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Förord 
Denna rapport är ett resultat av examensarbetet, framtagning av ny lyftutrustning för 

gasturbin SGT-600/700, som utförts på Siemens Industrial Turbomachinery AB 
avdelning GPTP, under perioden september 2007 till januari 2008. 

Jag vill tacka alla som hjälpt till att göra detta arbete möjligt, vill särskilt tacka alla på 
GPTP, Lars Johansson på OPI och Petter Krus på IEI.  

Jag hoppas att den nya lyftutrustningen kan vara till nytta för Siemens, då det är en 
enklare och mer flexibel lyftutrustning än den befintliga lyftutrustningen.  

Finspång, januari 2008 

 

Emma Sjöberg 
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Sammanfattning 
I detta Examensarbete har en ny lyftutrustning till gasturbin SGT-600/700 olika 
moduler tagits fram. Examensarbetet har utförts på Siemens Industrial 
Turbomachinery AB i Finspång på avdelningen GPTP (leverans gasturbin teknik 
package installation).  

Målet med arbetet har varit att skapa en lyftutrustning som är mer flexibel än den 
befintliga lyftutrustningen och klarar samlyft (lyft med hjälp av två kranar).  

Arbetet har utförts med hjälp av olika metoder som QFD, funktionsmedel-träd och 
morphologisk matris, där kundorienterad konceptkonstruktion är basen för arbetet. 
En studie av teori inom området har genomförts. Den befintliga lyftutrustningen 
undersöks för att skapa förståelse, sedan undersöks problemet för att skapa en 
lösningsrymd. Flera konceptuella lösningar genereras, till sist väljs det bästa 
konceptet och ritningar för den nya lyftutrustningen tas fram. 

Den befintliga lyftutrustningen kräver anpassning med extra komponenter för lyft av 
de olika modulerna. En lyftutrustning som använder samma delar för alla lyft blir 
mer flexibel än den befintliga lyftutrustningen.  Med den befintliga lyftutrustningen 
krävs att en lyftkran ensam klarar hela tyngden (enkellyft), detta är ett problem då 
alla hamnar inte har tillräcklig lyftkapacitet. Detta medför att onödigt långa 
landtransporter måste ske, vilket är kostsamt. Då inte tillräcklig lyftkapacitet för 
enkellyft finns, är en lösning som tillåter lyft med flera kranar, så kallat samlyft, 
önskvärt. Om samlyft kan genomföras kan transporten på land kortas, vilket medför 
en reduktion av transportkostnaden. 

Den nya lyftutrustningen består av färre delar och är mer flexibel än den befintliga 
lyftutrustningen. Samlyft kan utföras för alla lyft med det nya lyftoket och samma 
lyftutrustning kan användas för att utföra lyft av alla moduler. Gasturbinpackarna 
kan lastas av vid fler hamnar vilket kan minska längden på landtransporterna då den 
närmaste hamnen kan användas. Detta medför att kostnaden för transport av 
gasturbinpackarna kan minskas.  

Förhoppningen är att Siemens får en bättre och mer flexibel lyftutrustning då den 
nya lyftutrustningen implementeras.  
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Abstract 
In this master thesis new lifting equipment for Siemens gas turbines SGT-600/700 has 
been designed. It was carried out at Siemens Industrial Turbomachinery AB in 
Finspång at the department for Package Installation, GPTP.  

The purpose of the thesis is to develop new lifting equipment that is more flexible 
than the lifting equipment at use, and that the new equipment is able to be handled 
with two lifting cranes. 

The project has been carried out with help from several methods like QFD (quality 
function deployment method), function means tree, and morphological matrix, with 
customer focused concept design as the foundational method. First theoretical 
methods to solve the problem are studied. After that a thorough study of the lifting 
equipment that is available today is done. Then the problem is studied to generate a 
solution environment. Several conceptual solutions are generated and the best 
concept is developed further and drawing materials are generated. 

The current lifting equipment is different depending on which module should be 
lifted; some parts are the same but not all. Lifting equipment that looks the same for 
all modules is more flexible. With the current lifting equipment it takes a big lifting 
crane to handle the whole load, which is a problem when the nearest harbour does 
not have such a big lifting crane. In those cases extra long land transports have to 
take place, which are very expensive. A solution which allows two lifting cranes to 
work together is preferred, that will lead to shorter land transports and reduced 
transport costs. 

The new lifting equipment has a lot fewer parts and is more flexible than the 
equipment in use. The new equipment can also be handled with two lifting cranes, 
due to the new lifting beam. The same lifting equipment is able to lift all SGT-600 and 
SGT-700 modules. This means that the gas turbine packages can be unloaded at most 
harbours in the world which leads to shorter land transports, when the nearest 
harbour can be used. This means that the cost for transport can be reduced.  

Hopefully this work gives Siemens better and more flexible lifting equipment if it is 
implemented.  
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1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs problemet (framtagning av ny lyftutrustning) som skall lösas, 
tillvägagångssättet för lösning av uppgiften och uppgiftens begränsningar. Felkällor 
och läsanvisningar återfinns också i detta kapitel. Sist finns en kort beskrivning om 
Siemens Industrial Turbomachinery AB och gasturbinerna SGT-600 och SGT-700 som 
lyftutrustningen avses användas till. 

1.1 Problembeskrivning 

Det problem som skall lösas är framtagning av ny lyftutrustning för lyft av 
gasturbinpackarna SGT-600:ans och SGT-700:ans fyra standardiserade lyft, då lyft 
sker uppifrån med hjälp av lyftkran. De fyra standardiserade lyften för gasturbin 
SGT 600/700 (SGT = Siemens Gas Turbine) är: lyft av PG-modul, GT-modul, 
GT+växel-modul och GEN-modul. PG-modulen består av hela gasturbinpacken 
inklusive generator och växel. GT-modulen består av gasturbinen. GT+växel-
modulen består av gasturbin och växel. GEN-modulen består av växel och generator.  

Siemens Industrial Turbomachinery AB föredrar att montera så mycket som möjligt 
av gasturbinpacken i egna verkstäder och så lite som möjligt på plats. Därför är det 
viktigt att det går att transportera modulerna ihopsatta. Den största modulen (PG-
modulen) väger över 160 ton vilket ibland medför problem vid transport.  

Med den befintliga lyftutrustningen krävs att en lyftkran ensam klarar hela tyngden 
(enkellyft), detta är ett problem då alla hamnar inte har tillräcklig lyftkapacitet. Detta 
medför att onödigt långa landtransporter måste ske, vilket är kostsamt. Då inte 
tillräcklig lyftkapacitet för enkellyft finns, är en lösning som tillåter lyft med flera 
kranar, så kallat samlyft, önskvärt. Om samlyft kan genomföras kan transporten på 
land kortas, vilket medför en reduktion av transportkostnaden. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna rapport är att beskriva tillvägagångssättet vid utvecklingen av ny 
lyftutrustning till gasturbinerna SGT-600/700.  

Målet med Examensarbetet är att ta fram ett förslag på en ny lyftutrustning som är 
mer flexibel än den befintliga lyftutrustningen, vilket medför att transporter av 
gasturbinpackarna till kund blir mer flexibla.  
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1.3 Avgränsningar 

För att skapa en ram för examensarbetet har följande avgränsningar gjorts. 

-Arbetet tar inte hänsyn till lyft som sker underifrån med domkraft. Då sådana lyft 
sker med hjälp av lyftpunkter på bottenramen som är konstruerade för att bära 
gasturbinpackens vikt och påverkar således inte den befintlig lyftutrustning. 

- Undersökningen av konkurrentlösningar har begränsats till lyftlådor. 

- Lyftoket är ett koncept, ingen exakt konstruktion har tagits fram. 

1.4 Arbetsgång och metod 

Arbetsgången har bestått i att först förstå hur befintlig lyftutrustningen fungerar 
(kapitel 3), genom studier av ritningar på den befintliga lyftutrustningen. En 
litteraturstudie har gjorts för att klargöra vilka metoder som kan användas för att ta 
fram nya lösningar. Metoderna beskrivs i kapitel 2. Slutligen används metoderna för 
att ta fram ett förslag på en ny lyftutrustning, detta arbete beskrivs i kapitel 4.  

1.5 Felkällor 

Quality Function Deployment method, QFD-metoden (kapitel 2.2 och 4.3.1) där 
viktning sker mellan parametrar som inte är matematiskt beskrivna kan medföra en 
felkälla då det sätts siffror på samband vilka inte beskrivs matematiskt. Att sätta 
värden på hur prioritering skall ske mellan olika parametrar förmedlar således en 
falsk trygghet, då dessa värden bygger på uppskattningar.  

Vid uppskattning av kostnaden för det nya lyftörat, trådrullen, uppskattas kostnaden 
med hjälp av vikten och materialkostnaden. Detta ger inte en exakt kostnad utan ska 
betraktas som en uppskattning. För att beräkna den faktiska kostnaden bör även 
kostnaden för bearbetning och hantering beräknas. 

Källkritik: Flera tryckta källor har använts och då dessa i mycket beskriver samma 
metoder kan källorna anses som säkra. Större osäkerhet finns i de otryckta källor och 
då särskilt Internetkällor. Här har i stor utsträckning källor som är publicerade av 
tidskrifter eller universitet använts vilka kan anses ha större trovärdighet än andra 
Internetkällor. De Internetkällor som är publicerade av företag kan anses säkra 
avseende den information som hämtats därifrån då det mest rör sig om produkter 
som företagen säljer. 
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1.6 Läsanvisningar 

I kapitel 2 beskrivs de teorier som sedan används i kapitel 4 för att ta fram en ny 
lyftutrustning. Kapitel 3 beskriver den befintliga lyftutrustningen, för att skapa en 
bild av vilka förbättringsmöjligheter som finns. 

1.7 Siemens Industrial Turbomachinery AB 

Siemens Industrial Turbomachinery AB, tillverkar och säljer ång- och gasturbiner 
över hela världen. Turbinerna används för att driva pumpar och kompressorer, och 
för att generera el, ånga och värme. Omsättningen är ca 6 miljarder Skr om året med 
drygt 2200 anställda i Finspång.  Siemens Industrial Turbomachinery AB (2007)  

1.7.1 SGT-600 

SGT-600 är en gasturbin som kan producera 25 MW, med 34,2 % verkningsgrad. Den 
kan användas för både mekanisk och elektrisk drift, med drivmedel från flytande 
bränsle till naturgas. Siemens SGT-600 (2007) 

1.7.2 SGT-700 

SGT-700 är en vidareutveckling av SGT-600 som kan producera 30 MW, med en 
termisk verkningsgrad på 36 %. SGT-700 kan som SGT-600 drivas med olika 
drivmedel från flytande bränsle till naturgas och användas till både mekanisk och 
elektrisk drift. Siemens SGT-700 (2007) 
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2 Teori 

Teoridelen presenteras olika metoder som kan användas vid produktutveckling. De 
teorier som presenteras nedan har använts för att ta fram ny lyftutrustning till 
gasturbin SGT-600/700, hur teorierna används presenteras i kapitel 5 (Framtagning 
av ny lyftutrustning). 

2.1 Kundorienterad koncept konstruktion 

Framtagning av koncept är ett viktigt första steg vid framtagning av nya produkter. 
Kärnan i kundorienterad konstruktion är att en vinnande produkt är en produkt som 
uppfyller kundens krav och är bättre än konkurrerande produkter på marknaden. 
För att ta fram det bästa konceptet används en metod med tre steg, vilken går ut på 
att först förstå konstruktionsproblemet, sedan skapa koncept och sist förädla 
koncepten för att få fram de som bäst uppfyller kundkraven (se kapitel 2.1.1 till 
2.1.3). Det finns två mål vid koncept konstruktion. Det första är att ta fram, utveckla 
och välja det bästa konceptet utifrån kundernas krav. Det andra målet är att skapa en 
preliminär komponent indelning för att kunna välja rätt koncept. (Stoll, 1999, s. 91-
93) 

2.1.1 Förstå konstruktionsproblemet 

Genom att identifiera, förstå och prioritera kundkraven för produkten, kan 
kundkraven sedan översättas till systemegenskaper med målvärden som är 
kopplade till kundkraven. Med denna metod genereras information som gör det 
möjligt att lotsa kreativiteten och valen av koncept till att passa kundkraven så bra 
som möjligt. En av de bästa metoderna för att relatera kundkrav och 
systemegenskaper är att använda QFD metoden (se kap 3.2) (Stoll, 1999, s. 93-101) 

2.1.2 Skapa koncept 

Koncept skapas genom att undersöka hur designrymden ser ut och sedan generera 
ett antal koncept och idéer som minst uppfyller kundernas krav. I skapande-
processen genereras ett stort antal lösningar som skall passa kundkraven. Generering 
av koncept sker i huvudsak på tre sätt, genom användning eller ändring av 
nuvarande eller tidigare lösningar, genom att använda fantasi, klurighet och 
påhittighet eller genom användning av olika tekniker för att stimulera idé 
generering. Nya idéer kan sedan utvecklas till koncept. Att använda och ändra 
lösningar som redan finns är en av de största källorna för generering av nya idéer. 
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För att kunna generera koncept genom kreativitet är det viktigt att en arbetsgrupp 
väljs med avseende på detta. En välkänd idégenererings-metod är brainstorming 
(kapitel 2.3). Med hjälp av systematiska metoder så som morphologisk matris är 
målet att öka lösningsrymden genom att använda en formaliserad metod. Idéer kan 
också genereras om problemet analyseras matematiskt. Då optimering av ett 
problem sker, framkommer vilka begränsningar som finns för optimering av 
konstruktionen. Genom fokusering på förbättring av dessa delar kan nya förbättrade 
koncept genereras. Ett annat sätt att se på problemet är ur tillverkningssynpunkt, 
genom att bestämma hur tillverkningen ska utföras genereras koncept för att uppnå 
detta. (Stoll, 1999, s. 102-105) 

2.1.3 Förädla koncepten 

Förädling av koncept består av att ta fram den bästa konstruktionen genom att 
systematiskt utvärdera och förbättra de koncept som tagits fram i skapandefasen. 
Efter skapande fasen finns många olika lösningsförslag som behöver bearbetas dels 
för att minska antalet koncept och dels för att identifiera de koncept som bäst 
uppfyller kundkraven. Konceptförädlingen bör ske på ett systematiskt sätt, med 
hänsyn till den information som analysen av kundkrav och konkurrentlösningar gav, 
för att garantera att de bästa koncepten blir kvar.  I denna process är det viktigt att 
vara öppen för att kombinera de bästa delarna från olika koncept för att skapa nya 
bättre koncept. (Stoll, 1999, s. 106-108)    

2.2 Quality Function Deployment Method, QFD 

Quality Function Deployment (QFD) är en metod som används för att på ett 
metodiskt sätt ställa upp och redogöra för en produkts funktioner och egenskaper 
vilka bestäms utifrån kundernas krav. Metoden anser att det som är viktigast är 
köparen och användaren av en produkt, för att avgöra om produkten kommer att bli 
en framgång eller inte. (Cross, 2000, s. 108)  

QFD metoden är ett av de bästa sätten för att förstå och relatera kundkrav med 
systemegenskaper. Metoden kan användas för en hel produkt eller för en mindre del 
av en produkt. QFD metoden kan vara tidskrävande, trots detta har metoden visat 
sig mycket användbar. Följande steg ingår i QFD metoden: 

� Skapa en tydlig problemformulering som skall lösas.  

