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EXAMENSARBETE 
 
 

Lyfthjälpmedel 
För hantering av tyngder, vid kalibrering av momentgivare 

och digitala momentnycklar. 
 
 
 

Sammanfattning 

Kalibreringsavdelningen vid SAAB automobile AB Trollhättan har nyligen införskaffat 
en rigg för kalibrering av momentgivare och digitala momentnycklar. Riggen består i 
huvudsak av en hävarm, lösa tyngder och elektronisk mätutrustning. De tyngder som 
används vid kalibreringen hanteras i dagsläget helt manuellt. Arbetet är fysiskt 
påfrestande och utförs i en oergonomisk arbetsställning.  

Målet med arbetet är att ha tagit fram och dokumenterat ett koncept på ett hjälpmedel, 
som utifrån de förutsättningar och krav som finns underlättar hanteringen av tyngderna. 

Metoden som användes var DPD (Dynamic Product and Process Development). 
Strategin var att produktutvecklingsarbetet utfördes dynamiskt och med användaren av 
produkten i centrum.  

Tre olika principlösningar utvärderades genom tester med modeller och prototyper. 
Resultatet blev ett verktyg som greppar tyngderna och kan hängas i en travers med ett 
balansblock. 

Greppverktyget fungerar så att det placeras över en tyngd, handtaget kläms ihop så att 
tre friktionsbelägg får kontakt med tyngden, som därefter kan lyftas. Verktygets 
konstruktion gör att klämkraften mellan friktionsbeläggen och tyngden ökar vid lyftet 
och minskar då tyngden avlastas underifrån. För att kunna släppa greppet om tyngden 
måste den avlastas helt så att friktionsbeläggen går fria. 

Hjälpmedlet har vid tester visat sig underlätta hanteringen av tyngderna avsevärt. 
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DISSERTATION 
 
 

Lifting-Aid Device 
To handle weights, when calibrating Torque Transmitters 

 and Digital Torque Wrenches. 
 
 

Summary 
 

The calibration department at Saab automobile AB, Trollhättan has recently acquired a 
test rig to enable calibration of torque transmitters and digital torque wrenches. The test 
rig consists primarily of lever arm, weights and electronic instrumentation. The weights 
used when calibrating are today lifted and handled entirely manually. This work is 
physically demanding and done in a non-ergonomic working position. 

The goal with the work is to develop and document a rough copy of a lifting aid, which 
fulfils the requirements and demands, and simplifies the handling of the weights. 

The method of DPD (Dynamic Product Development) has been adopted throughout the 
development process. The strategy is to work dynamically when developing the 
product, and put the user in focus.  

Three different principal solutions were evaluated using models and prototypes. The 
result was a tool that grips the weights and permits the use of a traverse and a balance 
pulley.  

The gripping tool functions by placing it over the weight and squeezing the handle, 
thereby enabling three friction pads to make contact with the weight, which allows a lift. 
The function of the mechanism increases the grip force when the weight is lifted, and 
reduces it when the weight is supported underneath. The grip can be released only when 
the weight is fully supported.  

This lifting aid device has been proven in practical tests to be of great help when 
handling the weights. 
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Förord 
Som avslutning på mina studier till maskiningenjör vid HTU i Trollhättan har jag under 
10 veckor våren 2003 utfört ett examensarbete vid kalibreringsavdelningen, SAAB 
automobile AB i Trollhättan. För godkännande krävs en skriftlig och muntlig 
presentation av arbetet. Denna rapport motsvarar den skriftliga delen i presentationen 
och kommer att utgöra underlag för den muntliga.  

Examensarbetet riktar sig främst till de personer som arbetar vid kalibrerings-
avdelningen, men även till studenter och personal på HTU.  

Arbetet har utförts enskilt med vägledning av handledare Professor Stig Ottosson HTU 
och Toni Dignéus SAAB. Jag vill tacka Stig och Toni som hjälpt och stöttat mig i mitt 
arbete samt tagit fram ett bra och intressant examensarbete.  

Vill även tacka dem som arbetar på kalibreringsavdelningen för alla värdefulla idéer och 
synpunkter samt den trevliga stämningen under dessa 10 veckor.  

Slutligen vill jag även tacka Kenneth Olsson och Bengt Walleng på avdelningen för 
provutrustning och underhåll som hjälpt mig med ritningar, prototyper och tillverkning 
av slutprodukten. 

