
 
 
  

  

Kandidatexamensarbete 
Stockholm, Sverige 2010 

ANAHITA ZOLFAGHARI 
CARL-JOHAN WALDNER 

Bogramp till FRED 25 



 2 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 

Bogramp till FRED 25 
 
 
 

Anahita Zolfaghari 
Carl-Johan Waldner 

Kandidatexamensarbete MMKB 2010:02 IDEB 022 
KTH Industriell teknik och management 

Maskinkonstruktion 
SE-100 44  STOCKHOLM 

 3 



  



 

 

 

 Kandidatarbete MMKB 2010:02 IDEB 022 
 

Bogramp till FRED 25 

   

  Anahita Zolfaghari 
Carl-Johan Waldner 

Datum 

2010-05-21 

Examinator 

Carl-Michael Johanesson 

Handledare 

Priidu Pukk 

 Uppdragsgivare 

Maskinkonstruktion 

Kontaktperson 

Priidu Pukk 

Sammanfattning 
Fred 25 är en båt som ska vara tillgänglig för alla oavsett rörelseförmåga. Den är en 7,5 meter 
lång aluminiumbåt med bogramp i fören. Målet vid framtagningen av båten har varit att en 
ensam rullstolsburen skeppare skall kunna hantera båten helt själv.  

Det finns ett antal problem med båten som måste lösas. I detta projekt har fokus legat på att få 
fram en billig och effektiv tätning av rampen samt en låsning av rampen som går att 
automatisera. Dessa problem skall lösas med minimala ändringar på båtens nuvarande 
konstruktion. 

Att utveckla bogrampen med dessa krav och önskemål är möjligt, det är dock svårt att få fram 
optimala koncept då få eller inga ändringar kunde göras på båten. Detta leder till lösningar som 
motverkar de inbyggda felen istället för att bygga bort dem. 

Det koncept som valdes för att täta rampens nederkant bestod i en gummiduk som fästes på 
rampens utsida och skrovet under rampen.  

För att täta rampens sidor bedömdes en cliplist med rörprofil vara bäst. Cliplisten kläms fast över 
sargen på rampen och rörprofilen fyller ut glappet mellan ramp och skrov.  

Den nyframtagna låsningen av rampen bygger på samma princip som tidigare d.v.s. att flärpen 
fälls över två låsbultar. Tidigare har denna manöver fått göras manuellt men med det framtagna 
konceptet hissas rampen upp i flärpen och låses på så sätt automatiskt. 

Tester på Fred 25 med de modifikationer som projektet resulterat i bör göras för en fullständig 
utvärdering. 
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Abstract 
Fred 25 is a boat that is supposed to be accessible to everyone, regardless of mobility. It is a 7.5 
m long aluminum boat with ramp at the bow. The objective in the development of the boat has 
been that one wheelchair bound skipper can manage the boat all by himself.  

There are a number of problems with the boat to be resolved. In this project the focus has been 
on developing an inexpensive and effective sealing of the ramp and a locking of the ramp that 
goes to automate. These problems must be solved with minimal changes to the boat's current 
design.  

Developing the bow ramp with these requests is absolutely possible. However, it was difficult to 
obtain optimal solutions in which few or no changes could be made on the boat. This leads to 
solutions that counteract the built-in errors rather than erase them.  

For sealing the bottom of the ramp, the concept chosen consisted of a rubber mat that attaches to 
the outside of the ramp and the hull underneath the ramp.  

In order to seal the sides of the ramp a tubular rubber ledge was chosen. The rubber ledge clamps 
over the rib of the ramp and fills the gap between the ramp and the hull.  

The newly developed locking for the ramp follows the same principle as before i.e. a board with 
holes that folds over two locking bolts. Earlier this maneuver has been done manually, but with 
this new solution the board is hoisted up with the ramp and folds over the bolts automatically. 

Tests on the boat Fred 25 with the modifications which this project has resulted in has to be 
made for full evaluation. 
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FÖRORD 

I detta kapitel berättar vi om hur projektet upplevdes av oss och visar vår uppskattning till de 
som varit till stor hjälp under vårt arbete. 

 

 

Det har varit intressant och givande att fördjupa sig i en produkt som finns på marknaden, - Fred 
25 - som är en av de första handikappanpassade fritidsbåtarna. Det har funnits motgångar då 
kraven varit många och sammankopplade, men vi är nöjda med slutresultatet och hoppas att vårt 
arbete kan komma till nytta för företaget.  

Vi vill tacka Jonas Nilsson – för ett gott mottagande på båtmässan och ökad insikt för vad det är 
för begränsningar man har som rullstolsbunden och vilka krav på tillgänglighet som då följer – 
Sven Bergqvist – VD på hanterbara båtar för stöd under projektets gång och kravställare från en 
VD:s vinkel – Joel Engfeldt – som har ställt upp med bra information för förundersökning och 
bra idéer under konceptframtagandet. Dessutom vill vi tacka vår handledare Priidu Pukk, 
Universitetslektor på KTH för hans intresse och de givande diskussioner som tagit oss fram i 
arbetet. 

Anahita Zolfaghari och Carl-Johan Waldner 

Stockholm, Maj 2010  
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1 INTRODUKTION 

I detta avsnitt tas bakgrunden till projektet upp. Företaget Hanterbara Båtar presenteras och 
deras båt Fred 25. Här tas även problemformulering och syfte upp. 

 

1.1 Bakgrund 

Företaget Hanterbara Båtar 
Yrkesfiskaren Fred Bergqvist drabbades av sjukdomen Parkinson för åtta år sen och insåg att han 
inom en snar framtid skulle leva resten av sitt liv i rullstol. Detta hindrade honom inte att leta 
efter en handikappsanpassad båt då han fortfarande ville spendera tid på sjön. Utan någon lycka 
fick han idén att konstruera en egen båt som är anpassad för hans behov.  

Jonas Nilsson som sitter i rullstol efter en MC-olycka korsade Freds väg och tillsammans 
startade de en verksamhet, nämligen Hanterbara Båtar. De hade som mål att ta alla oavsett 
rörelseförmåga till havs utan några komplikationer. 

Båten döptes till Fred 25 som står för tre grundstenar: tillgänglighet, hanterbarhet och 
kompromisslöshet [1].  

 

Tillgängligheten står bland annat för stora och plana ytorna i båten som gör framkomligheten 
enkel och smidig.  Förarplatsen är helt justerbar för bästa komfort för föraren. Styrpulpeten går 
att ställa in i olika höjd och även ratten kan justeras efter behov. Förarstolen kan snurra kring sin 
egen axel och fällas bort mot båtens sida om den inte används. 

Fred 25 är utrustad med en bogramp i fören som gör det enkelt för alla att gå av och ombord. 
Med sina 85 cm i bredd är det inga svårigheter för att få sin utrustning ombord vare sig det 
handlar om en rullstol, barnvagn, permobil eller fiskeutrustning. 