� Ta reda på vilka som är produktens kunder.  

� Generera kundkrav, vad är krav respektive önskemål?  

� Ta fram systemegenskaper, hur ska kundkraven uppfyllas och mätas? 
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� Utvärdera befintliga produkter och lösningar (konkurrentlösningar), hur 
löses problemet nu?  

� Bestäm mål, vad är tillräckligt bra och vad är idealet?  

� Organisera och värdera undersökningsresultaten.  

(Stoll, 1999, s. 93) 

2.2.1 Problemformulering 

I början av ett projekt är det viktigt att klargöra problemet genom att skapa en 
problemformulering, som skall innehålla huvuduppgifter och begränsningar av 
problemet. Det är viktigt att problemet formuleras på ett sådant sätt att det blir 
lösningsoberoende (alltså tillåter olika lösningar). (Stoll, 1999, s. 93-94) 

2.2.2 Produktens kunder 

För att identifiera vilka som är en produkts kunder, är det viktigt att ta hänsyn till 
hela produktkedjan, alla som kommer i kontakt med produkten kan betraktas som 
kunder. Kunder kan vara personer som monterar, utföra service, använder eller 
köper en produkt. (Stoll, 1999, s. 94)  

2.2.3 Kundkrav 

För att kunna ta fram relevanta kundkrav behöver de tilltänkta kunderna tillfrågas, 
detta kan ske på olika sätt, till exempel genom intervjuer, enkäter eller studier av hur 
kunder använder konkurrerande produkter. Kundkraven måste ofta bearbetas till 
kortare utsagor som är lätta att överblicka, då svar från intervjuer och liknande ofta 
är långa. Ofta skapas ett så stort antal kundkrav att det blir svårt att överblicka dessa. 
För bättre överblick kan kundkraven grupperas, där ett gruppkrav kan representera 
flera kundkrav. (Stoll, 1999, s. 94-97)  

Det är viktigt att kundkraven inte tolkas till att betyda något annat, utan att kundens 
åsikt behålls. När kundkraven är klarlagda behöver de värderas, vissa kundkrav är 
absoluta och måste uppfyllas, andra kundkrav kan vara önskningar vilka medför ett 
mervärde för produkten om de uppfylls. (Cross, 2000, s.108-109)   

Genom att klargöra problemet med hjälp av en kravlista är det lättare att diskutera 
och ta fram relevant information. En kravlista skall vara komplett, tydlig, entydig 
och systematisk. Kraven skall vara formulerade genom att ange förändringar och 
effekter inte medel för att nå en lösning. Kundkravlistan och problemformuleringen 
samlar information om konstruktionsproblemet. (Eder & Hosnedl, © 2008, s 382)  
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För att översätta kundernas krav till systemegenskaper ställs en matris upp där 
systemegenskaper viktas beroende på hur stor inverkan varje egenskap har för 
uppfyllandet av respektive kundkrav. (Cross, 2000, s. 110-111) 

2.2.4 Systemegenskaper 

Vid framtagning av systemegenskaperna sker en översättning från kundkraven till 
mätbara parametrar (systemegenskaper), vilket medför att det går att mäta hur väl 
den nya produkten stämmer överens med kundkraven. Systemegenskaperna är ofta 
skrivna som tekniska krav vilka kan mätas och som uttrycker mål och begränsningar 
för produktens tekniska karakteristik, endast de viktigaste egenskaperna bör tas 
med. (Stoll, 1999, s. 97-98)  

För att klargöra de inbördes relationerna mellan systemegenskaperna kan ett tak 
tillföras till matrisen där det framgår hur de olika egenskaperna hänger ihop och om 
sambanden är positiva eller negativa. För att kunna göra detta måste ibland en rad 
antaganden göras om den slutliga konstruktionen vilken kanske ändras och då kan 
relationerna mellan egenskaperna ändras. (Cross, 2000, s. 112)  

2.2.5 Konkurrentlösningar 

Det är viktigt att utvärdera andra produkter på marknaden för att kunna göra en 
bättre produkt än de som redan finns på marknaden. Denna utvärdering bör ske 
både avseende på produkternas egenskaper och kundernas åsikter om produkterna. 
Målet med denna analys är att fastställa vad som är bra och dåligt med de produkter 
som finns på marknaden och var det finns potential att göra förbättringar. Det 
viktigaste vid analys av konkurrentlösningar är att en öppenhet finns för att ta till sig 
bra lösningar som andra gjort. När det handlar om en produkt som skall förbättras 
kan en jämförelse med andra produkter visa inom vilka områden som nuvarande 
produkt är bättre än konkurrenternas, dessa egenskaper kan vara viktiga att behålla 
på en högre nivå än vad konkurrenterna har. (Cross, 2000, s. 110; Stoll, 1999, s. 98-99) 

2.2.6 Mål 

Mål för konstruktionen kan bestämmas då konkurrensanalysen är gjord. Målen kan 
anges som värden på parametrar där både ett värde som är acceptabelt och ett 
målvärde anges. Målvärdet behöver inte vara ett värde (en siffra) utan kan även 
anges som ”så lågt som möjligt” eller ”så högt som möjligt”. De acceptabla värdena 
är mycket användbara då genererade koncept skall sorteras med avseende på om de 
uppfyller kraven eller inte. (Stoll, 1999, s. 99) 
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2.2.7 Organisera och värdera 

Genom att använda ovanstående metoder byggs en QFD matris upp, i den återfinns 
information om relationerna mellan kundkrav och systemegenskaper. Kundkraven 
skall mätas av en eller flera systemegenskaper. Om det finns kundkrav som inte mäts 
med någon systemegenskap skall ytterligare systemegenskaper genereras. Däremot 
ska systemegenskaper som inte mäter något kundkrav tas bort ur matrisen, på så sätt 
skapas en matris med relevanta systemegenskaper. Med hjälp av QFD matrisen kan 
nya koncept lätt jämföras med konkurrerande och befintliga lösningar. Utrymme för 
att mäta hur en ny produkt stämmer överens med systemegenskaperna och hur den 
ligger till i förhållande till konkurrerande produkter kan också redovisas i QFD 
matrisen. Det finns inga absoluta regler vid användning av QFD metoden, den 
fungerar som bäst när metoden anpassas till konstruktionsproblemet. (Stoll, 1999, s. 
100-101) 

 

Figur 1: Exempel QFD- matris 
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Kundkrav 1 påverkas, enligt figur 1, till största delen av systemegenskap 2 och i 
mindre utsträckning av systemegenskap 4. Den konkurrentprodukt som undersökt 
uppfyller inte något av kundkraven helt, kundkrav 1 är det bäst uppfyllde kravet.  
Prioriteringarna av kundkraven översatta till prioriteringar av systemegenskaperna 
ger att systemegenskap 1 och 2 är högst prioriterade, sen kommer systemegenskap 3 
och 5, lägst prioriterad blir systemegenskap 4. 

2.3 Brainstorming 

Vid brainstorming är det viktigt att målet är att få fram många idéer, inga idéer får 
kritiseras förens alla idéer har genererats. När en grupp använder brainstorming är 
det en fördel om framtagna idéer kan användas för att skapa nya idéer. Följande 
regler kan tillämpas vid brainstorming. Målet är många idéer inte bra idéer. Ett stort 
antal idéer ger större sannolikhet att få fram bra och originella idéer. Utvärdera inte 
idéerna förens efter idé genereringen är klar, många gör misstaget att utvärdera och 
förkasta idéer redan innan de redovisar dem för andra, vilket motsätter sig målen för 
brainstorming. Fantasifulla och ovanliga idéer är önskvärt, det är ofta dessa som 
visar sig vara de bästa idéerna vilka kan leda till andra ännu bättre idéer. När en 
grupp utför brainstorming kan genererade idéer utvecklas, genom modifieringar 
eller tillbehör, av andra i gruppen vilket ökar totala antalet idéer. (Stoll, 1999, s. 102-
105) 

2.4 Morphologisk matris metod 

Skapandet av en morphologisk matris görs i tre steg. Först bryts designproblemet 
ned till delproblem, sedan skapas ett antal olika lösningar till varje del problem och 
till sist visualiseras alla tänkbara kombinationer av lösningar i en matris. (Stoll, 1999, 
s. 102-105) 

Meningen med en morphologisk matris är att få fram alla alternativa lösningar till ett 
konstruktionsproblem. Vid framtagning av matrisen behöver grundläggande 
funktioner listas, på en så generell nivå att inte en allt för lång lista skapas. Sedan 
listas alla medel som kan användas för att uppfylla funktionerna, både befintliga och 
nya lösningar kan användas. Sedan skapas en matris med alla möjliga del lösningar. 
Möjliga kombinationer identifieras av dellösningar. Om det finns ett stort antal 
kombinationer kan ledning behövas av kriterier eller begränsningar för att skapa 
lösningar. (Cross, 2000, s. 124-128) 

Då medlen för att uppnå funktionen är valda kan de redovisas med hjälp av 
funktionsmedel-träd. (Krus, 2006)  
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2.5 Funktionsmedel-träd 

Funktionsmedel-träd är ett verktyg där koncept genereras på ett systematiskt sätt. 
Användandet av funktionsmedel-träd är en väletablerad metod vid framtagning av 
nya koncept och vid nedbrytning av funktioner till mindre komponenter. Överst i 
trädet finns de övergripande funktionerna som produkten skall uppfylla. Kopplat till 
varje funktion anges de medel som kan användas för att uppfylla funktionen, medlen 
kan leda till nya funktioner vilka leder till nya medel. Längst ned i strukturen 
redovisas de komponenter som kan uppfylla huvudfunktionen. De övergripande 
funktionerna kan tas fram ur de önskade systemegenskaperna som finns listade i 
QFD matrisen. Oftast representerar dock funktionerna underfunktioner till 
systemegenskaperna, eftersom funktionerna är kopplade till önskade beteenden 
medan systemegenskaperna även innehåller resultatberoende egenskaper som till 
exempel kostnad. Ytterligare kan systemegenskaperna vara beroende av en lösning 
medan funktionerna skall vara så oberoende från specifika lösningar som möjligt, för 
att tillåta olika lösningar. (Krus, 2006) 

 

Figur 2: Exempel funktionsmedel-träd 

2.6 DSM 

Dependency (eller design) Structure Matrix, DSM är en engelsk förkortning som fritt 
översatt till svenska blir beroende- (eller konstruktions-) struktur matris. DSM visar 
sambandet mellan olika element, vilka kan bestå av fysiska kopplingar mellan 
komponenter eller relationer mellan olika funktioner. Designaktiviteter eller 
systemkomponenter är vanliga element som kan finnas i en DSM. Element i den 
högra triangeln (se tabell 2.1) visar kopplingar som gör att iterationer mellan dessa 
element krävs för att åstadkomma en bra process eller design. Medan element som är 

Medel Medel Medel 

Medel 

Funktion 

 Funktion 

 Funktion   Funktion 
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kopplade i den vänstra triangeln (se tabell 2.1) visar kopplingar då information om 
tidigare aktivitet krävs. (Krus, 2006) 

Exempel enligt tabell 2.1 visar en DSM matris där A till G representerar 
designaktiviteter som skall utföras vid konstruktion av en produkt. ’x’ representerar 
de fall då informationsutbyte mellan aktiviteterna måste ske. 

Tabell 2.1: Exempel DSM  

 

För att minska de kopplade aktiviteterna optimeras DSM matrisen med avseende på 
designaktiviteterna, resultatet visas i tabell 2.2. Där är aktiviteterna sorterade så att 
de flesta processerna är sekventiella eller parallella. Endast de sista aktiviteterna är 
kopplade och behöver information från varandra.  

