
 

Mekaniskt brytjärn 

Ett verktyg som ska underlätta vid manuell trädfällning 

Peter Tunåker 

  



Mekaniskt brytjärn  2015-09-24 

   

Peter Tunåker   peter.tunaker@gmail.com 2 

Förord 
 

Det här är dokumentationen för mitt examensarbete i maskinteknik och den avslutande delen 

av min utbildning för högskoleingenjör. 

Arbetet har spunnit över en tid på ca 10 veckor och innefattar 15 högskolepoäng som 

utmynnar i en högskoleingenjörsexamen i maskinteknik. 

Arbetet har utförts vid Kogertek i Umeå, på uppdrag av uppfinnaren Tage Norén. 

 

Särskilda tack vill jag utdela till Gustav Nilsson som varit till min hjälp på plats. Catrin, Frode 

och Tyr Tunåker, min familj som har härdat ut under tiden. Staffan Schedin som var min 

handledare vid Umeå universitet, Tillämpad fysik och elektronik (tfe). Ävenså alla de andra 

anställda hos Kogertek som varit till hjälp och skjutit till idéer samt som i samvaron bringat 

en trevlig tillvaro under tiden för examensarbetet. 

 

Umeå, september-2015 

 

Peter Tunåker 
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Sammanfattning 
 

Detta arbete syftar till att utveckla ett verktyg som i form av ett mekaniskt brytjärn, skall 

underlätta manuell trädfällning. 

En prototyp var redan tillverkad, bestående av svetsade komponenter i stål. Genom 

fortlöpande tekniska diskussioner med uppfinnaren, uppdragstagaren och handledare trädde 

en kravspecifikation fram. Efter en funktionsanalys av denna anordning följde beräkningar för 

att ta fram underlaget till en mekanisk modell. Geometriska samband upprättades för att 

utforma brytjärnets ingående delar och dessas funktioner. Simuleringar avseende på 

hållfasthet med hjälp av CAD-programmet Solid Works och granskning av den mekaniska 

funktionen utmynnade i en ny förenklad variant av brytjärn. Det nya förenklade varianten 

godtogs av uppfinnaren, varpå ritningsunderlag för verktyget kunde framställas. 

 

Under tiden för arbetet har uppfinnaren förberett sin patentansökan för brytjärnet och därför 

har arbetet sekretessbelagts inom den krets som innefattas av Kogerteks anställda samt vissa 

andra personer som varit inblandade i patentutformningen.  

 

Brytjärnet som togs fram har en kraftig utväxling, dvs. en förstärkning av kraften från 

handtaget med en faktor 25 och lyfter 50 mm i fällskäret. Verktyget skulle i teorin väga ca 

1800 g och skulle kunna användas för att fälla ett träd med en diameter på högst ca 40 cm.  

Ritningsunderlag skickades till verkstad för detaljtillverkning och ett brytjärn har tillverkats 

och testats. 

 

Summary 
 

The purpose of the work resulting in this report is to develop a mechanically enhanced 

breaking bar, or prying bar, for bringing down trees. 

There was already a prototype to study, which was assembled by welded steel components. 

A specification of demands took form after continuous technical discussions with the 

inventor, assignee and mentors. 

When an analysis of this device and its function was made, the work continued with 

calculations to establish the foundation to design a mechanical model. 

Geometrical relationships were established to design the sub-components of the breaking bar 

and its functions. Simulations regarding material strength and mechanical function were made 

by the use of different modules in the CAD-software Solid Works and led to a simplified 

version of the breaking bar. The new simplified version was accepted by the inventor and the 

drawings for the new tool could now be made. 

During the time of this work the inventor has prepared his patent request and therefore this 

work has been classified and considered under secrecy for the inner circle persons containing 

the Kogertek-employees. 

The breaking bar which was produced with its powerful gear ratio is amplifying the force 

from the handle by a factor 25 and lifts 50 mm in the felling cut of the tree. In theory the tool 

would weigh approximately 1800 grams and can be used to bring down a tree with a diameter 

of at most 40 cm. Drawings for the constituent components were sent to a workshop to be 

manufactured and a mechanical breaking bar was assembled and tested. 
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BETECKNINGAR 

Beteckning Förklaring Övrigt 

S  Längd på dragskaft Konstruktionsmått 

GS  Drivkugghjulets båglängd m.a.p. dess axelcentrum Ekvationen för en cirkelbåge 

KS  Ingreppets båglängd mellan drivkugghjul och kuggbåge Ekvationen för en cirkelbåge 

H  Teoretisk lyfthöjd/brythöjd  

G  H:s motsvarighet vid drivkugghjulet  

KC  Axelcentrum för drivkugghjul Positionsangivelse 

LC  Axelcentrum för länk Positionsangivelse 

SC  Axelcentrum för stödtunga Positionsangivelse 

HC  Stödpunkt mot stubbe Positionsangivelse 

JC  Rotationscentrum Positionsangivelse 

T  Total bredd av alla bryt-och stödtungor inkl. ev. spalter Konstruktionsmått 

1T  Bredd på bryttunga Konstruktionsmått 

2T  Bredd på stödtunga Konstruktionsmått 

L  Länkens totala längd Konstruktionsmått 

l  Länkens längd mellan KC  och SC   

1l  Axelavstånd mellan KC  och LC  211 kkl   

2l  Axelavstånd mellan LC  och SC   

3l  Teoretisk båglängd mellan JC  och SC  Endast 1:a prototyp 

4l  Avstånd mellan JC och LC  -\\-  

5l  Vertikala kateten till LC  där hypotenusan är Hr  -\\-  

6l  Horisontala kateten där hypotenusan är Hr  -\\- 

7l  Initialt ett mått mellan HC  och SC  -\\- 

8l  Horisontala kateten där 5l är den vertikala och 2l är hypotenusa 
-\\-  

768 lll   

D  Brytdjup in i fällskäret Konstruktionsmått 

S  Arbetsslag, skaftets utslag i grader/radianer  

J  Länkens vridningsvinkel  

H  Total vridningsvinkel vid HC  m.a.p. LC  Endast 1:a prototyp 

K  Vinkel mellan stoppklackar för drivkugghjulet  

1k / 1d  Radie/diameter på drivkugghjul  

2k / 2d  Radie/diameter på kuggbåge  

Hr  Radie mellan HC  och LC  Endast 1:a prototyp 

CJ  Horisontallinjen där J sammanfaller med 2H  
Alltjämt belägen vid 2H  

för nya versionen 

SM  Moment som krävs för att fälla trädet Vid spak/handtag 

1F  Kraft som används i Utväxlingsekvationen Härledning 

HF  Kraften från trädet Ställs emot SF  

SF  Kraften från spaken/handtaget Ställs emot HF  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund/Företagspresentation 
Uppfinnaren Tage Norén hade vänt sig till Kogertek i Umeå för att utveckla en idé med 

mekaniskt brytjärn för trädfällning. Norén är intresserad av många olika discipliner inom 

hantverk och teknik och har uppfunnit saker tidigare. Han hade upptäckt att man kan bygga 

ett verktyg för att kunna öka säkerheten, men även att göra det mindre ansträngande vid 

manuell trädfällning. Ett sådant verktyg skulle kunna underlätta i olika uppgifter inom 

manuellt skogsbruk, till exempel i trädgårdar, gallring, röjning och övrig trädvård. Verktyget 

som produkt kan användas av såväl professionella arborister som privatpersoner. Uppgiften 

fanns lämplig att genomföra som ett examensarbete och var dessutom ett intressant projekt. 

Norén hade lämnat in sitt ursprungliga mekaniska brytjärn på Kogertek i Umeå för vidare 

produktutveckling. Skälet till att detta uppdrag bedömdes vara lämpligt som examensarbete 

var att det inte ansågs finnas tillräckliga resurser vid tillfället. Att betala fullt konsultarvode 

för en enskild uppfinnare kan innebära stora ekonomiska risker i inledningsskedet. Det finns 

inga garantier för att produkten kommer att sälja bra trots att patent beviljats. Det finns dock 

bra ekonomisk hjälp att få från flera olika instanser och företag som uppfinnare idag. Intresset 

för att hjälpa inhemska uppfinnare- och entreprenörer verkar vara stort. 

Kogertek är ett teknikkonsultföretag med tjugotalet anställda. De har de flesta av sina 

konsulter utplacerade på de företag de utför uppdrag åt. Uppdragen kan vara från några 

veckor upp till flera år. Tjänsterna som bjuds ut är allt mellan rena konstruktionsuppdrag till 

coachning och utbildning. Många av deras kunder är de stora industrierna i Umeå med 

omnejd, men även resten av övre Norrland. Företaget har även ett kontor i Skellefteå. 

Kogertek hette tidigare Cidema och har undertiden detta skrivits förvärvats av Knightec. 

1.2 Syfte och problemställning 
Det mekaniska brytjärnet ska efter uppfinnarens önskemål analyseras, beräknas samt 

maskinritas sådant att det finns möjlighet att tillverka en första prototyp.  

Önskemålet från uppfinnaren var att utvärdera om uppfinningen kunde göras lättare än den 

prototyp som redan fanns tillverkad samt kunna bli en säljbar produkt i förlängningen. 

Vid ett möte med Tage N. på Kogertek närvarade förutom jag själv även min handledare 

Gustav Nilsson och Robert Lidström vid Kogertek. 