Författare: 

Henrik Antonsson 
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Översiktsbild 
Utrustning för kalibrering av momentgivare och digitala momentnycklar. 

 

 

Lista över de detaljer som återkommande benämns i rapporten. 

1 Traversarm 

2 Balansblock 

3 Lång momentarm 

4 Magasin 

5 Kort momentarm 

6 Stapel med tyngder 

7 Förvaringsvagn 

8 Elektriskt ställdon 

9 Mätutrustning 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Utbildningen till maskiningenjör vid HTU i Trollhättan är en CO-OP utbildning på 120 
poäng. CO-OP står för Co-Operative Education och innebär att det teoretiska 
skolarbetet varvas med avlönat praktiskt arbete på ett företag. Det praktiska arbetet är 
indelat i tre praktikperioder, där den sista perioden innefattar ett examensarbete på 10 
poäng. Företaget är i förekommande fall SAAB Automobile AB och examensarbetet har 
utförts vid deras kalibreringsavdelning (TVQC). 

Kalibreringsavdelningen har som arbetsuppgift att kalibrera mätutrustning som används 
i produktionen och inom FoU. Examensarbetet behandlar hanteringen av de tyngder 
som används vid kalibrering av momentgivare och digitala momentnycklar. Kalibrering 
är ett ord som ofta missförstås. Den officiella definitionen är enligt Svensk Standard 
SS 02 01 06  

"följd av åtgärder, som under specificerade betingelser 

 fastställer sambandet mellan ett mätinstruments, en 

 mätuppställnings eller ett materialiserat måtts visning 

 och motsvarande kända värden på en mätstorhet" .  

(www.sp.se)  

1.2 Problembeskrivning 

För kalibrering av momentgivare och digitala momentnycklar har avdelningen 
införskaffat en ny kalibreringsrigg. Riggen består i huvudsak av en hävarm, lösa 
tyngder, magasin och elektronisk mätutrustning. Tyngderna lastas på eller av magasinet 
för att ge ett specifikt moment. En givare som skall kalibreras måste först ”värmas upp” 
genom att maxlasta och avlasta givaren. Därefter genomförs själva kalibreringen som 
går till så att givaren belastas med kända moment i en förutbestämd cykel, för att avgöra 
givarens känslighet och hur linjär utsignalen är. Hävarmen finns i två utförande, en som 
är en meter lång och en som är en halv meter. Valet av hävarm beror på hur stort 
moment man vill belasta momentgivaren med. Tyngder finns i varianterna 100 N, 50 N, 
10 N, 5 N och 2 N. De momentgivare med störst kapacitet klarar upp till 1500 Nm, 
vilket gör att 15st 100N tyngder måste lastas på och av ett flertal gånger. Tyngderna 
hanteras i dagsläget helt manuellt vilket är fysiskt påfrestande. 

Kalibreringsinstruktion (bilaga 1) 
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1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka hur hanteringen av tyngderna kan underlättas och 
därmed minskar risken för förslitningsskador.  

 

 

1.4  Mål 

Målet är att ha tagit fram och dokumenterat ett koncept på ett hjälpmedel, som utifrån 
de förutsättningar och krav som finns underlättar hanteringen av tyngderna. 

 

 

1.5 Avgränsningar 

• Hjälpmedlet kommer enbart vara avsett för tyngden 100N, då övriga anses som 
lätta att hantera utan hjälpmedel.  

• Endast den långa momentarmen används ihop med 100N tyngderna. 
(fortsättningsvis är momentarmen = den långa armen)  

• Några hållfasthetsberäkningar kommer inte att utföras, då det inte föreligger risk 
för allvarliga personskador.  Praktiska tester kommer att vara dimensionerande. 

• Arbetet innefattar ej säkerhetsklassning av hjälpmedlet. Det kommer SAAB 
personal som har den befogenheten att göra innan hjälpmedlet tas i bruk.  

• Val av balansblock kommer att överlämnas åt dem som utför säkerhetsklassning 
då det räknas som lyfthjälpmedel. 

• Det kommer inte att göras någon bruksanvisning som beskriver hur hjälpmedlet 
skall användas. Däremot kommer hjälpmedlets funktion att demonstreras för 
personalen vid kalibreringavdelningen. 
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2 Förstudier och förutsättningar 
Hur hjälpmedlet kan utformas och vilken funktion det skall ha styrs i stor utsträckning 
av de förutsättningar som finns. 

