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Sammanfattning 

Examensarbetet har genomförts på smidesföretaget Bharat Forge Kilsta AB under cirka två 
månaders tid med målet att CE-märka tre omärkta lyftdon som väntat på att sättas i arbete. 
Projektet startade med en nulägesbeskrivning där information från företaget och litteratur 
samlades. Bl.a. erhölls information om krav, material och tidigare arbete. Även handledarna 
på Örebro Universitet bidrog med mycket kunskap. Sedan fortsatte arbetet med ett antal 
moment i nedanstående ordning. 

• Framtagning av ritning: Det befintliga lyftdonet skissades upp för hand och ritningar 
för respektive lyftdon skapades utifrån skissen.  

• Hållfasthetsanalys: Hållfastheten på lyftdonen kontrollerades genom att både hand- och 
datorberäkningar genomfördes för att se spänningar och deformationer i lyftdonen. 

• Maskinsäkerhetsanalys: Risker och fel analyserades vid användandet av lyftdonen för 
att faran de medför skall uppskattas till olika nivåer. Informationen samlades i en PHA. 

• Avstämning mot standard (AFS 2008:3): EG-direktiven måste följas och kraven från 
standarden kontrollerades för respektive lyftdon.  

• Statisk provning: För att säkerställa att lyftdonen klarar av påfrestningarna testades de 
var för sig i företagets testcentrum genom att respektives testlast lyftes.  

• Allmän bruksanvisning: Hur lyftdonen bör användas är väldigt viktigt för att förebygga 
olyckor och feltolkningar. Därför finns nu anvisningar om säkerhet, installation, drift, 
underhåll och skrotning för lyfttängerna i en allmän bruksanvisning för lyfttänger.  

• EG-försäkran om överensstämmelse för maskiner: När alla delar i CE-märkning 
godkändes avslutades CE-märkningen med ett påskrivet intyg om att allt stämmer. 

• Skylt för CE-märkt lyftdon: För att bevisa CE-märkningen skapas en skylt med för-
bestämd information om respektive lyftdon. Då klarläggs vilka produkter som är säkra. 

När allt var klart skapades det en handbok på hur arbetet bör gå till för en effektiv och tydlig 
arbetsgång vid CE-märkning. Detta lämnas vidare för fortsatt arbete till hen som skall 
fortsätta CE-märka resterande lyftdon på företaget. I samband med att hen CE-märker skapas 
förhoppningsvis ett organiserat arbete och det blir enklare att sammanställa och följa allt. I 
och med CE-märkningen skapas en säkrare och hälsosammare arbetsmiljö vilket indirekt 
leder till en bättre värld att leva i hälso-, säkerhets- och miljömässigt. Men tanken med 
märkningen är däremot inte att det ska vara ett kvalitetsmärke.  
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Abstract 

The examination paper has been performed in cooperation with the forging company Bharat 
Forge Kilsta AB during two months. The goal was set to CE-mark three elevating gears which 
were unmarked and unusable at that moment. The project began with a current situation 
analysis by collecting information from literature and the company. Among others, 
information about demands, material and previous CE-marking was received. Moreover, the 
instructors at Orebro University contributed with great knowledge. Subsequently, the work 
continued with a couple of steps as mentioned below.  

• Producing drawing: The existing elevating gears were traced and drawing for each 
elevating gear was made.  

• Strength analysis: The strength of the elevating gears were controlled through 
measurements by hand and by computer separately. The results were compared with 
each other to see tensions and deformations within the elevating gears. 

• Machine assurance analysis: Risks and errors were analysed when using the elevating 
gears. The hazards were estimated at different ranks in a Preliminary Hazard Analysis. 

• Harmonization of standards (AFS 2008:3): EC-directives must be followed and the 
demands in the standards were controlled for each elevating gear. 

• Static testing: To ensure that the elevating gears can withstand the tensions they need 
to be tested at the company’s test central by lifting each elevating gear with a test load. 

• General instruction manual: How the elevating gears are supposed to be used is very 
important to know to prevent accidents and misinterpretation. In the manual there are 
directions about use concerning safety, installation, driving, maintenance and 
dismantlement.  

• EC-assurance for declaration of conformity of machines: When all parts of the CE-
marking were approved the CE-marking was finished by signing a document assuring 
the results. 

• Sign for CE-marked elevating gear: To prove the CE-marking a sign with destined, 
specific information is created to be put on each elevating gear. 

After these steps a guide on how to CE-mark efficiently and clearly for all to understand was 
created. This guide is left for the next person to continue CE-marking at the company. 
Hopefully the guide enables organized structure in their work and makes it easier to record for 
future use. As a result of this CE-marking there is a safer and healthier working environment 
which indirectly leads to a better world to live in regarding safety, health and environmental 
impacts.  But the CE-mark is not intended to be a quality mark.  
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Förord 

Vi vill tacka Bengt Åsberg och Daniel Eriksson för all stöd, inspiration och alla bra tips som 
de bidragit med på Örebro Universitet. Men även Karim El Amin som bidragit med mycket 
hjälp vid beräkningarna. Tack för att ni tog er tid att förklara olika ämnen som fick oss att 
förstå det viktiga i ett ingenjörsmässigt förhållningssätt.  

Vi vill även tacka företaget Bharat Forge Kilsta AB (BFK) som låtit oss göra vårt 
examensarbete hos de och räknat oss som en av deras egna. Tack till de anställda som hjälpt 
till när det har behövts.  

Vi vill speciellt tacka Anders Öberg på BFK för att alltid ha gett oss svar på våra frågor och 
vägledit oss framåt i en djungel av dokument.  

Med detta arbete hoppas vi att CE-märkningen underlättas för BFK och att det kommer väl 
till hand när de fortsätter CE-märka resterande lyftdon på företaget. Förhoppningsvis kan 
materialet även komma till hand för andra som är intresserade av CE-märkning, speciellt vid 
CE-märkning av lyftdon.   
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Nomenklatur 

Ord/Symboler Förklaring 

CAD Computer Aided Design. Datorprogram som används för att skapa 3D-
modeller av verkliga objekt. 

FEM Finita elementmetoden (Finite element method). Datorprogram som används 
för att kontrollera hållfastheten på objekt som fortfarande är datormodeller. 

ProE Pro Engineer. Ett specifikt datorprogram för att använda CAD-systemet. 

ANSYS Ett specifikt datorprogram för att använda sig utav FEM. 

EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

EG Europeiska gemenskapen 

EU Europeiska Unionen 

CE Conformité Européenne. Innebär översatt ”överensstämmer med EG-
direktiv”. 

Lyftdon Samlingsord för lyfttänger, lyftkrokar samt övriga lyftredskap på företaget. 
Verktyg som används för att lyfta tunga detaljer med hjälp av ex. kran. 

σ Det grekiska ordet Sigma. Innebär i detta arbete dragspänning. Spänningar 
uppkommer då krafter påverkar en detalj i en viss riktning och detaljen kan 
börja deformeras.  

τ Det grekiska ordet Tau. Innebär i detta arbete skjuvspänning. 

Sätthärdning Härdning av stål, där avsikten är att erhålla en hård yta och en mjuk kärna. 

Nitrerhärdning Ythärdningsmetod för stål. 

EG-försäkran Ett intyg på att samtliga relevanta krav och standarder är uppfyllda för CE-
märkningen. Görs i samband med att CE-märkningen avslutas.  

AFS 2008:3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner.  

PHA Preliminary Hazard Analysis (Preliminär riskanalys på svenska) 
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1 Inledning 

1.1 Företaget 

Bharat Forge Company startades ursprungligen som 
Bofors, år 1646, med två vattentrycks
Figur 1.1) [1]. Med åren som gick ändras ägare till 
bl.a. Scania Vabis och Volvo och 2005 förvärvades 
dåvarande Imatra Kilsta AB av Bharat Forge och det 
nya namnet blev Bharat Forge Kilsta AB. 
Bharat Forge Kilsta AB (se Figur 1.5) 
dotterbolag till Bharat Forge Ltd. som är 
flaggskeppsföretaget Kalyani Group vars omsättning 
uppskattades till $1.5 miljarder 

De är en av världens största helhetsleverantör av 
smidda motor-och chassikomponenter, icke
fordonskomponenter och system service. Bharat Forge 
platser och i sex länder varav en av
examensarbetet genomförs och m
anläggningskonstruktion.  

Bharat Forge Kilsta AB (förkortas till BFK i fortsättningen)
anställda och en omsättning på 
ton. Se Figur 1.3 för att se exempel på samarbetande kunder.

För att få en konkurrensfördel mot 
förbättringsgrupper i samarbete med kunden för att uppnå bästa möjliga resultat. Exempel på 
förbättringar är som sådana: 

• Designändringar för att optimera bearbetning
• Optimera toleranser 
• Anpassa smedjan för att förbättra produktionsprocessen hos kunden

Figur 1.2. Bharat Forge Group, tillverkningsplatser
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förkortas till BFK i fortsättningen) har en personal på cirka 300 
anställda och en omsättning på €105 miljoner. Deras årliga stålkonsumtion är cirka 60 

Se Figur 1.3 för att se exempel på samarbetande kunder. [2] 

För att få en konkurrensfördel mot resten av marknaden arbetar de ständigt i tvärfunktionella 
förbättringsgrupper i samarbete med kunden för att uppnå bästa möjliga resultat. Exempel på 

Designändringar för att optimera bearbetning 

djan för att förbättra produktionsprocessen hos kunden

Bharat Forge Group, tillverkningsplatser (2012) 

Figur 1.1. Bofors (skalmodell), 1646 [2
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har tillverkning på nio olika 
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Fortsättningsvis, består produktionen av:

• En 16 kiloton press. 
• En 4 kiloton press. 
• En 2,5 kiloton press. 
• Stationer för ytjämnhet, värmebehandling, bearbetning

 

 

Figur 1.4. Huvudprodukter (vevaxlar, framvagnar) som tillverkas på 
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ingsvis, består produktionen av: 

Stationer för ytjämnhet, värmebehandling, bearbetning, testning och färgning.

Figur 1.4. Huvudprodukter (vevaxlar, framvagnar) som tillverkas på 
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och färgning. [2] 



 

 

Bharat Forge Kilsta AB (BFK)
specialiserade på tunga smiden, vevaxlar, 
framaxelbalkar, styrleder och andra 
styrkomponenter, se Figur 1.4. Bharats 
smedja är utrustad med den senaste tekniken 
både i smidespressar och tillhörande 
utrustning för att möta de höga kraven från 
automotiveindustrin när det gäller kvalitet, 
toleranser och utformning. Bland sin 
utrustning har de den mest kraftfulla o
automatiserad smidespress i världen där 
vevaxlar för tunga dieselmotor och 
framaxelbalkar för lastbilar och bussar 
tillverkas. [1] 

 

1.1.1 Vision och strategi  

Deras vision är att bli världens bästa smidesföretag. I expanderande globala marknader, är 
teknikbaserad innovation den viktigaste drivkraften för tillväxt. BFK har byggt fabriker i 
världsklass och når kapacitet i global skala inom deras verksamhet. BFK bygger nu 
samarbeten med stora globala OEM
klass-företag runt om i världen som erbjuder full leveranskapacitet. Innovation 
allt de gör. Deras uppgift är att agera snabbt i den riktning som fastställts av deras mycket 
fokuserade strategier. De tror på att snabba verkställanden ger deras strateg
i utvecklingen, både för de själva och deras kunder. 

1.2 Projektet 

Projektet är av typen kontrollering
lyftdon som används på företagets olika avdelningar.

1.2.1 Syfte 

Arbetet går ut på att CE-märka företagets lyftdon för att de återigen skall kunna tas i bruk. 
Gamla lyftdon som eventuellt ej behövs längre kan på så vis kasseras utan att CE
Genom projektet städas detta arbetsområde för lyftdonen upp och antalet lyftdon med 
respektive information minimeras samt standardiseras fö
används. All relevant dokumentation produceras och goda förutsättningar 
CE-märkning av resterande omärkta lyftdon
förenklas nyproducering av samma lyftdon i och med ovanstående förutsättningar som 
skapas. Således kan de använda sig utav vår dokumentation för att göra om lyftdonet. 

1.2.2 Frågeställningar 

Ett antal lyftdon hos företaget är ej CE
företaget. Tre lyftdon skall metodiskt CE
uppfyller kraven för CE-märkning enligt maskindirektivet AFS 2008:3
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2006/42/EG) för respektive lyftdon [3]. Frågorna är då (för varje lyftdon): 

• Uppfyller lyftdonet kraven i standarden? 
• Hur bör CE-märkningen gå till? 

1.2.3 Mål  

Tre lyftdon skall CE-märkas med en EG-försäkran om överensstämmelse för lyftdonen enligt 
AFS 2008:3 (EG’s Maskindirektiv 2006/42/EG). Därefter kan de återigen tas i bruk med 
godkänt CE-märke vilket är huvudmålet. Även en handbok för hur arbetet med CE-märkning 
skall framföras.  

1.2.4 Avgränsningar  

Tre lyftdon skall kontrolleras och CE-märkas. Alla krävda underlag för CE-märkningen skall 
skapas och dokumentation av arbetsförloppet för respektive lyftdon skall framföras. Det vill 
säga att det skall utföras CE-märkning med tillhörande dokument. Statiska prövningar på 
lyftdonen, som är en del av CE-märkningen, skall utföras i företagets testcentrum med en 
företagsansvarig på plats. 

Projektet skall inte omfatta…  

• … framtagning av nya verktyg eller lyftdon. 
• … arbete i något annat område än ovan nämnda gällande lyftdonen.  
• … framtagning av teorier bakom CE-märkning. 

1.2.5 Förutsättningar  

Projektet utförs främst på företaget där ett kontorsrum har erbjudits inklusive kontorsmöbler 
och kontorsmaterial. Avdelningschefen sitter i samma korridor och är nåbar då han arbetar. 
Han bidrar med fakta kring företagets arbetssätt och kunskap om lyftdonen samt diverse, ej 
sekretessbelagda uppgifter, kring företaget.  