Av mötet framhölls vikten av att framställa en kravprofil, där uppfinnarens önskemål tydligt 

skulle framgå. Någon formell kravprofil nedtecknades dock aldrig, emellertid framkom dock 

kraven på funktion och utformning under fortlöpande informations- och idéutbyte oss 

emellan. 
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1.3 Mål 
Det fanns en ömsesidig önskan från både uppdragsgivare och uppdragstagare, att arbetet 

skulle frambringa en fysisk modell. Färdiga ritningar skulle därför få en central roll av två 

skäl. De behövdes för att kunna skickas till en detaljtillverkare, samt att de skulle redovisas i 

denna rapport. Att redovisa ett arbete som låg under sekretess var inget alternativ ur projektets 

synvinkel. Eftersom det skulle kännas otillfredsställande att inte kunna redovisa alla 

önskvärda detaljer efter en sådan diger arbetsinsats. Därför uppmanades Norén att påskynda 

patentansökningen. 

Nedan visas kortfattat de tre viktiga målen att uppnå inom ramen för examensarbetet. 

 

1. Erhålla ett färdigt verktyg, fullt fungerande och tillräckligt hållfast för att manuellt 

kunna fälla ett träd av hanterbar storlek. 

2. Färdiga ritningar för prototyptillverkning. 

3. Verktyget ska patentsökas inom en rimlig tid för att examensarbetet ska kunna 

redovisas med alla tekniska detaljer, dvs. utan sekretessbeläggning av denna rapport. 

Lista 1.1 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet skulle begränsas till att framställa en mer optimerad modell av det 

ursprungliga mekaniska brytjärnet. Förutsatt att tiden för examensarbetet (10veckor, 15hp) 

skulle räcka till skulle en prototyp tillverkas. Geometriska förhållanden måste fastställas, 

mekaniska egenskaper analyseras och beräknas, samt utföra erforderliga 

hållfasthetsberäkningar. 

Det ska även poängteras att det brytjärn som designats under detta examensarbete, främst 

skall betraktas som mitt förslag på design. Redogörelser för andra varianter avseende funktion 

och konstruktion kommer längre fram i denna rapport. 

1.5 Metod 
Ett befintligt mekaniskt brytjärn fanns att tillgå och användes för att studera principen för dess 

funktion. Uppfinnaren bidrog även med testprotokoll där brytjärnets prestanda fanns 

dokumenterade i grafiska figurer (Bild 3.6, sid. 22).  

Studierna av denna modell resulterade i ett ganska omfattande skisseringsunderlag för hand 

(Bild 3.7-3.9, sid.23-25), samt trigonometrisk-geometriska beräkningar. En stor del av tiden 

lades på maskinritning och design i CAD-program (Solid Works 2009).  

Block-funktion i CAD-programvaran användes för att göra enkla funktions-

/simuleringsmodeller. Kraft- och utväxlingsberäkningar utfördes medelst handräkning vidare 

till ett Excelblad. I det fanns ekvationen IV uppställd (se avsnitt 2.4-1 Utväxling och kraft, 

sid.13) för att snabbare kunna jämföra hur olika geometriska förhållanden påverkar 

funktionen  

Belastningsfall för nedböjning och hållfasthetsberäkningar gjordes i form av FEM-

analysfunktionen i Solid Works 2009 (se bilderna 3.11-3.16, sid. 27-31).  

Erforderlig informationssökning har tagits ur handböcker och från Internetsidor (se 

Referenser 1-4).  

Tekniska diskussioner har förts mellan inblandade parter under arbetets gång. 
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2. Teori 

2.1 Grundläggande konstruktion för den nya versionen 
 

Det mekaniska brytjärnet är för denna funktionsprincip uppbyggt av en grundplåt, kallad 

kuggbåge (bild 2.2, sid. 10), vilken alla övriga komponenter utgår ifrån. Den sammansatta 

komponenten som inrymmer alla rörliga delar kallas stomme/hus (bild 2.1, sid. 10). Vidare 

behövs ett kugghjul, kallat drivkugghjul (bild 2.16, sid.11), som manövreras av ett dragskaft 

(bild 2.13, sid. 11) via en axel kallad drivaxel (bild 2.17, sid. 11). När drivkugghjulet via 

kuggingreppet rör sig längs kuggbågen, drar det med sig en hävarm, kallad länk (bild 2.6, sid. 

10). Länken roterar runt en centrumaxel (bild 2.18, sid. 11), som är fäst i kuggbågen. När 

länken gör en vinkeländring lyfts den komponent som kallas lyfttunga (bild 2.9, sid. 10) upp 

från sitt initialläge och bryter isär trädet från stubben. Lyfttungan kan rotera runt brytaxeln 

(bild 2.19, sid. 11) tillräckligt för att hållas i planläge mot trädets ändträ. Motkraften verkar på 

en stödtunga (bild 2.4 & 2.5, sid. 10), vilken ligger an mot stubben. Det finns två versioner 

eller koncept på brytjärnet nämnda i denna rapport.  

2.2 Funktionsprincip 

2.2-1 Generell beskrivning 

Den tidigare omnämnda, ursprungliga prototypen har endast en stödtunga som då kallas 

bryttunga (den längre av brytplåtarna i Bild 3.3, samt i principskissen Bild 3.10, t.v. sid 25), 

vilken även den roterar simultant med lyfttungan. Rotationen resulterar i en vinkeländring hos 

bryttungan, eftersom hela kuggbågen roterar med och hjälper till att bryta isär trädet från 

stubben.  

Det brytjärn som fokus kommer att ligga på i denna rapport är emellertid den konstruktion 

som har två stödtungor. Dessa ligger båda an mot stubben medan endast lyfttungan utför den 

rörelse som ska fälla trädet. 

2.2-2 Den nya versionen 
Efter studier och analyser av den befintliga prototypen, upptäcktes en förenklad mekanisk 

princip av den mekaniskt åstadkomna rörelsen. Detta förklaras mer ingående i avsnittet 3.3 

Grundläggande funktion av befintlig prototyp, sid.23. 

Som tidigare nämnts i avsnitt 2.1 ovan, ska ett utslag av dragskaftet på inte mer än 180º, 

genom drivkugghjulets rotation, vrida länken sådant att lyfttungan rör sig i en cirkelbåge från 

initialläget upp till maximal lyfthöjd. 
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2.2-3 Terminologi och benämningar 
Här följer en beskrivning på den nya versionen av verktygets alla ingående komponenter. Det 

är till för att ge ökad förståelse för läsaren och kunna förstå delarna och dess funktion i 

fortlöpande läsning. 

 

 Stomme/hus (bild 2.1, sid. 10) – Detta är stommen i konstruktionen. Består i denna 

rapports beskrivning av fyra delar; Kuggbåge, Inre respektive Yttre stödtunga samt Bygel. 

 Kuggbåge (bild 2.2, sid. 10) – Kan betraktas som grundplåten i hela konstruktionen. 

Namnet har sitt ursprung i den funktion den har såsom motstående kuggkrans till  

drivkugghjul  

 Bygel (bild 2.3, sid. 10)– En förstärkning för kuggbågen som även tillåter att 

centrumaxeln blir dubbellagrad. 

 Stödtunga (bild 2.4 & 2.5, sid. 10) – Den fasta platta/plattor som instucken i fällskäret ger 

stöd åt rörelsen. Den finns i denna rapports beskrivning som två olika; inre och yttre. 

 Länk (bild 2.6, sid. 10) – Den hävarm som överför kraften från kugghjulets rörelse. Består 

i denna rapports beskrivning av två delar; Länkprofil och Förstärkningsplåt. 

 Länkprofil (bild 2.7, sid. 10) – Grundplåten för länken. 

 Förstärkningsplåt (bild 2.8, sid. 10) – Förstyvnings- och förstärkningsplåt för 

länkprofilen, som även tillåter att samtliga axlar blir dubbellagrade. 

 Lyfttunga (bild 2.9, sid. 10) – Den rörliga platta som instucken i fällskäret lyfter trädet. 

Består i denna rapports beskrivning av tre delar; Brytplatta och Inre respektive Yttre 

fästöra. 

 Brytplatta (bild 2.10, sid. 10) – Grundplåten för lyfttungan. 

 Inre respektive Yttre fästöra (bild 2.11 & 2.12, sid. 11) – Fästöron som fästade i 

Brytplattan tillåter lyfttungan att kunna rotera runt brytaxeln som därför blir dubbellagrad. 

 Dragskaft (bild 2.13, sid. 11)– Det skaft med vilket man drar i för att åstadkomma 

arbetsmomentet. Består i denna rapports beskrivning av två delar; Skaft och 

Skaftinfästning. 

 Skaft (bild 2.14, sid. 11) – Den del som i denna rapports beskrivning består av ett stukat 

rör. 

 Skaftinfästning (bild 2.15, sid. 11) – Den del som förbinder Skaftet med drivaxeln. 

 Drivkugghjul (bild 2.16, sid. 11)– Det drivande kugghjulet. 

 Drivaxel (bild 2.17, sid. 11) – Axeln som överför kraftmomentet från dragskaftet till 

drivkugghjulet. 

 Centrumaxel (bild 2.18, sid. 11) – Axeln vilken länken roterar runt. 

 Brytaxel (bild 2.19, sid. 11) – Axeln vid vilken lyfttungan är fäst.  

 

Brytjärnet består även av en del standardkomponenter. Dessa är: 

 

 Seegersäkring– Spårring av typen  SGA, Ø 13 respektive  2 st. 16 mm. 

 2 st. skruv M6 x 20 mm med tillhörande låsmuttrar M6. 

 Distansbrickor 1 x 16 x 24 mm 

 Hårnålssprint, 3 mm. 