2.1 Tyngderna 

Tyngderna på 100 N är runda med diameter 205 mm och höjd 41,5 mm. De har ett spår 
som är 14 mm brett som går från kanten in till centrum. Spåret är till för att tyngden 
skall hållas på plats i magasinet. De är tillverkade av KMX (en avdelning inom SAAB) 
och kalibrerade av SP Borås (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). En 
kalibrering kostar 15 000 sek vilket utesluter att de modifieras. Kalibreringen utfördes i 
toleransklass M3 vilket innebär att en nominell massa på 10 185,7 g (100 N) inte får 
avvika mer än 5 g. Toleranskravet anger indirekt att tyngderna inte får bli skavda, 
deformerade eller utsatta för magnetism. 

Kalibreringsprotokoll (bilaga 2, 3) 
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2.2 Magasinen 

Magasinen som hänger i vajrar är demonterbara och märkta med 1 och 2. Siffrorna 
anger på vilken sida respektive magasin skall placeras. De är således kalibrerade ihop 
med momentarmen och bör ej modifieras. 

Det är mycket viktigt att spåret på de tyngder som lastas i magasinet placeras i olika 
riktningar i förhållande till varandra (se bild). Om så inte sker förskjuts masscentrum 
från centrum av stapeln. Stapeln med tyngder kan då tippa och skada personal och/eller 
kalibreringsutrustning. (Det har inträffat notera märkena i mattan till höger om 
tyngderna )  

 

Då tyngderna inte används förvaras de i staplar på en vagn som går på hjul. Vagnen är 
också försedd med runda stänger vilka passar spåret i tyngderna och förhindrar att 
staplarna tippar. 
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2.3 Travers  

För att underlätta byte av momentarm används en travers, som finns monterad i 
anslutning till kalibreringsriggen. I traversen hänger det ett balansblock som är inställt 
för att balansera upp tyngden av den långa momentarmen. Den korta armen lyfts på 
plats manuellt. Traversen kan även utnyttjas för lyft av tyngderna. 
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2.4 Momentarmen 

Momentarmen är symetrisk och lagrad på mitten. Givaren eller momentnyckeln som 
skall kalibreras monteras med en fixtur i centrum av momentarmen. Vilken sida 
tyngderna lastas på, avgörs av vilket håll givaren ”går” åt. Tyngderna måste alltså kunna 
flyttas mellan de båda sidorna. 

När tyngder lastas på och av ändras momentarmens vinkel mot horisontalplanet. 
Vinkeln får ej vara större eller mindre än 8 grader, för att mätresultatet skall vara 
tillförlitligt. Vinkeln kan om den överskrider 8 grader justeras med ett elektriskt 
ställdon. Vinkelns variation och antalet tyngder i magasinet gör att höjden från golvet 
till översta tyngden varierar från 200 mm till 800 mm. 

2.5 Mätresultatet 

När tyngderna lastas i eller ur magasinet under ett kalibreringsförlopp är det av största 
vikt att mätresultatet inte påverkas negativt av tyngdhanteringen. Tyngderna måste 
placeras i magasinet på ett sådant sätt att inte givaren utsätts för ett större eller mindre 
moment än vad som är avsett. 

2.6 Säkerhetsklassning 

”Ett hjälpmedel som lyfter en last åt användaren räknas som lyfthjälpmedel” 

(Sten-Olof Hedlund SAAB). 

Som lyfthjälpmedel räknas t.ex. el-telfer, balansblock, och vacuumlyft. För att få 
tillstånd att använda ett lyfthjälpmedel krävs att det testas och klassas av ansvarig 
personal inom SAAB. Ett manuellt hjälpmedel som t.ex. ger bättre grepp eller fördelar 
tyngden räknas däremot inte som ett lyfthjälpmedel och kan användas fritt. 
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3 Genomförande 

3.1 Metod och strategi 

Metoden som användes var DPD (Dynamic Product and Process Development). 
Strategin var att produktutvecklingsarbetet utfördes dynamiskt med användaren av 
produkten i centrum.  

”Dynamiskt handlande innebär att lägga ut en grov kurs mot 

 ett rörligt mål och att sedan kontinuerligt justera riktningen 

 förbi grynnor och skär” (Ottosson 1999). 