En andra arbetsplats för projektet kommer att möjligtvis vara på Örebro Universitet där 
handledarna i skolan befinner sig i närheten och där datorer med specifika datorprogram 
tillhandahålles. Handledaren på Örebro Universitet står för kompetensen med bl.a. kunskap 
kring CE-märkning då denne har erfarenhet inom det uttalade teknikområdet samt kring 
beräkningar av hållfasthet och konstruktion av lyftdon. Den bistående handledare är där för att 
hjälpa till med bl.a. FEM-analyser samt annan teknisk hjälp. 



 

  11 (34) 

2 Bakgrund 

2.1 Problemet 

Enligt Arbetsmiljöverket skall alla lyftdon som används i företaget vara CE-märkta enligt 
AFS 2008:3 som grundar sig på EGs maskindirektiv (2006/42/EG).  

Företaget har ett antal lyftdon som saknar CE-märkning enligt ovanstående föreskrifter.  
Uppgiften är att CE-märka tre av dessa och därmed möjliggöra användning av de godkända 
lyftdonen. De som inte behövs eller inte går att CE-märka kasseras för att minska på det totala 
antalet lyftdon på företaget och därmed åstadkoms bättre struktur och bättre kontroll på 
samtliga lyftdon.  

Dagens Europa har stränga regler kring användandet av maskiner, verktyg m.m. för att öka 
säkerheten, hälsan och miljövänligheten hos de inblandade som t.ex. användaren av produkten 
eller producenten som tillverkar produkten. 

Genom att hålla sig till reglerna och följa de i samband med skapandet, användandet samt 
återvinningen av produkten bidrar de inblandade till en hållbar utveckling för att minimera 
påverkningarna på vår planet. På så sätt undviks också juridiska stämningar som visserligen 
sker i USA på grund av obestämda ansvarsroller. 

På företaget finns det dokumentation över tidigare arbete kring CE-märkningen med vad som 
har genomförts men ej hur det har genomförts vilket gör det svårt att följa arbetsgången. 
Därmed skulle det behövas en handbok över hur arbetet skall gå till och hur det skall 
dokumenteras för framtida revideringar och CE-märkningar. 

Det teoretiska grundar sig på föreskrifterna kring lyftdonen gällande CE-märkningen och 
ritnings- samt beräkningsunderlag för respektive lyftdon med tillhörande dokument för att 
skapa en helhetsbeskrivning av arbetet kring CE-märkningen.  

Utöver ovanstående teori kan det tas med hur lyftdonen är konstruerade. De flesta är tänger 
och krokar och då är de formade för ett ergonomiskt grepp för användaren samt ett stabilt 
grepp runt detaljen som skall lyftas. Se Bilaga 1 för bilder på samtliga lyftdon i detta arbete.  

2.1.1 Tekniska frågan 

Klarar lyftdonet av påfrestningarna under omständigheterna med hänsyn till risker och fel 
hälso-, miljö och säkerhetsmässigt? 

2.2  Vad har företaget gjort tidigare 

Under tidigare arbete med CE-märkning har en beskrivning på vad som skall göras skapats 
med anvisningar om att skapa ritningsunderlag, beräkningsunderlag och genomföra en statisk 
provning samt skapa styrkande dokumentation på att CE-märkningen har kontrollerats av de 
ansvariga. Med det sagt, saknas det hur arbetet skall genomföras. Dessa anvisningar grundar 
sig på föreskrifterna i AFS 2008:3 standarden som finns dokumenterade hos företaget för 
tidigare lyftdon. En lista på alla lyftdon har skapats för att se vilka som skall CE-märkas och 
vilka som är godkända sen tidigare. Tyvärr kan denna lista inte visas här av sekretesskäl.  
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När ett gammalt lyftdon skrotas och ett nytt lyftdon behövs, produceras det av företaget med 
inköpt CE-märkt material efter ritningen som skapats för den. Detta förutsätter att det finns 
ritning- och hållfasthetsunderlag annars behövs dessa tas fram.  

Resultat av tidigare arbete har lett till att en del av lyftdonen CE-märkts men förutsättningar 
har ej blivit goda, anser vi, för nästa person att CE-märka då en röd tråd saknas i 
dokumentationen. Även en bra organisering och strukturering av alla dokument saknas för att 
veta hur arbetet har gått till och i vilka steg. Resultaten gällande hur hållfasthetsberäkningarna 
genomförts både för hand samt i datorprogram saknas därför.  

2.3 Vad har andra gjort tidigare 

CE-märkning genomförs i alla företag där maskiner som t.ex. lyftdon används för att 
säkerställa att allt går enligt föreskrifterna och att inga onödiga risker tas. Tillvägagångssättet 
är av liknande karaktär som detta examensarbete genom att de relevanta kraven från EG-
direktivet och eventuellt andra standarder uppfylls och all nödvändig dokumentation skapas 
för att få en godkänd CE-märkt maskin i arbete.  

2.4 Beskrivning av teknikområdet 

Huvudområdet är inom kvalitetsteknik då det i arbetet behandlas en standardisering av 
lyftdonen på företaget i enlighet med de uppställda europeiska kraven (EG-direktivet 
2006/42/EG) [3]. Men i samband med projektet bearbetas fler områden inom maskinteknik 
vilka är tillverkningsteknik, mekanik, fysik, hållfasthetslära och produktutveckling.  

Detta för att det tas fram tillverkningsunderlag för framtida tillverkning av respektive lyftdon 
och därigenom beräknas hållfastheten på lyftdonen både för hand samt med hjälp av 
datorprogram. Lyftdonen analyseras för att se över förbättringsförslag (för framtida 
produktutveckling) eller ifall ett lyftdon behöver kasseras på grund av ej godkänd CE-
märkning (avgränsning av arbetsområdet på företaget).  

Tillsammans utgör de ett projekt med mångsidighet då det behövs kunskap inom flera 
tekniska områden och det bör tas hänsyn till faktorer som skall förenkla produktion, fortsatt 
arbete med CE-märkning samt möjliggöra användandet av lyftdonen. De arbetsuppgifter samt 
arbetsverktyg som krävs redovisas närmare i kapitel 4. 
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3 Teori 
I projektet behandlas flera, ovan nämnda (kapitel 2.4), områden som har sin grund i några 
teorier. Dessa teorier sammankopplas vid genomförandefasen för att slutligen resultera i ett 
omfattande underlag för CE-märkning av lyftdonen med en tydlig röd tråd för att förståelsen 
skall öka om varför och hur maskiner CE-märks, specifikt lyftdon. I kommande text 
diskuteras all relevant teori om CE-märkning.  

3.1 Informationsinsamling 

Under arbetets gång har information samlats in och källkritik har varit viktig för en väl 
genomarbetad rapport.  Det referensmaterial som använts har hämtats från böcker, Internet-
artiklar samt från företaget.  

Litteraturen från böcker har varit enkla att dubbelkolla och se över för en säker källhänvisning 
i den här rapporten. Spårbarheten har varit hög men informationen har varit äldre än det som 
har tyckts ska vara ”state of the art” för att få bästa, senaste information. Av den anledningen 
har mer referensmaterial hämtats från Internet än från böcker. 

Källorna på Internet har varit svårare att se genom och undersöka för en säker källhänvisning 
men källkritiska tankar har genomsyrat arbetet för att framföra en trovärdig rapport i arbetet 
med CE-märkning. Spårbarheten kan därmed vara låg på många sidor men informationen är 
mer aktuell än böcker i de hemsidor där information har inhämtats. Inga källor vilka saknat 
skapare eller bra bakgrundsinformation har tagits med av den anledningen att informationen 
kan vara falsk. Det är viktigt med aktuell information eftersom CE-märkning i sig är relativt 
nytt och förbättras år för år med ändringar på krav och standarder i och med framfarten av ny 
teknologi och nya system.  

3.2 CE-märkning av lyftdon 

Innan arbetet med CE-märkning påbörjas behövs en djupare förståelse för vad som möjliggör 
CE-märkningen. Det behövs förstås vad CE-märkning innebär i sin helhet, varför det CE-
märks, för vem detta omfattande arbete genomförs samt hur det skall utföras på bästa sätt för 
att spara på tid och energi. Men också vad som skall tas med som underlag och som 
referenser, när CE-märkning av en maskin behövs eller inte behöver samt vilka faktorer som 
spelar roll för att allt skall hänga ihop.  

CE står för ”Conformité Européenne” vilket översatt innebär 
”överensstämmer med EG-direktiv” där EG står för ”Europeiska 
Gemenskapen”.  

Historiskt sett förlängdes handlingsprocessen då europeiska länder 
handlade med varandra på grund av de olika handlingsreglerna i 
respektive land. En annan nackdel var det ekonomiska, det var dyrt 
för idkarna att handla med utomstående eftersom speciella 
expertorgan behövdes för att godkänna produkterna. 

Med CE-märkningen möjliggörs frihandel av produkter (sedan 1995) inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES) eftersom de ställda kraven inom EG-direktiven är 

Figur 3.1 CE-märket [4] 
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uppfyllda. Det juridiska ansvaret för säkerställandet av dessa uppfyllda krav och rätt 
tillämpning av EG-direktiven ligger främst hos tillverkaren av produkten. Men även 
produktutvecklare, handlare, köpare, arbetsgivare och användare har ansvar för att tillämpa de 
förklarade kraven. 

I samband med att frihandel av produkter understödjs i och med CE-märkningen, utgörs en 
skyldighet för harmonisering (standardisering) av säkerhets-, miljö- och hälsolagar inom 
Europeiska Unionen (EU).  

Som resultat av ovanstående har den europeiska kontrollen av produktansvaret blivit mycket 
strängare än innan CE-märkningens introduktion. Detta för att undvika situationen i Amerika 
med bl.a. juridiska stämningar av användaren. [4] 

3.2.1 AFS 2008:3 

Enligt Arbetsmiljöverket skall CE-märkning ske av maskiner som säljs på marknaden. 
Föreskrifterna i AFS 2008:3, som grundas på EGs maskindirektiv (2006/42/EG), med 
ingående lagar och krav skall följas. Dessa gäller för bl.a. lyftdon vilket är den undersökta 
produkten i detta examensarbete. [3] 

CE-märkningen av lyftdonen i detta arbete omfattas då av ett antal förpliktelser som verifieras 
av respektive dokument. Ett antal av ovanstående dokument gäller för samtliga lyftdon på 
företaget: 

• Maskinsäkerhetsanalys av risker 

• Avstämning mot maskindirektivet (AFS 2008:3). 
• Avstämning mot maskindirektivet, kapitel 4 (AFS 2008:3). 
• Bruksanvisning på svenska (användarens språk) om hur produkten används. 

Följande dokument är specifika för varje lyftdon:  

• Ritningsunderlag på lyftdonet. 
• Beräkningsunderlag; Hållfasthetsanalys i finita elementmetoden och handberäkningar. 

• Provrapport på den utförda statiska provningen. 
• EG-försäkran om överensstämmelse för maskiner. 

Ovanstående dokumentkrav har sammanställts i en checklista som återfinns som Bilaga 2. 
Denna skall kontrolleras efter att EG-försäkran är påskriven fast innan CE-skylten produceras.  

Nedanstående teorier är en led av grundteorier som är komplement till teorin om CE-
märkning för att få en fullständig CE-märkning. 

3.2.2 Hållfasthetsberäkningar 

Arbete är lika med kraft gånger en sträcka (W = F x s) och med varje arbete tillkommer 
beräkningar som behöver göras för att kunna bedöma om produkten, i detta fall lyftdonet, 
klarar av påfrestningarna som uppkommer i arbetet. Detta har lärts ut från grunden på Örebro 
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Universitet i kurserna Mekanik och hållfasthetslära I och Mekanik och hållfasthetslära II 
vilket har lett till goda kunskaper inom ämnet. Dessa beräkningar är en stor del av grunden i 
framtagningen av produkter eftersom dem illustrerar vad som är möjligt och omöjligt med 
den tänkta produkten. 

För att kunna uppfylla de uppställda kraven gällande beräkningsunderlag för en CE-märkning 
behövs handberäkningar men även beräkningar med hjälp av datorprogram för att fastställa 
säkerheten i handberäkningarna. Datorberäkningar blir mer omfattande än handberäkningar 
eftersom endast kritiska punkter jämförs med handberäkningarna då det anses tillräckligt för 
att fastställa att datorberäkningarna är verkliga och noggranna.  

Därmed behövs en modell för att beräkna krafter, moment och spänningar som uppkommer då 
lyftdonen används. Modellen sätts upp efter att ha arbetat fram beräkningar för det första 
lyftdonet och denna modell används sedan som en mall för att beräkna efterkommande 
lyftdons hållfasthet. Att arbeta kring en enhetlig mall är möjligt eftersom alla tre behandlade 
lyftdon har tillräckligt liknande funktion och form för att beräkningarna skall bli lika.  

Mallen skall grundas på formler och tabeller inom fysik, mekanik, matematik och hållfasthet. 
Dessa grundläggande formler och tabeller hämtas ur litteratur där det redovisas precist. [5, 6, 
7, 8] 

3.2.3 Tekniska ritningar 

På vilket sätt ritningar utformas är också väsentligt för en bra utförd och godkänd CE-
märkning. En teknisk ritning är ett tekniskt dokument på t.ex. en maskin, lyftdon i detta fall, 
med komplett beskrivning av utseendet och alla krav för lyftdonet som skall tillverkas. För att 
misstolkningar och felaktigheter skall uppstå har ett antal standarder framställts globalt så att 
ritningen skall läsas rätt som det är tänkt av skaparen oberoende av läsare. Ett antal ritregler 
har då skapats för att detta ska ske enligt standarderna på global- till lokal företagsnivå. [9] 

Dessa regler bygger på ett antal delområden som behöver tänkas igenom innan ritningen 
skapas vilka är vyer (behövs minst två vyer för en tredimensionell bild), linjer (olika linjer 
beskriver olika mått i vyn) samt form och läge (beskrivning av hur produkten skall se ut). 
Med kunskap i alla dessa områden skall det resulteras i en väl utförd teknisk ritning som är 
tydlig och enkel att förstå. [10] 

I detta fall framställs endast tillverkningsritningar vilka beskriver hur respektive lyftdon skall 
tillverkas. All relevant information som behövs vid tillverkningsprocessen skall återfinnas i 
ritningen. 