Båten är också utrustad med en bogpropeller i fören samt fjärrstyrd bogramp för full 
hanterbarhet. Strävan är att möjliggöra för den ensamma skepparen oberoende av dess 
rörelseförmåga att hantera Fred 25 själv. Det är även möjligt att utan interaktion från skepparen 
lossa ankare med ett knapptryck. Som tillval har Hanterbara Båtar tagit fram en variant av Fred 
25 där den är inredd med en hytt som ger en trygg färd under alla vädersituationer och kan 
användas året om. 

I sin enkla skötsel och trygga sjöegenskaper är Fred 25 kompromisslös för den 
rörelseförhindrade och gör det genomförbar för dem att ensam vara ute på sjön som alla andra. 
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Båten FRED 25 
Fred 25 är en 7,5 meter lång helsvetsad aluminiumbåt, se figur 1.  

 

Figur 1. Båten från sidan med mått 

 

Grundidén med båten Fred 25 är att den ska kunna hanteras av en ensam rullstolsburen skeppare. 
Detta möjliggörs genom att båten bland annat har utrustats med en bogramp för enkel av- och 
påstigning och bryggstöttor i fören så att båten kan ligga an mot bryggan till dess att förtöjningen 
är utförd, se figur 2. 

 
Bryggstöttor 

Figur 2. Fred 25 ligger an mot en brygga. 
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Båtens planlösning har gjorts så öppen och flexibel som möjligt, se figur 3. Bland annat är 
förarstolen bortfällbar vilket möjliggör att en rullstolsbunden person lätt kan ta plats bakom den 
höj- och sänkbara styrpulpeten, se figur 4. Passagerarsätena – i form av bänkar – är även de 
uppfällbara vilket gör att golvutrymmet kan utnyttjas maximalt vid lastning. De öppningar som 
finns – dörr och rampöppning – är tillräckligt breda för att en rullstol utan problem skall kunna ta 
sig igenom. 

 

Figur 3. Interiör 

 

Figur 4. Förarplats. 
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Båten är tillverkad av helsvetsad aluminiumplåt med 4 mm godstjocklek och spantad med 40 cm 
mellanrum. Detta i kombination med ett 20° V-skrov – se figur 5 – och en maskinvikt på över 2 
ton ger att Fred 25 är mycket vridstyv och har en stabil gång i hela sitt fartregister, även i kraftig 
sjö.  

 

Figur 5. V-skrov. 

 

Motorn är en Suzuki DF med en effekt på 175 hk. Maxfarten har dock av komfortskäl begränsats 
till 30 kn. Detta på grund av att bogrampens utformning kraftigt påverkar förens förmåga att 
skära genom vågor. 

Bogrampen 
Bogrampen är konstruerad av bockad och svetsad aluminiumplåt och innehåller en del inbyggda 
funktioner. Figur 6 illustrerar bogrampens olika delar och de benämningar som använts under 
utvecklingsarbetet.  

 

Figur 6. Rampens delar. 

 

Flärpen fyller två funktioner: i rampens nedfällda läge fungerar den som ett stöd mot bryggan 
och i rampens uppfällda läge, när den vilar på låsboxarna, fungerar den som en stegbräda, för de 
användare som inte behöver fälla ner bogrampen vid av- och påstigning. 

För att rampen ska kunna användas vid bryggor som är högre än däcket har rampen utrustats 
med ett knä som vinklar änden av rampen 160°. Detta möjliggör att bogrampen kan användas vid 
brygghöjder mellan 25 och 75 cm över vattenytan (däcket ligger 50 cm över vattenytan). 
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På bogrampens sidor har en sarg konstruerats för att förhindra att rullstolar rullar utanför rampen. 
Nedanför sargen finns rampens vingar som, i ett uppfällt läge, åker mot skrovets framsida. Detta 
förhindrar vatten från att tränga in och förhindrar även rampen från att fällas för långt in i båten 
vid upphissning. 

Problem 
Några av de problem som finns med båten idag: 

• Tätningen av rampen är i dagsläget inte åtgärdad utan vid vågkollisioner kan vatten 
tränga in, främst vid rampens nederkant men även på sidorna. 

• Låsningen av rampen i dagsläget är löst genom att en platta som är fäst längst ut på 
rampen fälls över och passas in över två piggar på vardera sida om rampöppningen, 
se figur 6. Detta medför problem då låsningen måste ske manuellt med en besvärlig 
och tung manöver, inte bara för rörelsehindrade. 

• Bryggstöttorna som ska möjliggöra att rampen skall kunna användas är idag på 
konceptnivå och är alltså inte färdigkonstruerade vad gäller utformning och 
infästning. 

• Den hopfällbara förarstolen som möjliggör att en rullstolsbunden person kan ta plats 
bakom styrpulpeten måste göras om då det aktuella konceptet inte är realiserbart.   

Konkurrenter 
Hanterbara båtar är nästan fria från konkurrenter. De som kommer närmast in på företagets 
marknad är båten Pioner Multi. Båten används av yrkesfolk som bland annat transport båt, 
fiskebåt, ambulansbåt m.m. men även av privatpersoner. Även den är utrustad med en bogramp 
som öppnas, stängs och låses med en winch. Bogrampen gör det möjligt att köra ombord 
rullstolar ombord från lägre bryggor, se figur 7.  Det finns en dränering i aktern som gör att det 
aldrig samlas mer än några liter vatten ombord. Priset på båten ligger runt 82000 kr [2]. 

 

 

Figur 7. Pioner Multi. 

 

M/S Estonia 
28 september 1994 inträffade Estoniakatastrofen när passagerarfartyget M/S Estonia förliste. 
Ombord fanns 989 passagerare och besättningspersonal varav 852 förolyckades genom att 
drunkna eller frysa ihjäl.  

Missödet skedde på grund av att låsanordningarna till Estonias bogvisir – se figur 8 – belastades 
från vågslag som skapade ett öppnande moment kring däckgångjärnen som därmed brast. 
Infästningarna var tillverkade av stål med lägre hållfasthet än vad de förenklade beräkningar som 
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gjorts krävde. Detta berodde troligtvis på bristfällig information angående ritningar, 
tillverkningsunderlag och monteringsanvisningar [3]. 

 

 

Figur 8. M/S Estonia i Tallins hamn med uppfällt bogvisir. 

 

Estoniakatastrofen är en av de dödligaste fartygskatastroferna under sena 1900-talet och har fått 
folks förtroende för bogramper att försämras även när det handlar om personbåtar som Fred 25. 
Av dessa skäl är bogrampens låsanordning rekommenderad att se robust ut samt vara synliga.  

1.2 Avgränsning 
Att lösa alla de problem som nämndes under rubriken problem skulle ta längre tid än projektets 
tidsram – 12 veckor. Därför begränsades arbetet till utvecklingen av ett koncept för bogrampens 
tätning och låsning. Dessa problem ansågs rimliga att lösa under de förutsättningar som givits. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna rapport är att presentera en fungerande tätning och låsanordning, som ska vara 
färdig för konstruktion och användning av Hanterbara Båtar. Målet är att ta fram en bogramp 
som ger en effektiv och god upplevelse för alla användare. För att åstadkomma detta krävs en 
tätning som är av god kvalité, är kostnadseffektiv och fyller sin funktion, samt en låsning som är 
och upplevs säker och är användarvänlig. Slutprodukten ska därmed ta hänsyn till krav från 
företaget och vara en förbättring av produkten idag.  
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2 KONCEPT 

Konceptförslag på lösningar presenteras här. 