Tabell 2.2: Exempel DSM, optimerad 

 

DSM ger en bra förståelse för hur informationsflödet ser ut vilket gör att en lämplig 
ordningsföljd för olika aktiviteter kan bestämmas.  Arbetsordningen var från början 
A till G efter optimering av DSM skapas en helt annan, mer effektiv arbetsordning 
(enligt tabell 2.2). 
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2.7 Utvärdering av produktfamiljer med hjälp av CI 

CI är en förkortning på engelska som står för Communality Index, vilket fritt översatt 
till svenska blir gemensamhets index. I rapporten kommer förkortningen CI att 
användas då Communality index åsyftas.  

CI ger ett mått på i hur stor grad en produktfamilj använder sig av samma 
komponenter till de olika produkterna. Med komponent menas någon del som inte 
är en slutprodukt som används för att tillverka en slutprodukt. En slutprodukt kan 
vara en färdig produkt eller en del av en produkt, som är till försäljning. (Dong & 
Chen, 2005) 

Tillverkande företag behöver kunna tillgodose kundernas behov av en stor variation 
av produkter samtidigt som de vill hålla ned kostnaderna för att producera de olika 
produkterna. En stor del gemensamma delar (högt CI) ger många fördelar: 

� Ledtiderna vid tillverkning minskar  

� Riskerna vid produktutvecklingen minskar 

� Produktiviteten ökar 

� Produktionslinan blir mindre komplex.  

� Färre komponenter i lager 

� Färre delar som behöver testas och godkännas 

För stor gemensamhet: 

� Minskar olikheterna 

� Äventyrar produkternas prestanda 

� Kan hindra innovationsförmågan och kreativiteten  

Trots nackdelarna visar det sig att CI är ett bra sätt att utvärdera produktfamiljer på. 
Det bästa är om gemensamhet för produktfamiljen kan uppnås för delar som inte 
kunden märker medan olikhet finns för de delar som kunden märker av.  
Utmaningen är att hitta en balans mellan gemenskap och olikhet. (Simpson, 2006, s. 
107-108; Johansson, 2006) 

Det finns flera olika sätt att mäta hur stor gemensamhet en produktfamilj har. 
Mätningarna kan vara relaterade till antal ingående delar, kostnad för de ingående 
delarna och/eller tillverkningsprocessen för produktens olika delar. Att undersöka 
gemensamheten för en produktfamilj kan vara en bra början vid undersökning av 
produktfamiljer och vid utveckling av nya produkter. (Simpson, 2006, s. 107-108; 
Johansson, 2006) 
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2.7.1 Beräkning av CI 

Vid beräkning av CI ges ett värde mellan noll och ett, som visar hur modulär en 
produktfamilj är, där ett representerar att alla produkter är tillverkade av samma 
komponenter, CI lika med noll representerar att produkterna i produktfamiljen inte 
har några gemensamma komponenter. (Johansson, 2006) 

Beräkning av Commonality Index, CI (simple index method) 
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(Simpson, 2007; Johansson, 2006) 

2.8 Regler för lyft och lyftverktyg  

Det finns ett antal regler att ta hänsyn till vid konstruktion av lyftverktyg. I detta 
kapitel kommer att redogöras för de regler som tagits hänsyn till vid framtagning av 
ny lyftutrustning till gasturbin packarna SGT-600/700.  

2.8.1 Samlyft  

Vid samlyft (alltså lyft med mer än en kran samtidigt) skall särskild bedömning om 
lastfördelning ske, för att lyftet skall kunna ske säkert. Om lasten är tyngre än 
lyftkranens maximala lyftkapacitet skall lasten fördelas mellan kranarna med hjälp 
av lyftok eller annan lastfördelande utrustning. Kranar av samma typ med 
styrsystem som är lika bör användas vid samlyft. I regel får inte belastningen på 
respektive kran överstiga 80 % av kranens maxlast. (IVA, 1986, s. 477) 

2.8.2 Konstruktionsregler 

Enligt IVA (1995, sidan 52) krävs en säkerhetsfaktor för lyftredskap på 1,5, vilket 
betyder att vid dimensionering av ny lyftutrustning skall lyftredskap vara 
dimensionerad att klara 1,5 gånger den vikt som lyftutrustningen skall utsättas för. 
Om 100ton skall lyftas ska lyftutrustningen i konstruktionsskedet vara 
dimensionerad för 150ton, men maximala lyftkapacitet som står på ritningar och 
utrustning är 100ton. 
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Konstruktionen skall vara sådan att hantering och förvaring blir säker. Om vikt, 
utseende eller storlek kräver att delarna lyfts av maskin, skall det vara förberett för 
lyftutrustning av standardtyp eller finnas inbyggd lyftanordning i konstruktionen, 
delen måste också vara märkt med vikten om den skall hanteras av lyftutrustning. 
För att skydda mot mekaniska risker skall konstruktionen vara stabil. Det får inte 
förekomma vassa kanter som riskerar att skada någon. Risk för monteringsfel skall 
undanröjas vid konstruktionsarbetet. Alla delar måste vara märkta med: 
tillverkarens namn och adress, CE-märkning, serie eller typbeteckning, eventuellt 
serienummer, tillverkningsår, material och maxlast. (IVA, 1995, sidan 37-51, 76, 110) 
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3 Befintlig lyftutrustning 

För att ta fram förutsättningarna för en ny lyftutrustning görs en genomgång av den 
befintliga lyftutrustningen, utifrån hur olika delar fungerar och vilka för- respektive 
nackdelar som finns med den befintliga lyftutrustningen. De olika modulerna som 
skall lyftas är SGT-600/700:ans olika moduler, GEN-modul, GT-modul, GT+växel-
modul och PG-modul, enligt figur 3 till figur 6. Även en analys av 
förbättringsmöjligheter återfinns i detta kapitel. 

 

Figur 3: GEN-modul 

 

Figur 4: GT-modul 

 

Figur 5: GT+växel-modul 
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Figur 6: PG-modul 

3.1 Lyftutrustningens delar 

För att få en ökad förståelse för hur lyftutrustningen fungerar och vilka delar som 
ingår sker en genomgång av dessa i detta kapitel. Befintlig lyftutrustning, som 
används till SGT-600 och SGT-700, har ungefär en tredjedel gemensamma delar och 
två tredjedelar med delar som är specifika för de olika lyften (se bilaga 1). Antalet 
olika delar, då gängstänger muttrar och brickor inte tas med, är för den befintliga 
lyftutrustningen 23 stycken. De viktigaste delarna är lyftok, lyftlåda och rundsling 
vilka förklaras i kapitel 3.1.1 till 3.1.3. De delar som inte förklaras närmare är 
vantskruv, vinkelfäste och lyftkonsol. Vantskruv används tillsammans med 
rundsling för att reglera avståndet mellan lyftok och lyftlåda. Vinkelfäste används då 
lyftpunkten är på bottenramens kortsida men lyftlådan skall ändå monteras längs 
med bottenramens långsida. Lyftkonsol är den del som används för att fästa 
stödsling i bottenramen till GT-modulens lyft. 

Slutsatserna av undersökningen är att lyftutrustningen är samma för modulerna 
oberoende av om det är SGT-600:ans eller SGT-700:ans moduler. Det enda som skiljer 
är att SGT-700:ans moduler är lite tyngre än SGT-600:ans. Dock befinner sig 
tyngdpunkterna på samma position vilket medför att samma lyftutrustning som 
används till SGT-700:ans moduler går att använda till SGT-600:ans moduler, 
lyftutrustningen blir endast något överdimensionerad. Lyftutrustningen består alltså 
av fyra konfigurationer för att klara lyft av PG-, GT-, GT+växel- och GEN-modul. 

3.1.1 Lyftoket  

Lyftoket används för att lyfta gasturbinpacken genom att skapa en lyftpunkt för 
kranen ovanför tyngdpunkten. Befintligt lyftok passar till lyft av alla SGT-600:ans 
och SGT-700:ans moduler, men klarar inte samlyft. Lyftoket har en egenvikt på 5ton 
och en lyftkapacitet på 180ton. För att kunna kompensera för de olika modulernas 
tyngdpunktslägen kan infästningspunkterna regleras på lyftoket i gasturbinpackens 
nord-/sydliga riktning.  
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3.1.2 Lyftlådorna 

En lyftlåda består av själva lyftlådan plus de delar som används för att fästa lyftlådan 
i bottenramen. Lyftlådan är alltså den del som kopplar samman rundslingen med 
bottenramen. Den befintliga lyftlådan är konstruerad för att kunna lyfta det tyngsta 
lyftet. Varje lyftlåda är konstruerad för att lyfta en vikt 54,45ton (enl. ritningar), vilket 
betyder att fyra lyftlådor kan lyfta PG-modulen och att de andra lyften klaras med 
två lyftlådor, under förutsättning att vikten fördelas jämnt mellan de olika 
lyftlådorna. Vid GT-lyftet används i den befintliga lyftutrustningen två lyftlådor (en 
på varje sida). För de andra lyften används fyra lyftlådor i den befintliga 
lyftutrustningen.  

De olika modulernas vikter medför att lyftlådan kan vara överdimensionerad för alla 
fall utom för det tyngsta lyftet, beroende på hur de olika lyftlådorna placeras och var 
tyngdpunkten är placerad inom toleransområdet för de olika modulerna.  

Lyftlådorna har med befintlig lyftutrustning fyra olika placeringsmöjligheter på varje 
sida, två av positionerna används till två olika typer av lyft medan de andra 
positionerna bara används till varsitt typ av lyft.  

3.1.3 Rundsling  

Ett problem med den befintliga lyftutrustningen är att toleranserna på rundslingen 
är stora relativt den noggrannhet som önskas. Enligt Certex (2007) är toleransen ±2 % 
på nominell längd (EWL) vilket medför att en rundsling med nominell längd på 10m 
kan skilja ±0,2m i nominell längd. Rundslingor beställs med en längd som anges med 
en decimal, vilket kan ge en nominell längd med två decimalers noggrannhet. För 
lyftet av PG-modulen skiljer sig de olika rundslingen bara med 0,2m och toleransen 
på ±2 % gör att den rundsling som skulle vara längst lika väl kan vara den som är 
kortast enligt tabell 3.1 nedan. När längderna är ”fel” (när toleranserna gör att 
längderna får fel längd i förhållande till varandra) måste de i många fall regleras för 
att ett stabilt lyft skall kunna genomföras. Med befintlig lyftutrustning regleras då 
längden mellan lyftok och lyftöra genom användning av extra schacklar. För de 
rundsling som beställs samtidigt är toleransen oftast åt samma håll, antingen är alla 
lite längre eller så är alla lite kortare, störst är problemet då en eller flera rundsling 
behöver ersättas med nya.  



 

18  

Tabell 3.1: Rundsling lyftkapacitet, längd och toleranser 

Modul 

Typ av 
rundsling 
[ton] 

Nominell 
längd, EWL 
[m] 

Tolerans   
± 2 %  [m] 

Min  längd 
[m] 

Max längd 
[m] 

70 8,80 0,176 8,624 8,976 

PG 70 9,00 0,180 8,820 9,180 

6 10,05 0,201 9,849 10,251 

GT 6 10,75 0,215 10,535 10,965 

25 7,75 0,155 7,595 7,905 

GT+vxl 60 8,50 0,170 8,330 8,670 

20 7,85 0,157 7,693 8,007 

GEN 70 8,60 0,172 8,428 8,772 

3.2 Modulernas vikter 

Kartläggning av de olika modulernas vikter och lyftutrustningens vikt för de olika 
lyftfallen, för att se hur lyftutrustningen kan förbättras med avseende på samlyft. I 
tabell 3.2 och tabell 3.3 nedan redovisas de olika vikterna för respektive modul. 

 Tabell 3.2: Modulvikter SGT-700 

Modul typ  PG GT GT+växel  GEN 

Gasturbin-typ  SGT-700 

Vikt modul inkl. lyftlådor exkl. lyftverktyg 
[ton] 166,00 72,00 97,00 93,00 

Vikt lyftutrustning [ton] 6,40 6,30 6,00 5,90 

Totalvikt [ton] 172,40 78,30 103,00 98,90 

Lyftkapacitet per kran, vid samlyft [ton] 107,75 48,94 64,38 61,81 

Tabell 3.3: Modulvikter SGT-600 

Modul typ  PG GT GEN 

Gasturbin-typ  SGT-600 

Vikt modul inkl. lyftlådor exkl. lyftverktyg [ton] 162,00 72,00 93,00 

Vikt lyftutrustning [kg] 6,40 6,30 5,90 

Totalvikt [ton] 168,40 78,30 98,90 

Lyftkapacitet per kran, vid samlyft [ton] 105,25 48,94 61,81 
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Lyftlådan består av lyftöra, gängstänger, brickor och muttrar, för GEN-modul även 
vinkelfästen och för GT-modul även lyftkonsoler medräknat. 

Det tyngsta lyftet är det av SGT-700:ans PG-modul vilket är ett lyft som kräver en 
lyftkapacitet på minst 172,4ton med vikten för befintlig lyftutrustning medräknad. 
Vid samlyft av flera kranar får inte lasten på varje kran överstiga 80 % av kranens 
högsta tillåtna last enligt kapitel 2.8.1. Om två kranar används måste de ha en 
lastkapacitet på minst 107,75ton (≈ 110ton), om vikten fördelas lika mellan kranarna. 
Med den lyftkapaciteten kan lyft av de andra modulerna (GT-, GT+växel- och GEN-
modul) genomföras med en kran. Detta betyder att samlyft endast behöver 
genomföras vid lyft av PG-modul under förutsättning att inte de lättare lyften skall 
ske vid hamnar med kranar som har mindre lyftkapacitet än 110ton. Att kunna 
använda hamnar som har mindre lyftkapacitet än 110ton, men tillräckligt hög för att 
klara samlyft av de mindre modulerna skulle vara en fördel för lyftutrustningen och 
öka dess flexibilitet.  