Genom att tidigt i utvecklingsarbetet tillverka enkla modeller och prototyper kan en 
principlösning utvärderas med tester i användarmiljö. Modellerna och prototyperna 
modifieras och testas fortlöpande för att optimera funktioner och egenskaper. Det är ett 
tidseffektivt och mycket kreativt sätt att ta fram en ny produkt.  

Metoden valdes då den passar mycket bra till den här typen av arbete. Det finns tillgång 
till verkstad för tillverkning och justering av prototyper och arbetet utförs i nära 
anslutning till momentriggen, vilket underlättar kontinuerliga tester.  

Metoden beskrivs mer ingående i Dynamisk Produktutveckling ( Ottosson 1999 ). 

3.2 Ganttschema 

 

Aktivitet\ Vecka   3 4 5 6 7 8 9 10 12 

Förstudier x         

BAD 
(BrainAidedDesign) 

 x x       

PAD 
(PaperAidedDesign) 

  x x      

MAD 
(ModelAidedDesign) 

   x x x    

CAD 
(ComputerAidedDesign) 

      x   

Dokumentation        x x 
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3.3 Problemidentifiering vid tyngdhanteringen 

Genom att studera arbetsrutinerna vid momentriggen och intervjua dem som arbetar 
med den kunde följande problem identifierades. 

3.3.1 Svårt att greppa tyngderna  

Tyngderna som är runda, släta och utan någon kant eller fas nedtill är mycket svåra att 
få grepp om, då de ligger staplade på varandra. Formen och tyngden (100 N) gör det 
nödvändigt att använda båda händerna. Detta gäller både då de skall plockas från 
förvaringsvagnen och från magasinet. Med båda händerna upptagna av att hålla 
tyngden, är det svårt att träffa rätt med tyngdens spår, mot magasinet som hänger fritt 
och lätt flyttar på sig. Det är dessutom stor risk att klämma fingrarna när en tyngd skall 
placeras i magasinet eller på vagnen.  

3.3.2 Oergonomisk arbetsställning 

Magasinets bottenplatta är med momentarmen horisontell ca 200 mm över golvet. När 
en tyngd skall placeras i magasinet måste man böja sig djupt ned i en oergonomisk 
ställning och med båda händerna placera tyngden i magasinet. Det är dessutom svårt att 
i denna ställning lägga på tyngden försiktigt, vilket är ett krav för att få ett bra 
mätresultat. Det är mycket påfrestande för rygg och axlar att utföra denna rörelse. 
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3.4 Kravidentifiering 

I samråd med handledare och de personer som arbetar vid riggen identifierades 
primärkrav och de viktigaste sekundärkraven som ett hjälpmedel måste uppfylla.  

Primärkrav 

• Underlätta hanteringen av tyngderna. 

Sekundärkrav 

• Ej påverka mätresultatet negativt. 

• Vara lätt att använda. 

• Vara ofarligt för användaren. 

• Vara ekonomiskt försvarbart. 

3.5 Principlösningar 

När förutsättningar, problem och krav var identifierade inleddes det kreativa arbetet att 
generera abstrakta principlösningar. De abstrakta lösningarna togs fram dels genom eget 
kreativt arbete men även via diskussioner med handledare, personer inom avdelningen 
och studiekamrater. Principen för de lösningar som togs fram var följande. 

• Variera belastningsmomentet utan att behöva hantera tyngderna. 

• Kunna skjuta över tyngderna i stället för att lyfta dem. 

• Verktyg som greppar tyngden och kan hängas i ett balansblock. 

3.6 Konceptgenerering  

För att utvärdera hur och om de dimensionslösa principlösningarna kan vidareutvecklas 
till konkreta detaljerade koncept utfördes följande moment. 

BAD  

Kreativt tankearbete där principlösningarna utvecklades var för sig till konceptförslag. 
Det togs i detta moment stor hänsyn till förutsättningar och krav.  
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PAD  

De konceptförslag som BAD genererade skissades ned för att visa funktioner och 
dimensioner. Med hjälp av skisserna kunde konceptförslagen åskådliggöras som mer 
detaljerade koncept.  

Skisser på greppverktyg. 
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MAD  

MAD innebär att göra enkla modeller av koncepten. Modellerna tillverkades i detta fall 
av papp. Med dessa modeller utfördes enkla tester för att vidareutveckla och optimera 
koncepten.  