 

2.1 Tätning av rampen 
Tätningen av rampen har delats in i två oberoende områden. Dels tätning av rampens nederkant, 
dels av rampens två sidor. 

Tätning av rampens nederkant 

Gummiduk utsida 
För att täta glappet mellan rampens nederkant och skrovet fästs en gummiduk över spalten, se 
figur 9. 

  

Figur 9. Placering tätning. 

 

Gummiduken sitter fast på rampen och skrovet och spänns över gångjärnen då rampen är i 
uppfällt läge. Infästningen består av två stycken plattjärn i aluminium, se figur 10. Den ena har 
gängade hål och svetsas fast direkt på rampen/skrovet.  Den andra plattan är av samma typ och 
dimensioner men har försänkta istället för gängade hål.  

 

 

Figur 10. Plattjärn. Det övre försänkt, det undre gängat. 
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Vid montering förses gummiduken med hål för att passa mot de hålen som finns i plattjärnen och 
kläms fast då plattorna skruvas ihop, se figur 11. 

 

Figur 11. Principskiss av förbandet i genomskärning. 

 

Gummiduk insida 
Det tidigare presenterade konceptet kan även konfigureras så att gummiduken fästs på insidan, se 
figur 12. Detta kommer innebära att slitaget från gångjärnen elimineras. Däremot kommer 
gummiduken utsättas för slitage vid av- och ombordstigning. 

 

Figur 12. Placering av gummiduk. 
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Kantlist 
En läpplist kläms över rampens nederkant, se figur 13. Gångjärnen behöver dock ritas om för att 
detta koncept skall fungera då det i nuläget inte finns utrymme för denna typ av list. Fördelarna 
med detta koncept är att monteringen är något enklare och mer kostnadseffektivt än de övriga 
koncepten, men troligen kommer det att medföra något sämre tätning än en gummiduk.  

 

 

Figur 13. Kantlist och omformat gångjärn. 
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Tätning av rampens sidor  
Tre lämpliga tätningslister hittades på rubber company [4] (se bilaga A). Gummilisterna 
tillverkas i EPDM gummi. Samtliga tätningskoncept fästes på bogrampens sarg som figur 14 
visar. 

 

Figur 14. placering av samtliga tätningar på sidor. 

Läpplist 
Den första listen som undersöktes var läpplisten. Läpplisten antas bete sig enligt figur 15 under 
belastning.  

 

Figur 15. Läpplist som dras upp mot skrovet. 
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Cliplist 
Den andra listen som undersöktes är en cliplist. Dess antagna deformation visas i figur 16. 

 

Figur 16. Cliplist som dras upp mot skrovet. 

 

D-list 
Den sista listen som undersöktes var D-listen, se figur 17. Denna borde ha ett liknande beteende 
som cliplisten ovan under belastning. Till skillnad från de andra listerna så klistras D-listen fast 
med en självhäftande tejpremsa medan de andra hamras fast på sargen. Fördelen med detta är att 
listen hamnar i ett mer skyddat läge från trampande fötter och skavande rullstolshjul. 

 

 

Figur 17. D-list som dras upp mot skrovet. 
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2.2 Låsning av rampen 

Stänger 
Konceptet bygger på en mekanisk låsning, se figur 18. Handtaget vilar på ett stöd när det är låst 
och dras sedan upp för att öppna rampen. Stödet finns där dels för att motverka hantagets 
rotation åt andra hållet och dels för att ge stöd när man kliver på hantaget, se figur 19. När 
rampen är låst går stängerna utanför rampen in i hål i skrovet och vrids in när handtaget lyfts.  
Platsskruvarna håller stängerna på plats och får dem att följa handtagets rörelse. Låsmekanismen 
är monterad på rampens undersida, längst upp mot kanten.  

 

 Figur 18. Schematisk bild över öppningsförloppet.  

 

 

Figur 19. Isometrisk vy över konceptet. 
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Dörrlås 
En självlåsande låsmekanism som finns runtomkring oss är vanliga dörrlåskistor. Dessa kan 
användas för att låsa rampen i upprätt läge genom att låskistan placeras enligt bild 20. Vid 
upprätt läge passar låskistans låskolv in i ett hål i rampen. Låskistor serietillverkas i stor skala 
vilket gör att priset är relativt lågt i förhållande till utvecklings- och produktionskostnader. 
Låskistor finns även i fjärrstyrda versioner. 

 

Figur 20. Dörrlåsets placering. 

 

Flärphiss 
Detta koncept bygger på den låsning som finns i dagsläget på båten. Det som har ändrats är 
placeringen på vajerns infästningspunkter samt utformningen av låsboxarna. Här går de från 
flärpen upp till låsboxarna på förens kanter. I låsboxarna finns trissor som ser till att vajern går i 
ett bestämt spår och därmed rampen, se figur 21. Flärpen har en fjäder på underdelen av rampen. 
Denna är i sitt normalläge när rampen är nerfälld och mot en plan yta – t.ex. en brygga.  Flärpen 
fälls över låsboxarna och låses med hjälpa av låsbultarna på låsboxen , se figur 22. 

 

Figur 21.  Nedfälld ramp sedd från sidan.
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Figur 22. rampens beteende vid uppfällning, sedd från sidan. 
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2.3 Slutkoncept 
De koncept som till slut valdes var: 

• Tätning nederkant: Gummiduk utsida. 
 

• Tätning sidor: Cliplist med rörprofil. 
 

• Låsning: Låsning med flärpen. 
 
 

Mer om konceptval under kapitlen metod och resultat. 
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3 METOD 

De metoder och arbetsgångar som använts vid produktutvecklingen beskrivs här. 

 

3.1 Konceptval – QFD 
QFD (Quality Function Deployment) eller kundkoncentrerad produktutveckling är en metod för 
att överföra kundens önskemål till produktegenskaper. Kundcentrerad planering är en del av 
processen i produktutvecklingen som utifrån kundernas önskemål tar hänsyn till konkurrenter. 
Utifrån detta identifieras produktkrav och krav på tillverkning. QFD diagrammet som kallas the 
house of quality består av ett hus med flera rum som representerar de olika stegen i diagrammet, 
se figur 23 [5]. 

 

Figur 23. The House of Quality. 

 

Med hjälp av QFD-diagrammet kan en kravspecifikation framställas vilken sedan kan utnyttjas 
som ett underlag för konceptvalet. Nedan följer en beskrivning om hur man arbetar med de olika 
stegen [6]. 

Steg 1: Identifiering av potentiella kunder. 
Då denna metod är kundfokuserad måste det bestämmas vilka som kan tänkas vara potentiella 
kunder.  Det är viktigt att förstå att man inte endast jobbar mot konsumenten när man utvecklar 
en produkt utan även konstruktörerens, marknadens och företagsledningens krav måste vägas in. 
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Steg 2: Fastställa absoluta krav och önskemål. 
När de kravställare som finns har identifieras är nästa steg att fastställa vad som skall utvecklas 
som bestäms av vad kravställarna behöver.  