Lista 2.1 

 

Nedan presenteras bilder på de ovan nämnda detaljerna. Sammanställningar illustreras i 

isometrisk vy eller i övrigt bäst förklarande vy.



Mekaniskt brytjärn  2015-09-24 

   

Peter Tunåker   peter.tunaker@gmail.com 10 

   
Bild 2.1 Stomme/hus  Bild 2.2 Kuggbåge 

  
Bild 2.3 Bygel Bild 2.4 Inre stödtunga 

   
Bild 2.5 Yttre stödtunga  Bild 2.6 Länk 

  
Bild 2.7 Länkprofil  Bild 2.8 Förstärkningsplåt 

  
Bild 2.9 Lyfttunga  Bild 2.10 Brytplatta 
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Bild 2.11 Inre fästöra  Bild 2.12 Yttre fästöra 

  
Bild 2.13 Dragskaft  Bild 2.14 Skaft 

  
Bild 2.15 Skaftinfästning  Bild 2.16 Drivkugghjul 

  
Bild 2.17 Drivaxel  Bild 2.18 Centrumaxel 

 
Bild 2.19 Brytaxel 
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2.3 Geometriska och matematiska definitioner samt 
beteckningar 

Grundläggande geometri 

 
Bild 2.20. Ovan visas en förenklad principskiss över de viktigaste geometrierna hos 

brytjärnet. Funktionen kan beskrivas genom att man ansätter kraften vid Fs, dvs. att man drar 

med handkraft. Lyfttungan tvingas upp via länken och det mindre drivkugghjulets rörelse 

längs kuggbågen. 

 

De viktigaste geometrierna hos brytjärnet är:  - Skaftets längd, S 

    - Drivkugghjulets radie, 1k  

    - Kuggbågens radie, 2k  

    - Länkens yttre hävarm, 2l  

    - Lyfthöjd, H  

    - Skaftutslag, S  

    - Länkens vridningsvinkel, J

För att ge en bättre förståelse för funktionen i bilden, betrakta streckad och heldragen linje 

som olika positioner. Heldragen linje visar initialläge och streckad linje visar fullt upplyft 

läge. Länken l är stel. När skaftet med längden S manövreras med vinkeln S , vandrar 

drivkugghjulet med radien 1k  längs kuggbågen med radien 2k , varpå länken med längden l =

1k + 2k + 2l  lyfter tungan med maximihöjden H medelst vinkeln J .
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2.4 Geometriska beräkningar 

2.4-1 Utväxling och kraft 
 

De geometrier som enskilt bestämmer utväxlingen genom brytjärnet är i fallande ordning: 

 

[Hävarm] 

1

1
k

S
U                  (I) 

[Kuggväxel] 

1

2
2

k

k
U                 (II) 

[Länkarm ] 

2

1
3

l

l
U               (III) 

 

[Total utväxling] 

1. SFM SS   

 

2. 
11

1
k

SF

k

M
F SS 

  

 

3.   2211 lFkkF H   

 

4.  21

1

2 kk
k

SF
lF S

H 


  

 

5. 
 

tot

S

H U
F

F

lk

kkS







21

21            (IV) 

För denna konstruktion: 

S = 400 mm 

1k = 18 mm   
 

x
F

F

S

H 79,25
5618

4718400





  

2k = 47 mm 

2l = 56 mm 

Således är erforderlig manöverkraft på dragskaftet vid max trädstorlek (se avsnitt 2.4-1): 

N
U

F
F

tot

H
S 6,192

79,25

5000
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2.4-2 Övriga geometriska beräkningar 
 

Önskvärd lyfthöjd, H :  











2
sin2 2

JlH


   (V) 

eller, 

 














12

1

2
2

arcsin2
kk

k
lH S   (VI) 

Ekvation (V) skrivs om och används för att få fram J , vilket är ett viktigt konstruktionsmått.

 











22
arcsin2

l

H
J  (anges i [º] för att kunna användas i CAD.) 

  

2.4-3 Bestämning av kuggmodul 

Kuggmodul, m för formgivning av kuggväxel ( 11 2kd  ) 

P = Grunddelning 

1d = Diameter, drivkugghjul 

z = Kuggtal, drivkugghjul  

...137,14
8

361 








z

d
P  (VII) 

 

5,4
137,14




P
m  (VIII) 

2.5 Hållfasthetsberäkningar 

2.5-1 Uppskattning av trädvikt och beräkning av lastfall 
 

Trädslag Torr-rådensitet (kg TS/m³f)* Generell fukthalt i vikt% 

Tall (hela träd) 385  

 

 

 

~50 

 

 

 

 

 

Gran (hela träd) 400 

Björk (hela träd) 475 

Sälg   ~460 

Asp ~425 

Al ~415 

Bok  ~600 

Ek ~575 

 Σ medel                           ~467 

 Medelträdvikt                  ~700 

Lista 2.5-1                   *kg TorrSubstans/ m³ fast (FAKTA Skog, SLU, Ref. 1.) 
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Om ett träd rent geometriskt antas likna en kon, tillkommer grenverk med viss massa. 

mr

mh

mkgträd

4,0

25

/700 3







 

3
2

047,1
3

252,0
mVträd 


   (IX) 

kgmträd 733700047,1   (X) 

 

Antag att gren- och lövverk är den resterande massan upp till 1000 kg, Hm .  

Eftersom ett träd fälls m.h.a. ett rikt- och fällskär, som bildar ett slags gångjärn görs 

antagandet att endast halva vikten behöver lyftas 

 

N
gm

F H
H 4910

2

82,91000

2






  (XI) 

 

vilket avrundas uppåt till 5000 N. 

 

2.5-2 Bestämning av lastfall på lyfttunga 
 

Hela den plåtyta som är fri för belastning, antas fördela kraften från trädstammen. 

 

N
DF

M H 105
2

042,05000

2
max 





  (XII) 

 

Uppskattning av rådande spänningar. 

Medelspänningen i Brytplatta är begränsat till den ansatta plåtytan, således; 

t = Plåttjocklek 

MPa
tT

M

W

M

B

350
006,005,0

6105

6

22

1

maxmax

max 














 
  (XIII) 

 

Vi beaktar även extremfallet, då; DFM H max , vilket ger: 

 

MPa700
006,005,0

6210
2max 




  (XIV) 
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2.5-3 ”Hot spot”- beräkning på brytplåt 
 

Med anledning av den högt ansatta lasten och de eventuella risker det kan medföra, bedöms 

nu spänningar enligt hot spot- metoden. Metoden går ut på att få fram ett mer verklighets-

förankrat värde på spänningskoncentrationen, genom att extrapolera värden tagna längs en 

sträcka där spänningen utövas. FEM-beräkningar har visat på höga spänningskoncentrationer 

var det kommer att finnas en svetsfog. Metoden tillämpas i detta fall med anledning av två 

aspekter; att svetsförband är känsliga för utmattning och det faktum att den adderat material 

där spänningskoncentrationen finns (se bild 3.11, längst upp t.h. sidan 27). 
Lasten koncentrerar sig vidare mot hålet där brytaxeln sitter, således spänningarna likaså. 

 

 

FEM-analys i CAD ger följande utfall vid belastning: 

Nod Värde (N/mm² [MPa]) X⁽¹⁾ (mm) Y⁽²⁾ (CAD, mm) Y Verklig⁽³⁾ (mm) Z⁽⁴⁾ (mm) 

63 385,1 25 8 0 -20 

24476 284,2 25 8,9573 0,9573 -20 

62 252,1 25 9,9146 1,9146 -20 

24485 226,6 25 10,872 1y = 2,872 -20 

61 219,4 25 11,829 3,829 -20 

24494 209,6 25 12,787 4,787 -20 

60 199,9 25 13,744 2y = 5,744 -20 

24503 189,9 25 14,701 6,701 -20 

59 179,2 25 15,658 7,658 -20 

24512 169,1 25 16,616 3y = 8,616 -20 

58 158,6 25 17,573 9,573 -20 

24521 148,9 25 18,53 10,53 -20 

57 138,9 25 19,488 11,488 -20 

24530 129,8 25 20,445 12,445 -20 

56 120,6 25 21,402 13,402 -20 

24539 112,1 25 22,36 14,36 -20 

55 103,6 25 23,317 15,317 -20 

24550 95,9 25 24,274 16,274 -20 

54 88,1 25 25,231 17,231 -20 

24559 81,1 25 26,189 4y = 18,189 -20 

53 74,2 25 27,146 19,146 -20 

Lista 2.4-2. Förklaringar: ⁽¹⁾ 1T /2=25, dvs. att noderna är tagna vid den tänkta mittlinjen på 

brytplattan. ⁽²⁾ Är av CAD-programmet föreslagna y- koordinater. ⁽³⁾ y- koordinater utgående 

ifrån den tänkta lodlinjen invid yttre fästörats yttre plan, var nollpunkten är belägen ⁽⁴⁾ Är av 

CAD-programmet föreslagna z- koordinater. 
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Graf över inmatade värden ovan. 

 
Diagram 2.4-1. Grafisk redovisning över brytplattans belastningsfall. Spänningsintensiteten 

ökar kraftigt bara ca 2,8 mm utanför infästningen av yttre fästöra. Betrakta sådant att 

brytplattans insticksända är åt höger i diagrammet. 

 

Två x-värden behövs för att extrapolera och få fram var den räta linjen skär ordinatan och 

erhålla ett rimligt hot spot-värde. 