3.2.4 Maskinsäkerhetsanalys 

För att säkerställa att maskinen är säker för både miljön och användarens, samt andra 
inblandades hälsa behöver det utföras en analys på alla möjliga risker som uppkommer i 
samband med kontakt med lyftdonen. Detta är också ett måste ifall en godkänd CE-märkning 
önskas. [11] 

Maskinsäkerhetsanalysen bygger på att tydliggöra alla möjliga risker och sedan åtgärda dessa 
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Figur 3.2.  Riskhanteringsprocessen.  [11] 

för att förebygga riskerna eller eliminera de om möjligt. En viktning av riskerna verkställs 
också för att bedöma hur farliga riskerna är i förhållande till användandet och användaren 
samt miljön.  

Anledningen till att risker bedöms är, utöver funktionen att uppfylla de lagliga kraven, att 
systematiskt och strukturerat identifiera och belysa de möjliga olyckor, tillbud och störningar 
som finns. På samma sätt undersöks möjlig ohälsa för att därefter bestämma sig för ett antal 
beslut som skall resultera i eliminering och/eller reducering av dessa risker. [11]  

Maskinsäkerhetsanalysen, m.a.o. riskanalysen, är en delprocess i huvudprocessen 
riskhantering. Det räcker inte med att definiera mål och avgränsningar, inventera och 
identifiera risker samt att analysera riskerna (innefattande bedömning 
av sannolikhet och konsekvens). Riskhanteringsprocessen sträcker sig 
över hela kedjan; från riskanalysen och därefter via riskidentifiering 
och analys av risker till viktning av risker, genomförande av 
riskreducerande åtgärder samt uppföljning och erfarenhetsåterföring, se 
Figur 3.2 ovan.  

Fortsättningsvis, när en riskbedömning utförs skall det eftersträvas en 
säkerhetsnivå som är rimlig vid tidpunkten för bedömningen d.v.s. en 
”state of the art”-nivå [12] på tekniken som används. [13] 

För att uppnå ovanstående behövs det i detta arbete en analys som 
täcker alla väsentliga riskfaktorer. Valet kan bli svårt då det finns en 
flora av analysmetoder som riktar in sig på olika arbetsområden och där 

Figur 3.3. Valet av 

anlysmetod kan bli 

förvillande [11, s. 72] 
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den ena metoden kan vara bra för ändamålet medan den andra är irrelevant, se Figur 3.3. Men 
arbetet har avgränsats med hjälp av ett examensarbete där olika analysmetoder utvärderats 
och en viktning av de främsta har gjorts. Se Bilaga 3 och referens [13] för underlag till 
beslutet kring analysmetod. 

Vid valet av analysmetod för detta arbete användes även nedanstående argument (gällande 
preliminär riskanalys) för att komma fram till vilken analysmetod som passar mest.  

”En metod där man under konstruktionsarbetet försöker identifiera riskkällor, 
risksituationer och riskhändelser som kan leda till skada på operatör eller material. 
Varefter man uppskattar sannolikheten för att riskhändelsen äger rum samtidigt som det 
göres en kvalitativ värdering av skadornas omfattning. Slutligen tas förslag fram på 
skyddsåtgärder. Metoden användes mycket inom maskinriskbedömningar bl.a.”[14] 

PHA (Preliminary Hazard Analysis) anses därför vara tillräcklig och den bäst tillämpade för 
detta examensarbete. 

3.2.5 Allmän bruksanvisning för tänger 

Enligt AFS 2008:3 krävs det att företaget tillhandahåller en bruksanvisning för deras tänger 
för att lyftdonen skall bli CE-märkta [3]. Eftersom alla tänger liknar varandra, med avseende 
på form och material, samt är skapade för samma ändamål (hjälpmedel vid tunga lyft av 
stångämnen och produkter) kommer en allmän bruksanvisning för alla tänger formuleras 
fram. Denna bruksanvisning omfattar en steg-för-steg procedur vid användandet av lyftdonen. 
Den skapas främst för användaren men även för utomstående som kan tänkas komma i 
kontakt med lyftdonet.  

Bruksanvisningen är viktig att ta fram för att fullfölja riskhanteringsprocessen och förebygga 
de eventuella skador/olyckor som kan uppkomma eller eliminera möjliga faror genom tydliga 
instruktioner på hur lyftdonen används. 

I bruksanvisningen illustreras arbetsgången med lyftdonen i både bild och text och eventuella 
risker som bl.a. klämrisk lyfts fram för att tydliggöra riskerna för användaren. Detta med 
avseende på säkerhet, installation, drift, underhåll och skrotning. Se Kapitel 5.1.9 för färdig 
bruksanvisning.  

3.2.6 Materialet SS-2172 

På grund av flera krav som t.ex. värme, slitstyrka och hög belastning är det lämpligt att 
använda stål för lyftdonet. I kursen Konstruktionsmaterial och Konstruktionsteknik på Örebro 
Universitet förkunnades projektmedlemmarna mycket om materialegenskaper hos stål och det 
ansågs vara bäst med stål på grund av dess egenskaper (klarar av höga påfrestningar) och pris. 
Specifikt valdes konstruktionsstål eftersom materialet företaget använder faller under den 
kategorin. Nedan redovisas information om materialet SS-2172.  

Typ av stål: Konstruktionsstål 

Beteckningar: SS-2172, EN10025, S355JR, 16MnCr5 
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Materialgrupp: 3  

Leveransform:  Plåt, Stång, Smide. 

Tillåten spänning:  σtill  = 207 N/mm2,  τtill  = 124 N/mm2 

Hårdhet ur tabell:  140-180 HB.  

Hårdhet från BFK:  171 HB. 

Brottgräns:   Rm = 470 MPa.  

Brottgräns (BFK):  Rm = 570 N/mm2. 

Sträckgräns:   Rp0,2 = 320 N/mm2  

Övrig information: Legerat stål, god skärbarhet, god hållfasthet. Materialet rekommenderas 
för svetsning. Materialet kan sätthärdas eller nitrerhärdas. Lämpligt att 
gasskära. [15] 

Svetsning med allmänna konstruktionsstål 

Vid godstjocklek mindre än 50 mm bör arbetsstycket förvärmas för att undvika sprickor. 
Arbetstemperatur 150-200 ºC. [7, s. 113] 

Material Elga Esab Filare Ström Skyddsgaser 
SS2172 Solidtråd  Likström CO2 eller 

bland gas 
80% Ar + 
20% CO2 

Elgamatic 100 OK Autrod 
12,51 

PZ 6000S 

 

     

a-mått 
(mm) 

Tråd Ø 
(mm) 

Tråd matning 
(m/min) 

Svetsström 
(A) 

2 0,6 8,4 70 
2 0,8 6,8 110 
3 0,8 8,3 130 
3 1,0 7,0 170 
4 1,0 8,2 190 
5 1,2 7,8 260 
6 1,2 7,8 260 
8 1,2 9,5 300 

 

Sammansättning C Si Mn P S N Cu 

Max i % 0,24 0,55 1,60 0,035 0,035 0,012 0,55 

 

Käl fog [7, s. 131] 

Svetsinformation för att svetsa en käl fog med SS-2172. [7] 
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4 Metod för genomförande 
I projektet sökes information fram om föreskrifterna och nödvändig information fås kring 
lyftdonen från företaget. För att CE-märka ett lyftdon fordras det att respektive lyftdon 
skissas, ritas och måttsätts för hand för att sedan modellera det i ett datorprogram och 
genomföra tester digitalt. Därefter framställs dokumentation i form av ritningar på lyftdonen, 
beräkningsunderlag i ett FEM-program, risk- och felanalyser och statiska provningar på 
lyftdonen. Sedan testas lyftdonen var för sig för att se om de uppfyller alla hälso-, miljö- och 
säkerhetskrav. Slutligen godkänns CE-märkningen av de ansvariga på företaget och allt 
arkiveras för framtida behov med förutsättningar för fortsatt arbete av resterande omärkta 
lyftdon. 

4.1 CE-märkning av lyftdon 

4.1.1 Nulägesbeskrivning 

Projektet började med en insamling av information gällande lyftdonen och arbetet kring CE-
märkning. En lista på alla omärkta lyftdon erhölls och exempel på tidigare arbete 
genomsöktes. Med en pärm med information om vad som hade gjorts av tidigare konsult 
inom kvalitetsarbetet på företaget kunde information om CE-märkning fås. Denna 
information var vilka dokument som skulle behövas för att godkänna lyftdonen och vilka krav 
som gällde men där stod det ej hur arbetet skulle genomföras och vad som behövdes vara med 
i varje dokument.  

I nulägesbeskrivningen behandlades vilka tidigare underlag för lyftdonen som existerade. De 
tre lyftdon som bestämdes för detta projekt hade inga underlag alls. Det enda som information 
kunde läsas av var respektive lyftdon som produkt. Ritningar, beräkningar och andra relevanta 
dokument saknades. Detta innebar att arbetet måste göras från grunden. 

4.1.2 Framtagning av underlag 

Ritningsunderlag 

Som ovan nämnt, saknades ritningsunderlag för lyftdonen. Handledaren på företaget 
informerade oss om hur de ville ha tillverkningsritningen samt vad som var viktigt att få med. 
Därefter användes CAD-programmet ProEngineer för att formge en CAD-modell, så lik som 
respektive lyftdon som möjligt. Målet med tillverkningsritningarna var att de skulle vara så 
bra att det skulle kunna produceras nya lyftdon utifrån dem. All relevanta mått inkluderades 
och eventuella kommentarer lades till. Se kapitel 5.1.2 för att se resultaten av ritningar som 
skapades. 

Beräkningsunderlag 

I detta arbete har hållfasthetsberäkningarna genomförts för hand för att få en verklig och 
pålitlig bild som sedan kan jämföras med datorberäkningar. Formler och vissa 
beräkningsuppgifter är tagna ur litteratur för att kunna räkna på kritiska krafter, moment och 
spänningar [5][6]. Handberäkningar har endast genomförts för det första lyftdonet eftersom de 
andra två är väldigt lika den första i form och funktion. Detta för att spara på viktig tid i 
projektet. Men en mall för beräkningarna skapas för att eventuellt använda den för 
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kontrollräkning för de resterande lyftdonen. Dessa redovisas i kapitel 5.1.3.  

Men det har också beräknats med hjälp av ett datorprogram (ANSYS™) som använder sig av 
finita elementmetoden (numerisk metod för att lösa partiella differentialekvationer och 
integralekvationer i teknik och fysik) [16]. Datorberäkningarna har genomförts för samtliga 
lyftdon och redovisas i kapitel 5.1.3.  

Så följer därav att datorberäkningar är pålitliga, i och med att datorprogrammet är beprövat 
och godkänt för sådana beräkningar, och det anses räcka med beräkningar endast i de kritiska 
punkterna på respektive lyftdon vid handberäkningarna. En helhetsanalys på lyftdonen görs 
därför endast i ANSYS™ för att jämföras med handberäkningar. Då resultaten från 
handberäkningarna överensstämmer med ANSYS™ beräkningarna, speciellt i de kritiska 
punkterna, tyder det på att resten av lyftdonet klarar av yttre och inre påfrestningar.  

På så sätt bekräftas resultaten och kan anses vara pålitliga eftersom två metoder har använts 
vid genomförandet av beräkningar. Risken för felkällor minskar i och med att det 
kontrollräknas kontinuerligt för hand för att resultaten ska överensstämma med de från 
ANSYS™. Eftersom ANSYS™ beräknar mycket mer exakt och har fler faktorer med i 
beräkningarna prioriterades den mer gällande hur många krafter som skall beräknas och vilka 
faktorer som skall tas hänsyn till. Handberäkningar användes främst som en kontroll för att se 
att ANSYS beräkningar stämde med verkligheten. 

Slutligen jämförs resultaten från hand- och datorberäkningarna i kapitel 5.1.3 för att 
säkerställa att dem är exakta och realistiska samt att lyftdonet klarar av påfrestningarna innan 
det genomgår en statisk provning i företagets testcentrum. Dessutom framkommer resultat om 
hur pass bra lyftdonet klarar av påfrestningarna.  

Maskinsäkerhetsanalys 

En maskinsäkerhetsanalys skapades utifrån gällande krav och regler (AFS 2008:3). En 
teoretisk grund skapades för att förstå syftet med en maskinsäkerhetsanalys och för att bena ut 
de olika typerna som fanns. Typen av analys valdes till preliminär riskanalys eftersom det 
ansågs vara den mest tillämpade i detta fall, se kapitel 2.3.1. 

I den preliminära riskanalysen bestäms ett antal arbetsmoment och sedan riskorsaker och 
riskverkan för respektive arbetsmoment. Därefter uppskattas riskerna med tanke på hur 
allvarlig skadan kan bli (S1/S2), hur ofta/länge hen exponeras för risken (F1/F2), ifall hen kan 
undvika risken (P1/P2) samt en riskuppskattning (Försumbar risk � Hög risk). Slutligen ges 
förslag till åtgärder för att undvika/eliminera nämnda risker. För resultat av analysen se 
kapitel 5.1.4.  

Kravspecifikation 

Huvudkraven i arbetet med CE-märkningen kommer från standarden som måste uppfyllas. I 
detta fall skedde avstämningen mot standard AFS 2008:3 (EG’s Maskindirektiv 2006/42/EG), 
specifikt kapitel fyra i dokumentet där det finns ytterliga grundläggande hälso- och 
säkerhetskrav för att förhindra riskkällor i samband med lyft.  
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För att bevisa att kraven är uppfyllda skapades två Excel-dokument med alla krav vilka 
kontrollerades en efter en. Kontrollerna delades upp i två dokument; ett med specifikt kapitel 
fyra och de ingående kraven samt det andra dokumentet med resterande kapitel. En förenklad 
modell skapades av båda dokumenten för att tydliggöra exakt vilka krav som behöver 
kontrolleras för efterkommande lyftdon. Detta eftersom kravkontrollen gäller för samtliga 
lyftdon på Bharat Forge Kilsta AB. Därmed har en mall ställts upp för att effektivisera 
arbetsgången vid avstämning med standarden.  