3.2.1 Tyngdpunktstolerans för gasturbinpackarna  

Toleransen för gasturbinpackarnas tyngdpunkter för respektive modul är maximalt 
±400mm. Den befintliga lyftutrustningen är konstruerad för att klara den toleransen. 
Fästpunkterna i bottenramen är anpassade efter det med extra stödpunkter då det 
finns en risk att tyngdpunkten hamnar utanför huvudlyftpunkterna. Lyftoket är 
reglerbart i lyftokets längdled framförallt för att kunna anpassas till de olika 
modulernas olika tyngdpunktslägen i denna riktning, om reglering behövs för att 
klara tyngdpunktstoleransen går också det att göra.  

 

Figur 7: Kompassriktningar gasturbinpacken, skiss bottenram 

Tvärs gasturbinpacken, i nord-/sydlig riktning (figur 7), regleras lyftpunkten 
beroende på tyngdpunkten med hjälp av reglering på lyftoket. Reglering längs 
gasturbinpacken, i öst-/västlig riktning (figur 7), är mer begränsad, dock finns 
funktionen till viss del inbyggd för lyft av GEN- och GT+växel-modul genom 
vantskruv, som kan reglera avståndet mellan lyftpunkter på bottenramen och 
lyftoket. Även GT-modulens lyftutrustning använder vantskruv för att reglera 
avståndet mellan stödpunkter och lyftok. I PG-modulens lyftutrustning ingår inte 
vantskruv, om reglering krävs för PG-modulen för att få ett stabilt lyft, kan det ske 
genom användning av extra schacklar.  

Ö 

S 
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3.2.2 De olika lägena för tyngd- och lyftpunkterna  

GT-modulen lyfts med centrallyft, vilket betyder att hela modulen principiellt lyfts i 
två punkter, som befinner på var sida om tyngdpunkten. Vid denna typ av lyft 
används stödrundslingor på sidorna om huvudlyftrundslingen för att få ett stabilt 
lyft. Dessa stödslingor måste provas in och ha möjlighet att regleras så att inte hela 
tyngden hamnar på stödslingen vilket de inte är dimensionerade för. Med den 
befintliga lyftutrustningen sker det med vantskruv. De andra lyften sker med fyra 
huvudlyftpunkter vilket medför att kranens lyftpunkt kan regleras genom att 
slinglängderna ändras. På så sätt kan lyftutrustningen regleras om tyngdpunkten är i 
ett läge där kompensering av lyftutrustningen krävs för att få ett stabilt lyft, eller om 
toleranserna på slingen gör att ett stabilt lyft inte kan genomföras. Med fyra 
lyftpunkter behöver i regel inga extra stöd användas för att åstadkomma ett stabilt 
lyft, om inte tyngdpunkten är väldigt nära att hamna på utsidan av lyftpunkterna 
(som för GEN-modulen, där extra stöd används som en försiktighetsåtgärd). 

I tabellerna tabell 3.4 och tabell 3.5 visas hur tyngdpunkten varierar i öst-/västlig 
riktning och hur lyftpunkten kan varieras i lyftokets i nord-/sydlig riktning. Även 
tyngdpunktens läge i höjdled visas men den är mindre relevant då den inte påverkar 
lyftpunkternas läge på bottenramen .  

Tabell 3.4: Tyngdpunkslägen för de olika modulerna, SGT-700 

Modul typ  PG GT GT+växel  GEN 

Gasturbin-typ  SGT-700 

Lyftpunkt på lyftoket sett från vänster 
[mm] 2600±350 2226±200 2383±400 2866±200 

Tyngdpunktens läge längsled [mm] (från 
höger) 8233±400 5740±400 5834±400 4364±200 

Tyngdpunktens läge i höjdled [mm] 904 610 904 1200 

Tabell 3.5: Tyngdpunktslägen för de olika modulerna, SGT-600 

Modul typ  PG GT GEN 

Gasturbin-typ  SGT-600 

Lyftpunkt på lyftoket sett från vänster [mm] 2600±350 2226±200 2866±200 

Tyngdpunktens läge längsled [mm] (från 
höger) 8233±400 5740±400 4364±200 

Tyngdpunktens läge i höjdled [mm] 904 610 1200 

För att lättare se var de olika tyngdpunkterna befinner sig i förhållande till varandra 
redovisas avståndet från en nollpunkt, där riktningarna är nord/syd och öst/väst. 
Nollpunkten har samma läge, i förhållande till om det vore en hel PG-modul, på alla 
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ritningar därför ger den en bra bild på var tyngdpunkterna befinner sig i förhållande 
till varandra. (se tabell 3.6 och tabell 3.7) 

Tabell 3.6: Tyngdpunktslägen nord/syd öst/väst SGT-700 

Modul typ  PG GT GT+växel GEN 

Gasturbin-typ  SGT-700 

Tyngdpunktens läge i östlig 
riktning  
sett från öst/väst 0-punkten [mm] 1664±400 (-)3077±400 (-)1542±400 5533±200 

tyngdpunktens läge i sydlig 
riktning  
sett från nord/syd 0-punkten [mm] 364±350 (-)10±200 147±400 630±200 

Tyngdpunktens läge i höjdled  
från bottenramens ovansida [mm] 904 610 904 1200 

Tabell 3.7: Tyngdpunktslägen nord/syd öst/väst SGT-600 

Modul typ  PG GT GEN 

Gasturbin-typ  SGT-600 

Tyngdpunktens läge i östlig 
riktning 
 sett från öst/väst 0-punkten [mm] 1664±400 (-)3077±400 5533±200 

tyngdpunktens läge i sydlig 
riktning  
sett från nord/syd 0-punkten [mm] 364±350 (-)10±200 630±200 

Tyngdpunktens läge i höjdled från  
bottenramens ovansida [mm] 904 610 1200 

 

Här gäller samma tyngdpunkts läge för de olika modulerna oberoende av om det 
handlar om SGT-600 eller SGT-700. Tabell 3.6 och tabell 3.7 ovan ger att samtliga 
tyngdpunkter finns i ett område som är 9210mm i öst-/västlig riktning och 1040mm i 
nord-/sydlig riktning. 

3.3 Kostnad för befintlig lyftutrustning 

Den befintliga lyftutrustningen har olika inköpskostnad som är beroende av vilken 
modul som skall lyftas. Eftersom lyftutrustningens ingående delar är olika för de 
olika lyftfallen. Summering av de ingående delarnas pris ger en totalsumma enligt 
tabell 3.8 
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Tabell 3.8: Pris befintlig lyftutrustning 

Modul (SGT-700) PG GT GT+växel GEN 

Pris [Skr] 472 983 369 960 479 975 556 501 

3.4 Krafter i lyftutrustningen 

Lyftoket är tillverkat och testat för att lyfta 180ton i vertikal led, begränsningarna på 
infästningspunkterna är olika beroende på om det är infästningspunkter som 
används för huvudlyft eller infästningspunkter som används för stödlyft (se tabell 
3.9).  

Tabell 3.9: Begränsande krafter: lyftok 

Lyftok Maximal last [kN] Vid vinkeln (från vertikalplanet) 

Huvudinfästningspunkter 637 33° 

Stödinfästningspunkter 147 45° 

 

Lyftlådan som används till alla lyft är tillverkad för att klara krafterna för det värsta 
fallet vilket ger de dimensionerande krafterna enligt tabell 3.10 nedan.  

Tabell 3.10: Begränsande krafter: lyftlåda 

Lyftlåda 
Maximal  
last [kN] 

Vertikalled 534 

Horisontalled  346 

 

Den maximala vikten som en lyftlåda kan lyfta i vertikalled är:  

kg54740
81,9

537000=  (2) 

 

På ritningar av lyftutrustningen finns angett hur stora krafter som kan tillåtas verka 
på lyftutrustningen. För att undersöka om lyftutrustningen kan dimensioneras 
annorlunda för att bli mer effektiv, utförs beräkningar av hur fördelningen av 
modulernas tyngd, med avseende på toleransen för tyngdpunkten, blir för de värsta 
fallen. Beräkningar för att få fram de största krafterna som verkar på respektive 
lyftpunkt då tyngdpunktens läge ändras inom dess toleranser. Beräkningarna har 
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skett under antagandet att lyftpunkterna är fixa enligt ritning och med hänsyn till att 
rundsling inte kan ta upp tryckkrafter utan bara krafter i drag. Kraftjämvikterna har 
ställts upp med endast vertikala krafter då de i första hand är dessa som är 
dimensionerande och intressanta att beräkna, om rundslingen har en riktning som är 
vriden med en vinkel från vertikalplanet (som i befintlig lyftutrustning) kommer det 
uppstå krafter i horisontell led som lyftutrustningen också måste vara dimensionerad 
för. Dessa krafter kan enkelt beräknas om vinkeln är känd. Om andra placeringar 
skall tillämpas måste hänsyn tas till toleransen på tyngdpunkten så att den nya 
lyftutrustningen klarar det. Vid beräkningarna delas problemet upp i två delar först 
beräknas viktfördelningen för lyftoket, sedan beräknas hur fördelningen av dessa 
krafter blir på gasturbinpackens nord- respektive syd-sida. 

De beteckningar på riktningar (syd/nord och öst/väst) som används bygger på 
ritningarnas kompassriktningar. Så dessa har även använts här för att förklara de 
olika positionerna för lyftpunkterna. De respektive punkterna är i förhållande till 
varandra på respektive modul, så t ex NV är inte samma punkt på bottenramen utan 
representerar den lyftpunkt som är längst bort i nord/västlig riktning för respektive 
modell. 

Tabell 3.11: Maximala belastningen vid olika lyftpunkter 

SGT 700 Maximal belastning vid olika lyftpunkter [ton] 

Placeringar: SV S SO NV N NO 

PG 56,9   55,6 42,8   51,3 

GT 1,1 38,0 4,0 1,1 38,3 4,0 

GEN 12,3   50,8 9,3   38,2 

GT+vxl 46,5   15,7 45,5   18,1 

 

De fetstilta siffrorna representerar de punkter som tar upp största delen av lyftet för 
de olika modulerna. Enligt ovanstående tabell 3.11 är det bara nödvändigt att 
använda fyra lyftlådor till PG-modulen. Det är möjligt att klara lyft av GEN- GT- och 
GT+växel-modul med endast två lyftlådor. I befintlig lyftutrustning används dock 
fyra lyftlådor till alla lyft utom vid lyft av GT-modul då bara två lyftlådor används 
som tidigare beskrivits i kapitel 3.1.2.  

3.5 Beräkning av CI för befintlig lyftutrustning 

För att kunna jämföra olika nya lösningar med befintlig lyftutrustning ur 
modularitets synpunkt kan CI beräknas. Genom att beräkna CI för befintlig 
lyftutrustning kan en ny lyftutrustning på ett enkelt sätt jämföras, ur modularitets 
synpunkt, med den befintliga lyftutrustningen (se teori kapitel 2.7).  
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För att kunna beräkna CI undersöktes vilka delar som ingår i lyftutrustningen för de 
olika fallen (se bilaga 1), vilka har tagits fram med hjälp av ritningar och listor på 
lyftutrustningens ingående delar för respektive lyft. En del delar som är 
gemensamma för de olika lyftfallen används i olika antal för olika lyftfall (t ex 
lyftlådan). För att det skall synas i ekvationen har antagandet att ett lämpligt antal av 
dessa delar är en enhet tagits, vilket betyder att olika antal enheter användas till de 
olika lyftfallen. För att kunna beräkna CI med simple index method antas att en 
enhet är lika med en unik del (se bilaga 2). 

Commonality Index, CI (simple index method) 
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(Simpson, 2007; Johansson, 2006) 
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Ett CI på 0,692 visar att produkten är modulär i viss utsträckning. Det finns 
gemensamma delar som används till de olika produkterna i produktfamiljen. Det 
finns även ett antal delar som inte används till mer än en produkt (ett lyftfall), detta 
antal vore önskvärt att minska så mycket som möjligt för en större flexibilitet för 
lyftutrustningen.  

Ett annat sätt att dela upp lyftutrustningen för att beräkna CI är att göra varje modul 
större, genom att skruvar, muttrar, brickor och gängstänger ingår i de respektive 
delar som de används för att montera. Beräkningar på samma sätt som ovan ger 
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CI=0,647. Om beräkningar istället sker direkt på antalet delar erhålls CI till 0,606. Det 
viktigaste är att beräkningar kan utföras på liknande sätt för den nya 
lyftutrustningen, så att en rättvis jämförelse kan göras.  

Genom att vikta med avseende på delarnas vikt eller kostnad i stället för antal eller 
enheter skulle CI kunna beräknas med hänsyn till detta. Om viktning sker med 
hänsyn taget till vikten kommer lyftoket vara det som enskilt har störst betydelse, 
efter det kommer lyftlådorna (se tabell 3.12).  

Tabell 3.12: Vikter lyftok och lyftlåda 

  Vikt [kg] 

Lyftok 5000 

Lyftlåda 378 
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4 Framtagning av ny lyftutrustning 

I detta kapitel används teorin från kapitel 2 för att ta fram en ny lyftutrustning till 
gasturbin packarna SGT-600 och SGT-700. Metoden som används är kundorienterad 
koncept konstruktion enligt kapitel 2.1. inom ramen för denna metod används även 
QFD-metod, funktionsmedel-träd, morphologisk-matris, CI och DSM vilka finns 
beskrivna i kapitel 2. 