 

t = materialtjocklek, dvs. 6 mm 

0,5 t = 3, dvs. 3 mm utanför yttre fästöra  

1,5 t = 9, dvs. 9 mm utanför yttre fästöra 

 

Två lämpliga koordinater väljs för att erhålla medellutningen innan spänningsintesiteten 

börjar stiga, t.ex. 226,6 MPa vid x = 2,872 mm (y₁;x₁), samt 199,9 MPa vid x = 5,744 mm ≈ t 
(y₂:x₂). 
Räta linjens ekvation ger: 

 

3,9
744,5872,2

9,1996,226

21

21 










xx

yy
k  (XV) 

Skärningspunkten fås enligt: 

 

MPaxkym 3,253872,2)3,9(6,22611   (XVI) 

Spänning

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

0,95
73

1,91
46

2,87
2

3,82
9

4,78
7

5,74
4

6,70
1

7,65
8

8,61
6

9,57
3

10,5
3

11,4
88

12,4
45

13,4
02

14,3
6

15,3
17

16,2
74

17,2
31

18,1
89

19,1
46

Spänning

σ, MPa 

Utstick, [mm] 

σ = 253,3 MPa 
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Spänningarna som sammanfaller vid x = 3 resp. x = 9 mm bör nu ungefärligen 

överrensstämma med uppmätta värden vid kontrollberäkning och hamna på linjen k =-9.3. 

 

 14,2253,25333,9 yMPamxky   

 25,1973,25363,9 yMPa   samt, 

  36,1693,25393,9 yMPa   och 

 49,853,253183,9 yMPa   o.s.v. (XVII) 

 

 2.5-4 Vridhållfasthet hos Drivaxel 
 

Givna parametrar: 

 

 S = 0,4 m 

SF  = 192,6 N 

1S = 
2

d
 = 0,008 m (hävarm från vridcentrum till Drivaxelns yttersta yta) 

2S = 0,00625 m (hävarm från vridcentrum till ”nyckelgreppet” 12,5 mm, se ritning 150706) 

 

Tangentialspänning: 

v

v

Max
W

M
 , vari 

16

3d
Wv





 (XVIII) 

Moment, Dragskaft: 

 

 NmSFM Sv 04,774,06,192   (XIX) 

 

Moment vid ”nyckelgrepp”, 2vM : 

 

00625,0

04,77

2

1 
S

M
F v  (XX) 

 

NmSFM v 6112,98008,04,12326112   (XXI) 

 

Max tangentialspänning: 

 

MPa
W

M

v

v

Max 6,122
016,0

166112,98
3

2 






  (XXII) 

 

(Se och jämför med spannet på spänningsbilden i bild 3.11, längst ned t.v.) 
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2.5-5 Hållfasthetsgräns för brytpinne/hårnålssprint 
 

Sprintens diameter, d= 0,0035 m 

Skaftinfästning, t= 0,08 m 

 

Moment invid sprinten:  

(Momentvärde enl. ekv. (XIX)) 

 

N
S

M
F v 10272

0075,0

04,77

3

3   (XXIII) 

Hålkantstryck: 

 













td

F
p s  med den genomgående sprintens anliggning på två ställen i Skaftinfästning: 

 

2 MPap
td

F
p s 34,18

08,00035,02

10272






  (XXIV) 

 

Skjuvbrottgräns för brytpinne/hårnålssprint bör ej överstiga 20,0 MPa. 
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3. Metod 

3.1 Arbetsgång 

3.1-1 Upplägg 
 

Vid det första mötet med inblandade personer tecknades ett processchema ned, där det enligt 

en punktlista anger vad som bör följas under arbetets gång.  

 

1. Analysera behovet  

Kravspecifikation 

 Lyfthöjd 

 Krafter 

 Vikt 

 (Pris) 

 D.F.M.- Design For Manufacturability 

 Antal komponenter 

 Material 

 Ergonomi 

2. Geometrier fastställs 

3. Grundkonstruktion  

   

4. FEM-beräkningar 

5. Detaljritningar 

6. 1:a prototyp 

 

----------Hit bedömdes tiden räcka till för ett examensarbete----------- 

 

7. Verifiering  1 2 3? 

8. Färdig konstruktion  

 Tillverkningsprocess    

 Intensiva kontakter med leverantörer/tillverkare 

 

9. Upphandling tillverkare 

 O.s.v. 

Bild 3.1, Processchema för arbetsgång. 

 

Blockpilarna visar mellan vilka punkter där loopar uppstår i arbetsprocessen. 1 Beräkna > 2 

konstruera > 3 testa, kan vara exempel på en loop. De kan som i fig. ovan, uppstå mellan 

olika punkter.  

  

Patentskydd Sekretessavtal 

D.F.M. 

 

Marknads-

undersökning 
D.F.M. 
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3.1-2 Fastställande av geometrier 
 

Vikten av att fastställa de viktigaste geometrierna i en konstruktion eller mekanism kan man 

låta symboliseras med illustrationen nedan. Det handlar om den tidsbesparing man i slutändan 

gör trots att man tidigt i processen tar god tid på sig att göra analyser av funktion och andra 

tekniska aspekter.  

Låt gröna pilar symbolisera analytiska delmoment i designprocessen som leder till en god 

förståelse av konstruktionen. Gula pilar får symbolisera den mer experimentella ”trial and 

error”-metoden. Slutligen får röda pilar symbolisera en metod där man behandlar frågor och 

problem allteftersom man bygger en prototyp. Detta resonemang ämnar sätta ord på ett 

tankesätt som tillämpas av konstruktörer för att slippa ”gissa” sig fram till en god 

konstruktion och istället börja i rätt ände. 

 

 
Bild 3.2. Illustrationen visar möjlighet till ändringar per tidsenhet. Pilarnas längd 

symboliserar med ökande längd den tröghet som infinner sig vid en produktframtagning. 

Grönt står för strukturerad designprocess där ändringar är baserade på fakta. Gult står för 

strukturerad designprocess där ändringar görs experimentellt. Rött står för 

”brandsläckning”, dvs. ändringar som måste göras under tillverkning, mellan prototyper, 

eller i värsta fall i färdig prototyp.  

 

Om tidsrymden för en prototyp framtagen enligt gröna pilar skulle vara densamma som för en 

framtagen enligt röda, så finns många frågor obesvarade. Kunde man ha gjort på ett enklare, 

billigare, bättre sätt o.s.v.?  

Härmed lägges dock inga värderingar i om någon metod är rätt eller fel. Det går dock att 

lägga en värdering runt vilka villkor som styr vilken metod som ska användas. 

Det finns anledning att använda ”geometri”-metoden vid komplicerade detaljer eller 

omfattande, komplexa konstruktioner, samt vid nykonstruktion. Därmed lämpar sig 

”Maskinritning/CAD” ypperligt när konstruktionen till exempel är sammansatt av 

standardkomponenter och alla mått är kända. Att tillämpa ”Prototyp/modell” skulle möjligen 

vara försvarbart ute i fält. Typ vid reparationer och när tiden, materialurvalet, resurser och 

hjälpmedel är begränsat. 

Geometri

Maskinritning/CAD

Prototyp/modell
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3.2 Projektstart- inledande studie 
 

En studie inleddes av det befintliga, första brytjärnet. Det är kraftigt tilltaget i materialet och 

har en invändig kuggbåge. 

 

  
Bild 3.3   Bild 3.4 

 

Av studien kunde en analys göras av dess funktion. Av analysen måste det förutom funktion, 

framgå vilka de kritiska punkterna är vid belastning och användarvänligheten. 

Tidigt i arbetet önskade uppfinnaren själv få ändra den invändiga kuggväxeln till utvändig. 

Orsaken till detta var främst materialbesparingsskäl.

 
Bild 3.5 & 3.6. Avbildade 2D-CAD-

modeller på brytjärn från Tage Norén. 

Ovan syns en första skiss på konceptet med 

utvändig kuggväxel. 

 

Bild 3.6 t.h. visar dess brytsekvens. 

Brytsekvensen läses nedifrån och upp, där 

den slutligen når ~48 mm. Den visar även 

den sido-förskjutning från ca 16-25 mm, 

som mekanismen åstadkommer (se avsnitt 

3.3 och principskiss bild 3.10, sid. 25). 
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3.3 Grundläggande funktion av befintlig prototyp 

3.3-1 Skissering och införande av önskvärda egenskaper 
Efter att ha fått en bra förståelse för brytjärnets funktion och dess matematiska samband gjordes ett flertal 

handritade skisser. En tidig insikt var att det rörde sig om mekanismer och repeterade snabbt materialet från 

kursen Maskinelement som behandlade ämnet.  

Skisserna gjordes grundligt, till en början med måtten direkt kopierade från den första prototypen, senare 

även med den enligt kravspecifikationen önskade lyfthöjden. Hjälpmedlen var bara pennor i olika färger, 

linjal, passare och gradskivor. 

Initialläge och slutläge för brytjärnets rörelse ritades in i samma vy. Därefter kunde en analys göras på 

länkagets rörelser. Det finns en användbar metod som kallas ”Vinkelkoordinering”, där man med passarens 

hjälp tar ut kryssdiagonaler för att positionera olika rotationscentrum. Uppfinnarens egna beräkningar och 

tester rörde mera kraftutväxlingar på grundläggande nivå men var även de till hjälp i mitt arbete.  

Att mekanismen fungerade enligt en sofistikerad och väl uttänkt princip rådde det inga tvivel om. Det 

märktes dock att någon mekanisk analys inte hade genomförts för att med rena fakta kunna optimera 

funktionen och konstruktionen. När jag studerade mina skisser noggrannare framgick det att konstruktionen 

hade dolda geometriska samband. Brytjärnet med sin sinnrika funktion hade ett teoretiskt, gemensamt 

rotationscentrum ( JC ) för de rörliga delarna. Det föreföll självklart i efterhand, eftersom alla rörelser den 

utförde i grunden var cirkelbågar.  