Dessa övriga underlag togs fram och sammanställdes inför godkännandet av CE-märkningen: 

• Statisk provning av lyftdon 
Samtliga lyftdon testades i företagets testcentrum med en säkerhetsfaktor fyra för att 
kontrollera ifall det klarar av de naturliga påfrestningar som uppkommer vid 
användandet. Provningen var statisk på det sätt att lyftdonet lyftes upp av en kran med 
en testlast (1.5 x maxlast) hängande i lyftdonet och resultatet sågs med blotta ögat; 
inga bristningar eller skador uppkom.  
 

• Allmän bruksanvisning 
Bruksanvisningen togs fram i samarbete med företaget eftersom den beror mycket på 
hur de använder lyftdonen. Efter att maskinsäkerhetsanalysen sammanställdes 
användes informationen därifrån för att tydliggöra de bestämda riskerna i 
bruksanvisningen. Den skrevs ur användarnas perspektiv för att på bästa sätt undvika 
risker som t.ex. klämrisk. Bruksanvisningen förtydligades med belysande exempel för 
att undvika feltolkningar och missförstånd.  
 

• EG-försäkran om överensstämmelse för maskiner 
Då CE-märkningen blir utförd och alla nödvändiga delmoment är genomförda finns 
det ett slutgiltigt dokument kvar att signera. Detta dokument måste finnas för en 
godkänd CE-märkning och kallas EG-försäkran om överensstämmelse för maskiner 
[3][17]. Med det menas: 
 

”Ovanstående maskin försäkras härmed vara i överensstämmelse med kraven i AFS 
2008:3 (EG´s maskindirektiv 2006/42/EG med tillägg), respektive i förekommande 
fall vara i överensstämmelse med det exemplar av maskinen som genomgått 
EG-typkontroll hos ovan anmält organ.”  
 

Ovanstående citat är från det dokument som skall påskrivas när arbetet med CE-
märkningen är klar för respektive lyftdon. Resultatet redovisas i kapitel 5.1.7. 
 

• Checklista för kontroll av CE-märkning 
Innan CE-skylten skapas kontrolleras hela arbetet genom att checklistan i Bilaga 2 gås 
igenom.  

 
• Metallbricka för CE-märkning framställs 

Efter att lyftdonet är godkänt behöver en skylt med relativ text skapas för att bevisa 
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godkännandet. En sådan skylt sätts på varje lyftdon (utan att störa användandet) med 
information om tillverkaren, specifika uppgifter om lyftdonet, tillverkningsår samt 
CE-symbol. [18] 

4.2 Verktyg 
Verktyg som använts under olika delar av projektet: 

Måttverktyg – För att skissa/ rita och/eller beräkna 
• Linjal 
• Skjutmått 

• Gradskiva 
• Cirkelmall 

Program 
• ANSYS™ – För hållfasthetsberäkningar på lyftdon. 
• PTC ProEngineer™ – För CAD-modellering av lyftdon. 

• Microsoft Excel 2010 – För tidsplan, tabeller och beräkningar. 
• Microsoft Word 2010 – För dokumentation, främst rapportskrivning. 

• Microsoft PowerPoint 2010 – För beredning av presentation. 
• OneDrive(.com) – Kommunikationsplattform på Internet för projektmedlemmar. 

Testverktyg 

• Travers DEMAG – Med påkopplad CE-märkt kätting för att lyfta lyftdonet. 
• Axel med passande diameter och lösa vikter för den statiska provningen. 
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5 Resultat 
Eftersom projektet har resulterat i många delar som skall föras ihop till ett slutgiltigt resultat, 
vilket är en godkänd CE-märkning, redovisas resultat del för del. Delmomenten är upplagda i 
den ordning som krävdes för att arbetet skulle fortlöpa så effektivt som möjligt. Detta för att 
möjliggöra tidig start av rapportskrivningen och effektiv uppdelning av arbetsuppgifter i 
projektet. Det praktiska och det teoretiska har på så sätt gått hand i hand genom hela projektet. 
De olika delmomenten redovisas här nedan och svar på den tekniska frågan som ställdes i 
kapitel 2.1 redovisas i kapitel 5.2.  

5.1 Delmoment i CE-märkningen 

5.1.1 Nulägesanalys 

Det saknas effektiv och tydlig struktur i företaget gällande arbetet med CE-märkning och 
tillhörande dokumenthantering. Underlag i form av ritningar, beräkningar eller relevant 
produktinformation för de undersökta lyftdonen saknades. Men vi fick information om vad 
som har gjorts i tidigare CE-märkning som hjälp med att komma in i tänket och vad som 
krävs att göras. Avdelningschefen hade kontroll på den viktigaste informationen som 
materialet i produkterna och deras användningsområden men det ansågs vara otillräckligt för 
en pålitlig undersökning som skulle göras i detta arbete. Därför arbetades det fram alla 
nedanstående underlag som behövdes för att CE-märka lyftdonen inklusive en handbok för 
hur arbetet med CE-märkning bör gå till på företaget för ett 
effektivt och hållbart arbete.  

5.1.2 Ritningsunderlag 

För varje lyftdon skapades en tillverkningsritning för att 
visualisera och bevisa information om mått och form samt 
ingående tillägg som t.ex. att en del behöver svetsas ihop på ett 
visst sätt. All relevant information om lyftdonet finns då med i 
ritningen i form av bild och text. 

Tillverkningsritningen skapades utifrån en redan färdig lyfttång 
vilket har lett till att vissa måttavrundningar har gjorts för att klara 
av restriktionerna i CAD-programmet. Detta med tanke på alla 
mått och villkor som skall hänga ihop för att kunna skapa 3D-
modellen. Det har även tagits hänsyn till att lyftdonet är redan 
använt och att det kan vara slitet.  

För att se den färdiga ritningen på lyftdon 1, se nästa sida eller 
Bilaga 7. 

För att se den färdiga ritningen på lyftdon 2, se Bilaga 8. 

För att se den färdiga ritningen på lyftdon 3, se Bilaga 9. 
 

Figur 5.1 Konstruerad upphängning 
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För att kunna efterlikna verkligheten så bra som möjligt i ProE konstruerades upphängningen 



 

 

i form av axlar i rymden kopplade till lyftdonet, se Figur 5.1. Detta behövdes för 
som utfördes i ANSYS för att krafterna s
som sätts upp. På samma sätt konstruerades lyfttång 2 och 3 i ProE för att sedan 
ANSYS. 

5.1.3 Hållfasthetsanalys 

Hållfasthetsberäkningarna genomfördes både för hand
ANSYS™. Dessa redovisas var
överensstämmer så att pålitliga resultat
eftersom samma beräkningar har gjorts för lyftdon 2 och 3. För att se resultaten av FEM
analys på lyfttång 2 och 3 se Bilaga 5

Beräkningsunderlag, i form av en
(21 sidor). 

FEM-analys på lyftdon 1 

 

 

Även en mer omfattande analys gjordes på samma sätt, se Figur 10 i Bilaga 4. Då godkändes 
även samtliga randvillkor av ANSYS
framkom överensstämmelse mellan 

Figur 5.2 Illustration av tvärkrafter i fogen, vid 

stiftet, på lyfttång 1med lasten 375 kg (1.5 gånger 

maxlast). 

 

kopplade till lyftdonet, se Figur 5.1. Detta behövdes för 
som utfördes i ANSYS för att krafterna skall kunna beräknas realistiskt utifrån de randvillkor 

. På samma sätt konstruerades lyfttång 2 och 3 i ProE för att sedan 

garna genomfördes både för hand och med hjälp av datorprogrammet 
ANSYS™. Dessa redovisas var för sig här nedan för att sedan jämföras för att se om de 

pålitliga resultat fås. Endast beräkningar för lyftdon 1 redovisas här 
har gjorts för lyftdon 2 och 3. För att se resultaten av FEM

3 se Bilaga 5 respektive Bilaga 6. 

, i form av en total hållfasthetsanalys, för samtliga lyftdon

Utifrån FEM-analysen i ANSYS framkom 
positiva resultat. Koordinatsystemet
randvillkoren lades upp på ett 
Figur 5.2. Där visas samtliga 
i X- och Y-riktning (samt Z-
visserligen är försumbart eftersom lyftdonet ej 
rör sig i den riktningen). I bilden längst ner till 
vänster visas stiftets reaktioner på krafterna 
som visas i de övriga bilderna. Dessa 
reaktioner är tvärkrafter som uppkommer i 
lyftdonet när det sätts i arbete.

 

 

 

 

Även en mer omfattande analys gjordes på samma sätt, se Figur 10 i Bilaga 4. Då godkändes 
även samtliga randvillkor av ANSYS och resultaten jämfördes med handberäkningar där det 

mellan båda typer av beräkningar. 

Illustration av tvärkrafter i fogen, vid 

stiftet, på lyfttång 1med lasten 375 kg (1.5 gånger 
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kopplade till lyftdonet, se Figur 5.1. Detta behövdes för analyserna 
utifrån de randvillkor 

. På samma sätt konstruerades lyfttång 2 och 3 i ProE för att sedan analyseras i 

och med hjälp av datorprogrammet 
för sig här nedan för att sedan jämföras för att se om de 

Endast beräkningar för lyftdon 1 redovisas här 
har gjorts för lyftdon 2 och 3. För att se resultaten av FEM-

för samtliga lyftdon, ses i Bilaga 4 

NSYS framkom 
systemet och 

lades upp på ett realistiskt sätt, se 
samtliga komposantkrafter 

-riktning som 
visserligen är försumbart eftersom lyftdonet ej 

I bilden längst ner till 
stiftets reaktioner på krafterna 

som visas i de övriga bilderna. Dessa 
reaktioner är tvärkrafter som uppkommer i 
lyftdonet när det sätts i arbete. 

Även en mer omfattande analys gjordes på samma sätt, se Figur 10 i Bilaga 4. Då godkändes 
och resultaten jämfördes med handberäkningar där det 
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Som ovan ses är den högsta spänningen cirka 200 MPa och den lägsta är cirka 0,5 MPa. 200 
MPa är mindre än den tillåtna spänningen på 207 MPa och betydligt mindre än sträckgränsen 
på 320 Mpa, analysen visar att lyftdonet klarar av och påfrestningar.  se Figur 5.3.  

Fortsättningsvis, analyserades deformationerna och lyftdonets reaktioner undersöktes, se 
Figur 5.4. Positiva resultat framkom även ur det perspektivet och de totala deformationerna 
var inte mer än 0,22 mm vilket är rimligt.  

 

 

Handberäkning på lyftdon 1 

Utifrån handberäkningar som redovisas i Bilaga 4 framkommer det att lyftdonen klarar av 
påfrestningarna. All information för handberäkningarna redovisas i Bilaga 4 av utrymmesskäl 
och för att inte göra det svårare för läsaren att följa rapporten.  

Ovanstående visar på att beräkningarna har utförts med ungefär samma resultat vilket 

Figur 5.3 FEM-analys av spänningar på lyfttång 1med lasten 375 kg (1.5 gånger maxlast). 

Figur 5.4 FEM-analys av deformationer på lyfttång 1med lasten 375 kg (1.5 gånger maxlast). 
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indikerar att resultaten överensstämmer. Eftersom vissa antaganden och avrundningar har 
gjorts i handberäkningarna och nästan inga i datorberäkningarna skiljer sig resultaten lite 
vilket är naturligt.  

Resultaten visar även på att lyftdonet har klarat av påfrestningarna, med god marginal, utan 
att fallera. 

5.1.4 Maskinsäkerhetsanalys 

Den preliminära riskanalysen genomfördes korrekt och redovisas som Bilaga 10. Alla risker 
eliminerades eller har åtgärdats för att undvika risker och fel som kan påträffas.  

5.1.5 Avstämning mot standard (AFS 2008:3) 

De uppställda föreskrifterna har följts punkt för punkt och samtliga lyftdon uppfyller alla 
möjliga krav i standarden som kan ställas på lyftdon. Detta har gjorts för respektive lyftdon 
och kraven, inklusive de specifika kraven i kapitel 4, visas i sammanfattad version i Bilaga 11. 
Den fulla versionen med alla ingående krav anses vara onödig att ta med, med hänsyn till 
miljön, då det resulteras i minst 40 sidor text. Dessa krav anses vara lika värda i sammanfattad 
version som i full version eftersom det viktiga, för läsaren av den här rapporten, är att endast 
förstå vilka typer av krav som kontrollerats.  

5.1.6 Statisk provning av lyftdon  

Lyftdonen testades var för sig och samtliga klarade den statiska provningen. All information 
om provningen för respektive lyftdon är dokumenterad. 

För att se den färdiga statiska provningen på lyftdon 1, se Bilaga 12. 

För att se den färdiga statiska provningen på lyftdon 2, se Bilaga 13. 

För att se den färdiga statiska provningen på lyftdon 3, se Bilaga 14. 

Dessutom framförs resultat och hur provningen gick till i respektive bilaga. 

5.1.7 EG-försäkran om överenstämmelse med sammanställning  av dokument 

Alla krävda dokument och uppgifter har sammanställts och setts över av företaget i samband 
med att CE-märkningen har kontrollerats och allt har nu godkänts genom en EG-försäkran om 
överenstämmelse för respektive lyftdon. Se Bilaga 15 för en exemplarisk EG-försäkran med 
relevant information som endast bör ses som exempel. 

5.1.8 Metallbricka för CE-märkning 

Nu när arbetet är genomfört bevisas CE-märkningen med en CE-skylt i form av en 
metallbricka som sätts på respektive lyftdon. Se Bilaga 16 för företagets modell för CE-skylt. 