För att kunna lyfta gasturbinen är det tre principiella delar som behövs. Anordning 
som sitter fast i bottenramen (nu lyftlåda), del som kranen/kranarna kan kroka i för 
att lyfta (nu lyftok) och något som förbinder dessa delar (nu rundsling). Dessa delar 
skulle kunna vara sammanbyggda eller bestå av flera delar i en ny lyftutrustning.  

4.1 Förstå konstruktionsproblemet, lyftutrustning 

Metoden som används är kundorienterad koncept konstruktion fas 1 förstå (kapitel 
2.1 och 2.1.1) och QFD-metoden (kapitel 2.2). För att få fram kundkraven för 
lyftutrustningen tillfrågades flera olika personer inom Siemens som arbetar med 
lyftutrustningen på olika sätt, vissa krav hade definierats redan på beskrivningen av 
examensarbetet. Vid sammanställningen av kundkraven beslutades även vilka 
kundkrav som är krav respektive önskemål. Kravlistan för ny lyftutrustning ges 
enligt bilaga 3. 

Med hjälp av en QFD matris genereras systemegenskaper som kopplas mot 
kundkraven se bilaga 4. Systemegenskaperna viktas mot kundkraven, beroende på 
hur stor inverkan kundkraven har på respektive systemegenskap och hur 
kundkraven är prioriterade sinsemellan. Systemegenskaperna som skall mäta 
kundkraven listas nedan. 

Systemegenskaper 

� Kostnad 

� Livslängd 

� Monteringstid 

� Tyngdpunktstolerans 

� Tyngdpunktslägen 

� Lyftpunkter 

� Infästningspunkter (ok) 

� Högt CI 

� Hållfasthet 
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� Märkning 

� Kontroll 

För att kunna mäta hur väl konstruktionen stämmer överens med kundkraven viktas 
systemegenskaperna mot konstruktionsparametrarna (vilka listas nedan).  

Konstruktionsparametrar 

� Antal delar 

� Tillverkningskostnad 

� Antal olika fästpunkter i bottenramen 

� Lyftöra, lyftpunkt monterad på bottenramen 

� Lyftok, lyftpunkt som kranen angriper 

� Koppling mellan lyftok och lyftöra 

� Extra stöd 

4.2 Skapa koncept på ny lyftutrustning 

Skapa är den andra fasen i kundorienterad koncept konstruktion (kapitel 2.1). Denna 
fas går ut på att skapa så många lösningar på problemet som möjligt, vilket kan ske 
med hjälp av olika metoder. Det första är att undersöka konkurrentlösningar för att 
ta lärdom av hur andra har löst problemet. Sedan genereras nya koncept med hjälp 
av funktionsmedel-träd (se kapitel 4.2.4) och morphologisk matris (se kapitel 4.2.5). 

4.2.1 Samlyft med modifierad befintlig lyftutrustning  

Samlyft skulle kunna ske på ett flertal sätt genom att använda befintlig 
lyftutrustning. Tre olika alternativ, modifiering av lyftok (kapitel 4.2.1.1), 
användning av två lyftok (kapitel 4.2.1.2) och utan lyftok (kapitel 4.2.1.3) redovisas. 

4.2.1.1 Modifiering av lyftok 
Genom att modifiera det befintliga lyftoket så att det kan klara lyft med två kranar 
kan, genom en relativt liten förändring, lyftutrustningen förbättras för att klara 
samlyft.  

Först undersöks hur krafterna fördelas om problemet löses på enklaste sätt, genom 
två fasta lyftpunkter längst ut på lyftoket. Beräkningarna sker sedan för det värsta 
fallet, vilket är då tyngdpunkten befinner sig som närmast en lyftpunkt på lyftoket, 
då blir kraftfördelningen som mest ojämn mellan de båda kranarna. Det uppkommer 
två olika fall beroende på om lyftpunkterna är längst ut på lyftoket medräknat den 
svagare delen eller innanför den svagare delen, om en lyftpunkt skall placeras på den 
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svagare delen behöver den troligtvis förstärkas vilket medför en större 
omkonstruktion av lyftoket. De olika avstånden på lyftoket blir 4472mm och 
4972mm. Beräkning av kraftjämvikt och momentjämvikt ger kraftfördelningen enligt 
nedan. Fall 1 är då lyftpunkterna är placerade på lyftokets kraftigaste del, medan för 
fall 2 placeras lyftpunkterna längst ut på lyftoket vilket medför att den svagare delen 
av lyftoket troligtvis behöver förstärkas för att klara detta.    
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Figur 8: Principskiss kraftfördelning 

Kraftfördelningen blir väldigt ojämn (fall 1 kran 1 lyfter 46 % av vad kran 2 gör, fall 2 
kran 1 lyfter 62 % av vad kran 2 lyfter) vilket medför att en kran måste vara minst 
dubbelt så stark som den andra. Vid samlyft eftersträvas användande av lika kranar 
därför skulle det krävas större kranar om jämviktsfördelningen är ojämn för de båda 
kranarna. Om olika kranar kan användas till samlyft är det dock en fördel om kraften 
fördelas olika på de olika lyftpunkterna för då kan hamnen klara sig med en större 
och en mindre kran. 

En konstruktion av lyftoket som tillåter att lyftpunkterna kan regleras så att 
tyngdpunkten hamnar mitt i mellan lyftpunkterna, medför att båda kranarna lyfter 
lika stor vikt. För att kunna reglera lyftpunkterna beroende på var tyngdpunkten är 
behöver lyftpunkterna var för sig kunna regleras 1083mm. Detta kräver en del 
omkonstruering av lyftoket. En nackdel med att ha reglerbara lyftpunkter är att det 
kräver en extra angreppspunkt, som kan konstrueras så att de två 
angreppspunkterna kan användas som en angreppspunkt vid enkellyft. Extra 
detaljer ger mer kostnader, men om det är samma detalj som för enkellyft bara att två 

Fmg 
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används vid samlyft skulle det inte betyda så stora extra kostnader. Det bästa vore 
dock att lyftutrustningen kan modifieras för användning till antingen enkellyft eller 
samlyft.   

4.2.1.2 Användning av två lyftok 
Eftersom PG-modulen (ljusgrå låda) är den som är störst och tyngst kan borde det 
vara störst behov för samlyft av denna modul. Ett enkelt sätt att lösa det med 
befintlig lyftutrustning är att använda två lyftok (mörkgrå) som fästes i varsitt par av 
rundsling (tjocka svarta) se figur 9.   

 

Figur 9: Användning av två lyftok för samlyft 

4.2.1.3 Utan lyftok 
Om två kranar används och om viktfördelning kan vara olika på de olika kranarna 
skulle en kran kunna lyfta på var sida om gasturbinpacken som visas nedan. 
Kraftfördelningen är samma som beräkningarna i kapitel (4.5.1). Problemet med 
detta förslag är att PG-modulens bottenram har olika bredder för placeringen av 
lyftpunkterna på ena sidan vilket medför att en utbyggnad av lyfttlådan (500mm 
lång) måste användas om denna lösning skall vara möjlig för samlyft, alternativt kan 
den bakre lyftpunkten placeras framför den bredare delen, vilket kan medföra 
problem då en sådan punkt hamnar väldigt nära tyngdpunkten. Se figur 10. 

 

Figur 10: Utan lyftok 
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4.2.2 Konkurrentlösningar  

Konkurrenters lyftlösningar och andra lösningar för lyftutrustning som finns att 
köpa på marknaden undersöks. Den del som undersöks är hur infästningen på 
gasturbinpacken är konstruerad. För att kunna skruva fast ett lyftöra i bottenramen 
krävs att området har tillräcklig hållfasthet för att kunna lyfta gasturbinpacken, det 
krävs även att det finns plats för montering. Mindre lyftöron kan svetsas fast, då 
behövs inte lika mycket utrymme för montering men hållfasthetskraven är de 
samma. Vad det gäller den övriga delen av lyftutrustningen är det svårt att hitta 
information, antagandet att rundsling eller motsvarande och lyftok av någon typ 
används verkar rimligt.   

Konkurrenterna som har undersökts är i första hand General Electric Company och 
Rolls-Royce, vilka har tillverkning av gasturbiner. Undersökningen genomfördes 
genom att titta på ritningar och modeller av de olika företagens gasturbiner. (General 
Electric, 2007; Rolls-Royce, 2004) 

Den lösning som förekommer mest frekvent är trådrulle lyftörat figur 11 (förklaring 
följer nedan). Det gick inte att se för alla modeller hur lyftutrustningen såg ut 
antingen används trådrulle lösningen även till dessa eller så används andra 
lösningar. Trådrullen är en typ av lyftöra som består av en platta på vilken en 
cylinder finns monterad, utanpå cylindern finns ett lock som består av en cirkulär 
platta. Plattan fästs i bottenramen genom skruvförband eller svetsförband, trådrullen 
kan också vara inbyggd i bottenramen. Rundsling placeras runt cylindern, locket är 
till för att hålla rundslingen kvar på cylindern vid lyft.  

 

Figur 11: Principskiss trådrulle 

Vad som även betraktas som konkurrent lösning är lösningar med hjälp av 
produkter som finns till försäljning hos olika lyftutrustnings företag. Bengtssons 
Tools (2007) har ett stort utbud av lyftutrustning och de säljer lyftöglor som kan lyfta 
upp till 80ton, vid undersökningen påträffas inga andra företag som säljer så stora 
lyftöglor. Även mindre lyftöglor finns i utbudet, vilka kan användas för att fästa 
stödsling i bottenramen. För att jämföra med befintlig lyftutrustning undersöks vilka 
lyftöglor som skulle kunna ersätta befintlig utrustning. En stor fördel vid 
användning av lyftöglor som finns i ett standard sortiment hos en återförsäljare är att 
dessa har många användningsområden vilket gör att kostnaden kan minskas. 
(Bengtssons Tools, 2007) 
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Till konkurrent lösningar hör också användandet av andra typer av sling och andra 
typer av lyftok. Rundsling kan användas till alla typer av lyft och finns att tillgå i 
olika längder och för olika tunga lyft, det är alltså ingen del i lyftutrustningen som är 
specifik för lyft av gasturbiner. Andra lyftok används troligen då det lyftok som 
Siemens använder är konstruerat för att passa Siemens gasturbiner. Vilken typ av 
lyftok som konkurrenter använder har dock inte gått att finna, då ett lyftok kan ha 
många användningsområden är det inte säkert att det är specifikt för 
lyftutrustningen.  

4.2.2.1 Implementering av konkurrent lösningar på ny lyftutrustning 
I detta kapitel redogörs hur konkurrent lösningar kan implementeras tillsammans 
med delar av befintlig lyftutrustning för att skapa en bättre lyftutrustning. 

Trådrullen 

Ett enkelt sätt att implementera trådrulle lösningen på nuvarande lösning är att byta 
ut lyftlådan mot trådrulle, genom att anpassa fästpunkterna i bottenramen för att 
passa trådrullen. Det behöver inte förändra så mycket i övriga konstruktionen 
förutom att det blir svårare att justera längderna på rundslingorna (genom 
användning av extra schackel), då inga schacklar används till trådrullen. Regleringen 
kan lösas genom att använda två rundslingor vilka kan regleras genom antalet 
schacklar som förenar den ena rundslingan med den andra. En annan variant är att 
reglera med extra schackel vid kopplingen till lyftoket. 

Risken med denna lösning är att lyftutrustningen blir mer komplex än den befintliga 
lyftutrustningen. För att anpassa trådrulle lösningen på bästa sätt borde resten av 
delarna också utvecklas vidare. Den största fördelen är att konstruktionen av lyftörat 
blir enklare.  

Lyftögla 

För att kunna byta ut befintlig lyftlådor till lyftöglor som finns färdiga att köpa 
behöver fästena i bottenramen ändras för att passa lyftöglorna. För att optimera 
lyften skulle lyftlådan ersättas med stora lyftöglor där det behövs och mindre 
lyftöglor till stödfunktionerna där kraven på hållfasthet är mindre. Detta medför en 
risk för att det blir fler delar än i befintliga lyftutrustningen. Dock blir 
överdimensioneringen mindre. 

4.2.2.2  Dimensionering av konkurrentlösningar  
För att välja konkurrentlösningar som passar tillsammans med delar av befintlig 
lyftutrustning, dimensioneras konkurrentlösningen för samma krafter som befintlig 
lyftutrustning (enligt kapitel 4.3). Vid framtagning av helt ny lyftutrustning tas nya 
beräkningar fram där de dimensionerande krafterna beräknas med kraftjämvikter 
med hänsyn taget till tyngdpunkternas toleranser.  
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Med hjälp av lyftöron från Bengtssons Tools (2007) så skulle alla lyft kunna utföras 
på ett liknande sätt som med befintlig lyftutrustning, men med tre olika typer av 
lyftöglor. Tre lyftöglor har valts för att inte lyftutrustningen skall bli 
överdimensionerad. En lyftögletyp som klarar 4ton, en som klarar 20ton och en för 
lyft av 55ton, med hjälp av dessa kan lyft av alla moduler ske.  

För att jämföra med befintlig lyftutrustning ur modularitets synpunkt beräknas CI. 
Beräkning av CI (enligt kapitel 2.7.1) med avseende på antal delar redovisas i tabell 
4.1 och tabell 4.2 nedan. Den detaljnivå, för vilken CI beräknas, är för de delar som 
överför krafter mellan bottenramen och rundsling, då det är dessa delar som skiljer 
de olika förslagen åt.  