• Köparen önskar en produkt som fungerar som förväntat, är enkel att underhålla och 
som uppfyller deras behov.  

• Produktionsverksamheten önskar att produkten utan problem går att monteras med 
tillgängliga resurser i form av exempelvis personal, utrustning och råmaterial. Det 
kan följa krav på att standardkomponter används, att produkten är lätt att tillverka och 
att ett minimum av outnyttjat material lämnas efter tillverkning. 

• Marknad och försäljningsverksamheten önskar en produkt som möter köparens krav 
och är bättre än redan befintliga produkter så den lätt går att sälja. Sedan kan krav på 
paketering och transport m.m. följa. 

• Företagsledningen önskar en fungerande produkt som ger bra vinst och gynnar 
företaget. 

Steg 3: Bestämning av produktkravens betydelse 
Detta steg utförs genom att kraven delas in i absoluta krav, som nödvändigtvis måste uppfyllas 
för att produkten skall fungera, och övriga krav vilka kan betraktas som önskemål.  Detta sker 
genom skapande av viktfaktorer för varje önskemål och sätts in i det andra steget i QFD-tabellen.  
Denna viktning ger produktutvecklingen en möjlighet att se hur mycket tid som skall läggas ner 
för varje önskemål. Resultatet av steg 1 till 3 används som underlag för att ta fram 
produktegenskaper i de efterföljande stegen.  I steg 3 måste man även ta hänsyn till 
kravställarnas betydelse för produkten . 

Steg 4: Konkurrentjämförelse 
För att sälja en ny produkt måste man ha minst en egenskap som är bättre än konkurrenternas. 

Steg 4 består av två rum. Det översta rummet fyller man i med de konkurrenter som finns på 
marknaden nu.  Rummet under går ut på att bestämma hur kravställarna upplever 
konkurrenternas förmåga att möta de enskilda kraven. Detta är bra att göra även om det inte finns 
någon direkt produkt på marknaden som är konkurrerande. Det kan vara av stort värde att 
jämföra med de mest närbesläktade konkurrenterna då man ser vad som redan existerar och 
pekar ut möjligheter att förbättra det som redan finns. För varje krav bedöms existerande 
produkter enligt en skala från 1 till 5 där 1 inte möter kraven alls och där 5 möter kraven helt och 
hållet. 

Steg 5: Översättning av kraven till önskade produktegenskaper 
I detta steg är målet att ta fram en uppsättning önskade produktegenskaper. Kraven är ofta 
mycket diffust formulerade och måste omformas till mätbara produktegenskaper.  

Steg 6: Bestämning av målvärden för produktegenskaperna 
Här bestämmer man relationen mellan steg 2 och 5. Det vill säga relationen mellan de fastställda 
kraven och önskemålen med översättningen av kraven till önskade produktegenskaperna. 

 

Det finns flera varianter av QFD-metoden som inkluderar ytterligare två steg.. I detta arbete har 
dessa steg tagits bort för att göra metoden mindre komplicerad och anses inte nödvändiga för ett 
underlag till konceptvalet. 
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3.2 Dimensionering 

Hissning av ramp 
Rampens hissningsvajer ska flyttas, från att löpa mellan rampens vingar och ett hål i skrovet till 
att nu löpa mellan rampens flärp och låsboxen. Utgångshålet för vajern är tänkt att finnas i botten 
av låsboxen. Vajern löper sedan över en eller två trissor i låsboxen för att sedan gå till 
infästningen i flärpen. 

Placering av trissor 
Trissornas placering i låsboxen är kritiskt för att uppfällningen skall fungera. De måste ligga 
högt upp så att flärpen inte riskerar att slå i skrov eller låsbox. Trissorna måste också ligga 
relativt långt bak för att vid nedfällningen av flärpen få en så stor hävarm som möjligt för att 
motverka flärpens torsionsfjäder. För att testa olika konfigurationer av trissor byggdes en testrigg 
i skala 1:3, se figur 24. 

 

Figur 24. Testriggen. 

 

Fjädring av flärp 
För att nedfällningen av luckan skall kunna ske utan motorhjälp måste flärpen kunna lyftas bort 
från sitt formlås. Detta görs lättast med fjädrar av något slag. Fjädringen av flärpen kan lösas på 
två sätt. Antingen monteras en dragfjäder mellan flärpen och rampen vilket i spänt läge skapar 
ett öppnande moment eller så monteras en torsionsfjäder runt flärpens gångjärn – se figur 25. 
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Figur 25. Dragfjäder (t.v.) och torsionsfjäder (t.h.). 

 

Dragfjäder 
För att ta reda på vilka krafter som verkar på fjädern friläggs flärpen och rampen enligt figur X 
och momentjämvikt ställs upp kring flärpens (A) och rampens (B) gångjärn, se figur 26. 

  

 

Figur 26. Friläggning av flärpen (t.v.) och rampen (t.h.). 

 

· · cos
2

 · 0 (1)

 

 
· · cos
2  (2)
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 · 2 · 2 · · cos 0 (3)

 

 · 2 ·
2 · cos  (4)

 

På flärpen har fjäderns infästningspunkt valts längst ut för att få en så stor hävarm som möjligt, 
på rampen låts infästningspunkten variera längs den delen av rampen som är efter knäcken. Detta 
ger ett intervall för vinkeln θ enligt: 

40° 80° 

 

 

vilket ger olika fjäderkrafter på grund av fjäders infästning i rampen. Då fjäderns infästning i 
rampen sitter långt från flärpen uppstår problemet att dragfjädern kommer att ligga an mot 
bryggor som är högre än durken. Detta kan skada såväl fjäder som brygga och kan även leda till 
att fjädern fastnar i något. 

 

Torsionsfjäder 
Med en torsionsfjäder ändras friläggningen något då ett öppnande punktmoment runt flärpens 
gångjärn införs istället för fjäderkraften ovan, se figur 27. Detta leder till följande 
momentjämvikt. 

 

Figur 27. Friläggning av flärpen. 

 

 · 2 · 2 0 (5)
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· 2 ·

2 (6)

Den utslagsvinkel som flärpen har i sitt arbetsområde fås genom mätningar i CAD-modell till 
110°. Detta i kombination med det framtagna momentet ger en torsionsfjäderkonstant enligt [7] 

 

  (7)

 

Den typ av fjäder som används är en skruvfjäder av stål med cirkulärt trådtvärsnitt. Skruvfjädern 
utsätts för vridning vilket medför en böjspänning i fjädertråden. De frihetsgrader som fjädern nu 
har är mittdiameter D, trådtjocklek (diameter) d och antal varv n. Av utrymmesskäl ansätts 
mittdiametern till ett bestämt värde. Trådtjockleken tillåts variera mellan: 

 

1 8  
 

De dimensionerande parametrarna antas vara böjspänningen – σ – i fjädertråden samt 
fjäderpaketets bredd – B. Dessa parametrar är, relativt varandra, omvänt beroende av 
tråddiametern vilket medför att en lösning måste kompromissas fram. För att ta fram relationerna 
mellan fjädergeometri och spänning används formeln för böjmotstånd  

 

 
32  (8)

 

Denna ekvation sätts in i formeln för böjspänning som funktion av böjmomentet. 
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 (9)

 

Vad gäller relationen för bredden på fjäderpaketet och tråddiametern används en utvecklad 
formel för bestämning av torsionsfjäderkonstant. 