Pappmodeller av greppverktyg. 
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Vid utprovningen av greppverktyget visade det sig svårt att utföra realistiska tester med 
enkla pappmodeller. Modellerna ersattes därför med prototyper i metall. 

 

Utprovning av den färdiga produkten. 
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3.7 Konceptbeskrivning  

3.7.1 Stapelmagasin 

Konceptet bygger på att tyngderna staplas med en distans som skiljer dem åt. En 
rundstång med spår ersätter det befintliga magasinet och löper i centrum av stapeln. 
Med hjälp av en gaffelsprint som passar i dessa spår kan man aktivera valfritt antal 
tyngder. Funktionen kan liknas vid den man finner på träningsredskap. De mindre 
tyngderna kan placeras manuellt överst i stapeln. 

 

3.7.2 Flyttbart förvaringsmagasin  

Tyngderna förvaras i ett magasin med hyllor som separerar dem från varandra, vilket 
gör det möjligt att skjuta över tyngderna från förvaringsmagasinet till momentriggens 
magasin. Förvaringsmagasinet är tänkt att ersätta den vagn tyngderna ligger på när de 
inte används. Det måste vara höj och sänkbart, för att kunna kompensera för den 
varierande höjden på magasinet i momentriggen. Det finns en mängd olika varianter av 
höj och sänkbara vagnar på marknaden som skulle kunna utgöra grund för konceptet. 

(Bilaga 4, 5, 6) 
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3.7.3 Greppverktyg och balansblock 

3.7.3.1 Vakumstyrt greppverktyg  

Ett sätt att lyfta föremål som är svåra att få grepp om är att utnyttja vakuum. 
Utrustningen består av en vakuumpump och sugkopp. Sugkoppar finns i en mängd olika 
standardstorlekar och utförande, men de kan även anpassas till det föremål som skall 
lyftas. 

 

(www.vacoma.com) 

Ett magnetstyrt greppverktyg skulle också kunna vara ett alternativ, men det uteslöts då 
tyngderna inte får utsättas för magnetism. 

3.7.3.2 Mekaniskt greppverktyg 

Eftersom tyngderna ligger staplade på varandra utan mellanrum och inte är fasade i 
nedkant medges inte någon direkt mekanisk låsning av tyngden. Ett alternativ är då att 
utforma verktyget så att det åstadkommer en klämkraft på tyngdens sidor. Klämkraften 
måste vara så stor att friktionskraften mellan tyngd och verktyg räcker för att lyfta 
tyngden. För att åstadkomma denna klämkraft testades följande lösningar. 

• En skruv som manövreras med handkraft (typ skruvtving).  

• En excenter som låser mot tyngden (typ snabbspännare). 

• Klämkraften åstadkoms av en tång som genom utväxling kläms ihop av 
egentyngden.  (Principen återfinns i exempelvis timmersaxar). 
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3.7.3.3 Balansblock 

Det finns balansblock av olika typer den vanligaste justeras för en specifik last. Men det 
finns även de som har inbyggd lastsensor, vilket gör att blocket balanserar upp lasten, 
även om den varierar. Den senare varianten antas passa till detta ändamål. Nedan visas 
exempel på en elektronisk helbalanserande balanslyftare (Liftronic easy). 

 

(www.botab.se)
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4 Resultat 

4.1 Stapelmagasin 

Det kreativa arbetet med BAD resulterade i att konceptet lades ned. Det visade sig inte 
möjligt att få till önskad funktion utan att modifiera tyngderna och de befintliga 
magasinen, vilket inte var önskvärt.  

4.2 Flyttbart förvaringsmagasin 

• Då det inte är möjligt att sänka ned magasinet under golvnivå var man tvungen 
att ta den understa tyngden i magasinet först för att komma i rätt nivå. Magasinet 
i momentriggen hänger och pendlar i en vajer och måste fixeras med ena 
handen, samtidigt som man med den andra handen skjuter över tyngden från 
förvaringsmagasinet till momentriggens magasin. Detta gjorde att hanteringen 
blev omständig och arbetsställningen var oergonomisk. 

• Spåren i tyngderna hamnade alla åt samma håll då de placerades i 
momentriggens magasin, vilket krävde ett extra moment när tyngderna måste 
vridas i efterhand.  