 
Bild 3.7 Skannade skisser ur anteckningsblocket 

 

Totalt sett när brytjärnet utför sin rörelse liknar den ett gångjärn som från planläge viker uppåt och ihop sig 

och närmar sig hopfällt läge. När bryttungan tvingas till rörelse från kuggväxeln, tar den stöd mot underlaget 

(stubben) och bryter upp lasten (trädet). Stödtungan som följer rotationen av länken, ska tillsynes ge balans 

åt brytrörelsen och även den ligga an mot trädets ändträ. Detta betyder att lasten från trädet slutligen 

kommer att koncentreras till en punkt, i skissen kallad CH . Det föreföll lämpligt att länkens 

rotationscentrum eller ledpunkt borde röra sig från initialläget och stanna där lodlinjen sammanfaller med 

CH . Detta förfarande skulle vara ett steg i optimering av lyfthöjd. En annan insikt är även att både stöd- och 

bryttunga i den här konstruktionen åstadkommer en sidoförskjutning. Båda komponenternas respektive 

rörelser alstrar härmed glidytor mot trädstammens ändträ. Dessa är lika med bredden, eller enligt 

definitionen djupet D multiplicerat med den sträcka eller cirkelbåge HS , tungan rör sig. Det gäller i sådant 

fall att dessa sidoförskjutningar är lika stora, sådant att de tar ut varandra i teorin. I praktiken kan man inte 

säkert garantera att de får lika stor friktion med tanke på eventuella ojämnheter i sågytan. Därför kan man 

inte utesluta att brytjärnet lutar eller kränger vid fullt upplyft läge.  

 

  

HS  
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Man skulle ändå inte ha för avsikt att konstruera ett verktyg som är i närheten av att uppträda instabilt vid de 

belastningar som är aktuella här, eller ha onödigt stor eller orimlig lyfthöjd. Vad som dock förefaller mer 

betryggande i dess funktion, är att hörnet eller kanten vid CH  troligen skär ned i stubbens ändträ och glider 

inte lätt sidledes. 

I förlängningen kan detta inverka negativt på lyfthöjden. Det går inte heller att garantera tillräcklig hårdhet i 

stubbens virke för att hörnet/kanten inte ska sjunka ned i träet. 

Detta kan vid stora belastningar röra sig om flera millimeter och troligen flera centimeter om träet är ruttet.  

Kvarstår gör också friktionsarbetet som verktygets opererande ytor utför.  

I praktiken innebär denna friktion en inskärning i stammens ändträ av de yttre hörnen på bryt- och lyfttunga. 

De bör vara utformade sådant att den totala lyftytan initialt är kvadratisk, sett vinkelrätt från lyftytans plan. 

Skulle man försöka hålla en vinkel på kanten av bryttungan som efterliknar vinkeln som bildas mellan det 

fallande trädet och stubben så riskeras möjligheten att brytjärnet helt enkelt glider ur fällskäret. 

3.3-2 Den modifierade varianten 
Upptäckten av ett gemensamt rotationscentrum för de roterande delarna förde med sig en annan egenskap. 

Om länkens lagring i konstruktionen placeras sådant att den sammanfaller med rotationscentrumet LC , 

kommer vinkeln hos bryttungan bli noll. Den kommer med andra ord förbli ett plant stöd i samma plan som 

stubben. Detta betyder att dess forna funktion kommer omintet, varpå lyfttungan istället ensam utför arbetet. 

En så kallad stödtunga ritades istället in så att det finns stöd på vardera sidan om lyfttungan. 

 

 
Bild 3.8  Skiss med vridningspunkter 

 

Förutom fördelen med enklare matematiska samband så medförde detta en förenkling vid framtagning av 

geometrierna. 

Andra upptäckter gjordes vid tiden, t.ex. att placeringen av kuggväxeln kunde varieras. Den enklaste formen 

av en sådan design, har en helt rak länk (överst i bild 3.9, sid. 25) och har kuggväxeln belägen i 

vertikalplanet. Misstankar fanns redan om problem med tillräcklig hållfasthet hos länken. Den utsätts för 

vridning vid belastning och därför skulle man kunna försöka komprimera den till en triangulär form (nedtill i 

bild 3.9, sid. 25). Detta skulle göra länken mer vridstyv i jämförelse med en helt rak länk. Förhoppningen 

var att genom optimering av tvärsnittet, kunna uppnå god hållfasthet med minimal vikt. Triangulär länk 

medförde dock en förskjutning av kuggväxeln lika stor som vinkeln mellan KC  och SC .  
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Bild 3.9 Handskisser på olika länkutföranden t.v. och på kuggeometri t.h. i bild. 

 

De båda varianternas för- och nackdelar redovisade i listan nedan. 

Modifierade varianten Ursprungliga varianten 

+ Enklare matematiska samband + Gynnsammare mot nedböjning 

+ Plana, stora anliggningsytor + Rätare lyft hos lyfttunga 

+ Försumbar sidoglidning + Tillåter lägre utväxling 

– Klenare konstruktion – Liten stödyta mot stubben 

– Begränsad länkutväxling – Genererar större friktionsarbete 

Lista 3.1 

 

                      
Bild 3.10. Illustration som beskriver funktionen på ursprungligt (t.v.), respektive modifierade varianten (t.h.) 

av brytjärn. Pilarna med röd färg anger de förflyttningar eller rörelser komponenter och ledpunkter gör vid 

brytning på respektive variant. 
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3.4 Preliminär hållfasthetsberäkning och CAD 

3.4-1 Blockfunktionen 
I CAD-programvaran Solid Works finns en användbar simuleringsfunktion kallad Blocks. 

Här skissades en förenklad modell av konceptet upp. Simuleringsmodellerna skissades inte mer utförligt än 

de för hand ritade skisserna och med markören kunde sedan rörelsen för de ingående komponenterna 

simuleras.  

Särskilt användbart var funktionen Gear (kuggväxel), eftersom det ingick en kuggväxel i konstruktionen. 

Programmet betraktar då två hjul mot varandra som kugghjul i ingrepp utan att behöva rita in kuggar, vilket 

är tidsbesparande. Relativt snabbt insågs att det nya konceptet med en rörlig lyfttunga skulle fungera bra. 

3.4-2 Design i Solid Works 
Solid Works (2009) är ett lättanvänt CAD-program. Nedan nämns några av alla de funktioner som använts 

och som inte använts i designprocessen.  

De flesta av brytjärnets detaljer är ritade som plåtbitar, laserskurna och bockade. Dessa har designats enligt 

funktionen ”Sheet-metal”, som används vid plåtdetaljer som ska utbredas eller motsvarade. Bockning av plåt 

har gjorts med funktionen ”Sketched bend” och bockningsradierna har hållits till plåttillverkarens 

minimirekommendationer. Hål som kunde ha gjorts med borrfunktionen ”Hole-wizard” har istället antingen 

gjorts som cirklar i sketchen eller som skärningar (”Extruded cut”). Toleranserna för laserskärning ansågs 

tillräckligt fina för brytjärnets håltagningar. Andra detaljer såsom axlar och har gjorts med ”Extrude”. 

Fräsningen av tappen till drivaxeln (bild 2.17, sid. 11) har gjorts med en ”circular pattern” kombinerad med 

en ”extruded cut”. Alla axlarnas ursvarvning för låsring har gjorts med ”revolved cut”. Funktionen ”loft” har 

använts vid formgivningen av dragskaftets rör. 

De flesta avfasningar och avrundningar (”Fillets” och ”Chamfer”) har utelämnats, varför de bara 

komplicerar och därmed belastar den beräkningskraft som behövs vid FEM-beräkningar. 

Standardkomponenternas CAD-modeller har hämtats från internetsidan solidcomponents.com (Referens 4). 

3.4-3 FEM-analys i Solid Works 
Ett fåtal men viktiga parametrar är nödvändiga för att kunna genomföra en hållfasthetsberäkning i modulen 

för FEM-analys i Solid Works. Man ska veta storleken på den last/kraft som verkar på detaljen eller en hel 

konstruktion. Man ska ha en god uppfattning om hur kraften verkar på objektet, dvs. hur och var den ansätts. 

Ett exempel kan vara om den verkar med en viss vinkel från ett aktuellt plan, ute på en kant/hörn eller över 

en hel eller delvis yta. 

Kraften kan även ansättas med så kallat ”Remote load”, vilket innebär att man kan belasta en ensam detalj 

inuti en konstruktion som inte är i direkt kontakt med lastens ansättningspunkt. Detaljen eller objektet kan 

befinna sig långt ifrån där kraften ansätts, men kan ändå belastas om man känner koordinaterna i rummet för 

lasten och vilken riktning den har. Belastningen visas med tunna linjer som utgår från kraftpilen och om så 

är fallet, sprids ut över en yta som angivits. Därefter markeras de ytor eller områden på objektet som först 

kommer i kontakt med kraften.  

Objektet måste också låsas i de punkter, ytor eller motsvarande där motkraften verkar. 
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Nästa steg i analysen blir att bestämma hur finmaskig elementstrukturen skall vara.  

Man kan välja väldigt små element och får en mer exakt bild av spänningarna. Detta kräver dock mycket 

beräkningskraft av datorn vilket kan innebära att beräkningen blir för tungrodd för datorn och beräkningen 

tar för lång tid eller helt enkelt uteblir. Val av för grova element innebär att man riskerar tappa bort 

eventuella spänningstoppar som dväljes i konstruktionen. Det gäller att bedöma behovet och graden av 

noggrannhet i beräkningen.  

