna i bygeln under belastningsfall 1 
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Figur 20. Deformationen i bygeln under belastningsfall 1 

 

5.2.3 Belastningsfall 2, 3WLL 

Förutom att klara av en belastning på 2WLL, måste de mekaniska lastbärande delarna i ett 

lyftok enligt SFS-EN 13155 även klara av en belastning på tre gånger WLL utan att släppa 

lasten, även om permanent deformation uppstår. Detta betyder att spänningarna i bygeln får 

överskrida materialets sträckgräns, men inte materialets brottgräns (Rm).  

Som tidigare nämnts används byglarna i par, vilket ger en belastning i en bygel på 1000 kg, 

10 000 N. I detta belastningsfall på 3WLL, fås en belastning på 3x10 000 N, alltså 30 000 

N. Med säkerhetsfaktorn på 2, blir den slutliga totala belastningen i bygeln 2x30 000 N     = 

60 000 N.   

Spänningarna som uppstår i bygeln under detta belastningsfall syns i figur 21. Utifrån figur 

21 kan man se att den maximala spänningen i bygeln uppgår till 551,62 MPa, vilket är under 

både brottgränsen (780 MPa) och sträckgränsen (700 MPa) för Strenx 700. Den maximala 

deformationen i bygeln för detta belastningsfall uppgår till 11,503 mm. Bygelns deformation 

och hur den deformeras syns i figur 22.   
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Figur 21. Spänningarna i bygeln under belastningsfall 2 

 

 

 

 

Figur 22. Deformationen i bygeln under belastningsfall 2 
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Tabell 2. Sammanfattning av resultaten 

 

Belastningsfall 

Maximal spänning 

[MPa] 

 

Krav 

 

Ok 

2WLL 367,75 
Spänningarna i bygeln måste 
hållas under sträckgränsen 

x 

3WLL 551,62 
Spänningarna i bygeln måste 

hållas under brottgränsen 
x 

 

5.2.4 Val av tillverkningsmaterial 

Vid valet av material för byglarna var materialets hållfasthet och vikt av störst betydelse. 

Stål är det vanligaste tillverkningsmaterialet för komponenter i lyftok. Nästan alla ståltyper 

har väldigt lika densitet, alltså har valet av stål inte speciellt stor inverkan på lika stora 

komponenters vikt. Med ett starkare stål kan man ju dock göra komponenten mindre eller 

tunnare, vilket i slutändan leder till en komponent med lägre vikt.   

Däremot varierar ståltypers hållfastighet, så som sträck- och brottgräns, väldigt mycket. 

Ursprungligen designades byglarna med S355 som tillämpat material, men i tidiga 

provsimuleringar konstaterades att byglarna skulle bli väldigt tunga med S355 som material. 

Detta på grund av att byglarna skulle behöva vara väldigt tjocka, >20mm, för att möta de 

ställda hållfasthetskraven. S355 har en sträckgräns på 355 MPa, vilket inte riktigt räcker till 

i detta fall.  

Eftersom S355 inte höll måttet denna gång, behövdes ett starkare stål. Därför kontaktades 

SSAB, ett svenskt globalt företag som specialiserat sig på olika typer av stål med mycket 

hög hållfasthet. Efter en diskussion med SSAB:s tekniska stödtjänst, konstaterades att 

SSAB:s produktlinje, Strenx, skulle vara lämpligt för detta fall. Det slutgiltiga valet föll på 

Strenx 700, eftersom detta stål erbjöds i den önskade tjockleken på 15 mm och har en 

sträckgräns på 700 MPa (SSAB, 2020). Mera detaljer om materialegenskaperna hos Strenx 

700 hittas i tabell 3.      