• Det krävdes mycket justering i höjd av magasinet för att kunna skjuta över 
tyngderna på ett korrekt sätt. Man slipper dock lyfta tyngden manuellt. 

4.3 Greppverktyg och balansblock 

4.3.1 Vakuumstyrt greppverktyg 

Arbetet med konceptet lades ned då kostnaden att införskaffa den utrustning som krävs 
ansågs för hög. Enligt Kennet Alvbrink vid Vacoma (Vakuum & Materialhantering AB 
Huddinge) skulle en komplett utrustning kosta ca. 30.000 sek. Priset varierar dock 
beroende på sugfotens utformning, i det här fallet måste en specialfot tillverkas på grund 
av spåret i tyngden.  

4.3.2 Mekaniskt greppverktyg 

De praktiska prov som utfördes med de tre varianterna visade att alla tre gav tillräcklig 
klämkraft för att säkert lyfta tyngden. Provlyften utfördes med dubbel tyngd (200 N). 
Skruvtvings och snabbspännarvarianterna hade i stort sett identisk funktion där tyngden 
låstes fast och lossades i separata moment. Tångvarianten hade dock de fördelarna att 
den kunde hanteras med en hand, färre moment, man kunde greppa och placera tyngden 
i magasinen med känsla och utan att påverka mätresultatet.  
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4.4 Analys av resultaten  

4.4.1 Stapelmagasin 

Med andra ekonomiska förutsättningar och fortsatt utvecklingsarbete skulle troligen ett 
stapelmagasin ha varit ett bra alternativ. Ett sådant koncept skulle eliminera 
grundproblemet då det inte krävs någon hantering av tyngderna.  

4.4.2 Flyttbart förvaringsmagasin 

Testerna med det rörliga förvaringsmagasinet kunde möjligen ha givit ett mera 
rättvisande resultat om en prototyp hade tillverkats. Det hade gjort det möjligt att testa 
med de riktiga tyngderna i stället för med de tyngdatrapper som användes i 
pappmodellen. Att ta fram en prototyp ansågs för dyrt, tidskrävande och inte befogat då 
resultaten med pappmodellen inte var så positiva.  

4.4.3 Greppverktyg och balansblock 

Resultatet av klämkraftstesterna med de mekaniska greppverktygen kan anses 
tillförlitliga då de utfördes med representativa prototyper. De visade att det skulle vara 
möjligt att konstruera ett fungerande greppverktyg oavsett variant. Vid mer tillämpade 
tester som i och ur lastning av tyngder framstod dock tångvarianten som klar segrare. 
Den kunde användas med en hand, man slapp låsa fast tyngden i ett separat moment och 
hanteringen påverkade inte mätresultatet negativt. 

4.5 Val av koncept 

Det slutgiltiga valet av koncept gjordes utifrån analysen av resultatet och synpunkter 
från dem som arbetar vid momentriggen. Resultatet visade att ett greppverktyg av 
tångmodell var det bästa. De som arbetar vid momentriggen fick möjligheten att testa 
prototypen och ge sina synpunkter. Då deras synpunkter var enbart positiva, beslutades i 
samråd med min handledare Toni att satsa fullt ut på konceptet.  
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5 Beskrivning av greppverktyget 

 

1. Friktionsbelägg 

2. Hävarm 

3. Handtag 

4. Lyftögla 
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5.1 Ingående detaljer 

Som hävarmar utnyttjades en cantileverbroms från Shimano, avsedd för mountainbike 
(BR-CT91). Den är mycket flexibel och enkel att justera, samt att det är lätt att finna 
reservdelar vid eventuellt slitage. De ordinarie bromsbeläggen byttes ut mot runda 
spindlar med mjukare gummiblandning för att öka friktionen och ge bättre grepp. 
Montering och slutjustering utfördes av undertecknad vid kalibrerings-avdelningen.  

(www.shimano.com) (bilaga 7) 

 

5.2  Ritningar 

Ritningarna på övriga detaljer gjordes i Auto-Cad och skickades tillsammans med en 
arbetsorder till avdelningen för provutrustning och underhåll.  