De riktvärden som sattes upp för brytjärnets detaljer är vanligtvis beräknade med elementstorlekar på 1/3 av 

plåttjockleken eller mindre. Detta innebär exempelvis att elementens storlek är 2 mm i en plåt med 

tjockleken 6 mm. 

Det faktum att elementen sattes till denna storlek berodde lika mycket av behovet av noggrannhet och 

datorns beräkningskapacitet. 

På vissa detaljer med mer komplexa geometrier kunde helt enkelt inte en beräkning genomföras om 

elementstorleken var mindre än 2 mm. 

 

 

 
Bild 3.11. Spänningsbilder på olika komponenter, genererade ur CAD-modulen för FEM. Från vänster till 

höger, uppifrån och ned; Dragskaft, Lyfttunga, Länk, Drivkugghjul, Drivaxel och Stomme-hus. Färgskalan 

anger att blå-grön är fullt godtagbar spänning, gul-röd är kritisk och behöver utredas. Övrigt; där det röda 

området på Lyfttunga är beläget, ska det vara en svetsfog som förstärker. Drivaxelns gröna indikation ska 

betraktas som en spänning av rent vridande karaktär, medan de andra är böjande eller en kombinerad 

böjande/vridande. 
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3.4-4 Bestämning av lastfallet 
Det avgörande för att kunna inleda beräkningar på nödvändig hållfasthet var att bestämma vilken last som 

brytjärnet skulle tåla. Det som så ofta händer med handverktyg som arbetar enligt någon form av 

hävstångsprincip, är att de lätt går sönder vid handhavandefel och överbelastning.  

En ring- eller PU-nyckel, t.ex. är dimensionerad efter de belastningar den ska tåla när den ska vrida en 

mutter eller en skruv. Den har givetvis en säkerhetsfaktor som ska säkerställa att det är skruven och inte 

verktyget som brister eller böjer sig först.  

Dess längd är avvägd för att säkerställa att man inte med lätthet drar av skruven med avseende på momentet. 

En skruvnyckel för en skruv M16 med 24 mm grepp har således längre hävstång än en skruvnyckel för 

skruv M6 med 10 mm grepp. 

Man kan dock aldrig garantera att belastningen är densamma vid varje användningstillfälle. 

En skruv/mutter kan ha rostat eller skurit fast och kräver därför mer kraft för att lossna. 

Ett knep man kan ta till är att förlänga skaftet med ett rör eller motsvarande, för att uppnå större 

kraftmoment. 

 

Samma resonemang måste föras vid dimensionering av brytjärnet. Den innehåller ett dragskaft som måste ha 

en viss längd för att dels fungera och uppnå en viss kraft. I brytjärnets mekanism har dragskaftets längd den 

största betydelsen i fråga om utvecklad kraft. 

Farhågor om att särskilt starka personer skulle kunna dra sönder brytjärnet diskuterades, dvs. att man 

försöker bryta omkull ett orimligt stort träd bara för att man har styrkan i armarna. 

Att användaren skulle komma på att förlänga skaftet för att uppnå större brytkraft kan man inte försäkra sig 

mot. Däremot kan man bestämma en högsta belastning för verktyget – det största träd som konstruktionen 

tillåter i form av hållfasthet. Därmed kan man via dess utväxling bestämma dragskaftets längd. Men längden 

på dragskaftet ska även tillåta en god ergonomi och inte kännas otymplig då man ska bära med sig verktyget 

ute i skogen. 

 

Efterforskningar gjordes om hur mycket ett träd skulle kunna väga. Det finns uppgifter på vad de flesta i 

Sverige växande träslag har för densitet, särskilt torrvikten. Nu är det emellertid inte främst torrvikt, utan 

färskvikt som är aktuellt vid trädfällning. 

Densiteten varierar mellan 375-525 kg/m³ och har dessutom en fukthalt som varierar mellan 20-60 %. 

Härmed bestämdes densiteten för ett ”standardträd” till 700 kg/m³, trädets höjd 15 m och diametern 0,4 m. 

Ett träd med sådana dimensioner är vanligtvis 20-25 m högt, men då avsmalnar stammen kraftigt med 

stigande höjd och en skattning måste göras på vad en rimlig höjd är på ett träd. 

Genom beräkningar ges vikten på ca 1000 kg (se avsnitt 2.5-1, sid 14), för ett träd som får betraktas som det 

största tillåtna att fälla med brytjärnet. 

 

En annan uppskattning för att få rimliga laster att arbeta med i hållfasthetsberäkningarna är att det bara är 

halva vikten av trädet som måste lyftas. Detta betyder att det är kraften av ett halvt ton som brytjärnet ska 

dimensioneras efter.  

Som bekant är kraften F = mg, vilket ger en belastning av 4910 N, men belastningen avrundades uppåt till 

5000 N. 
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3.4-5 Inledande hållfasthetsberäkningar 
Grundläggande beräkningar kunde nu ta vid med början hos kontaktytorna mot stubbe och stam. 

Inledningsvis undersöktes en ”worst case”- beräkning, där lasten lades på ytterkant av bryt- och 

stödtungorna. Det gav emellertid orimligt höga spänningar och nedböjningar så det behövdes en diskussion 

om hur lasterna ska ansättas på dessa plåtar.  

Ett övervägande gjordes om att kraften trots allt ska ansättas på hela den plåtyta som bryt- och stödtungorna 

genererar tillsammans. Detta fick bli den slutgiltiga principen för kraftansättningen hos dessa komponenter 

(se avsnitt 2.5, Hållfasthetsberäkningar, sid. 14). 

 

Den så kallade Brytplattan (Bild 2.10, sid.10 och Bild 3.11, sid. 27 och Bild 3.12, nedan) fick en tillsynes 

hög spänningskoncentration invid kanten till yttre fästörat. Dess koncentrationer var belägna alldeles under 

lagringen för brytaxeln och krävde mer utredning. En så kallad ”hot-spot”-beräkning kunde möjligen avgöra 

om spänningarna var farliga för komponenten (se avsnitt 2.5-3, sid. 16). Problemet bör betraktas ur två 

synvinklar; att svetsfogen faktiskt bidrar med extra material invid det påverkade området, men att svetsar är 

känsligare för materialutmattning vid växlande laster.  

 

 
Bild 3.12. Till vänster syns Brytplattans nedböjning vid full belastning i storleksordningen 4,4 mm, 

beräknad tillsammans med sina medkomponenter i Lyfttunga. Till höger kan man studera de spänningar 

som uppkommer vid belastningen. Spänningen stiger från blå via grön till gul och röd som är höga 

spänningar relativt materialet (jfr Bild 3.11, sid.27). 

 

Vidare i konstruktionen är den så kallade brytaxeln (Bild 2.19, sid.11), vilken teoretiskt sett utsätts för ren 

nedböjning och likaså Centrumaxeln (Bild 2.18, sid.11). 

Den tredje axeln i konstruktionen, Drivaxel (Bild 2.17, sid.11 och 3.11, sid.27, samt avsnitt 2.5-4, sid. 18), 

utsätts teoretiskt sett bara för vridning och dess diameter fick förbli dimensionerade för de övriga axlarna. 

Anledningen till detta är av tillverkningstekniska skäl, att hålla nere antalet olika axeldimensioner. 
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När Lyfttungan utsätts för ren nedböjning och de bägge axlarna likaså, utsätts Länken (Bild 2.6, sid. 10) för 

vridning. Denna vridning blev med sin komplexa geometri, lämplig att låta beräkna med CAD-programmets 

FEM-analysfunktion.  

 

 
Bild 3.13. Till vänster syns Länk uppifrån, med färgmarkerade spänningar och lastens angreppspunkt, där 

vars de rosa linjerna möts. Till höger syns spänningar från Länkens sida. 

 

Samma typ av komplexa geometrier återfanns hos Stomme/hus (Bild 2.1, sid.10), vilken även den 

beräknades med FEM-funktionen. Stomme/hus som består av kuggbågen tillsammans med bygeln och 

därför bör dessa analyseras, sammansatt med varandra. 

 
Bild 3.14. Till vänster syns Stomme-hus ovanifrån och till höger från sidan. 

 

Nästa kritiska detalj vad hållfastheten beträffar är Drivkugghjulet (Bild 2.16, sid.11). Den bör ha tillräcklig 

hållfasthet i fästytorna mot drivaxeln och i övrigt utsätts dess kuggar för ett högt yttryck. Yttrycket 

uppskattades till en begränsad yta av kuggen och kraftansattes, varpå ett färgspektrum framträdde i FEM-

analysen (för sammanställning se även Bild 3.11, sid.27). Det insågs att en 6 mm plåt inte skulle räcka till 

för att få tillräcklig stor kontaktyta, varför drivkugghjulet och därmed även kuggbågen (Bild 2.2, sid.10) fick 

anta samma plåttjocklek på 8 mm. 

 
Bild 3.15. Tre olika bilder som illustrerar Drivkugghjulets spänningar.  
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Kvar av de ingående komponenterna är slutligen dragskaftet (Bild 2.13, sid.11), som utsätts för nedböjning 

(se Bild 3.16 nedan, t.v.). Om dragskaftet hade bestått av enbart ett rör av viss längd som vore fast inspänd 

eller helsvetsad i drivaxeln hade det blivit enkelt att beräkna dess hållfasthet. Dess sammansättning består av 

röret och det faktum att det är pressformat för att omsluta skaftinfästningen (Bild 2.15, sid.11) med 

runtomgående svets. Detta tillsammans gjorde det bekvämt att även detta analyseras i FEM-funktionen. 