 

  (10)

 

Där ingår parametern I som är tvärsnittets yttröghetsmoment. 
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64  (11)

 

Detta ger oss ett uttryck för antal varv på fjädern beroende på trådtjockleken för ett visst värde på 
. 

 

 
64  (12)

 

Vilket ger oss bredden på fjäderpaketet. 

 

 ·  (13)

Låsbultar 
Den fjädrande låsbulten består av en rundstång i som sticker upp ur låsboxen. Rundstången är 
fjäderbelastad vilket gör att den sticker ut ur låsboxen i sitt normalläge men kan tryckas ner vid 
låsning. Låsningen går till så att när rampen hissas upp kommer rampens flärp att fällas ner över 
låsboxen och trycka ner låsbulten. När flärpen är helt nedfälld kommer flärpens låshål att befinna 
sig mitt för låsbulten som då trycks upp genom hålet med hjälp av fjädern. När låsbulten sitter 
genom hålet hindrar den flärpen från att fällas upp igen. För att dimensionera låsbulten krävs att 
man tar reda på tre saker.  

• Vilken godstjocklek måste bulten ha för att klara lasterna med god marginal?  
• Hur långt måste bulten sticka upp för att flärpen inte ska kunna fällas tillbaka av sig 

själv?  
• Hur styv ska fjädern vara som håller bulten kvar i det låsta läget? 

Låsbultens diameter 
Belastningen på låsbultarna från flärpen kommer att tas upp genom skjuvning. De laster som 
kommer att verka på rampen vid svår sjö är mycket svåra att förutsäga. Men då låsbultarna bör 
vara kraftigt överdimensionerade på grund av de måste ge ett trovärdigt intryck kan diametern 
dimensioneras med det visuella intrycket som grund. I dagsläget har de fastsvetsade bultarna en 
tjocklek på 25 mm vilket ger en lastupptagningsförmåga i skjuvning enligt nedan. 

 

 
2 · 4  (14)

 

Där τmax är ca 50 MPa för aluminium vilket ger att låsbultarna idag klarar av laster på 12 kN 
innan de plasticerar [8].  
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Låsbultens längd 
När låsbulten går igenom hålet i flärpen bildar de ett formlås som hindrar flärpen från att fällas 
upp av dess torsionsfjäder, se figur 28. 

 

Figur 28. Schematisk bild över formlåsningen av flärpen. 

 

Med bultens längd menas här den del av bulten som sticker upp ur låsboxen. Den längd låsbulten 
måste ha för att låsa flärpen beror på spelet som finns mellan låsbulten och flärpens hål. Ju större 
skillnad mellan håldiameter och bultdiameter desto större vilovinkel kommer flärpen att ha i sitt 
låsta läge. En stor vinkel gör flärpen oduglig som avstamp vid konventionell ombordstigning 
men ett litet spel kan göra att rampen inte går i lås helt och hållet varje gång. Sambandet mellan 
hålspelet och flärpvinkeln α fås från figur 29 och ekvationerna nedan.  

 

Figur 29. Mått och vinklar i formlåset. 

 

 arccos
å

 (15)
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 arcsin
å

 (16)

  (17)

 

Med vinkeln på flärpen kan man nu beräkna låsbultens längd – L – enligt nedan. 

 

 sin  (18)

 

Där Ls är en säkerhetsmarginal och Lf är avståndet mellan flärpens gångjärn och hål. 

Gummiduk med fäste 
Gummiduken skall klämmas fast med ett skruvförband mellan två plattor. För att inte i onödan 
skada gummiduken är ett kraftlås att föredra framför ett formlås. Detta innebär att förbandet bör 
vara utformat så att friktionskraften från skruvförbandet klämmer ihop duken snarare än att 
gummidukens hål ligger an mot skruvarna. För att hitta den kraft som skruvarna behöver utöva 
på gummiduken görs ett antagande att gummiduken kommer maximalt att förlängas 20 %. 
Därefter friläggs gummiduken enligt figur 30. 

 

 

Figur 30. Friläggning av gummidukens ände. 

 

Kraftjämvikt ställs upp i gummidukens längdriktning. 

 

 : 2 , 0 (19)

 

Enligt ett konstitutivt samband mellan kraft och förlängning kan gummidukens kraft  tas fram 
med hjälp av gummidukens geometri och materialparametrar. 
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  (20)

 

Detta gör att vi kan få ett uttryck för den fjäderkraft som måste appliceras för att kraftjämvikt 
skall vara uppfylld. 

 

 , 2  (21)

 

Denna skruvkraft delas upp på antalet skruvar – n – som skruvförbandet består av. 

 

 
2  (22)

 

Friktionstal mellan gummiduk och aluminiumplatta uppskattas och skruvdimension väljs. 
Därefter tillåts antalet skruvar variera med dragspänningen i skruven som dimensionerande 
faktor. 

 

 
2

4
2

 (23)

 

När antalet skruvar valts till dimension och antal kan åtdragnings- respektive lossningsmoment 
beräknas enligt. 

 å 2 ·
tan

1 tan  (24)

 

 2 ·
tan

1 tan  (25)

 

där  är stigningsvinkeln för gängan,  är gängfriktionstalet,  är friktionstalet mellan 
skruvskallen och listen och D är medeldiametern för skruvskallens kontaktyta mot underlaget. 
Approximativt gäller  

 

 1,45 (26)
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Listerna består av fyra aluminiumplattor varav två är gängade och två är försänkta. Tjockleken 
på plattorna bör vara av samma höjd som motsvarande standardmutter till vald skruv. Längden 
på plattan bör vara så bred som rampen tillåter. Bredden på plattan är en mindre känslig 
parameter och kan väljas nästan helt fritt. 

 

Gummiprofil 
Det som eftersträvas är en tätning för rampens sidokanter där stora mängder vatten inte skulle 
läcka in. En tätning som klarar höga respektive låga temperaturer och har en livscykel på 10 år är 
också att fordra. Ytterligare krav som ställs är att kostanden ska vara låga. 

Efter en undersökning hittades många clipsprofiler som uppfyllde dessa krav.  Olika typer av 
material, former och storlekar erbjuds.   
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4 RESULTAT  

I detta kapitel presenteras de resultat som fåtts fram från metoderna i föregående kapitel. 

 

4.1 Kravställning 
De krav och önskemål som presenterades i QDF-diagrammet i steg 2 förklaras ytterligare nedan. 
Dessa skulle i steg 5 formuleras till mätbara produktegenskaper. 