Tabell 4.1: CI för konkurrentlösning på lyftöron nivå, med avseende på antal delar 

CI konkurrent PG-modul 
GT-
modul 

GT+växel-
modul 

GEN-
modul  

Maximala 
antalet delar 
per produkt 

55ton lyftöra 4 2 2 2 4 

20ton lyftöra    2 2 2 

4ton lyftöra   4    4 

Summa delar 4 6 4 4  

Maximala antalet 
delar     10 

CI konkurrent 0,666667     

Tabell 4.2: CI för befintlig lyftutrustning på lyftlådenivå, med avseende på antal delar  

CI befintlig PG-modul 
GT-
modul 

GT+växel
-modul GEN-modul  

Maximala 
antalet 
delar per 
produkt 

Lyftlåda 4 2 4 4 4 

Vinkelfäste 1     1 1 

Vinkelfäste 2     1 1 

Lyftkonsol vänster   1    1 

Lyftkonsol höger   1    1 

Summa delar 4 4 4 6  

Maximala antalet delar     8 

CI befintlig lyftutrustning 0,833333     
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Enligt tabell 4.1 och tabell 4.2 har befintlig lyftutrustning ett högre CI än den 
framtagna konkurrentlösningen, när bara antalet delar påverkar beräkningen. 
Resultatet var väntat då konkurrentlösningen är framtagen med avseende på att inte 
vara överdimensionerad, för att minska tillverkningskostnaden. Om viktningen 
istället sker med avseende på hur väl ingående delar utnyttjas erhålls CI enligt tabell 
4.3 och tabell 4.4. Överkapaciteten (överkap) får värdet ett om delen är anpassad till 
de krafter den utsätts för. Om delen har en inbyggd överkapacitet ges ett högre värde 
som motsvarar med hur mycket det går att skala ned delen medan den klarar 
kraften. Till exempel om dubbel kapacitet i delen mot vad som utnyttjas blir 
överkapaciteten två, på samma sätt får rätt kapacitet i delen överkapaciteten ett. 

Tabell 4.3: CI för konkurrentlösning med avseende på utnyttjad kapacitet 

Moduler  PG GT GT GEN Överkap 

55ton lyftöra 1 1 1 1 1 

20ton lyftöra   1 2 2 

4ton lyftöra  1,5   1,5 

Summa delar 1 2,5 2 3  

Maximala antalet delar     4,5 

CI konkurrent 0,72727     

Tabell 4.4: CI för befintlig lyftutrustning på lyftlåde-nivå med avseende på utnyttjad 

kapacitet 

Moduler  PG GT GT+v GEN  överkap.  

Lyftlåda 54,7ton 1 1 2 2 2 

Vinkelfäste 1       1 1 

Vinkelfäste 2       1 1 

Lyftkonsol vänster   1     1 

lyftkonsol höger   1     1 

Summa delar 1 3 2 4   

Maximala antalet 
delar         6 

CI befintlig 0,66667         

 

När beräkningarna sker med avseende på utnyttjad kapacitet får den nya 
lyftutrustningen (med konkurrentlyftöron) ett högre värde på CI än den befintliga 
lyftutrustningen. 
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4.2.3 Koncept ny lyftutrustning 

Ett antal olika koncept på lyftutrustning har genererats genom användandet av olika 
konceptgenereringsmetoder enligt kapitel 2.1.2, nedan följer en kort redogörelse för 
de olika idéerna som genererats vilka kommer att undersökas och utvärderas vidare. 
Koncept både i form av funktioner (vad?) och medel (hur?) redovisas nedan. 

4.2.3.1 Funktioner ny lyftutrustning 
Koncept på funktionsnivå svarar på vad som lyftutrustningen skall klara. 

Samlyft PG med modifierat lyftok 

Lyftutrustning som löser samlyft för PG-modulen, medan de andra modulerna lyfts 
med singellyft. Förslaget finns vidare beskrivet i kapitel 4.2.1.1. 

Samlyft PG med två lyftok  

Med hjälp av två lyftok kan två kranar hjälpas åt att lyfta PG-modulen, för lika 
fördelning måste positionerna av lyftpunkterna anpassas efter detta. För skiss och 
ytterligare förklaring se kapitel 4.2.1.2.  

Samlyft PG utan lyftok 

Samlyft genom att varje kran lyfter på en sida, det som är något problematiskt är de 
olika bredderna på norra sidan. Samma avstånd från centrumaxeln måste skapas 
genom att ett lyftöra behöver vara monterad med en distans, annars kommer slingen 
att ligga an mot GEN-modulens kant, vilket medför att ett säkert lyft inte kan ske. (se 
även kapitel 4.2.1.3)   

Fyrapunktslyft 

Två lyftpunkter på varje sida om gasturbinpacken på alla moduler, med 
tyngdpunkten mellan dessa punkter medför att stabila lyft kan genomföras för de 
respektive modulerna. Detta förslag i kombination med utrustning som kan reglera 
avståndet mellan lyftöra och lyftok skulle ge en lyftutrustning där samma delar kan 
användas för att utföra alla lyft. En nackdel med detta förslag är att det kan bli dyrt. 
Om lyftutrustningen kan användas till alla lyft borde det förenkla hantering och öka 
användandet av varje lyftutrustning. Denna funktion är oberoende av vilken lyftlåda 
som väljs så länge lyftlådan kan användas till alla lyft. Den konstruktionsparameter 
som påverkas av detta är antalet lyftpunkter på lyftlådan.  

Centrallyfts-utrustning 

En annan idé är att ha centrallyft för alla moduler, med reglerbara stöd. Då skulle 
utrustningen för centrallyftet se lika ut för alla lyft medan stöd utrustningen skulle 
vara olika alternativt reglerbar för de olika modulernas lyftutrustningar. De medel 
som denna funktion påverkar mest är antal fästpunkter i bottenramen, 
avståndsreglerare och rundsling exakt. 
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2+2 lyftlådor 

Ett annat förslag är att bara använda två lyftlådor till alla lyft utom till PG-modulen 
där fyra lyftlådor används, på så sätt blir inte lyftutrustningen lika 
överdimensionerad med avseende på lyftlådorna. Denna funktion är en kombination 
av fyrapunktslyft som sker för PG-modulen och centrallyfts utrustning för de andra 
modulerna.  

4.2.3.2 Medel ny lyftutrustning 
Koncept på medelnivå ger svaret på frågan hur de olika funktionerna kan uppnås, 
framtagna koncept på denna nivå redovisas nedan. 

Lyftöra lika 

Nytt lyftöra som används som lyftpunkt till alla typer av lyft. Genom smarta 
placeringspunkter (så få som möjligt) kan samma typer av rundsling användas vid 
alla lyft eller i alla fall ett mindre antal olika rundslingar. Kan kombineras med andra 
medel för att uppfylla olika funktioner. Lyftöra lika kan bestå av något av förslagen 
nedan till exempel trådrulle. 

Trådrulle 

Trådrullen är en konstruktion som används av konkurrenter (enligt kapitel 4.2.2), det 
är en enkel och bra konstruktion som kan utvecklas till att passa för lyft av gasturbin 
packarna SGT-600/700. Detta medel kan kombineras med andra medel för att få en 
fullständigt funktionell lyftutrustning.  

Trådrulle inbyggd 

Utfällbar trådrulle, är en variant av en trådrulle enligt ovan med skillnaden att denna 
trådrulle byggs in i konstruktionen. Där den kan dras ut ur ramen vid lyft och sedan 
skjutas in igen när den inte används. Fördelar med denna konstruktion är att ett 
lyftöra alltid finns med konstruktionen, nackdel är att denna utrustning inte 
återanvänds den blir en del av bottenramen. Detta medel kan kombineras med de 
flesta andra medel föra att skapa en fungerande lyftutrustning, det som kan bli 
problem är vid optimering av lyftpunkterna då en inbyggd konstruktion kräver 
andra utrymmen än en konstruktion som kan monteras utanpå bottenramen.  

Trådrulle med tråd 

Trådrulle med tråd är en lösning på lyftöra där det verkligen är en trådrulle med 
”tråd”. Upprullad på trådrullen finns sling eller vajer som kan rullas ut för att reglera 
avståndet mellan lyftok och lyftöra så att samma slinglängder kan användas fast 
avstånden är olika, alternativt tillräckliga längder för att räcka ända till lyftoket. Vad 
som går att konstruera beror på hur konstruktionen blir samt vilka regler som gäller 
(regler se kapitel 2.8). Problem med denna konstruktion kan vara att den blir för 
komplicerad och dyr, då det kommer att krävas rörliga delar i konstruktionen för att 
kunna rulla ut sling eller vajer. Detta medel kan kombineras med andra medel dock 
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antas att rundsling exakt och avståndsreglerare inte behövs för denna applikation då 
dessa funktioner finns inbyggda. 

Lyftögla kommersiell  

Användning av lyftöglor som finns till försäljning på marknaden tillexempel från 
Bengtssons Tools. I kombination med andra medel kan en funktionell lyftutrustning 
skapas. 

Avståndsreglerare 

Utrustning som kan reglera avståndet mellan lyftöra och lyftok på ett sådant sätt att 
färre delar än i befintlig lyftutrustning kan användas, för de olika lyften. Tillexempel 
genom att lika långa rundsling används mellan lyftok och lyftlåda för alla positioner 
och moduler. Detta medel kan kombineras med andra medel, dock inte med 
trådrulle med inbyggd tråd då den redan innehåller en typ av avstånds reglering. 

Lyftok Sam 

Lyftok Sam är ett lyftok som klarar lyft med hjälp av en eller flera kranar (både 
enkellyft och samlyft). Att skapa möjligheter till flera lyftpunkter på en modifierad 
variant av befintligt lyftok är ett sätt att skapa lyftok Sam. Lyftok Sam kan med 
fördel användas med de andra medlen för att skapa en lyftutrustning som kan 
användas vid samlyft. Denna lösning borde även kunna användas till befintlig 
lyftutrustning genom att det befintliga lyftoket byts ut. 

Rundsling exakt 

Rundsling exakt uppfylls genom användning av annan typ av rundsling eller 
rundsling som har snävare toleranser, eller annan utrustning som medför bättre 
toleranser än befintlig utrustning. Detta för att undkomma problemet med fel 
längder på rundsling som uppstår med befintlig utrustning. Rundsling exakt 
används med fördel tillsammans med trådrullen då reglering med hjälp av schackel 
är svårt för denna tillämpning.  

Antal fästpunkter i bottenramen (optimering av fästpunkter i bottenramen) 

Ett sätt ett göra lyftutrustningen bättre är att optimera antalet fästpunkter i 
bottenramen och deras lägen, genom få lyftpunkter som används ofta eller optimala 
lyftpunkter så att samma lyftutrustning kan användas vid lyft av olika moduler. Vid 
optimering av fästpunkterna kan andra medel användas för att uppnå alla 
funktioner. 

4.2.4 Funktionsmedel-träd ny lyftutrustning 

För att på ett systematiskt sätt skapa nya koncept kan funktionsmedel-träd (enligt 
kapitel 2.5) tas fram för lyftutrustningen, vilket visas nedan.  Med ledning av de 
genererade koncepten enligt tidigare sorteras och struktureras dessa i 
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funktionsmedel-träd. Med hjälp av funktionsmedel-träd skapas nya kombinationer 
av de framtagna lösningarna, även nya medel kan upptäckas.  

Tabell 4.5: Funktionsmedel-träd, huvudfunktion: montering i bottenram 

Funktion Medel Funktion Medel 

Lyftlådor Monteringsbar Skruvförband 

Monteringsbar Skruvförband 

Svetsad 

Montering i bottenram Trådrulle Fast i bottenramen 
Utfällbar 
trådrulle 

Tabell 4.6: Funktionsmedel-träd, huvudfunktion: enkellyft/samlyft 

Funktion  Medel Funktion Medel 

Befintlig lyftutrustning Ett lyftok  

Enkellyft Ny lyftutrustning Ett lyftok   

Ett lyftok Nytt lyftok för samlyft 

Nya lyftok 

Två lyftok Befintligt lyftok 

Samlyft Ny lyftutrustning Utan lyftok 
Lyft direkt i sling, en  
kran lyfter på varje sida 

Tabell 4.7: Funktionsmedel-träd, huvudfunktion: fästpunkter 

Funktion Medel Funktion Medel 

Gamla fästpunkter Fixa fästpunkter   

Hål för skruvförband 

Fixa fästpunkter 
Förberett för 
svetsförband 

Fästpunkter Nya fästpunkter 
Reglerbara 
fästpunkter   

 

Det är svårt att få en bra överblick med funktionsmedel-träd då samma medel kan 
lösa många olika funktioner.  

4.2.5 Morphologiskmatris för ny lyftutrustning 

För att ta fram alla möjliga lösningar på problemet skapas en morphologisk matris 
enl. teoridelen Morphologisk matris metod 2.4. En morphologisk matris (tabell 4.8 
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och bilaga 5) kan ge en bättre överblick än funktionsmedel-trädet, för 
lyftutrustningsproblemet.  