5.1.9 Allmän bruksanvisning 

För att upprätthålla säkerheten vid användandet av lyftdonen krävs det att en bruksanvisning 
framställs och redovisas på företaget. Användarna (t.ex. operatören, kontrollanten och 
testaren) bör ha bruksanvisningen nära till hand och bli införstådd med hur hen bör förhålla 
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sig till det aktuella lyftdonet. Se Bilaga 17 för att se på hela bruksanvisningen. Där framförs 
anvisningar om säkerhet, installation, drift, underhåll och skrotning för lyfttängerna.  

5.1.10 Handbok för tillvägagångssätt vid CE-märkning 

Handboken utformades med fortsatt arbete i åtanke på det sätt att resterande lyftdon på 
företaget skall CE-märkas. All information ses i Bilaga 18 och läsaren hänvisas dit. 

5.2 Den tekniska frågan 

Klarar lyftdonet av påfrestningarna under omständigheterna med hänsyn till risker och fel 
hälso-, miljö och säkerhetsmässigt? 

Ja! Lyftdonen har var för sig genomgått en fullständig CE-märkning från början till slut och 
resultatet blev godkända lyftdon. Företaget kan nu säkert och med gott samvete använda sig 
av samtliga lyftdon som CE-märkts. 
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6 Diskussion 

6.1 Värdering av resultat 

Inledningsvis är huvudmålet, som var godkänd CE-märkning av tre lyftdon, uppfyllt. Men 
även delmålen att skapa en handbok samt dokumentera alla krävda underlag tydligt och 
strukturerat är uppnått. Det vill säga att dem uppsatta stegen (se handboken) som behövdes 
genomföras är utförda och checklistan (se Bilaga 2) är kontrollerad för respektive lyftdon. 
Följaktligen, innebär detta att problemet med de tre aktuella lyftdonen är löst och återigen kan 
de tas i bruk på företaget.  

Fast däremot kvarstår huvudproblemet på företaget eftersom ett stort antal lyftdon är omärkta 
och oanvändbara för tillfället. Detta får de arbeta med i fortsättningen genom att CE-märka 
resterande lyftdon. Då kommer förhoppningsvis detta arbete väl till hand eftersom 
arbetsgången nu är dokumenterad steg för steg i handboken. I så fall bör huvudansvaret delas 
ut till endast en person som godkänner alla resultat. Sedan behövs en person som får ansvaret 
att utföra CE-märkningen. Personen bör kunna använda sig av de nämnda verktygen i kapitel 
4.2 och ha god kunskap inom hållfasthet. Hen bör sätta sig in i arbetet med CE-märkning och 
förstå helheten antingen genom att läsa i denna rapport och handbok eller genom annan 
utbildning. 

Fortsättningsvis, anses resultaten vara trovärdiga med tanke på att…  

• … ritningar har producerats tydliga och ifyllda med all nödvändig och relevant 
information. Avrundningar på mått har gjorts pga. att lyftdonen har använts tidigare 
och mätinstrument som läser av exakta mått har saknats. Det svåraste att mäta då var 
andra och tredje stiftets diameter eftersom de har nitats hårt och sitter oåtkomligt för 
mätinstrumenten.  

• … hållfasthetsberäkningarna, som diskuteras separat här nedan, har jämförts och 
kontrollerats med rimliga resultat enligt materialegenskaperna så att respektive lyftdon 
håller och klarar av påfrestningarna. Det vill säga att den tekniska frågan är besvarad. 

• … samtliga krav är kontrollerade, en och en, och uppfyllda enligt EG-direktiven. 
• … maskinsäkerhetsanalysen har tagits fram i samarbete med företaget och dess 

personal. Tänkbara risker och fel har tagits med inklusive åtgärder för förebyggande 
av risker samt vid händelse av olycka.  

• … en statisk provning har utförts för respektive lyftdon, med en testlast på 1.5 gånger 
maxlasten, med godkänt resultat. 

• … en allmän bruksanvisning har skapats med anvisningar om årlig säkerhetskontroll 
och om hur användandet av lyftdonen skall gå till. 

• … en EG-försäkran om överenstämmelse för lyftdon är ifylld. 

Genom att CE-märka produkter, exempelvis lyftdon, skapas ett ansvar som ligger främst hos 
tillverkaren men även hos produktutvecklare, handlare, köpare, arbetsgivare och användare 
(dessa personer kallas i fortsättningen de inblandade). Ifall detta ansvar inte tas seriöst kan 
tråkiga olyckor av olika slag hända och det är detta som EU vill undvika. I så fall blir den 
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ansvarige för olyckan straffad eftersom EU ser väldigt allvarligt på sådana fall. De är stränga 
med reglerna och kraven av en enda anledning och det är för att världen skall bli bättre 
säkerhets-, hälso-, och miljömässigt.  

Därmed elimineras/minimeras antalet olyckor vid användandet av CE-märkta produkter. 
Produkterna, lyftdonen i detta fall, blir troligtvis bättre då eftersom de är bättre kontrollerade 
och testade samt skapade utifrån en utförligare kravlista än om det inte hade funnits EG-
direktiven. På så sätt behöver inte du, ditt syskon, din livspartner eller någon annan köpare av 
produkten ta fulla ansvaret och tänka på ifall den är tillräckligt säker för hen. Det räcker med 
att se det äkta och godkända CE-märket (undvik falska CE-märken) på produkten för att 
kunna känna sig tillräckligt säker för att köpa och använda produkten.  

Även miljön skadas mindre om de inblandade följer reglerna om miljövänliga material, 
verktyg och arbetsmetoder samt återvinning/skrotning och miljövänlig produktion av 
produkterna. Det vill säga att produkten bör skapas med tanke på säkerheten och hälsan för 
både människan och miljön under hela produktcykeln. 

Våra resultat anses inte vara möjliga att direkt använda på andra produkter som t.ex. liknande 
lyftdon. Det som däremot är möjligt att implementera vid CE-märkning av andra lyftdon är 
arbetshandboken som skapades för att visa hur hen skall gå tillväga och vad som bör tänkas 
på när ett lyftdon skall CE-märkas. 

I övrigt har arbetet genomförts smidigt och det har varit lärorikt även om det har varit motigt 
med flera hinder på vägen som stoppat upp arbetet. Exempelvis räknades det mer och under 
en längre tid än det som planerats eftersom det ansågs behövas utförligare och mer exakta 
beräkningar. Detta tacklades med hårt arbete och väl planerad arbetsuppdelning mellan 
projektmedlemmarna. På så sätt kunde rapportskrivningen och resterande arbete utföras av 
den ena projektmedlemmen samtidigt som den andra försökte lösa de dåvarande problemen. 
Det har behövts snabba och genomtänkta lösningar på tillfälliga problem för att arbetet skulle 
kunna gå vidare. Detta arbetssätt med snabba lösningar och med tanken att nästan alla 
problem går att lösa har resulterat i högre förståelse om ingenjörskonsten.  

Även då flera vägledare fanns till hand var projektmedlemmarna tvungna att välja en egen 
väg (med hänsyn till deras råd och tips) för att nå målet i slutet av vägen. Detta eftersom 
ansvaret för att fullfölja projektet bra ligger hos projektmedlemmarna, Likaså behövdes det 
även tas hänsyn till krav från både universitetet och företaget för att glädja alla parter i detta 
arbete. Detta har ansetts vara det mest utmanande under arbetet eftersom de olika åsikterna 
har vägt tungt i diskussionerna och vägvalen har varit fler med till exempel hur 
hållfasthetsberäkningar behövdes göras eller hur ritningar skulle skapas eller hur rapporten 
skulle utformas. Men detta har resulterat i mycket lärande och tros vara en bra fingervisning 
på det verkliga livet som ingenjör. 
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6.2 Fortsatt arbete 

Framtiden ser ljus ut. Det som återstår att göra är att fullfölja CE-märkningen av resterande 
omärkta lyftdon på företaget. De flesta har mer underlag än de tre i detta arbete och därför blir 
det mindre jobb att utföra och CE-märkningen går snabbare. I och med handboken kan näste 
ansvarige person säkerligen ta sig an jobbet mycket snabbare än det som var fallet i detta 
arbete. Förutsättningar är på så sätt goda för ett fortsatt arbete med CE-märkning på företaget 
i samma spår som skapats av detta arbete.  

Ett antal tips kan dessutom ges som förbättringsförslag: 

• Vid nyproduktion av lyfttänger kan det vara användbart att ha ett stopp utåt då 
lyfttången öppnas upp. På så sätt begränsas den maximala axeldiametern vid lyft och 
risken för felaktig lyft av för grov detalj elimineras. 
 

• Bruksanvisningen bör ses över årligen och eventuellt uppdateras då ny information om 
till exempel risker skrivs ner. Även personalen kan samtidigt informeras om detta 
vilket leder till att både de och cheferna får en återblick i det viktiga som är skrivet.  
 

• En årlig kontroll behövs för att säkerställa att lyftdonen fungerar som de skall och att 
det saknas risker för sprickbildning och liknande som kan leda till olyckor. 
 

• En så kallad extra säkerhetskontroll bör införas på det sätt att varje nytt lyftdon testas 
enskilt innan det sätts i bruk. 
 

• Även en säkerhetskontroll av lyftdonet bör bli rutin för operatörer (vid skiftbyte) av 
lyftdonet vid de stationerna där ett lyftdon används mer frekvent.  
 

• Undvik att färga eller täcka över lyfttången permanent. Risken för att till exempel 
sprickbildningar förbises blir större och skicket på lyfttången blir svårförståeligt. 
 

• Skapa en dokumentationsplattform med ett väl uttänkt träd av mappar och filer med 
smarta namngivningar för att effektivisera åtkomsten till dessa samt tyddliggöra 
materialet bättre. 
 

• En möjlighet till CE-märkning på företaget kan vara att hyra in ett annat företag och 
överlåta arbetet och ansvaret till dem för att på så sätt slippa lägga ner tid på det och 
främst slippa ansvaret som kommer med CE-märkningen.  
 

• Ett alternativ till ovanstående punkt anses vara att köpa färdigt CE-märkta lyftdon och 
på så sätt slippa behöva göra CE-märkningen men även produktion av lyftdonet själv. 
Detta alternativ kan bli relativt dyrt eftersom det blir mycket arbete som ”outsourcas”, 
det vill säga genomförs av annat företag mot ersättning.  
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7 Slutsatser 
Med 100 % säkerhet kan det sägas att svaret på frågan som ställdes i kapitel 1.2.1 är rätt. 
Frågan var om lyftdonen kunde bli CE-märkta med alla krav uppfyllda och detta 
möjliggjordes och utfördes. Samtliga tre lyftdon är nu CE-märkta och redo för arbete.  

Svaret på den tekniska frågan besvarades också och lyftdonen klarar av vid respektive lyft. 

Även målet med en handbok för CE-märkning är uppnått. Handboken instruerar om hur CE-
märkning bör gå till och i vilka steg den bör genomföras för ett effektivt och tydligt arbete. 
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  Bilaga 1 

 

Bilaga 1: Bilder på samtliga lyftdon i detta arbete  

  

 

 

 

Första lyfttången 

Tredje lyfttången Andra lyfttången 

Fastmonterad kedja 

Stopp ifall man tappar greppet 

Tänkt CE-skylt 

Länkarm för koppling med drag uppåt 



  Bilaga 2 

EES = Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

Bilaga 2: Färdig checklista för CE-märkning av före tagets lyfttänger 



  Bilaga 3 

 

 

Bilaga 3: Jämförelsematris för analysmetoder 

 

 

Jämförelsematris för analysmetoder [13, s. 14] 
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Bilaga 4: Hållfasthetsanalys på samtliga lyftdon 

Lyfttång 1  
Lyfttången används för att lyfta axlar med diameter 60-80 mm. Beräkningen nedan visar när 
stångdiametern är 70 mm. Beräkningarna och slutresultatet för diameter 60 och 80 mm 
kommer i slutet av detta dokument eftersom beräkningarna är densamma för alla diameter 
inom ovanstående begränsningar. 
 
 
Beräkning av vinkeln α mellan skänkel och kätting 

Nedanstående beräkning av vinkeln α genomförs för att kunna beräkna tvärkrafterna på stiftet 
som håller ihop lyftdonet. 

Kättingen är lika lång som C-C måttet (Centrum till Centrum) på handtagen. När detaljen 
lyfts med lyfttången bildas en rombform (se Figur 1 och 2) mellan stiftet och ringen som båda 
kättingarna kopplas till.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyfttången har C-C (centrum till centrum) mått på 195 mm. Den långa diagonallängden är 
390 mm och den korta diagonallängden är 100 mm.  

 

 

C-C mått 



 Bilaga 4 

2 (20) 

Med hjälp av Pythagoras sats beräknas sidan på romben (kättingens längd på ena sidan) för att 
vinkeln α ska fås. 

100 ÷ 2 = 50 mm 

390÷ 2 = 195 mm  

�� = 195� + 50� 

C (hypotenusan) ≈ 201, 31  

 

Cos α = 
	
�
�,� = 0,248 » α ≈ 75,62º 

 

Svar: α ≈ 75,62º 

 

I Figur 4 visas beräkning av vinkeln α i ProE för 
att styrka att handberäkningarna stämmer. 
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Beräkning av tvärkrafter på skänkeltoppar 

Nedanstående beräkning av belastningsarean, Ai, genomförs för att kunna beräkna tvärkraften 
på respektive skänkel. Eftersom skänklarna är snarlika anses det vara tillräckligt med 
handberäkning av tvärkraften på ena skänkeln eftersom det fås samma resultat på den andra 
skänkeln. 

Villkor 

• Tjocklek = 12mm  
• Bredden på belastningsarean på skänklarna = 12 mm  

• Utgår från att lasten ligger symmetriskt i lyfttången 
• Maxlast = 250 kg 
• Testlast (Maxlast x kravfaktor) = 250 x 1.5 = 375 kg 

Tången används för att lyfta en axel med diameter mellan 60-80 mm. Belastningsarean 
varierar med axel diameter. Eftersom skänkeltopparna (längst ner på tången) är tunnare 
betraktas de som kritiska punkter för uppkommande krafter. Handberäkningen av tvärkraften 
baseras på dessa kritiska punkter. Se Figur 5 för beräkning av belastningsarean. 