Det första och kanske ett utav de viktigaste kraven som ställdes är att bogrampens låsning skulle 
vara pålitlig. Med pålitlig menas inte bara att det ska fungera felfritt och hålla för de yttre 
krafterna utan även upplevas säker av användaren. En lösning på detta är att överdimensionera 
låsbultarna och konstruera något som upplevs och ser pålitligt ut även om ett mindre låsdon hade 
täckt behovet.  

Det som eftersträvas för tätningen av rampens sidokanter är en tätning som klarar höga 
respektive låga temperaturer och har en livslängd på minst 10 år. Ytterliga krav som ställs är att 
kostnaderna ska vara låga. För att åstadkomma detta rekommenderas en tätningsprofil som inte 
påverkas negativt av vågornas krafter, d.v.s. fyller sin funktion även om en kraftig våg slår mot 
tätningen. 

Rampens flärp är i uppfällt läge bland annat till för den som inte måste använda bogrampen, se 
figur 31. Den ska klara en belastning uppemot 140 kg utan att deformeras.  För att kunna ha 
denna möjlighet är val av material och brädans tjocklek inverkande. 

 

 

Figur 31.  Avstamp på stegbräda. 

 

Att tätningen bör vara enkel var också ett krav. Detta kan innebära att man använder sig av redan 
befintliga tätningsmetoder som är enkla att montera. Detta kan genom informationssökning 
undersökas för att se vad som används för likande problem och hur monteringen sker där.  

Tätningar har olika livslängd beroende på hur frekvent de av- och pålastas, vilket material de är 
gjorda av, omgivande miljö m.m. Vilket material som uppfyller temperaturändringar och 
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slitageuthållighet behöver undersökas, men även att tätningen sitter på ett lämpligt ställe så att 
konakten mellan tätningen och användare blir så liten som möjlig. 

Att tätningen inte ska kosta någon större förmögenhet, går hand i hand med vilken tätningsmetod 
man använder.  Ett billigt material som är billig att montera och uppfyller kraven är det bästa. 
Även en billig låsning är helt upp till vilket lås man väljer och om man väljer att använda sig av 
redan dugliga låsmekanismer som finns på marknaden för detta ändamål. 

Att göra stora ändringar i Fred 25 skulle innebära stora kostnader för företaget. Därför måste 
problemen lösas utifrån hur produkten ser ut idag, om det inte innebär för stora omvägar till de 
olika målen.   

 

4.2 Konceptval – QFD 
Med QFD-diagramet - se figur 32 - fås en större insikt om vad som är viktigast för de olika 
kravställarna och vad som ska prioriteras. Detta ger en bra grund då slutkonceptet ska väljas då 
man kan ställa koncepten mot kravformuleringarna (steg 5) för att se vilket koncept som 
uppfyller de bäst. 

 

Figur 32. QFD-diagram (för större bild se bilaga B). 
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• Tätning nederkant 
Gummiduk utsida, Gummiduk insida och Kantlistskonceptet ställs mot kraven som 
finns i QFDn. Kantlistkonceptet uppfyller inte många av de krav som ställs då 
gångjärnen måste placeras längre ner och omkonstrueras. Detta leder till stora 
kostnader för företaget och ändringar i den befintliga produkten. Dessutom kan 
läpplisten ge ett vekt och osäkert intryck. 
De två andra koncepten uppfyller kraven bättre då mindre och mer kostnadseffektiva 
ändringar görs på båten. Här är frågan vilken placering som är bättre än den andra. En 
tätning som består av en gummiduk på insidan innebär ett ytterligare moment för den 
rullstolsbundna att ta sig över då gummidukens lister är fast svetsade på skrovets 
golv?. Detta medför att gummiduken inte kan vara tjock och har därmed kortare 
livslängd. Dessutom sker en nötning då man passerar över tätningen med rullstol som 
också bidrar till kortare livscykel. När gummiduken är placerad på utsidan nöts de 
mot gångjärnen, men då den ligger på utsidan kan man använda sig av en tjockare 
duk då listerna i detta fall kan vara mer robusta och inte är ett hinder för den 
rullstolsbundne. Därmed valdes konceptet Gummiduk utsida, se figur 33. 

 

Figur 33. Gummiduk i EPDM (röd) fäst på rampens utsida. 

 

• Tätning sidor 
När de tre koncepten ställdes mot kraven ströks D-listen omedelbart då monteringen 
sker via en limremsa som kan vara för bräcklig. Då den kommer i kontakt med vatten 
kan livscykeln bli kort vilket inte uppfyller kravet. Kostnaderna och 
monteringsvårigheterna för koncepten skilde sig inte mycket från varandra och 
därmed kunde de två andra koncepten gå vidare. Det koncept som valdes till sist var 
Cliplisten med rörprofil då den ansågs deformeras ett för tätningen gynnade sätt, se 
figur 34. 

 

Figur 34. Cliplist med rörprofil. 
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• Låsning 

I detta fall kunde konceptet Flärphiss väljas direkt då de andra inte uppfyllde många 
av kraven. Dörrlåset medför att flärpen tas bort och kan för användaren uppfattas för 
svag för att hålla bogrampen på plats vilket var ett av de högprioriterade kraven som 
fanns. Konceptet Stänger gör det svårt för en rörelsehindrad skeppare att öppna 
bogrampen utifrån då den är mekanisk. Flärpen som fungerade som stegbräda togs 
bort men konstruerades om. Den stegbrädan blev för vek för att klara av den vikt som 
kravet ställde och ytan man trampar på blev också betydligt mindre. Flärphissningen 
var det koncept som uppfyllde de krav som fanns bäst då dess låsning är mer robust, 
har kvar flärpen och skulle göra minst ändringar i den nuvarande produkten, se bild 
35. 

       

 

Figur 35. Cliplist med rörprofil. 
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4.3 Dimensionering 

Hissning av ramp 
Rampens hissningsvajer ska flyttas, från att löpa mellan rampens vingar och ett hål i skrovet till 
att nu löpa mellan rampens flärp och låsboxen. Utgångshålet för vajern är tänkt att finnas i botten 
av låsboxen. Vajern löper sedan över en eller två trissor i låsboxen för att sedan gå till 
infästningen i flärpen. 

Placering av trissor 
Vid försöken med skalmodellen finner man att den bästa konfigurationen för vajerns lagring i 
låsboxen är att bara använda en trissa som placeras i strax under låsbultens bakkant, se figur 36. 

 

 

Figur 36. Slutlig placering av trissa (spik) på testriggen. 
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Fjädring av flärp 
På grund av att konceptet med dragfjädern medför att fjädern kommer att ligga an mot de 
bryggor som är på en högre nivå än durken har detta koncept inte utretts närmare. De parametrar 
som har använts återges i tabell 1. 

 

Tabell 1. Använda parametrar. 
Parameter Värde Enhet 

a 0,06 m 
b 0,10 m 
c 0,06 m 
L 0,80 m 
xf 0,47 m 
yf 0,55 m 
m1 9,00 kg 
m2 1,90 kg 
μ 0,30 - 
α 40,0 grader 

 

Med dessa parametrar valda blir normalkraften på flärpen enligt ekvation (2). 