 

 
Bild 3.16. Till vänster syns dragskaftets nedböjning vid full belastning i storleksordningen 7,4 mm. Till 

höger syns spänningskoncentrationer närmast skaftinfästningen vid samma belastning. 

 

Vid skaftinfästningen finns även ett snabbfäste för dragskaftet. Detta består av en genomgående 

hårnålssprint. Denna ska fungera som både snabbfäste och brytpinne, samtidigt. 

Man ska kunna demontera skaftet från brytjärnsmekanismen vid frakt eller motsvarande.  

Funktionen som brytpinne innebär att den är det första som brister vid överbelastning och ska garantera att 

inte mekanismen skadas som följd. 

Vid överbelastning ska alltså hårnålssprinten brista och dragskaftet fortsätta rotera utan att någon brytrörelse 

inleds. Sprinten skall ha relativt låg skjuvbrottgräns, mindre än 20 MPa (se avsnitt 2.5-5, sid. 19). Detta 

innebär att den skulle kunna vara tillverkad i t.ex. aluminium. 

Se även avsnitt 4, Resultat (sid. 36) angående brytpinnen. 
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3.4-6 Fortlöpande FEM-analyser 
 

De analyser som gjordes beträffande hållfastheten skedde i ”loopar” enligt figur.  

 

 

 
Bild 3.17. Generellt fungerade designprocessen enligt ovan. Oavsett vilken prioritetsordning som gäller, så 

bör den efterföljas av de andra två. Pilarna får symbolisera de vägar och genvägar processen kan ta. 

 

Eftersom låg vikt hos verktyget var önskvärt så handlade FEM-analyserna mycket om att bedöma var 

onödigt material kunde skäras bort. Det handlar om de lågt belastade områdena (blått) som ytterligare kunde 

bearbetas. Bedömningen som gjordes fortlöpande och experimentellt. Sedan infördes ändringar i modellens 

skiss eller skärningar sådant att överflödigt, obelastat eller lågt belastade områden avlägsnades. 

Vid detta förfarande uppstod ibland frekventa ändringar fram och tillbaka, varför det i vissa detaljer uppstod 

en förskjutning av spänningskoncentrationerna. 
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3.4-7 Inledande CAD-arbete 
Under all den förflutna tiden inför CAD-arbetet har många idéer diskuterats om hur konstruktionen bör 

utföras. Nedteckning av designönskemål och idéer hade skett under hela arbetets gång. Arbetet inleddes med 

att designa enklast möjliga komponenter. De bestod till en början enbart av plåtbitar som skulle kunna 

laserskäras, bockas och svetsas. 

Detta förfarande kan vara lämpligt att tillgå för att undvika onödigt arbete läggs ned på för komplexa 

detaljer. Eftersom viktbesparing var ett uttalat önskemål var detta ett lämpligt förfaringssätt. Det skulle bli 

lättare till en början att i maskinritningen tillföra material där det behövdes och därefter ytterligare skala bort 

överflödigt material efter att ha studerat spänningsbilder och lastfall. 

Det fanns således ett antal aspekter att ha i åtanke inför och alldenstund designen utarbetas: 

 

 Begagna sig av enklast möjliga detaljutförande, för att underlätta hållfasthetsberäkningar och 

tillverkning 

 Använda standardkomponenter så långt som möjligt 

 Val av enklast möjliga och så få hopsättningsmetoder som möjligt 

 Upprätta ett system med mappar för att spara och ha möjlighet att modifiera ritade komponenter 

Lista 3.4-1 

 

Det fanns i kravspecifikationen några något motsägelsefulla aspekter att ha i åtanke, nämligen att: 

 

 Erhålla tillräcklig hållfasthet 

 Erhålla hög kraftutväxling 

 Konstruktionen är lätt 

 Detaljer blir lättillverkade 

 Billigast och enklast möjliga material och minsta möjliga urval 

 Funktionen bibehålls 

 Brytjärnet får en tilltalande design    

Lista 3.4-2 

 

Tidigt fanns att tre underversioner kunde designas, främst grundat var på stommen kuggväxeln skulle verka. 

En kompromiss och en bedömning gjordes efter samspråk med uppfinnaren om vilket koncept som skulle 

väljas ut för fortsatt utveckling. 

Det som under arbetet kallades Brytjärn 3 ansågs ha bäst egenskaper. Den hade vinkelförskjuten kuggväxel 

vilket bedömdes skulle ha dessa egenskaper: 

 

 Mindre materialåtgång, dvs. kompaktare, lättare och mindre yttermått 

 En triangulär länk för bättre vridstyvhet  

 Mer tilltalande design 

Lista 3.4-3 

 
Bild 3.18. En brytsekvens med Brytjärn version 1. Rak länk och enkellagrade komponenter. 
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3.4-8 Designprocessen 
Designprocessen i Solid Works 2009 blev det mest omfattande tidsmässigt under hela arbetet. Häri ingick 

rent konstruktionstänkande, FEM-simuleringar, kompletterande geometriska beräkningar, ytterligare 

handskisser och övriga anteckningar. En växelverkan mellan dessa insatser ledde arbetet framåt. Bild 3.17 

(sid. 32) beskriver även detta, sett från designperspektivet. 

 

Alla detaljer ritades inledningsvis som plåtbitar i 6 mm tjocklek. Detta beslut togs därför att det var den 

största plåttjocklek som kunde tillåtas för lyft- och stödtungor. Det är olämpligt att använda tjockare plåt 

eftersom det då blir svårt att sticka in dem i fällskäret. Ett svärd från en motorsåg ger inte så stora 

marginaler, utan åstadkommer en sågfåra på ca 7 mm.   

Försök gjordes att så långt som möjligt använda 6 mm plåt i hela konstruktionen. Planen fick dock frångås 

på en punkt efter insikten om att yttrycket på kuggar i kuggväxeln var för högt. 

Kuggväxeln behövde en större kontaktyta, varpå detaljerna drivkugghjulet och kuggbågens plåttjocklek 

ändrades till 8 mm. 

 
Bild 3.19. Till vänster visas Kuggbåge i 8 mm stålplåt, samt t.h. en spänningsbild på ett segment av 

drivkugghjulet. 

Röda områden ligger nära eller på sträckgränsen, medan blåa anger relativt låga spänningar. 

 

Inledningsvis maskinritades alla detaljer i stål med samma sträckgräns, 355 MPa. 

Strategin bakom detta var att undersöka om det skulle vara möjligt att klara hållfasthetskraven utan att 

behöva inhandla en dyrare plåt av mer hållfast kvalitet. 

Svårigheter uppstod dock med att skapa en bra kompromiss mellan låg vikt och tillräcklig hållfasthet till ett 

lägre pris. 

 

Plåtens kvalitet bibehölls senare till densamma över hela konstruktionen med DOMEX 420, vilket betyder 

att SSAB garanterar en sträckgräns på 420 MPa.  

Problemet med högre hållfasthet/hårdhet på plåt är att eventuella bockningsradier blir större och måste tas 

med i utbredningsberäkningarna. 
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4. Resultat 
 

Att på en begränsad tid av tio veckor åstadkomma en första prototyp av en ny uppfinning är ett bra resultat. 

Den har föregåtts av mycket funktionsstudier, geometriberäkningar och kritiskt analyserande av 

konstruktionen. Det efterföljande arbetet med att kompromissa med de motstående kraven prestanda, vikt 

och hållfasthet, är tidsödande. Att skapa CAD-modeller är bara första steget i konstruktionsarbetet. Arbetet 

med att skapa begripliga ritningar är också tidsödande och är avgörande för att kunna få en detalj eller en 

sammansatt modell tillverkad. Men däri ligger även utmaningen och tjusningen med att arbeta som 

konstruktör.  

Rent mekaniskt fungerar det nya brytjärnet som avsett. Det håller för de belastningar den har beräknats att 

klara. Det finns även beräkningar uppställda för att kunna ändra t.ex. lyfthöjd, utväxling och förändringar av 

lastfallet. Det nya brytjärnet är även lättare med sina 1800 g, än den gamla prototypen som väger ca 2100 g.  

Förutom alla de tekniska aspekterna, så har arbetet resulterat i att kunna bredda skyddet i uppfinnarens 

patentansökan.  

Men som med alla nya produkter så behöver den genomgå ett flertal tester där det kommer att uppdagas 

vilka förändringar och förbättringar som behöver göras. Däremot sträcker sig inte uppdraget längre än till en 

första prototyp. Därför är målet härmed uppnått. 

 
Bild 4.1. Bildserien visar brytjärnets syfte. Serien läses från vänster till höger, där ett stiliserat träd fälls. 

Allt är ritat och sammanställt i Solid Works. Dessa illustrationer beställdes av Tage Noréns patentkonsult. 

PRV önskar förenklade bilder med endast linjer. 

 
Bild 4.2. Bilder som ingick i redovisning av examensarbete. Det gråa föremålet i de två första bilderna fr. v. 

ska symbolisera svärdet på en motorsåg. Allt är ritat och sammanställt i Solid Works. 