 

 

A i = 12 × 12 = 144 mm2 

 

 

 

 

 

 

Sedan beräknas tvärkraften ut på belastningsarean: 

F (Totala tyngdkraften) = 250 × 1,5 = 375 kg = 3750 MPa.  

F/2 (Kraften på ena skänkeln) = 3750 ÷ 2 = 1875 MPa. 

τ (Tvärkraften på ena skänkeln) = 
��� = 

���	���  ≈ 13 MPa. 

Svar: Tvärkraften, τ, är 13 MPa. 
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Nedanstående beräkningar genomförs med hjälp av uppgifter om materialegenskaper enligt 
materialtabell från företagets leverantör, Formax. Materialet är SS2172. 

 

σtill = 207 N/mm2  

τtill  = 124 N/mm2 

Brottgräns (Rm) = 470 MPa 

Sträckgräns (ReL) = 320 MPa      

Krav på säkerhetsfaktorn = 4 

σtill = 
����  »   	�
�  = 80 MPa  

(S = säkerhetsfaktorn) 

τtill = σtill × 0,6 »  80 × 0,6 = 48 MPa  

 

Svar: Den tillåtna tvärkraften, τtill , är 48 MPa. 

 

 

 

Jämförelse 
Jämförelse av handberäkningar och materialdata visar att den beräknade tvärkraften, τ (= 13 
MPa), är lägre än den tillåtna tvärkraften, τtill  (= 48 MPa), och lyftdonet klarar därmed av 
påfrestningarna från detaljen som lyfts. 
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Beräkning av kontakttryck, P0, vid beröring mellan två kroppar 

Nedanstående handberäkningar har genomförts med hjälp av formler tagna ur boken Formler 
och tabeller för mekanisk konstruktion (Karl Björk, s. 35, 2013). 

 

							�
 = 0,418�� × � × !� − !�!� × !� 

 

								�
 = 0,418�3750 × 21000012 × 35 − 3135 × 31 = 238,571 ≈ 239	MPa 
 

 

Svar: Kontakttrycket mellan lasten och tången är 239 MPa. 

 

 

 
Enligt Karl Björk (2013, s. 35) är tillåtet kontakttryck (vid statisk last) mellan två cylindrar 
med konvex och konkav form (Se Figur 7) för material SS2172 cirka 800 MPa. 
 
 
Jämförelse 
Det handberäknade värdet, 239 MPa, ligger långt ifrån gränsen, 800 MPa, och lyfttången 
klarar därmed av påfrestningarna från detaljen som lyfts.  
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Friläggning av tyngdkraften, normalkraften & skjuvk raften på stiftet 

Vinkeln β har tagits från ANSYS. T är den uppkommande tvärkraften på stiftet vilket håller 
ihop lyfttången, se Figur 8. 

 

 

 

α = 75,62° 

Fy = Py =1875N 

Fy = F × sin α » 
���	*+,-  ≈ 1935 N  

»F ≈ 1935 N 

Fx = F × cos α » 1935 × cos 75, 62°  

» Fx  ≈ 480N 

β = 30° (från ANSYS) 

Py = P × cos β = 
���	./*0	≈ 2165 N 

»P = 2165 N 

 

 

 

Svar:  F = 1935 N 

 Fx = 480 N 

 P = 2165 N 

 

 

 

 
 
  

8 
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Jämviktsekvation för hela lyfttången med stiftet so m momentpunkt 

Villkor 

• Det antas att diameter på lasten som skall lyftas är 70 mm 
• Det antas att tyngdpunkten för lasten är i linje med tångens centrumlinje 

• L1 = 185 mm 
• L2 = 91 mm 
• LFy = 33 mm 

• Lpy = 31 mm 

 

 

 

Fy = Py = 
1×2�  » 

�	×�
� = 1875 N 

 

»1875×33 + 480×185 + 1875×31 - Px×91= 0 

»208 800 = Px × 91 

»Px = 
�
��

3�  = 2294 N 

»Px = 2294 N 

Svar:  Px = 2294 N 

 Fx = 480 N (se s. 6) 

 

 

 

 

På grund av symmetri får vi att T = Fx + Px = Skjuvkraften på stiftet (se figur 8) 

Svar: T = 480 + 2294 ≈ 2774 N 
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Beräkning av skjuvkraften, τ, på stiftet 

 

τ = 
�4567 » 

�45�	7  ≈ 0,0057 ×T 

τ = 0,0057 × 2774 = 15,8 ≈ 16 MPa 

 

 

 

 

 

σj = √3	 × τ		» σj = √3	 × 15,8 = 27,3 MPa  

»	σj ≈ 27 MPa 

 

Svar: τ = 16 MPa 

 => = 27 MPa 

 

Jämförelse 
Denna jämförelsespänningsvärde (σj) skall vara mindre eller lika med σtill. Enligt 
materialtabell från företagets leverantör, Formax är σtill = 80 MPa.  

Beräkningen visar att stiftet klarar av den uppkommande tvärkraften. 
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Beräkning av moment i en punkt  på skänkel  

Nedanstående beräkningar baseras på en tvärsnitt som ligger 40 mm (L1) från 
belastningspunkten.  Måtten i nedanstående Figur 12 har tagits från utförda ProE-beräkningar. 

Villkor  

• L1 = 40mm 
• L2 = 31, 5 mm 

• Px = 2774 N 
• Py = 1875 N 

 

Beräkningar 

Mb = Px × L1 + Py × L2  

Mb = 2774 × 40 + 1875 × 31, 5 = 170 022,5 Nmm  

»Mb ≈ 170 Nm 

 

					?@ = @×A7B  = 
�B	×��7B  = 624 mm3 

 

					D@ = EFGF	= 
��

��,	B��  = 272,47 MPa 

     »	D@= 270 MPa 

 

Svar: Mb = 170 Nm 

 Wb = 624 mm3 

 σb = 270 MPa 

 

 

Jämförelse 
Enligt materialtabell från företagets leverantör är σtill  207 MPa, och handberäkningar  
visar att 	D@= 270 MPa.  D@	< σtill,  visar att materialet inte klarar av spänningen vilket innebär att ett starkare material 
behövs. 
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Beräkningar för detaljen med diameter 60 

Nedanstående beräkningar baseras på lyftobjekt som har diameter 60 mm.  
 
Villkor 

• Långa diagonalen = 440 ÷ 2 = 220 mm 
• Korta diagonalen = 80 ÷ 2 = 40 mm 

 
C2 = 2202 + 402 = 50000 mm » C ≈ 223,60 
 

Cos α = 
�
��,B
 ≈ 0,179 »α = 79,69 » α ≈ 80º 

 

Fy = Py =1875N 

Fy = F × sin α » 
���	*+,-  ≈ 1906 N  

» F ≈ 1906 N 

Fx = F × cos α » 1906 × cos 79, 69°  

» Fx  ≈ 341N 

 

β = 27° (från ANSYS) 

Py = P × cos β = 
���	./*0	≈ 2104 N 

» P = 2104 N 

 
Svar: F = 1906 N 

 Fx = 341 N 

 P = 2104 N  
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Jämviktsekvation för hela lyfttången med stiftet so m momentpunkt 

Villkor 

• Det antas att diameter på lasten som skall lyftas är 60 mm 
• Det antas att tyngdpunkten för lasten är i linje med tångens centrumlinje 

• L1 = 185 mm 
• L2 = 91 mm 
• LFy = 30 mm 

• Lpy = 33 mm 
 

Fy = Py = 
1×2�  » 

�	×�
� = 1875 N 

 

 

 

»1875× 30 + 341 × 185 + 1875 × 33 - Px × 91 = 0 

»181 210 = Px × 91 

»Px = 
�����
3�  = 1 991,3 N 

»Px	≈ 1 991 N 

T = Fx + Px » 341 + 1 991 = 2332 N 

T = 2332 N 

τ = �4567 » 
�45�	7  ≈ 0,0057 ×T 

τ = 0,0057 × 2332 = 13,3 ≈ 13 MPa 

σj = √3	 × τ  » σj = √3	 × 13,3 = 22,5 MPa  

»σj ≈ 23 MPa 

Svar: Px = 1 991 N 

 T = 2332 N 

 τ = 13 MPa 

 σj  = 23 MPa 
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Beräkningar för detaljen med diameter 80 

Nedanstående beräkningar baserar på lyftobjekt som har diameter 80.  
 
Villkor 

• Långa diagonalen = 340 ÷ 2 = 170 mm 
• Korta diagonalen = 120 ÷ 2 = 60 mm 

 
C2 = 1702 + 602 = 32500 mm »C = 180,27 »C ≈ 180,3 
 

Cos α = 
B
��
,�� ≈ 0,33 »α = 70,56° » α ≈ 71º 

 

Fy = Py =1875N 

Fy = F × sin α » 
���	*+,-  ≈ 1988 N  

»F ≈ 1988 N 

Fx = F × cos α » 1988 × cos 70, 56°  

» Fx  ≈ 662N 

β = 33° (från ANSYS) 

Py = P × cos β = 
���	./*0	≈ 2236 N 

»P = 2236 N 

 

Svar: F = 1988 N 

 Fx = 662 N 

 P = 2236 N  
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Jämviktsekvation för hela lyfttången med stiftet so m momentpunkt 

Villkor 

• Det antas att diameter på lasten som skall lyftas är 80 mm. 
• Det antas att tyngdpunkten för lasten är i linje med tångens centrumlinje 

• L1 = 185 mm 
• L2 = 91 mm 
• LFy = 36 mm 

• Lpy = 29 mm 

 

Fy = Py = 
1×2�  » 

�	×�
� = 1875 N 

 

 

 

»1875× 36 + 662 × 185 + 1875 × 29 - Px × 91 = 0 

»244 345 = Px × 91 

»Px = 
����	3�  = 2 685,1 N 

»Px = 2685 N 

T = Fx + Px »662 + 2685 = 3347 N 

τ = 
�4567 » 

�45�	7  ≈ 0,0057 ×T 

τ = 0,0057 × 3347 = 19,08 ≈ 19 MPa 

σj = √3	 × τ» σj = √3	 × 19,08 = 33,04 MPa  

»σj ≈ 33 MPa 

 

Svar: Px = 2 685 N 

 T = 3 347 N 

 τ = 19 MPa 

 σj  = 33 MPa 
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Resultat  

Tabellen visar olika krafter och deras komposanter, tvärkraften (T), skjuvkraften (τ) och 
Sigma-jämförelsen (σj) på grund av olika dimensioner på detaljen som skall lyftas. 
Beräkningarna baseras på att detaljen har samma vikt.  

 

 

 

FY 

N 

Fx 

N 

F 

N 

PY 

N 

Px 

N 

P 

N 

T 

N 

τ 

MPa 

σj 

MPa 

Ø60 

 

1875 341 1906 1875 1991 2104 2332 13 23 

Ø70 

 

1875 480 1935 1875 2294 2165 2774 16 27 

Ø80 

 

1875 662 1988 1875 2685 2236 3347 19 33 

 

Vi ser i tabellen att när diametern på lyftobjekten ökas, ökar kraftkomposanterna; τ, σj och T. 
Detta indikerar att diameterna har stor betydelse vid lyft med dessa lyftdon eftersom vinkeln α 
påverkas av objektets diameter. 
 
Fortsättningsvis, är tvärkraften på stiftet en viktig hållfasthetsfaktor hos lyfttången eftersom 
stiftet håller ihop hela konstruktionen i denna kritiska punkt.  
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Lyfttång 2  

Beräkningar för lyfttång 2 är i princip samma som för lyfttång 1. Lyfttång 2 används för att 
lyfta rektangel-formade detaljer med en maxlast på 350 kg.  
 
Nedanstående beräkningar visar kraftkomposanterna när tången är i maximalt arbete. Måtten i 
nedanstående figurer har tagits från utförda ProE-beräkningar. 
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Beräkning av kraftkomposanter och momentekvationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villkor 

• Maxlast: 350 kg 
• Testlast (Maxlast x kravfaktor) = 350 × 1,5 = 525 kg 

• α = 83,79° 
• L1 = 285 mm 
• L2 = 317 mm 

• Lfy =37 mm 
• Lpy = 41 mm 

• β =76,76° ≈ 77° (Vinkeln β räknas ut från komposantkrafterna från ANSYS) 
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Fy = Py = 1×2�  » 	�	×�
� = 2625 N 

»Fy = Py = 2625N 

Fy = F × sin α » �B�	*+,- ≈ 2640 N 

 »F = 2640 N 

Fx = F × cos α » 2640 × cos 83, 79° 

»Fx ≈ 286 N 

 

 

 

2640 × 37 + 286 × 285 - 2640 × 41 - Px × 317 = 0 

» Px ≈ 224 N 

P = H�I� + �J� = √224� + 2625� = 2624 N 

»P = 2634 N 

På grund av symmetri får vi att, T = Fx + Px = Skjuvkraften på stiftet. 

T = Fx + Px » 286 + 224 = 510 N 

 

 

Svar: T = 510 N 
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Lyfttång 3  

Beräkningar för lyfttång 3 görs på samma sätt som lyfttång 1 (och 2). Maxlasten för 
lyfttången är 250 kg. 
 
Måtten i nedanstående figurer har tagits från utförda ProE-beräkningar. 
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Beräkning av kraftkomposanter och momentekvationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villkor 

• Maxlast: 250 kg 
• Testlast (Maxlast x kravfaktor) = 350 × 1,5 = 525 kg 

• α = 82,5° 
• L1 = 256 mm 
• L2 = 131 mm 

• Lfy = 35,14 ≈ 35 mm 

• β =75,21° ≈ 75° (β vinkel räknas ut från komposantkrafterna från Ansys programmet) 
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Fy = Py = 
1×2�  » 

�	×�
� = 1875 N 

»Fy = Py = 1875N 

Fy = F × sin α » 
���	*+,��,	 ≈ 1891 N 

 »F = 1891 N 

Fx = F × cos α » 1891 × cos 82, 5° 

»Fx ≈ 246 N 

 

 

 

 

 

 

 

1875 × 35 + 246 × 256 - 1875 × 41 - Px × 131 = 0 

» Px = 394, 85 ≈ 395 N 

P = H�I� + �J� = √395� + 1875� = 1916 N 

»P = 1916 N 

På grund av symmetri får vi att, T = Fx + Px = Skjuvkraften på stiftet. 