 
· · cos

98,4  

Torsionsfjäder 
Det utrymmet som finns för en torsionsfjäder på den befintliga flärpen gör att de maximala 
måtten för fjädern är D = 35 mm och B = 110 mm. Med utslagsvinkeln φ = 110° fås att 
torsionsfjäderns fjäderkonstant vid vridning från ekvation (10) 

 

· 2 · 2
0,364 /g  

 

Trådtjockleken varieras mellan  

1 8  

 

och ekvationerna (9) och (13) evalueras i MATLAB [9] (se bilaga B) för att plotta spänningen 
och fjäderns bredd som funktion av trådtjockleken, se figur 37 och 38. 
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Figur 37. Spänning i fjädertråden som funktion av trådtjockleken. 

 

 

Figur 38. Fjäderbredd som funktion av trådtjockleken. 
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Från dessa grafer kan två slutsatser dras. Tråddiametern bör väljas så stor som möjligt för att 
undvika stora spänningar i tråden men väljs tråddiametern större än 3,27 mm blir fjädern bredare 
än den får vara. Detta ger att en tråddiameter bör väljas till 3,0 mm, då denna dimension håller 
spänningarna relativt låga samtidigt som 3 mm är en standarddimension. 

Nu är fjädern fullständigt bestämd och dess dimensioner framgår i figur 39. 

 

Figur 39. Fjäderbredd som funktion av trådtjockleken. 

 

Låsbultar 

Låsbultens diameter 
I dagsläget kan de låsbultar som sitter där ta upp 12 kN vardera innan de plasticerar (med en 
sträckgräns på 50 MPa). Detta är långt över de krafter som kan tänkas verka på låsbultarna och 
godstjockleken på bultarna behålls på 25 mm. 

Låsbultens längd 
Låsbultens längd och flärpens vinkel beror som tidigare nämnt på hålspelet mellan bult och hål 
enligt ekvationerna i metodavsnittet 

 
å å

 (27)

 

Med vinkeln bestämd kan den minsta längden för låsbulten räknas ut. Säkerhetsmarginalen Ls 
väljs till 25 mm för att flärpen inte ska riskera att glida av och Lf – avståndet mellan flärpens 
gångjärn och hål – mäts upp till 75 mm. Längden på låsbulten räknas nu ut enligt nedan ekvation 
(18). 

sin   
 

 



 

 45 

Dessa ekvationer evalueras i MATLAB (se bilaga B) där hålspelet varierar i intervallet 0 till 15 
mm och resultatet plottas, se figur 40. 

 

Figur 40. Resultat som funktion av hålspelet. 

 

Med detta underlag väljs håldiametern till 3 mm större än låsbulten vilket ger en låsbultlängd på 
50 mm och en flärpvinkel på 20°. För att hjälpa låsbulten att hamna rätt i hålet bör änden på 
låsbulten fasas av. Det färdiga resultatet finns i figur 41. 

  

Figur 41. Låsbult monterad i genomskuren låsbox. 
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Gummiduk med fäste 
Friläggningen och kraftjämvikten i metodkapitlet ger att den totala skruvkraften - oberoende av 
antal skruvar – blir med insatta värden från tabell 2 i ekvation (21). 

 
Tabell 2. Ingående parametrar för beräkning av skruvkraft. 

Parameter Värde Enhet 

δ 0,2 - 
Egummi [10] 7 MPa 

B 0,83 m 
t 0,05 m 

Agummi B*t m2

Lgummi 0,3 m 
μ 0,8 - 

 

, 2 66,6  

 

För att kunna välja skruvar – till antal och dimension – räknas spänningen ut enligt ekvation (23) 
vilket ger resultat enligt tabell 3 (se bilaga B). 

 
Tabell 3. Spänningsresultat per skruv i MPa. 

Dimension 
Antal skruvar   

M4 M6 M8 

5 st 1060 470 265 
6 st 883 392 221 
7 st 756 336 189 

 

På grund av utrymmesskäl väljs M6 som dimension, antalet skruvar väljs till sju stycken.  

Gummimaterial 
EPDM (Ethylene Propylene Diene M-class) gummi är en typ av syntetiskt gummi. Dess 
användningsområden är exempelvis bilinredning och tätningar av olika slag. Den huvudsakliga 
fördelen med EPDM är dess utstående värme-, ozon- och värmemotstånd. Gummits styrka, 
seghet och livslängd förblir i stort sett opåverkade oavsett ålder, mekanisk belastning eller 
biologisk påverkan vilket gör den till en mycket lämpligt [11]. 
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5 SLUTSATSER 

I detta kapitel presenteras avhandlingens slutsatser. 

 

 

Att utveckla bogrampen med de krav och önskemål som fanns anses vara möjlig utan att 
försämra produkten. Det var dock svårt att få fram optimala koncept då få eller inga ändringar 
kunde göras på båten. Det leder till nödlösningar som motverkar de inbyggda felen istället för att 
bygga bort dem. 

Det koncept som valdes för att täta rampens nederkant bestod i en gummiduk som fästes på 
rampens utsida och skrovet under rampen. Slitaget kan tänkas vara stor med den placeringen då 
den utsätts för nötning mot gångjärnen. Fördelen med detta är att en tjockare gummiduk kan 
användas, än om duken hade monterats på insidan.  

För att täta rampens sidor bedömdes en cliplist med rörprofil vara bäst. Cliplisten kläms fast över 
sargen på rampen och rörprofilen fyller ut glappet mellan ramp och skrov. Konceptet är lätt att 
montera och en befintlig produkt att köpa på marknaden vilket gör den till ett kostnadseffektivt 
koncept. 

Den nyframtagna låsningen av rampen bygger på samma princip som tidigare d.v.s. att flärpen 
fälls över två låsbultar. Tidigare har denna manöver fått göras manuellt men med det framtagna 
konceptet hissas rampen upp i flärpen och låses på så sätt automatiskt. 

Det är viktigt med ett väder- och ålderbeständigt material för tätningen då båten ska tåla 
utomhusklimat året om. Detta gör EPDM- gummi till ett bra materialval då det är framtaget för 
det ändamålet. 

Fler tester bör även göras på land och i vatten för att vara säker på att metoderna funkar praktiskt 
och i de korrekta dimensionerna. 
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6 DISKUSSION 

Här diskuteras valda delar av rapporten. 

 

 

Upphissningen av rampen med fjädrad flärp bör testas. Mycket av känsligheten i konceptet har 
eliminerats genom att göra låsbultarna fjädrade. Införandet av en torsionsfjäder på flärpen gör att 
ställdonet som hissar upp vajern måste uträtta ett större arbete än tidigare för att stänga rampen, 
men å andra sidan har flytten av infästningspunkt minskat inverkan av rampens egenvikt. 

Låsboxarna bör konstrueras om. De har tidigare fungerat som ett stöd för flärpen då rampen är 
låst och den har också de nuvarande fixa låsbultarna fastsvetsade på sig. Nu ska låsboxarna 
innehålla fler funktioner. Hissningsvajern skall löpa över en trissa som är fäst i låsboxen och 
låsboxen skall även inhysa den nya fjädrande låsbultens mekanik. Det har gjorts en förenklad 
omkonstruktion av låsboxarna men vidareutveckling krävs innan serieproduktion. 