Tabell 4.8: Morphologisk matris  

Funktion Medel 

"Lyftok" 
Befintligt  
lyftok 

Nytt lyftok 
som  
klarar 
samlyft   

"Lyftlåda" 
Befintlig  
lyftlåda 

Modifiering 
av  
befintlig 
lyftlåda 

Trådrulle  
original 

Trådrulle  
inbyggd 

Tråd
-rulle  
med 
tråd 

Lyft-
öra  
lika 

Lyftögla  
kommer
siell 

"Sling" Rundsling 
Rundsling+ 
vantskruv 

Avstånds- 
reglerare  
(+rundsling) 

Rund-
sling  
exakt   

"Stöd-
utrustning" 

Lyftkonsol+ 
rundsling 

Lyftkonsol+ 
rundsling+ 
vantskruv  

"Lyftlåda"+ 
Rundsling 

Stöd-
surrning   

Antal 
fästpunkter 

i botten-
ramen 

2 huvudpkt. 
 4 stödpkt. 

4 huvud-
lyftpkt. 

2 huvudpkt.  

2 stödpkt. 
2 stöd-
surrningspkt   

4.3 Förädling av den nya lyftutrustningen 

I detta kapitel berörs hur en ny lyftutrustning väljs och utreds vidare från de koncept 
som tagits fram i skapande fasen (kapitel 4.2). Val sker med hjälp av QFD metoden, 
vidareutveckling sker genom att undersöka de valda koncepten vidare genom 
beräkningar och genom framtagning av ritningar. 

4.3.1 Val av koncept, QFD metoden 

De framtagna koncepten värderas med avseende på de konstruktionsparametrar 
som tagits fram med QFD-metoden (kapitel 4.1 och bilaga 4). De framtagna 
koncepten värderas mot kundkraven för att välja vilka koncept som ska utvecklas 
vidare. Matrisen där de olika medlen och koncepten värderas finns i bilaga 6. De 
koncept som stämmer bäst överens med kundkraven är samlyft och fyrapunkterslyft 
(bilaga 6). Dessa funktioner kan uppfyllas samtidigt. Med en lyftutrustning som är 
kapabel att klara båda dessa funktioner. Ett koncept som kombinerar samlyft och 
fyrapunkterslyft utvecklas vidare. Det medel som har störst påverkan på 
kundkraven är konstruktionen av lyftoket, eftersom det är den detaljen som 
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möjliggör samlyft, som är ett viktigt kundkrav. En konfiguration där lyftörat är lika 
är att föredra då det medför en flexibel och enkel konstruktion vid fyrapunkters lyft. 
Lyftöronen prioriteras mot konstruktionsparametrarna enligt tabell 4.9. Det lyftöra 
som är högst prioriterad är trådrulle vilket betyder att det är det lyftörat som 
uppfyller kundkraven i högst utsträckning. 

Tabell 4.9: Värdering lyftöglor 

  Lyftöra lika 

  Trådrulle 

Konstruktionsparametrar Prio. 
or

ig
in

al
 

in
by

gg
d 

m
. t

rå
d 

ly
ftö

gl
a 

 
ko

m
m

er
si

el
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Enkla delar att montera 0,765 6 3 1 6 

Hållfasthet lyftutrustning 1,018 6 3 3 3 

Konstruktion lyftutrustning 1,458 6 6 6 6 

Monteringsplatser på 
bottenramen 0,815 6 3 3 6 

Tillverkningskostnad 0,563 6 1 1 3 

Monteringskostnad 1,328 6 1 1 3 

Summa med prioriteringar 35,7 18,4 16,9 27 

Normaliserad prioritering 1,46 0,75 0,69 1,1 

 

Den lyftutrustning som utvecklas vidare är en lyftutrustning som med hjälp av 
fyrapunktslyft kan utföra samlyft så väl som singellyft av de olika modulerna. 
Lyftutrustningen får ett nytt lyftok som klarar samlyft, lyftöglor av typen trådrulle 
och rundsling som kopplar samman dessa. 

4.3.2 DSM ny lyftutrustning 

För att veta vilken del i lyftutrustningen som konstrueras först med tanke på 
informationsflödet mellan de olika delarna skapas en DSM matris (tabell 4.10, enligt 
kapitel 2.6) för lyftutrustningen. De delar som kommer att ingå i lyftutrustningen är 
lyftlåda av typen trådrulle, lyftok som klarar samlyft och rundsling av samma längd. 
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Tabell 4.10: DSM lyftutrustning 

DSM 
T

rå
dr
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le

 

R
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ds
lin
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Ly
fto
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S

am
 

Trådrulle   O O 

Rundsling O   O 

Lyftok Sam O O   

O=komponent-koppling.  

Om en bestämd prioritering görs mellan framtagning av olika delar och trådrullen 
prioriteras högst, erhålls följande DSM (tabell 4.11). 

Tabell 4.11: DSM då trådrullen konstrueras först 

DSM 

T
rå

dr
ul

le
 

R
un

ds
lin

g 

Ly
fto

k 
S

am
 

          

Trådrulle       Sekventiella 

Rundsling O     

 

Lyftok 
Sam O       

 

Parallella 

 

Slutsatsen är att konstruktionsarbetet är lämpligt att börja med konstruktion av 
trådrulle sedan kan rundsling väljas samtidigt som lyftoket konstrueras. Denna 
lyftutrustning är ganska enkel med få delar, DSM är mer användbar för större mer 
komplexa problem där informationsflödet är mer oklart innan det struktureras i en 
DSM.  

4.3.3 Konstruktion av ny lyftutrustning 

Det koncept som har utvecklats vidare är en lyftutrustning som klarar samlyft och 
som med hjälp av samma lyftutrustning kan utföra lyft av de olika modulerna (val 
enligt kapitel 4.3.1). Konstruktionsordningen väljs enligt kapitel 4.3.2.  

Trådrullen konstrueras för att klara av det tyngsta lyftet (PG-modulen). För att 
minska överdimensioneringen i så stor utsträckning som möjligt väljs 
infästningspunkterna i bottenramen på ett sätt så att belastningsfördelningen på de 
olika trådrullarna blir så lika som möjligt för lyft av PG-modulen. 
Belastningsfördelningen behöver inte vara lika för de andra modulerna om det 
medför att färre nya lyftpunkter behöver skapas. Att föredra är så jämn fördelning 



 

41  

som möjligt mellan de fyra lyftpunkterna på bottenramen. Det är viktigt att lyftoket 
kan stå stadigt på marken, varför stödben som lyftoket står på har konstruerats se 
Figur 12. För alla delar som ingår i lyftutrustningen som är tunga eller otympliga 
måste lämplig lyftanordning kunna användas för att flytta delarna, enligt IVA:s 
regler se kapitel 2.8.2. 

För att få så stabila lyft som möjligt kan antingen flera infästningspunkter skapas i 
bottenramen för användning av lika långa rundsling eller så kan olika längder på 
rundsling användas för att skapa stabila lyft. För att få en så enkel lyftutrustning som 
möjligt användas samma lyftutrustning, oberoende av vilket lyft som skall utföras. 
För att detta skall vara möjligt behöver infästningspunkterna i bottenramen vara 
placerade med lika stort avstånd från tyngdpunkten på bottenramens olika sidor. 
Detta medför att flera infästningspunkter än för befintlig lyftutrustning kan behövas. 
Till den befintliga lyftutrustningen används fyra olika huvudlyftpunkter, dessutom 
finns ett antal infästningspunkter för stödutrustning som används vid lyft av GT-
modulen. Om en lyftutrustning som klarar samlyft och fyrapunkts-lyft för alla 
moduler kan implementeras erhålls en lyftutrustning som är väldigt flexibel och har 
ett högt värde på gemensamhetsindex (CI).  

 

Figur 12: Nytt lyftok 

 

Figur 13: Trådrulle 

Den nya lyftutrustningen består av följande fem olika delar: 

1 st Lyftok (enligt figur 12) som kan utföra både samlyft och singellyft 
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4 st Trådrullar (enligt figur 13) 

4 st Rundsling som används mellan trådrulle och lyftok 

2 st Rundsling som används för att kranen/kranarna skall kunna fästas i lyftoket 

4 st schacklar för att fästa rundsling vid lyftoket 

På trådrullen finns hål för att fästa lyftutrustning som kan användas för att lyfta 
trådrullarna på plats för montering då den väger drygt 100 kg och är för tung att 
hantera för hand, se regler i kapitel 2.8.2. Lyftoket kan lyftas med hjälp av kran på 
samma sätt som vid lyft av hela gasturbinpacken. De olika trådrullarna placeras på 
lika avstånd från tyngdpunkten vilket medför att fyra lika långa rundsling kan 
användas till alla lyft. Beroende på rundslingens hållbarhet kan antingen rundsling 
som klarar tyngsta lyftet användas till alla lyft eller så kan rundsling som är 
anpassad till de olika lyften användas.  

På lyftoket monteras schacklar i vilka rundsling monteras, rundsling placeras runt 
trådrullarna vilka är monterade med skruvförband i bottenramen. Lyftpunkterna för 
kran kan regleras för att passa de olika modulerna och för att kunna fungera vid 
samlyft. Dessa olika placeringar skall tydligt märkas ut på lyftoket för en säker och 
enkel hantering. En låsanordning som fixerar dessa lyftpunkter i de lägen som skall 
användas är också nödvändig för att kunna utföra ett säkert lyft. En enkel typ av 
låsning kan ske genom friktion mellan ytor, om en rörlig platta finns monterad på 
lyftokets kranlyftdel som medför att friktionen mellan lyftoket och denna del ökar. Se 
figur 16 till figur 19, där visas hur lyftutrustningen ser ut monterad på de olika 
modulerna. 

Om man räknar med schacklarna består lyftutrustningen av 15 delar vilka används 
till alla lyft.  

Denna lyftutrustning är en mycket flexibel lyftutrustning då samma lyftutrustning 
klarar lyft av alla moduler med antingen en eller två kranar.   

Placering av trådrullar på bottenramen 

Placeringspunkterna på bottenramen har valts med hänsyn till tre huvudpunkter: 

� Avståndet från tyngdpunkten till lyftpunkten skall vara lika långt i östlig och 
västlig riktning 

� Om det är möjligt utnyttja befintliga infästningspunkter  

� Utnyttja samma infästningspunkter till olika lyft, i så stor utsträckning som 
möjligt  

Resultatet visas i tabell 4.12 nedan, på varje sida är fem möjliga infästningspunkter 
(cirklar i figur 14 är nya infästningspunkter och fyrkanter är gamla), där tre används 
två gånger var till olika lyft medan två infästningspunkter bara utnyttjas till en 
modul var. 
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Tabell 4.12 Infästningspunkternas placering på bottenramen  

Modul  PG GT GTvxl GEN 

tp läge i förhållande till  
kompass 0pkt [mm] 1664 -3077 -1542 5533 

Lyftpkt. i förhållande till 0pkt. 
ostlig riktning [mm] 

-
4005 7333 

-
6817 663 

-
6817 3733 3733 7333 

Lyftpkt i förhållande till tp 
ostlig riktning [mm] 

-
5669 5669 

-
3740 3740 

-
5275 5275 

-
1800 1800 

 

 

Figur 14: PG-modul, alla infästningspunkter 

Den befintliga infästningspunkt som finns på GEN-modulens kortsida syns inte i 
figur 14 ovan. 

4.3.4 Framtagning av beräkningar för trådrullen 

För att dimensionera trådrullen beräknas den största belastningen för de värsta fallen 
med hänsyn till trådrullarnas placering och toleransen för modulernas tyngdpunkt 
enligt kapitel 3.2.1. Beräkningarna görs med hjälp av kraftjämvikt och 
momentjämvikt, resultatet av den högsta belastningen för de olika modulerna 
redovisas i  tabell 4.13 nedan. 

 Tabell 4.13: Dimensionerande vikt för trådrullen 

Modul  PG GT GT+vxl GEN 

Dimensionerande vikt för trådrulle [ton] 60,29 22,02 33,22 36,55 

 

Med hjälp av FEM beräkningsprogrammet Trinitas (Trinitas, 2007) kan hållfastheten 
för 3D strukturer beräknas på ett analytiskt sätt. Linjär statisk analys utförs för 
trådrullekonstruktionen (se bilaga 7), så att lämpliga dimensioner väljs då ritningar 
tas fram.  
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De storheter som undersökts är utböjningen i konstruktionen då den belastas samt 
hur stor den största spänningen i konstruktionen blir. Den maximala spänningen ska 
vara mindre än sträckgränsen för materialet. Det material som används vid 
beräkningarna är ett maskinkonstruktionsstål (141550-1). Beräkningen för trådrullen 
ger den maximala spänningen och utböjningen enligt tabell 4.14. Det lastfall som 
undersöks är hur en utbredd last på 100ton påverkar trådrullens struktur vilket visas 
i figur 15 nedan. Lasten har valts då 100 tons last är > 60,29*1,5ton där 60,29ton är den 
största lyftkraft som krävs av trådrullen (se tabell 4.13) och 1,5 är säkerhetsfaktorn 
vid konstruktion av lyftredskap enligt regler i kapitel 2.8.2. Beräkningarna gav en 
maximal spänning på 3,5MPa, sträckgränsen i drag/tryck är >270MPa enligt tabell 
4.15. Den maximala utböjningen vid belastning är 3,67µm (vilket visas i figur 15 där 
utböjningen är skalad med en faktor av 4532 för att utböjningen skall synas bättre). 