T = Fx + Px » 395 + 246 = 641 N 

 

Svar: T = 641 N
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Bilaga 5:  Total FEM-analys på lyfttång 2 
 

 

 

FEM-analys av deformationer på lyfttång 2 med lasten 525 kg (1.5 gånger maxlast). 

 FEM-analys av spänningar på lyfttång 2 med lasten 525 kg (1.5 gånger maxlast). 

Illustration av kraftkomposanter och kraftriktningar (del 1 & 2) samt tvärkrafter (del 3). 
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Bilaga 6: Total FEM-analys på lyfttång 3  

Illustration av kraftkomposanter och kraftriktningar (del 1,2 & 4) samt tvärkrafter (del 3). 

FEM-analys av deformationer på lyfttång 3 med lasten 375 kg (1.5 gånger maxlast). 

 FEM-analys av spänningar på lyfttång 3 med lasten 375 kg (1.5 gånger maxlast). 
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Bilaga 7: Tillverkningsritning på lyfttång 1 
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Bilaga 8: Tillverkningsritning på lyfttång 2 
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Bilaga 9: Tillverkningsritning på lyfttång 3 
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Bilaga 10: Maskinsäkerhetsanalys för lyfttänger 
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Bilaga 11: Avstämning mot standarden AFS 2008:3 
 
Förenklad modell av krav enl. bilaga 1 i AFS 2008:3  

Punkt  Krav enl. bilaga 1 i AFS 2008:3 (maskindirektivet 2 006/42/EG) 
Att 

kontroll
era 

1.1 Allmänt - 
1.1.2 Principer för integration av säkerhet Ja 
1.1.3 Material och produkter Ja 
1.1.4 Belysning Nej 
1.1.5 Konstruktion i syfte att underlätta hantering en Ja 
1.1.6 Ergonomi Nej 
1.1.7 Arbetsstationer Nej 
1.1.8 Säten Nej 
1.2 Styrsystem - 
1.2.1 Styrsystemets säkerhet och tillförlitlighet Nej 
1.2.2 Manöverdon Nej 
1.2.3 Start Nej 
1.2.4 Stopp - 
1.2.4.
1 Normalt stopp Nej 
1.2.4.
2 Stopp under drift Nej 
1.2.4.
3 Nödstopp Nej 
1.2.4.
4 Montering av maskiner Nej 
1.2.5 Val av styr- och funktionssätt Nej 
1.2.6 Fel i kraftförsörjningen Nej 
1.3 Skydd mot mekaniska riskkällor - 
1.3.1 Risk för förlust av stabilitet Ja 
1.3.2 Risk för brott under drift Ja 
1.3.3 Risker orsakade av fallande eller utkastade f öremål Ja 
1.3.4 Risker i samband med ytor, kanter eller vinkl ar Ja 
1.3.5 Risker med kombinerade maskiner Nej 
1.3.6 Risker i samband med variationer i funktionss ätt Nej 
1.3.7 Risker i samband med rörliga delar Ja 
1.3.8 Val av skyddsåtgärd mot risker som orsakas av  rörliga delar Nej 
1.3.8.
1 Rörliga transmissionsdelar Nej 
1.3.8.
2 Rörliga delar som ingår i själva användningen Nej  
1.3.9 Risk för okontrollerade rörelser Nej 
1.4 Krav på egenskaper hos skydd och skyddsanordnin gar - 
1.4.1 Allmänna krav Nej 
1.4.2 Speciella krav för skydd Nej 
1.4.2.
1 Fasta skydd Nej 
1.4.2.
2 Förreglade öppningsbara skydd Nej 
1.4.2.
3 Inställningsbara skydd som begränsar åtkomlighet Nej 
1.4.3 Speciella krav för skyddsanordningar Nej 
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1.5 Risker på grund av andra riskkällor - 
1.5.1 Elektrisk matning Nej 
1.5.2 Statisk elektricitet Nej 
1.5.3 Kraftförsörjning med annat än elektricitet Nej 
1.5.4 Monteringsfel Ja 
1.5.5 Extrema temperaturer Nej 
1.5.6 Brand Nej 
1.5.7 Explosioner Nej 
1.5.8 Buller Nej 
1.5.9 Vibrationer Nej 
1.5.10 Strålning Nej 
1.5.11 Yttre strålning Nej 
1.5.12 Laserstrålning Nej 
1.5.13 Utsläpp av riskfyllda material och ämnen Nej 
1.5.14 Risk för att bli instängd i en maskin Nej 
1.5.15 Risk för att halka, snubbla eller falla Nej 
1.5.16 Blixtnedslag Nej 
1.6 Underhåll - 
1.6.1 Underhåll av maskiner Ja 
1.6.2 Tillträde till arbetsstationer och servicestä llen som används för underhåll Nej 
1.6.3 Frånkoppling av kraftkällor Nej 
1.6.4 Operatörsingripanden Ja 
1.6.5 Rengöring av inre delar Nej 
1.7 Information - 
1.7.1 Information och varningar på maskinen Ja 
1.7.1.
1 Information och informationsanordningar Ja 
1.7.1.
2 Varningsanordningar Nej 
1.7.2 Varning för kvarvarande risker Ja 
1.7.3 Märkning av maskiner Ja 
1.7.4 Bruksanvisning Ja 
1.7.4.
1 Allmänna principer för utformningen av bruksanvis ningen Ja 
1.7.4.
2 Bruksanvisningens innheåll Ja 
2 Ytterligare hälso- och säkerhetskrav för vissa ma skinkategorier Nej 

3 
Ytterligare hälso - och säkerhetskrav för att förhindra risker som upps tår pga 
maskiners mobilitet Nej 

4 
Ytterligare hälso - och säkerhetskrav för att förhindra risker som upps tår i 
samband med lyft Ja 

5 
Ytterligare hälso - och säkerhetskrav för maskiner som är avsedda för arbete 
under jord Nej 

6 
Ytterligare hälso - och säkerhetskrav avseende maskienr som medför 
riskkällor pga av lyft av personer Nej 
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Förenklad modell av krav enl. AFS 2008:3, kapitel 4  

Punkt  Krav enl. bilaga 1 i AFS 2008:3 (maskindirektivet 2 006/42/EG), Kapitel 4 
Att 

kontroll
era 

4 
Ytterligare grundläggande hälso - och säkerhetskrav för att förhindra 
riskkällor i samband med lyft. - 

4.1.2 Skydd mot mekaniska riskkällor - 
4.1.2.
1 Risker på grund av bristande stabilitet Ja 
4.1.2.
2 Maskiner som rör sig längs geidrar eller räls Nej 
4.1.2.
3 Mekanisk hållfasthet Ja 
4.1.2.
4 Brytskivor, trummor, hjul, linor, kedjor och kätt ingar Nej 
4.1.2.
5 Lyftredskap och deras komponenter Ja 
4.1.2.
6 Styrning av rörelser Nej 
4.1.2.
7 Rörelser hos laster under hantering Nej 
4.1.2.
8 Maskiner som betjänar fasta stannplan - 
4.1.2.
8.1 Lastbärarens rörelser Nej 
4.1.2.
8.2 Tillträde till lastbäraren Nej 
4.1.2.
8.3 Risker på grund av kontakt med lastbärare i rör else Nej 
4.1.2.
8.4 Risk för att last faller från lastbäraren. Nej 
4.1.2.
8.5 Stannplan Nej 
4.1.3 Funktionsduglighet Ja 
4.2 Krav för maskiner med annan kraftkälla än handk raft - 
4.2.1 Styrning av rörelser Nej 
4.2.2 Lastkontroll Nej 
4.3 Information och märkning - 
4.3.1 Kedjor, kätting, linor och vävband Nej 
4.3.2 Lyftredskap Ja 
4.3.3 Lyftande maskiner Nej 
4.4 Bruksanvisning - 
4.4.1 Lyftredskap Ja 
4.4.2 Lyftande maskiner Nej 
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Bilaga 12: Färdig statisk provning på lyftdon 1 
 
Benämning:  Lyfttång ø60 – ø80 
Ritnings nr:  42 358 399 
Maxlast:  250 Kg 
Testlast:  250 x 1,5 = 375 Kg 

 
Förord: 
Enl. maskindirektivet AFS 2008:3 ska ett dokument utfärdas tillsammans med CE-
märkningen som visar att tillverkaren eller dennes representant har utfört tester för att 
säkerställa lyftdonets säkerhet. Nedanstående faktorer överensstämmer med kraven i 
maskindirektivet. 

Förutsättningar: 
Lyftdonet beräknas med en säkerhetsfaktor på 4 och testas via ett statiskt prov för att 
säkerställa och garantera att det klarar av de belastningar som det förväntas utsättas för. 

I det statiska provet utsätts tången för en belastning av maxlasten x 1,5 som appliceras på 
ett så verklighetstroget sätt som möjligt (se bild nedan). 

 

Resultat: 
Tången uppvisar inga tecken på deformation eller andra svagheter. Tången kan tas i bruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:  2014-04-23 
Utförare:  Enc 
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Bilaga 13: Färdig statisk provning på lyftdon 2 

 
Benämning:  Lyfttång Satsugnar  
Ritnings nr:  42 358 400 
Maxlast:  250 Kg 
Testlast:  350 x 1,5 = 525 Kg 
 

Förord: 
Enl. maskindirektivet AFS 2008:3 ska ett dokument utfärdas tillsammans med CE-
märkningen som visar att tillverkaren eller dennes representant har utfört tester för att 
säkerställa lyftdonets säkerhet. Nedanstående faktorer överensstämmer med kraven i 
maskindirektivet. 

 

Förutsättningar: 
Lyftdonet beräknas med en säkerhetsfaktor på 4 och testas via ett statiskt prov för att 
säkerställa och garantera att det klarar av de belastningar som det förväntas utsättas för. 

I det statiska provet utsätts tången för en belastning av maxlasten x 1,5 som appliceras på 
ett så verklighetstroget sätt som möjligt (se bild nedan). 

 

Resultat: 
Tången uppvisar inga tecken på deformation eller andra svagheter. Tången kan tas i bruk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  2014-05-28 
Utförare:  Enc
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Bilaga 14: Färdig statisk provning på lyftdon 3 
 
Benämning:  Lyfttång ø70 – ø100 
Ritnings nr:  42 358 401 
Maxlast:  250 Kg 
Testlast:  250 x 1,5 = 375 Kg 

 

Förord: 
Enl. maskindirektivet AFS 2008:3 ska ett dokument utfärdas tillsammans med CE-
märkningen som visar att tillverkaren eller dennes representant har utfört tester för att 
säkerställa lyftdonets säkerhet. Nedanstående faktorer överensstämmer med kraven i 
maskindirektivet. 

 

Förutsättningar: 
Lyftdonet beräknas med en säkerhetsfaktor på 4 och testas via ett statiskt prov för att 
säkerställa och garantera att det klarar av de belastningar som det förväntas utsättas för. 

I det statiska provet utsätts tången för en belastning av maxlasten x 1,5 som appliceras på 
ett så verklighetstroget sätt som möjligt (se bild nedan). 

 

Resultat: 
Tången uppvisar inga tecken på deformation eller andra svagheter. Tången kan tas i bruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:  2014-05-28 
Utförare:  Enc



  Bilaga 15 

 

Bilaga 15: EG-försäkran om överensstämmelse för mas kiner 
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Bilaga 16: CE-skylt för CE-märkt lyftdon 
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Bilaga 17: Allmän bruksanvisning för lyfttänger  
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6.1. Allmänt  ....................................................................................................................... 8 
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1. Allmänt 
 

1.1.Maskinbeteckning 
Lyfttänger 

Ritnings nr: 42 358 399 

Ritnings nr: 42 358 400 

Ritnings nr: 42 358 401 

 

 

1.2.Tillverkare 
Bharat Forge Kilsta AB 

Kilsta Ind.omr. 

Box 428 

691 27 Karlskoga 

 

Tel: 0586-632 00 

Fax: 0586-632 02 

 

1.3.EG-försäkran om överensstämmelse 
Bharat Forge Kilsta AB försäkrar att ovan nämnda maskin överensstämmer med rådande 
maskindirektiv, AFS 2008:3 bilaga 1. 

Giltigt dokument om EG-försäkran om överensstämmelse finns tillsammans med CE-
dokumentationen.  

 

1.4.Allmän beskrivning 
Lyftdonet är avsett att vara ett hjälpmedel vi tunga lyft av stångämnen och färdiga produkter. 
Lyftdonet är tänkt att anslutas till en telfer för manuell hantering av ovan nämnda. Det 
specifika d maxlast samt avsett användningsområde. 

Alla bilder i bruksanvisningen visar lyft av en vevaxel men samma princip gäller vid lyft av 
stångämnen, framaxelbalkar eller andra typer av färdiga produkter som kan hanteras med 
lyftdonet. 
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2. Säkerhet 
 

2.1.Allmänt 
Allmänt gäller att personlig skyddsutrustning ska användas enl. gällande säkerhetsregler på 
företaget där lyftdonet används. Övrigt krävs också erforderlig traversutbildning eller 
liknande för säkra lyft. 

OBS! Lyftdonets maxlast kan överskrida telfersystemets eller annan lyftanordnings maxlast. 
Kontrollera alltid hela systemets maxlast! 

 

 

2.2.Drift 
Alla rörelser är manuellt styrda. Vid belastning skapas ett tryck i tången med hjälp av godsets 
tyngd och skänklarnas vinkel. 