 Tabell 3. Materialegenskaper hos Strenx 700 

Material E [GPa] v Rm [MPa] R0.2 [MPa] m(ρ) [kg/m3] 

Strenx 700 

(t= 4 - 53 mm) 

 

200 

 

0,3 

 

780 - 930 

 

700 

 

7800 
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5.3 CE-märkningen och den tekniska dokumentationen 

Till lyftokets tekniska dokumentation hör en bruksanvisning, EU-försäkran om 

överensstämmelse, riskanalys, räknerapport och konstruktionsritningar. Den tillhörande 

bruksanvisningen och EU-försäkran om överensstämmelse är bifogad som bilaga 1. 

Riskanalysen, räknerapporten och konstruktionsritningarna kommer att bifogas till den 

slutliga dokumentationen som överlämnas åt Mirka.  

I bruksanvisningen finns bland annat instruktioner om säker användning av lyftoket, 

lyftokets användningsområde, hur man utför ett lyft av en jumborulle med lyftoket samt 

service och underhåll av lyftoket. Bruksanvisningen är upprättad enligt anvisningarna i   

SFS-EN 13155. Bruksanvisningen utarbetades på svenska och kommer att översättas till 

finska.   

EU-försäkran om överensstämmelse innehåller information, så som namn och adress på 

tillverkaren, hänvisningar till tillämpade harmoniserade standarder och identifikation av 

ansvarspersoner. Med EU-försäkran om överensstämmelse intygas att lyftoket uppfyller alla 

grundläggande säkerhets- och hälsokrav som ställs i maskindirektiv 2006/42/EG.  

En räknerapport är upprättad med information om de utförda beräkningarna på lyftoket.          

I detta fall utfördes beräkningar endast på byglarna. FEM-simuleringarna och resultatet från 

dessa beskrivs i detalj. Största delen av innehållet i denna räknerapport finns presenterat i 

avsnitt 5.2.  

Ritningar på byglarna och en sammanställningsritning på hela lyftoket gjordes i Solidworks. 

Konstruktionsritningarna sparas i Mirkas egen databas för användning enligt behov. För de 

övriga CE-godkända delarna av lyftoket fanns ritningar sedan tidigare.  

Riskanalysen är utförd enligt rekommendationerna i de harmoniserade standarderna         

SFS-EN ISO 12100 och SFS-EN 13155. I riskanalysen tas det upp riskerna med 

användningen av lyftoket och vilka åtgärder som vidtagits för att minimera dessa risker.                 

I tabell 4 finns ett utdrag på några av riskerna och åtgärderna i den utförda riskanalysen.  
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Tabell 4. Exempel på risker och åtgärder i riskanalysen 

Risk Åtgärd 

Vassa kanter och hörn 

Vassa kanter och hörn avlägsnas vid tillverkningen 

av lyftanordningen. Skyddshandskar används vid 

hantering av lyftanordningen. 

Felaktig användning av 

lyftanordningen 

Alla som använder lyftanordningen för första 

gången bör ha fått skolning och lyftanordningens 

bruksanvisning måste finnas tillgänglig. 

Lasten faller ur 

lyftanordningens lyftkrokar 

Lyftanordningens lyftkrokar har säkerhetslås. 

Granskas alltid vid fastsättning av last och före lyft 

utförs att lyftkrokarna har gått i lås. 

 

Innan lyftoket tas i bruk fästs en tillverkningsskylt på ett synligt ställe av lyftokets lyftbalk. 

På denna tillverkningsskylt finns information, så som lyftokets WLL, senaste besiktning 

eller granskning samt en klar och tydlig CE-märkning. Anteckningarna på lyftoket måste 

vara tydliga, annars får lyftoket inte användas. Den senaste kontrollmärkningen får högst 

vara ett år gammal. En bild av tillverkningsskylten ses i figur 23. 

 

 

Figur 23. Tillverkningsskylt med CE-märkning  
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6 Diskussion 

Syftet med detta examensarbete var att konstruera ett CE-godkänt lyftok, anpassat enligt 

Mirkas krav och önskemål. Resultatet är ett lyftok som uppfyller de lagstadgade kraven för 

lyftverktyg av denna typ och som i god mån uppfyller Mirkas krav och önskemål på lyftoket. 