(Bilaga 8, 9, 10, 11) 

5.3 Funktion 

Greppverktyget fungerar så att det placeras över tyngden, handtagen kläms ihop så att 
de tre friktionsbeläggen får kontakt med tyngden, som därefter kan lyftas. Lyftet kan 
ske antingen manuellt eller med hjälp av ett balansblock. Friktionsbeläggen består av 
två rörliga återfjädrande på sidorna och ett fast baktill. Konstruktionen gör att 
klämkraften mellan friktionsbeläggen och tyngden ökar vid lyftet och minskar då 
tyngden avlastas underifrån. För att kunna släppa greppet om tyngden måste den 
avlastas helt så att friktionsbeläggen går fria. Ur säkerhetssynpunkt är detta mycket bra 
då det förhindrar att tyngden lossnar ofrivilligt.  

Funktionen bidrar även till att tyngden kan placeras i magasinet med minimalt slitage 
och utan att greppverktygets egentyngd påverkar mätresultatet.  
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6 Egna reflektioner 
Om det varit ekonomiskt möjligt att tillverka nya tyngder och magasin till 
momentriggen tycker jag att konceptet med ett stapelmagasin hade varit det optimala. 
Det hade varit mycket smidigt att enbart behöva flytta en gaffelsprint för att ändra 
belastningsmoment. Detta är något man bör ha i åtanke om det blir aktuellt att ersätta 
den befintliga riggen eller komplettera med en till. 

Både stapelmagasin och hyllmagasin har som jag anser det en mycket positiv egenskap. 
Nämligen att de tvingar användaren att använda hjälpmedlet. Det går ju inte att lyfta 
tyngderna manuellt. Det är allt för vanligt att det finns hjälpmedel som rationaliseras 
bort av en eller annan anledning. 

En fördel som jag ser det med att använda ett greppverktyg, är att det kan användas 
separat eller hängas i ett balansblock. Vid kalibrering av enstaka givare kan man 
använda verktyget för att plocka tyngder manuellt. Medan man vid kalibrering av 
många givare eller givare med stor kapacitet (kräver många tyngder) kan hänga det i ett 
balansblock.  

En nackdel är dock att verktyg och tyngd blir något framtungt vid manuell hantering 
vilket kräver viss styrka i handleden. Det finns ju också en risk att man av olika 
anledningar inte utnyttjar möjligheten att hänga det i ett balansblock.  

Utformningen på greppverktyget tycker jag är robust och enkel. Det som bör ses över är 
vajern så att den inte fransar upp sig och eventuellt någon droppe olja på de rörliga 
detaljerna. Om man valt något av de andra alternativen med en skruvtving eller 
snabbspännare, hade verktyget fått färre rörliga delar och blivit ännu robustare. Men 
priset för en robustare konstruktion hade blivit en sämre funktion. Det är svårt att veta 
när man spänt eller skruvat fast tyngden tillräckligt hårt för att kunna lyfta den säkert. 

Greppverktygets utformning och funktion skulle förmodligen gå att optimera ytterligare, 
med tanke på tillverknings, monterings och material kostnader.  Men då det inte är fråga 
om någon serietillverkning ansåg jag det inte befogat.  
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7 Slutsats 
Greppverktyget har genom praktiska tester visat sig underlätta hanteringen av tyngderna 
avsevärt. Det är mycket lättare att greppa och lyfta tyngderna med ett ergonomiskt 
utformat verktyg än att lyfta för hand. Kombineras det senare med ett balansblock har 
även lyftmomentet eliminerats. Verktyget har tagits fram utifrån de förutsättningar som 
fanns och uppfyller de krav som ställts. Det kan i och med detta konstateras att målet 
med arbetet har uppnåtts.  

Kalibreringsinstruktionen bör uppdateras så att den innefattar hanteringen av 
greppverktyget. 

Hoppas att det kommer att användas så att onödiga förslitningsskador förhindras vilket 
var en viktig del av syftet med arbetet!  

Henrik Antonsson 

 



 Lyfthjälpmedel 
 

 26 

8 Referensförteckning 

Bobotab AB Strängnäs Företag som saluför lyftanordningar [Elektroniskt].    
Tillgänglig: www.botab.se [2003-02-20]. 

Dignéus Toni SAAB Automobile AB Trollhättan Avdelningschef kalibreringen         
Tel: 0520-85083 

Forktrucs-London Företag som saluför lyftanordningar [Elektroniskt].           
Tillgänglig: www.forktruckslondon.com [2003-02-21]. 