OBS! Klämrisk finns vid fastlåsning/lossning av godset samt vid insidan av lyftdonets 
skänklar. 

OBS! Lyftdon som saknar märkbricka måste skrotas! 

 

 

2.3.Haveri eller blockering 
Vid haveri eller blockering av något slag ska lasten avlägsnas genom att läggas ner på marken 
eller för lasten lämpligt underlag så att eventuella spänningar i lyftdonet inte medför några 
risker vid avlägsnande av dessa. 
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3. Installation 
  

3.1.Allmänt 
Alla lyftdon ska märkas med ett unikt ID nummer för fortlöpande kontroll och tillsyn.  

Samtliga lyftdon ska genomgå ett godkänt statiskt prov (med en last av Maxlast x 1,5) innan 
det tas i bruk. Ansvarig avdelning tillhandahåller register över de unika ID numren. 

 

Lyftdonet fästs i telferns eller lyftanordningens krok enl. bilden.  

 

OBS! Kroken får ej vara större än kättingens ring. 

Kontrollera att kättingen inte har tvinnat sig utan hänger rakt. 
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4. Drift 
 
4.1.Allmänt 
Lyftdonet är avsett att lyfta stångämnen och färdiga produkter. Lyftdonet är tänkt att anslutas 
till en telfer för manuell hantering av ovan nämnda. Det specifika lyftdonet är märkt med 
maxlast samt avsett användningsområde.  

OBS! Kontrollera alltid hela systemets lyftkapacitet (maxlast). 

Lyft aldrig något annat än det som specificerar på lyftdonet, oftast i form av dimension och 
maxlast (ex: ø80-ø100, Maxlast:100kg), eller i tillhörande dokumentation. 

Lyfttänger är avsedda att greppa utvändigt av gods med en form som motsvarar lyftdonet 
(märkt på lyftdonet) och får inte användas som lyftkrokar (ex vid lyft av galler eller liknande) 
eller på annat sätt än den avsedda. 

 

OBS! Klämrisk finns vid fastlåsning/lossning av godset samt vid insidan av lyftdonets 
skänklar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klämrisk 
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4.2.Drift 
 
Hantering: 

Greppa lyftdonet högt upp på dess skänklar. 

OBS! Klämrisk finns vid fastlåsning/lossning av godset samt vid insidan av lyftdonets 
skänklar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klämrisk Klämrisk 
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Se till att lyftdonet greppar ordentligt runt godset och att godset hänger vågrätt och stabilt. 
Samma princip gäller även vid lyft av andra gods än det på bilderna, ex framaxelbalk. 

OBS! Risk finns för att godset glider om lyftdonet placeras felaktigt. 

RÄTT!       FEL!  

 

 

 

 

 

 

RÄTT!       FEL!   

 

 

 

 

 

 

 
Lyft godset försiktigt så att lyftdonet får ett bra grepp. Flytta handen till kättingen för att 
undvika klämrisker mellan skänklarna och för att styr detaljen på ett säkert sätt under lyftet. 

 

 

 

OBS! Annan användning eller arbetssätt än det 
avsedda kan leda till att godset inte sitter ordentligt 
fast i lyftdonet och kan därigenom lossna och falla 
ner. 
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5. Underhåll 
 

5.1.Operatörsunderhåll 
Följande kontroller ska utföras en gång per skift. 

• Att lyftdonet inte är deformerat eller på annat sätt slitet eller skadat. 
• Att lyftdonet inte glappar oskäligt mycket vid stiftet. 
• Att kättingen som förbinder lyftdonet med telfern inte är deformerad eller på annat sätt 

sliten eller skadad. 
 

Om man upptäcker någon brist på ovanstående kontaktas ansvarig driftledare för ytterligare 
kontroll, reparation eller byte. 

5.2.Övrigt underhåll / Tester 
Allt övrigt underhåll görs av underhållsavdelningen. Innan någon form av underhåll eller 
kontroll görs, ska allt gods lossas från lyftdonet. Om nödvändigt plockas lyftdonet ner från 
telfern för att på säkrast sätt kontrollera det.  

Visuell kontroll och statiska tester ska utföras av underhållsavdelningen en gång per år. Den 
statiska testen utförs med en last som motsvarar maxlasten x 1,5. Resultatet av dessa tester 
dokumenteras för varje specifikt lyftdon. 

 

OBS! Lyftdon som har stukats eller deformerats på något sätt får inte riktas utan måste 
skrotas. 

OBS! Lyftdon som saknar märkbricka måste skrotas! 

 

 

6. Skrotning 
 

6.1.Allmänt 
Lyftdon som inte godkänns i de visuella kontrollerna eller de statiska testerna ska skrotas. 
Även alla lyftdon som saknar märkbricka ska skrotas. 

 

När ett lyftdon skrotas ska detta demonteras i delar (sprinten slås ur och kättingen tas bort) så 
att ingen medvetet eller av misstag kan återinföra lyftdonet i drift. 
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Bilaga 18: Handbok för CE-märkning av lyftdon 
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Handbok för CE-

märkning av lyftdon 

 

  

 
 
 

      

Ö r e b r o  U n i v e r s i t e t  

3 / 6 / 2 0 1 4  

Berwa Kader & Babak Vafa 

Handboken är skapad för den som skall CE-märka ett 

lyftdon. Den är ett komplement till rapporten ”CE-

märkning av lyftdon” skrivet av Berwa Kader & Babak 

Vafa år 2014. CE-märkningen är upplagd i en stegvis 

procedur som resulteras i nödvändiga underlag för att 

styrka CE-märkningen. Arbetet genomförs för att 

ansvarsfullt skapa ett lyftdon med tanke på säkerheten 

och hälsan hos de som kommer i kontakt med 

lyftdonet men även med tanke på påverkan av miljön. 
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Inledning 
Denna handbok avses att användas då lyftdon skall CE-märkas på ett företag. Handboken bör 
ses som ett komplement till den utförda rapporten ”CE-märkning av lyftdon”. Anvisningar 
bör ses som riktlinjer och tips på vad man bör tänka på och ha med då man CE-märker ett 
lyftdon. Handboken kan även ses som en checklista för de huvuddelar som gås igenom vid 
CE-märkning. Om något tycks saknas här hänvisas läsaren till själva rapporten. Lyftdon avser 
lyfttänger, lyftkrokar och liknande, relativt enkla, lyftredskap.  Varje delmoment avslutas med 
plats för övriga anteckningar som kan tilläggas för det aktuella fallet. 
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Syfte 
Syftet med handboken är att underlätta arbetsgången vid CE-märkning genom att tydliggöra 
de olika steg som behövs utföras i en effektiv ordning av arbetsuppgifter.  Dessutom fås en 
steg-för-steg procedur i arbetet med CE-märkning av lyftdon inklusive alla nödvändiga 
dokument för att lyftdonet skall CE-märkas.  
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Metod för genomförande 
Arbetet med CE-märkning har delats upp i 10 steg. Dessa steg kan ses som åtskilda när man 
ser de separat men när de sammanställs och läggs ihop syns syftet med hela arbetet. Alla steg 
utförs för att framställa goda underlag för att kunna CE-märka produkten på rätt sätt.  Därför 
rekommenderas det att arbetet utförs i samma ordning och att det ena steget är i stort sett klart 
innan det andra steget tas. 
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Steg 1 – Nulägesanalys 

Vilket/vilka objekt skall lyftas med lyftdonet? 

� Samla in information om det aktuella lyftdonet och om CE-märkning. 
� Ta reda på mått för objektet som skall lyftas.  
� Hur mycket väger objektet? 
� Vilken temperatur har objektet vid lyftet? 
� Ta reda på rätt material med hänsyn till objektets temperatur och tyngd. 
� Ta reda på kravet för maximal belastning (Maxlast). 
� Se över användning av lyftdonet i produktionen. 
� Se checklistan i Bilaga 2 och se över vilka dokument som saknas och vilka som redan 

finns. Se även över vilka krav som är tillämpbara i det aktuella fallet.  

 

Övriga anteckningar: 
______________________________________________________________ 

 

Steg 2 – Framtagning av ritning 
� Se över vilken typ av ritning som önskas, tillverkningsritning rekommenderas.  
� Tänk på positionen av koordinataxlarna, när det gäller kraftriktningarna, som sedan 

skall överföras till FEM-analysen. 
� Bestäm tillverkningsmetod, laserskärning rekommenderas.   
� Bestäm optimala mått på lyftdonet för minimal förbrukning av material med bästa 

möjliga hållfasthet så det klarar av påfrestningarna.  
� Tänk på placering av koordinatsystem t.ex. på stiftet och på båda skänklarna. 

 

Övriga anteckningar: 
______________________________________________________________ 

 

Steg 3 – Hållfasthetsanalys 

Beräkningar genomförs enligt förekommande standarder och på ett verklighetstroget sätt. Ta 
hänsyn till olika faktorer som t.ex. säkerhetsfaktorn och kravfaktorn (1.5 x maxlast) som 
används vid den statiska provningen.  

Handberäkningar 

Beräkna främst på de kritiska punkterna och sedan andra relevanta punkter för att undersöka 
hållfastheten. Beräkningarna bör läggas upp med tydlig röd tråd och sammanhängande för 
ökad förståelse. Framställ beräkningar över spänningar, deformationer, moment och krafter 
som uppstår men även andra relevanta faktorer. 
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 Relevanta formler och tabeller fås från litteratur. Formler som kan behövas: 

• Cos α = Kä!MNOOPQRS	TPUSU	VWXYUSQZ[PQ  

• τ (Tvärkraften på ena skänkeln) = �\N 
• σtill = 

ReL`  

• τtill = σtill × 0,6 

• 	�0 = 0,418H�×� × !1−!2!1×!2 
• Fy = F × sin α   

• Fx = F × cos α 

• τ = 4abR2 
• σj = √3	 × τ		 
• 					?c = c×ℎ26  

• 					Dc = ec?c 

Datorberäkningar 

� Tänk på att koordinater från CAD-programmet ger basen för kraftriktningarna i FEM-
programmet. Rätt riktningar är nödvändigt för en realistisk modellering.  

� Var är belastningsarean på lyftdonet? 
� Anlysera främst kritiska punkter och sedan resten av lyftdonet vid behov och tid. 
� Framställ beräkningar över spänningar, deformationer, moment och krafter som 

uppstår men även andra relevanta faktorer. 

Jämförelse 

Jämför handberäkningar och datorberäkningar med syftet att kontrollera att de är 
verklighetstrogna samt förhållandevis lika. Ta därför hänsyn till möjliga avrundningar och 
förenklingar. Se över resultaten noga innan statisk provning genomförs.  

 

Övriga anteckningar: 
______________________________________________________________ 
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Steg 4 – Maskinsäkerhetsanalys 

Bestäm valet av maskinsäkerhetsanalys som passar för det aktuella fallet utifrån gällande krav 
och regler. Se Bilaga 10 i rapporten för en färdig preliminär riskanalys (PHA).  

I den preliminära riskanalysen bestäms ett antal arbetsmoment och sedan riskorsaker och 
riskverkan för respektive arbetsmoment. Därefter uppskattas riskerna med tanke på hur 
allvarlig skadan kan bli (S1/S2), hur ofta/länge hen exponeras för risken (F1/F2), ifall hen kan 
undvika risken (P1/P2) samt en riskuppskattning (Försumbar risk � Hög risk). Slutligen ges 
förslag till åtgärder för att undvika/eliminera nämnda risker. 

 

Övriga anteckningar: 
______________________________________________________________ 

 

Steg 5 – Avstämning mot standard (AFS 2008:3) 

Se över de specifika kraven i kapitel 4 (AFS 2008:3), visas i sammanfattad version i Bilaga 
11. Men även resterande krav i standarden (AFS 2008:3). Se även över andra krav som 
behöver uppfyllas under projektets gång.  

� Kontrollera versionen av kraven, de senaste föreskrifterna skall användas. 
� Kontrollera att alla krav är uppfyllda  

 

Övriga anteckningar: 
______________________________________________________________ 

 

Steg 6 – Statisk provning av lyftdon 
� Anpassande axel som skall lyftas på provet 
� Vilken last skall provet utföras med (Testlast = kravfaktor (1.5) x maxlast)? 
� Centrera lasten så det allt är i jämvikt 
� Räkna med vikten för det objekt som lyftdonet hänger i 
� Ta reda på den tillåtna maxlasten för lyftanordningen som lyftdonet skall lyftas med 
� Ha kamera nära till hand för att fotografera och dokumentera 

 

Övriga anteckningar: 
______________________________________________________________ 
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Steg 7 – Allmän bruksanvisning 
� Kontrollera vart och hur lyftdonet används 
� Kontrollera vilken/ vilka risker finns 
� Vilka eventuella händelser händ tidigare 
� Vilka säkerheter ska tas hänsyn på, vid användning av lyftdonet 
� Vilken dimension/ storlek  
�  Markera riskzoner tydligt 

 

Övriga anteckningar: 
______________________________________________________________ 

 

Steg 8 – EG-försäkran om överenstämmelse för maskin er 
� Fyll i blanketten för EG-försäkran med information enligt förekommande standard och 

krav. 
� Blanketten undertecknas av huvudansvarig (samt ev. anmäld organ) för att försäkra 

om godkänd CE-märkning 

 

Övriga anteckningar: 
______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Steg 9 – Checklistan 
� Se över ifall andra dokument krävs för det aktuella fallet. 
� Kontrollera checklistan

�  

Se över ifall andra dokument krävs för det aktuella fallet.  
Kontrollera checklistan 
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Steg 10 – Skylt för CE-märkt lyftdon 
� Skylten för CE-markering följer med respektive lyfttång 

 

Övriga anteckningar: 
______________________________________________________________ 
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Avslutande ord 
För mer detaljerad information om varje steg hänvisas läsaren till rapporten. Det statiska 
provet ska utföras helst med hjälp två kunniga personer pga. säkerhetsskäl. Bruksanvisningen 
och maskinsäkerhetsanalysen bör finnas till hand för operatören vid respektive lyftdon.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