Lyftoket kommer att tillverkas av utomstående företag inom en snar framtid och kommer att 

bidra till en ökad arbetssäkerhet i Mirkas produktion av slipmaterial.    

6.1 Resultatet av uppgiften  

Lyftoket är i stor utsträckning baserat på ett redan existerande CE-godkänt lyftok (figur 4), 

vilket ger några fördelar. Principen bakom lyftoket är redan beprövad och man är sedan 

tidigare bekant med de eventuella problem som kan uppstå med lyftok av denna typ. Alla 

standarddelar som används i detta lyftok används även i det andra CE-godkända lyftoket 

(figur 4) och är bekant från tidigare, till exempel lyftkrokarna, vilket gör det lättare för 

produktionspersonalen att ta det nya lyftoket i bruk.   

Byglarna till lyftoket kunde ännu vikt-optimeras i viss mån, eftersom de maximala 

spänningarna i byglarna i båda belastningsfallen ännu har god marginal till sträckgränsen för 

materialet i byglarna. Dock är det säkrare med en viss överdimensionering än att riskera 

underdimensionering. Vikt-optimering är en tidskrävande process och kan bidra till att göra 

detaljen mera komplicerad att tillverka. Mirka hade ingen speciell mål-vikt för lyftoket, men 

en lägre vikt var till fördel i detta fall.  

Enligt resultatet från FEM-simuleringarna kan man med hög säkerhet konstatera att byglarna 

har en tillräcklig mekanisk styrka för att klara av lyftokets WLL på 2000 kg. För att 

ytterligare verifiera detta kan ett antal statiska provlyft med lyftoket utföras innan det 

officiellt tas i bruk i Mirkas produktion. Detaljer för utförandet av dessa statiska provlyft 

hittas i SFS-EN 13155. 
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6.2 Egna reflektioner 

Detta examensarbete har varit väldigt tidskrävande och i viss mån utmanande, med tanke på 

den rådande Corona-virussituationen under större delen av tiden för examensarbetet. 

Företaget var tvunget att permittera personal som följd av den svårare ekonomiska 

situationen ute i världen. Det rådde även under en viss tid besöksförbud i företagets fabriker 

för utomstående, vilket försvårade arbetet med uppgiften avsevärt.  

Bortsett från detta har uppgiften varit intressant och lärt mig väldigt mycket om 

produktutveckling, FEM-simulering och CE-märkning. Att få konstruera lyftoket med fria 

händer och utan större begränsningar har hjälpt mig att utvecklas som maskinkonstruktör, 

vilket fint kompletterar min maskiningenjörs-utbildning med inriktning på drifts- och 

energiteknik. Dessa kunskaper kommer jag att ha stor nytta av i framtiden, oavsett om jag 

då jobbar med maskinkonstruktion eller inte.  

6.3 Vidare utveckling 

Istället för att ha många olika lyftok till olika ändamål, kunde man försöka få fram en 

standardiserad modulär lösning till alla ändamål. Detta kunde uppnås genom att till exempel 

använda sig av en standardiserad lyftbalk med ställbara fästpunkter för lyftkedjorna, så att 

jumborullar med varierande storlek kunde lyftas med samma lyftok. Lyftoket skulle ha 

många olika löstagbara tillägg, såsom byglar eller dylikt, för olika ändamål och behov. Man 

kunde sedan tillverka olika tillägg för lyftoket enligt behov, istället för att vid vartenda nytt 

specialfall tillverka ett helt nytt lyftok.  

Att utveckla ett modulärt standardiserat lyftok för alla ändamål kunde på lång sikt spara 

pengar och arbetsmängd, med tanke på tiden som går åt att konstruera många olika anpassade 

lyftok.    
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