En av de saker som ovan nämnda låsbok ska innehålla är fjädringen till låsbultarna. Fjädringen 
där är inte dimensionerad. Inte heller har någon färdig lösning på fjärrstyrd lossning av 
låsbultarna gjort. 

Gummiprofilerna på rampens sidor har inte testats i dess rätta miljö. Det finns en risk för att 
gummiprofilerna visar sig vara för styva och kilar fast rampen mot skrovsidan. Detta kan göra att 
rampen inte kan fällas upp helt och hållet. Valet att använda gummiprofiler är ändå bra, då det 
finns en uppsjö av olika profiler i olika utföranden och storlekar. Tätningen var tänkt att skydda 
mot att vattenstänk kommer in mellan ramp och skrov och det kommer den att göra. 

Vidare anses att det är lämpligt att ha Fred 25 tillgänglig för eventuella tester för att få en mer 
verklighetsuppfattning. Det kan bidra till bättre resultat. 
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7 REKOMMENDATIONER 

I detta kapitel ges rekommendationer för mer detaljerade lösningar och/eller framtida arbete. 

 

 

En verklig skalenlig modell bör tas fram för test av de tre olika koncepten. Då det är viktigt att 
båten inte tar in vatten bör det experimenteras med vilken placering på tätningen som är mest 
gynnande. Tätningslisternas material borde ses över för att se att de är funktionella och tätar 
enligt de krav som finns. Även gummiduken måste undersökas för att se om den är tillräckligt 
elastisk för upp- och nedhissning av bogrampen. 

Fjädringen där är inte dimensionerad. Inte heller har någon färdig lösning på fjärrstyrd lossning 
av låsbultarna gjort. 

Dimensionering av motor för låsningen har inte undersökts i denna rapport och borde undersökas 
om konceptet går till produktion. Dessutom behöver vajern som hissar upp rampen och dess 
motor dimensioneras för att klara av de vikterna som den utsätts för och ha en lång livslängd. 
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BILAGA A: RUBBER COMPANY 

Urklipp ur rubbercompanys produktkatalog för formprodukter respektive gummidukar. 
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BILAGA B: QFD 

QFD-tabellen i större format. 
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BILAGA C: MATLABKODER 

MATLAB-koder som använts för att evaluera ekvationer och generera plottar. Den första koden 
innehåller beräkninger som använts vid fjäderdimensionering, den andra koden innehåller 
beräkningar som använts vid skruvdimensionering och den sista koden har använts vid 
dimensionering av låsbultarna.  

clear all 
close all 
clc 
  
%init 
a = .060; 
b = .100; 
c = .060; 
V = 1.100*.160*0.004; 
ro = 2700; 
g = 9.81; 
m2 = V*ro; 
m1 = 9; 
L = .800; 
alfa = 40; 
xf = .470; 
yf = .550; 
my = 0.3; 
N = m1*g*L*cosd(alfa)/yf; 
  
  
M_fs = 0; 
M = (m2*g*(((a+b)/2)-b)+(N*my*c))+M_fs; 
M = M/2; 
uv = 110*pi/180; 
% torsionsfjäderdata 
kT = M/uv; 
D = 0.03; 
E = 206e9; 
  
dsave = []; 
ssave = []; 
nsave = []; 
  
dmin = 0.001; 
dmax = 0.008; 
step = 0.0001; 
  
for d = dmin:step:dmax; 
    I = (pi*d^4)/64; 
    W = (pi*d^3)/32; 
    sigma = (M/W); 
    n = (E*I)/(kT*D*pi); 
     
    dsave = [dsave d]; 
    ssave = [ssave sigma]; 
    nsave = [nsave n]; 
end 
   
Fsave = []; 
tsave = []; 
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for theta = 40:1:80; 
    F = (m2*g*(((a+b)/2)-b)+(N*my*c))/(a*cosd(theta)); 
    Fsave = [Fsave F]; 
    tsave = [tsave theta]; 
end 
  
y_s = 640*ones(1,length(dsave)); 
  
figure(1) 
plot(dsave*1000,  ssave*10^(-6), dsave*1000, y_s, 'r--') 
title('SPÄNNING sfa TRÅDDIAMETER') 
xlabel('Tråddiameter [mm]') 
ylabel('Spänning [MPa]') 
legend('Trådspänning','Sträckgräns') 
axis([dmin*1000 dmax*1000 0 800]) 
grid 
  
figure(2) 
plot(dsave*1000, nsave.*dsave*1000) 
title('FJÄDERNS BREDD sfa TRÅDDIAMETER') 
xlabel('Tråddiameter [mm]') 
ylabel('Fjäderbredd [mm]') 
axis([dmin*1000 dmax*1000 0 110]) 
grid 
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clear all 
close all 
clc 
   
  
B = .830; %[m] 
t = .005; %[m] 
H = .050; %[m] 
A = B*t; %[m^2] 
E = 7e6; % [Pa  ]
L = .300; %[m] 
my = 0.8; %[-] 
d = 1.1; %[-] 
  
Fs_tot = d*E*A/(2*my*L); %[N] 
n = 7; %[#] 
Fs = Fs_tot/n; %[N] 
  
dm = .008; % [m] 
As = pi*(dm/2)^2; % [m^2] 
sigma = (Fs/As)/1e6  
  
p = 1; 
alfa = p/(pi*dm); 
myg = 0.2; 
  
M1 = (Fs*dm/2)*(((tand(alfa)+myg)/(1-myg*tand(alfa)))+(myg*1.45)); 
M2 = (Fs*dm/2)*(((tand(alfa)-myg)/(1+myg*tand(alfa)))-(myg*1.45)); 
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clear all 
close all 
clc 
 
 
%% GEOMETRI 
D = 0.025; 
t = 0.004; 
alfas = []; 
play = []; 
  
for Dh = .025:0.0001:0.04; 
gamma = acosd(D/sqrt(Dh^2 + t^2))  ;
beta = asind(t/sqrt(Dh^2 + t^2)); 
alfa = gamma - beta; 
alfas = [alfas alfa]; 
play = [play Dh-D]; 
end 
  
sL = 0.025; 
fL = 0.075; 
L = fL*sind(alfas) + sL; 
  
figure(1) 
plot(play*1000,alfas) 
title('FLÄRPENS VINKEL sfa HÅLSPELET') 
xlabel('Spel [mm]') 
ylabel('Flärpens vinkel [deg]') 
grid 
  
figure(2) 
plot(play*1000, L*1000) 
title('LÅSBULTENS LÄNGD sfa HÅLSPELET') 
xlabel('Spel [mm]') 
ylabel('Låsbultens längd [mm]') 
grid 
  
%% KRAFTER 
tmax = 50e6; 
D = 0.025; 
F = (tmax*pi*D^2)/(2*4); 
Lb = .07 - sL; 
Mb = F*Lb; 
Wb = (pi*D^3)/4; 
sigma = (Mb/Wb)/1e6; 
F_boj = tmax*Wb/Lb; 
 

 