Tabell 4.14: Beräkningsresultat trådrulle 

Trådrulle  
Maximal spänning [MPa] 3,5 
Maximal utböjning [µm] 3,7 

Tabell 4.15: Materialdata SS141550-1 

 [MPa] 

Brottgräns  490 

Sträckgräns  
drag/tryck >270 

Dahlberg (2001) 

 

Figur 15: Lastad trådrulle100 ton beräknad i trinitas 
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4.3.5 Framtagning av konstruktionsunderlag till ny lyftutrustning 

Ritningar av lyftutrustningens olika applikationer tas fram med proEngineer. I 
figurerna nedan visas hur lyftutrustningen monteras tillsammans med de olika 
modulerna, ritningar återfinns i bilagorna 8 till 15. Trådrullarna är placerade på lika 
avstånd från modulernas respektive tyngdpunkter, enligt  

tabell 4.12. Den schackel som används är en av Certexs standard lyrschackel som 
klarar 85ton där ritningsmaterial är hämtat från Certex (2008). 

 

Figur 16: GEN-modul med lyftok och trådrulle 

 

Figur 17: GT-modul med lyftok och trådrulle 



 

46  

  

Figur 18: GT+växel-modul med lyftok och trådrulle 

  

Figur 19: PG-modul med lyftok och trådrulle 

4.3.6 Utvärdering av ny lyftutrustning 

Den nya lyftutrustningen utvärderas mot den befintliga lyftutrustningen med 
avseende på värdet på CI, uppfyllandet av kundkrav och kostnad.  

Beräkning av CI 

Beräkningar av CI (enligt kapitel 2.7) med avseende på antalet ingående delar, ger 
för den nya lyftutrustningen CI=1, då samma lyftutrustning används vid lyft av de 
olika modulerna, vilket betyder att kravet på hög modularitet är uppfyllt.  

Överensstämmelse med kundkrav 

Hur väl den nya lyftutrustningen stämmer överens med de kundkrav som tagits 
fram som en hjälp vid genereringen av olika koncept redovisas i bilaga 16. Den nya 
lyftutrustningen uppfyller 19 krav/önskemål medan den befintliga uppfyller 9.  
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Kostnad ny lyftutrustning 

Kostnad för den nya lyftutrustningen och antalet ingående delar redovisas i tabell 
4.21 nedan. Lyftokets kostnad uppskattas till något högre än dagens för att det ingår 
två vaggor (lyftoksdel som kranen angriper se bilaga 10) istället för en som är fallet i 
den befintliga lyftutrustningen. Rundsling, lyrschackel, mutter, gängstång och bricka 
finns med i den befintliga lyftutrustningen så kostnaden därifrån används. För 
Trådrullen uppskattas kostnaden enligt kostnadsuppskattning för koncept, genom 
att beräkna materialkostnaden och antagandet att materialkostnaden utgör 40-50% 
av totalkostnaden (KonstruktörsLotsen, 2008). Material utgörs av ett rör (tabell 4.16) 
och plåt (tabell 4.17) med två olika tjocklekar, de delar som väljs är tillverkade av ett 
material som har samma hållfasthet (tabell 4.18) eller högre, som de material 
(SS141550-1) som användes vid hållfasthetsberäkning av trådrullen (kapitel 4.3.4)  

Tabell 4.16: Kostnad sömlöst konstruktionsrör 

Ytterdiameter x tjocklek [mm] kr/m (rör) 

305 x 50 12500 

BE-Group (2008a) 

Tabell 4.17: Kostnad varmvalsad plåt 

Tjocklek x Längd x Brädd [mm] kr/styck 

20 x 3000 x 1500 10620 

40 x 6000 x 2000 55680 

BE-Group (2008b) 

Tabell 4.18: Mekaniska egenskaper 

Nominell tjocklek [mm] >16 ≤ 40 > 40 ≤ 63 > 3 ≤100 

Sträckgräns [N/mm²] 345 335   

Brottgräns [N/mm²]     490-630 

BE-Group (2008c) 

Priset för röret beräknas med avseende på hur långt rör som krävs till trådrullen. Pris 
för de olika plåtarna beräknas med avseende på hur många plåtbitar som kan skapas 
av varje plåt (tabell 4.19). Totalpriset för trådrullen kan sedan beräknas (tabell 4.20). 
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Tabell 4.19: Materialkostnad trådrulle 

Rör 0,16 m 2000,0 

Plåt, tjocklek 20mm, Ø 300mm, 50 st/plåt 212,4 

Plåt, tjocklek 40mm, Ø 600mm, 30 st/plåt 1856,0 

Summa materialkostnad [Skr] 4068,4 

Tabell 4.20: Kostnad trådrulle 

Materialkostnad 40% 
av totalkostnad [Skr] 4068,4 

Totalkostnad [Skr] 10171,0 

Uppskattningen av totalkostnaden för trådrullen blir 10171kr den uppskattade 
totalkostnaden för hela den nya lyftutrustningen blir 324 512kr enligt tabell 4.21 
nedan. 

Kostnaden för den nya lyftutrustningen (tabell 4.21) jämförs med kostnaden för den 
befintliga lyftutrustningen (tabell 4.22) vilket visas i tabell 4.23. Kostnaden för den 
nya lyftutrustningen blir mindre än för den befintliga utrustningen, hur mycket 
beror på till vilken modul lyftutrustningen används. Uppskattningen av kostnaden 
för lyftoket är ungefär samma som kostnaden för det befintliga lyftoket. En intressant 
jämförelse blir således kostnaden för lyftutrustningen exklusive lyftoket. 

Tabell 4.21: Ny lyftutrustning, ingående delar och kostnad 

 
Kostnad  
[Skr] Antal 

Summa  
kostnad/del 
[Skr] 

Lyftok 200000 1 200000 

Trådrulle 12500 4 50000 

Lyrschackel 85ton 4990 4 19960 

Rundsling 70ton 10000 4 40000 

Rundsling 100 ton 4720 2 9440 

Gängstång M42 133 24 3192 

Mutter M42 25 48 1200 

Bricka M42 15 48 720 

Antal delar ny lyftutrustning 135   

Antal delar exkl gängstång, mutter och 
bricka   15   

Kostnad ny lyftutrustning [Skr] 324512 

Kostnad ny lyftutrustning exkl lyftok [Skr] 124512 
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Tabell 4.22: Kostnad befintlig lyftutrustning 

Modul  PG GT GT+vxl GEN 

Kostnad [Skr] 472 983 369 960 479 975 556 501 

Kostnad exkl lyftok [Skr] 289 583 186 560 296 575 373 101 

Tabell 4.23: Kostnadsskillnad mellan ny och befintlig lyftutrustning exkl. lyftok 

Kostnadsskillnad  
befintlig-ny lyftutrustning 

PG-
modul 

GT-
modul 

GT+växel-
modul 

GEN-
modul 

Hela utrustningen [Skr] 148 472 45 448 155 464 231 989 

Lyftutrustning exkl. lyftok [Skr] 165 072 62 048 172 064 248 589 

 

Hanteringskostnader för lager kommer att minska betydligt med denna lösning då 
den nya lyftutrustningen består av färre delar, som skall lagerhållas. Den största 
besparingen blir på monteringskostnad och lagerkostnad då den nya 
lyftutrustningen är enklare än den befintliga lyftutrustningen. För att kunna beräkna 
exakta kostnader för lyftutrustningen måste tillverkningsprocess bestämmas. 
Återanvändning av befintligt lyftok kan ske för de fall där inte samlyft krävs. Detta 
för att minska kostnaderna av att införskaffa nya lyftok då det är den del i 
lyftutrustningen som är dyrast. Dock kan lyftoket användas många gånger vilket 
medför att på sikt är inte inköpspriset det viktigaste, utan vad det kostar att 
underhålla och lagerhålla. Den största fördelen med den nya lyftutrustningen är att 
flexibiliteten vid transporter ökar, då den nya lyftutrustningen tillåter samlyft.  

En intressant kostnad att beräkna vore hur mycket det kostar med längre 
landtransporter som måste ske på grund av att samlyft inte kan utföras med befintlig 
lyftutrustning. Med befintlig lyftutrustning löses problemet genom att en hamn 
längre bort används, statistik saknas dock över hur ofta detta sker och vilken 
kostnadsökning detta för med sig. 
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5 Fortsättning på arbetet 

Enligt regler i kapitel 2.8.1 bör simulering av samlyft ske med den nya 
lyftutrustningen innan lyft sker.  

Beräkningar av hur böjningen blir då lyftpunkterna flyttas till det nya förslaget så att 
detta inte påverkar delarna i packen på ett negativt sätt. Lyftpunkterna kan flyttas 
om det behövs beroende på dessa beräkningar.  

Lyftutrustningen måste också genomgå detaljerade beräkningar för att kunna CE-
märkas. Godkänd märkning av alla delar enligt kapitel 2.8.2. 
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6 Slutsatser 

Förslaget på den nya lyftutrustningen uppfyller de krav, som tagits fram för 
lyftutrustningen. Den nya lyftutrustningen medför en större flexibilitet vid 
transporter av gasturbinpackarna SGT-600/700. 

Målet för arbetet anses uppfyllt då den nya lyftutrustningen är mer flexibel än den 
befintliga lyftutrustningen och den nya lyftutrustningen medför att transporter av 
gasturbinpackarna till kund blir mer flexibla. Minskade landtransporter måste också 
anses positiva då det medför en minskad miljöpåverkan. 

Den nya lyftutrustningen medför kostnadsbesparing och ökad flexibilitet. Den 
största besparingen är att antalet delar som ingår i lyftutrustningen har minskats, 
den nya lyftutrustningen har 5 olika slags delar medan den befintliga 
lyftutrustningen har 23 olika slags delar, räknat exklusive skruvar och muttrar som 
används för att fästa de olika delarna i bottenramen. Den nya lyftutrustningen sparar 
tid då färre delar medför en enklare montering.  

Även om inköpskostnaden inte är mycket mindre än för befintlig lyftutrustning 
innebär den nya lyftutrustningen en besparing på sikt då det är en enklare lösning 
med färre delar än den befintliga lyftutrustningen och samma utrustning kan 
användas för att lyfta de olika modulerna.  
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Ordlista 

Befintlig: Det som fanns då examensarbetet utfördes, september 2007 till   
 januari 2008. 

Centrallyft: lyft där tyngdpunkten befinner sig på en linje mellan de två  

huvudlyftpunkterna, stöd anordning måste användas så att inte jämvikten 
rubbas vid en störning (gungbrädeeffekten). 

Enkellyft: när lyft sker med en kran. 

FEM: Finit Element Metod, en metod som löser differentialekvationer genom   
 approximationer. Genom att dela upp kroppen i mindre delar (finita  
 element) och beräkna beteendet för dessa delar kan delarna sedan  läggas 
 samman med hjälp av speciella regler. En approximativ lösning  för hela 
 kroppens beteende blir resultatet. (Ottosen och Petersson,  1992) 

Infästningspunkter: platser på lyftoket där sling fästes för att lyfta 
 gasturbinpackarna 

Lyftkapacitet: den kapacitet som en konstruktion har för att lyfta något. 

Lyftlåda: Lyftlådan består av det befintliga lyftörat och de delar som används för att 
 fästa lyftörat i bottenramen. 

Lyftok: Anordning som används för att ge kranen en angreppspunkt som är 
 ovanför tyngdpunkten 

Lyftpunkter: de punkter på bottenramen där lyftlådorna fästs och lyftet sker i. 

Lyftögla: Lyftöra som består av ögla som rundsling kan monteras i, öglan 
 monteras i den del som skall lyftas 

Lyftöra: här: Del som monteras i bottenramen som gör att rundsling kan 
 fästas och lyft utföras. Tillexempel: lyftlåda, lyftögla och trådrulle.  

pkt: punkt 

Samlyft: när lyft sker med fler än en kran (här två kranar) 

SGT = Siemens Gas Turbine 

tp: tyngdpunkt 

vxl: växel 
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Bilaga 1: Ingående delar i befintlig 
lyftutrustning, antal delar 
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Bilaga 2: Ingående delar i befintlig 
utrustning, antal enheter 
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Bilaga 3: Kundkrav lyftutrustning 

Krav/ 
önskemål Kundkrav 

Krav Kunna utföra lyft av SGT-600/700 

Krav En lyftpunkt för kran (för alla lyft)  

Krav PG-modul 

önskemål 
Flera lyftpunkter för kran (flera kranar) 

GT-, GT+växel-, GEN-modul 

Krav 

Möjlighet till fästpunkter på lyftoket för 
olika avstånd mellan lyftpunkterna på 
bottenramen. 

Krav Klara tyngdpunktstolerans ±400mm 

Krav 
Mer kostnadseffektiv än befintlig 
lyftutrustning 

Krav Hantera modulernas olika tyngdpunkter  

önskemål map olika modulers lyft 

önskemål 
Enkel och flexibel konstruktion 

map olika lyftkapac. på kran 

önskemål Hög modularitet 

önskemål Återanvändning 

önskemål Billig att lagerhålla och hantera 

önskemål Tydlig märkning 

önskemål Enkel att kontrollera  

önskemål Konstruerad så att det är lätt att göra rätt  
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Bilaga 4: QFD-matris 
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Bilaga 5: Morphologisk matris 
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Bilaga 6: Värdering av koncept 
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Bilaga 7: FEM-beräkning 
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Bilaga 8: Ritning trådrulle 
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Bilaga 9: Ritning lyftok 
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Bilaga 10: Ritning lyftoksdel 
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Bilaga 11: Ritning, lyftok samlyft PG-modul 
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Bilaga 12: Ritning montering lyftutrustning 
PG-modul  
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Bilaga 13: Ritning, montering lyftutrustning 
GT-modul 
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Bilaga 14: Ritning, montering lyft-
utrustning GT+växel modul 
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Bilaga 15: Ritning, montering lyftutrustning 
GEN-modul 
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Bilaga 16: Överensstämmelse med 
kundkrav 
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