 

Hållfastheten är svår att beräkna och förutspå i konstruktioner som är geometriskt komplicerade. Det är lätt 

att stirra sig blind på FEM-beräkningarnas grälla färglandskap i CAD-programmet, samt utfallen av 

hållfasthetsberäkningarna. Det visade sig t.ex. att där det lös rödast av spänningarna i radien längst ner i 

stomme/hus (se Bild 4.4, sid. 37), inte alls hade samma betydelse som yttrycket på drivkugghjulets kuggar 

(Bild 3.19 t.h. sid. 34). Under de fysiska testerna syntes tidigt tryckskador på kuggarna, dvs. att materialet 

nått sin flytgräns. Det nya brytjärnets konstruktion tillåter dock att man medelst demontering kan rotera 

drivkugghjulet och ”mata fram” nya, oskadda kuggar.  

Det bör dock tilläggas att belastningarna vid testtillfället understundom var högre än det beräknade/tillåtna 

belastningarna.  

 

Förstörande provning kan dock vara nödvändigt i vissa fall. Till exempel att tidigt i produktframtagningen 

kunna förvissa sig om hur en eventuell överbelastning påverkar föremålet och dess användningsområde eller 

miljö.  
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Det kan vara önskvärt att införa ställen som tillåts vara ”de svaga länkarna” i en konstruktion. På så sätt kan 

man styra var ett eventuellt brott får ske kontrollerat. Med kontrollerat menas ett ställe eller en komponent 

som tillåts gå sönder före andra. Det kan finnas olika motiv till det, t.ex: 

 

 Ekonomiskt; att något som går sönder blir billigt att byta ut vid haveri 

 Servicetekniskt; att något som går sönder är lättare att komma åt vid reparation   

 Säkerhetstekniskt; att något som går sönder, gör det under kontrollerade former  

      Etc. 

Lista 4.1 

I brytjärnet finns en sådan säkerhetsfunktion inbyggd. Det är hårnålssprinten till vänster i bilden. Dess 

diameter (eller tjocklek) valdes för att den skall brista först av alla komponenter vid en eventuell 

överbelastning. Beräkningar gällande hållfasthetsgränsen finns redovisad i avsnitt 2.5-5 (se sidan 19). 

   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4.3. Det nya brytjärnet med hårnålssprint som brytpinne. 
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4.1 Hållfasthetsanalyser, generellt 
Analyserna av beräkningarna görs genom att sätta färgskalan som modellen antager vid belastning inom 

rimliga gränser (± 355 MPa, vanligt svart stål) och tolka resultatet därefter. Färgskalan går från blå via grön 

och gul till röd, där blå är lägst belastat område och röd högst.  

Om den automatiskt genererade färgskalan för spänningar studeras kan modellen ha spänningar som spänner 

mellan negativa och positiva värden. Detta betyder att den innehåller både tryck- och dragspänningar.  

I en praktisk analys sätter man lägsta möjliga spänning till noll och högsta tillåtna till sträck- eller brottgräns 

för det material man avser använda i modellen. Resultatet blir en studie av spänningar som vars magnitud 

framgår av färgskalan. Man kan även låta visa objektets huvudspänningar och dess riktningar i en 

transparent modell. Här får drag- och tryckspänningar olika färger för att kunna skiljas åt. 

 
Bild 4.4. Här visas stomme/hus, där en koncentration av tryckspänningar som ytligt överskrider materialets 

sträckgräns (röd markering > 355 MPa). Spänningarna visade sig vid praktiska prov vara ofarliga för 

hållfastheten.  
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5. Experimentuppställning 
 

Brytjärnet testades på kvällen den 16/2- 2010 på Tages arbetsplats och jag blev tillfrågad att närvara. De 

brytjärn som ingick i testet var ett traditionellt brytjärn utan mekaniska utväxlingar, det ursprungliga 

mekaniska brytjärnet, samt det nya. 

Det var en angenäm överraskning att äntligen få se det i fysisk form och att det hade förväntad funktion. 

Experimentuppställningen var en Newtonmeter, en personvåg och ovan nämnda brytjärn, se bild 5.1 nedan. 

  
Bild 5.1. Brytjärnet syns riggad i en testuppställning. Personvågen står på golvet nedanför brytjärnet.  
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5.1 Testresultat 
Typ av 

brytjärn 

Utslag på 

personvåg 

[kg] 

Skaftlängd 

[mm] 

Utvecklad 

kraft [kN] 

Utväxling 

[U] 

verklig 

Utväxling [U] 

Beräknade/uppskattade 

Ex-jobb ~53 400 ~6,7 ~ 25,75x = 25x 

Ursprunglig ~53 300 ~14,05 ~ 53,99x > 50x 

Traditionellt ~53 670 ~4.95 ~ 9,51x Enl. hävarmsprincipen 

Lista 5.1 

 

Testresultatet stämmer väl överrens med de beräknade värdena för utväxling. Det mest avgörande för 

utväxlingen är lyfthöjden. Ex-jobbsbrytjärnet har en lyfthöjd på 50 mm, det ursprungliga brytjärnet har en 

lyfthöjd på ca 22-23 mm. Ett traditionellt brytjärn utan mekanisk förstärkning har inte samma 

jämförelsegrunder. Dess utväxling är helt enkelt enligt hävarmsprincipen och lyfthöjden är resultatet av den 

vinkeländring som sker vid brytning. 

Värdet 9,51 kan härledas med att skaftets längd är 670 mm och insticket i fällskäret är ca 70 mm, enligt: 

mmInstick 700704,0
51,9

67,0
  (XXV)  

Det mekaniska brytjärnet med 50 mm i lyfthöjd utför sitt arbete med en manöver, under ett skaftutslag på ca 

180º. Att få en sådan lyfthöjd hos ett traditionellt brytjärn är nästan omöjligt i praktiken. En erfaren 

skogsarbetare vet naturligtvis hur han/hon på bästa sätt begagnar sig av det sådant verktyg. Det kan dock 

behöva tas omtag och det är stor risk att anliggningsytorna i fällskäret då förstörs och försvårar flera 

upprepade omtag. 

 

 
Bild 5.2. Det färdiga brytjärnet.  



Mekaniskt brytjärn  2015-09-24 

   

Peter Tunåker   peter.tunaker@gmail.com 40 

 

6. Slutsatser 
 

Tio veckor är en ganska kort tid för att ta fram en ny produkt. Det är med viss frustration man konstaterar att 

inte alla bra idéer som dyker upp under tiden hinner testas.  

Brytjärnet som togs fram genom detta examensarbete skall betraktas som mitt förslag på hur det skulle 

kunna konstrueras. Råd och idéer har tagits in, granskats och bedömts, införts eller förkastats. Det är ändå 

inte förrän tester och verifiering har genomförts, som man vet vilka ändringar som behöver göras. Arbetet 

utmynnade i en fysisk och fullt fungerande prototyp och därmed är det huvudsakliga målet uppnått. För att 

det skulle vara möjligt så behövdes ritningar för tillverkningen som också var ett av målen. Brytjärnet 

patentsöktes sent omsider, men en muntlig redovisning kunde genomföras utan att bryta sekretessen. 

 

En annan syn på vilket resultat arbetet de facto har givit är att designen bidrog till ett breddat patentunderlag 

för uppfinnaren Tage Norén. Det är patenttekniskt viktigt för att skydda mot intrång från konkurrenter. Ju 

fler argument och varianter man kan införa i patentunderlaget, desto större plattform och frihet ges för att 

genomföra eventuella produktutvecklingar i framtiden. Utan en bra förståelse för funktion och konstruktion 

blir detta väldigt svårt. Därför utgör det teoretiska arbetet med mekaniska principer och beräkningar en stor 

del. 

 

Det mest tillfredställande med arbetet var att trots farhågorna om tidsbrist resulterade i en första, fysisk 

prototyp. Ritningar och andra anvisningar ledde till ett bra resultat som uppfinnaren har visat stor 

tacksamhet inför. Det som blev svårare att uppfylla var att hålla en totalvikt hos verktyget som inte översteg 

konkurrenternas låga vikt. Det är viktigt att ett handverktyg är lätt och användarvänligt, såvida det inte ingår 

i dess grundläggande egenskaper, t.ex. slägga, järnspett eller motsvarande. Frågan är hur stor vikt en 

presumtiv användare skulle kunna acceptera för att kunna vägas mot den funktion och förstärkning verktyget 

har? Det hela hänger på när vikten inverkar på användarvänligheten. 

Det uppdagades eftersom designprocessen förflöt med FEM-analyserna, att ett verktyg med sådana finesser 

och ett antal rörliga delar inte kan konkurrera hållfasthetsmässigt med samma vikt som ett simpelt, robust 

brytspett.  

 

Att arbeta utan en tydlig och nedtecknad kravspecifikation kan ifrågasättas så här i efterhand. Det är inget att 

rekommendera. Möjligen var detta en faktor som gjorde att arbetet drog ut lite extra på tiden. Det uppstår 

oundvikligen slitningar när man ska ta beslut då man fortlöpande matas med nya idéer. Situationen 

bedömdes dock som så pass speciell och intressant att det godtogs. Tage visade på stor vidsynthet och 

förståelse inför detta och tillät snabbt friare händer. Det var enbart till en början situationen var sådan och 

jag uppskattar egentligen att ha tekniska diskussioner. Det är dock bättre att arbeta efter en kravprofil och 

vartefter frågor uppstår, kontakta uppdragsgivaren. Den utvecklingen tog emellertid vid kort efter 

projektstarten. 

 

Uppdraget gav en bra insyn i hur en produktframtagning kan gå till och vilka vändningar det kan få. Det som 

från första början tycktes handla enbart om vikt- och funktionsoptimering och teknisk dokumentation, 

innebar i slutändan även beräkningar och produktutveckling.  

Det gav även en intressant inblick i hur patentsökning och patentutformning kan gå till. 
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