Hedlund Sten –Olof SAAB Automobile AB Trollhättan Lyfthjälpmedel                     
Tel: 0520 86675 

Intra materialhantering AB Helsingborg Lösningar för Materialhantering [Elektroniskt]. 
Tillgänglig: www.intra.se [2003-02-20]. 

Olsson Kenneth SAAB Automobile AB Trollhättan Provutrustning och underhåll      
Tel: 0520 85293 

Ottosson, S (1999): Dynamisk Produktutveckling, Tervix Förlag, Floda 

Shimano Tillverkare av cykeldetaljer [Elektroniskt].                                         
Tillgänglig: www.shimano.com [2003-02-27] 

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut [Elektroniskt].                         
Tillgänglig: www.sp.se [2003-02-10]. 

Walleng Bengt SAAB Automobile AB Trollhättan Provutrustning och underhåll        
Tel: 0520 84325 



 Lyfthjälpmedel 
 

 27 

Bilaga1 
KALIBRERINGSINSTRUKTION FÖR MOMENTGIVARE ( GMM-XXX) 

Omfattning och tillämpning  
Instruktionen omfattar momentgivare för statiska och roterande moment. 
Åtgärder före kalibrering   
Kontrollera kontakter och kablar med avseende på eventuella skador.  
Instrument med givaren ansluten skall vara påslaget minst 30min innan kalibrering påbörjas. 
Kalibrering 
Utrustning  
Momentarm: GN-050 Norbar 21428 10-1500Nm  GN-049 Norbar 21421 5-100Nm  
Viktsats:      MAS-019 Saab 15 st. 100N  
                    MAS-020 Saab 10 st. 20N , 1st 10N , 1 st. 5N , 1 st. 2N  
Förstärkare: BRK-006 Saab Kal04 
Multimeter:   UID-210 Fluke 8842A 
Miljö 
20°C ±4°C.( ±1°C under kalibreringen) 
Utförande 
 
OBS! För att förhindra korrosion på vikterna skall skyddshandskar användas. 
 
Montering 
Montera givaren i lämplig fixtur   
Anslut momentarmen till givaren alt lagerbocken, koppla de vajerförsedda vågskålarna till momentarmen. 
Kontrollera att rätt vågskål sitter på rätt sida av momentarmen, de är märkta med 1 resp. 2. 
Anslut givaren till instrumentet alt förstärkare Saab Kal 04  
 
Förlast 
Lasta givaren till 100% av mätområdet behåll lasten i 2 minuter.  
 
Kalibrering  
Fördela 6 mätpunkter inom givarens mätområde varav 0% skall vara den första och 100% den sista. 
Lägg på vikterna försiktigt för att förhindra dynamiska översväng på momentet 
Låt givaren stabiliseras minst 30s innan avläsning sker. 
Givaren får inte avlastas mellan mätpunkterna. 
Vid 100% last skall momentet behållas i 2 min innan avläsning. 
Lasta av till näst högsta mätpunkten låt det stabiliseras 30 s före avläsning. 
Upprepa tills givaren är avlastad. 
Lasta givaren till första mätpunkten och upprepa tills 100% last har uppnåtts. 
Avlasta givaren. 
Mätosäkerhet 
Givare med lagerbock och egen indikeringsenhet : ±0,09% (instrumentets upplösning ej medräknad) 
Givare utan lagerbock med egen indikeringsenhet: ±0,06% (instrumentets upplösning ej medräknad) 
Givare med lagerbock och Saab Kal04 + Multimeter: ±0.13% 
Givare utan lagerbock och Saab Kal04 + Multimeter: ±0.12% 
Mätosäkerhetsberäkningen  beskrivs i dokument TVQC-03-026  
 
Utvärdering/ villkor för godkännande 
Villkor för godkännande: Enligt tillverkarens specifikation om inte annat anges i Utrustningsregistret.  
Dokumentation 
Kalibreringsresultatet skall dokumenteras i protokollmall TVQC-03-008  
Referenser 
EA Guidelines on the Calibration of Static Torque Measuring Devices EA-10/14 June 2000 –
rev.00 
Angivande av mätosäkerhet vid kalibrering EAL-R2-Sv Utgåva 2 Jan1999  (EA-4/02) 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 

 
www.intra.se 



 Lyfthjälpmedel 
 

 32 

Bilaga 6 
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Bilaga 8 
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Bilaga 9 
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Bilaga 11 

 


