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Sammanfattning 
Det här arbetet syftar till att underlätta konstruktionsarbetet vid fram-

tagning av en vertikaltransportör för renrumsmiljöer. Dess mål är att ta 

fram en mall varifrån konstruktören med enkelhet kan bestämma stati-

vets dimensioner. Rapporten visar samtliga formler som används vid 

beräkningen av stativet till vertikaltransportören samt de FEM analyser 

som används för att styrka dessa. Beräkningarna finns sammanställda i 

Excel där konstruktören kan fylla i nödvändig data för att sedan få hjälp 

med att avgöra om konstruktionen håller eller inte. Konstruktören kan 

hämta spänningar, utböjningar samt reaktionskrafter i infästningarna. 

Konstruktören kan även använda mallen för att underlätta valet av lager 

i de fall lyften skall kunna rotera runt sin egen axel eller är utrustad med 

ett tiltande verktyg. Arbetet täcker inte in någonting vad gäller renrums-

miljöer och kraven som kommer med detta.  
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Abstract 
This work aims to facilitate the design work for the development of a 

vertical conveyor for clean-room environments. Its goal is to produce a 

template from which the designer with simplicity can determine the di-

mensions of the stand. The report shows all formulas used in the calcu-

lation of the stand and the FEM-analysis used to support them. The cal-

culations are compiled in Excel where the design engineer can fill in the 

necessary data to determine whether the design is sufficient or not. The 

engineer can see stress, deflections and reaction forces in the attach-

ments. The engineer can also use the template to facilitate the selection 

of bearings in case the lift is to be able to rotate around its own axis or 

equipped with a tilting tool. The work does not cover anything in terms 

of clean-room environments and the requirements that come with this. 
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Terminologi  

Matematisk notation 

Symbol Beskrivning 

A Tvärsnittsarea. 

𝐴𝑚 Area under momentdiagram 

𝐴𝑚𝑖 Area för enskild geometri under momentdiagram. 

𝐵𝑘 Böjknäckning. 

𝐶1 Integrationskonstant. 

𝐶2 Integrationskonstant. 

d Bromsbalkens diameter. 

𝐷1 Distans från last och lyftvagns tyngdpunkt. 

𝐷2 Distans från lastbärande enhet, vanligtvis lyftrem, till 

balkens centrum. 

𝐷3 Distans mellan lyftvagnens hjul. 

𝐷4 Distans från det nedre hjulparet till balkens nedre ände. 

𝐷𝑏 Det vinkelräta avståndet mellan balken och festelement i 

infästning mot golvet och momentet i balkens infäst-

ning.   

𝐷5 Distans från lyftvagnens övre hjulpar till balkens övre 

ände. 

Di Distans från balkens normalplan till maximal spänning. 

E E-modul. 

F Lastens normalkraft vid inbromsning/acceleration. 
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𝐹𝑎 Axialkraft lager. 

𝐹𝑑𝑟𝑎𝑔  Dragande kraft vid bultar för infästning i golv. 

𝐹𝑒𝑞 Ekvivalent kraft lager. 

𝐹𝑘𝑇𝑖𝑙𝑙 Högsta tillåtna knäckkraft. 

𝐹𝑟 Radialkraft lager. 

𝐹𝑠 Skjuvande kraft vid balkens infästningar med takfäste. 

I Yttröghetsmoment. 

ix Tröghetsradie. 

KL Förhöjningsfaktor för noggrann momentberäkning. 

𝐾𝑎 Applikationsfaktor lager. 

𝐾𝑟 Konverteringsmultipel, Radialkraft lager. 

𝐾𝑠 Säkerhetsfaktor lager. 

𝐾𝑢 Användningsfaktor lager. 

𝐿𝑏 Balkens längd. 

𝐿𝑘 Knäcklängd. 

H Antal hjul. 

𝑀1 Lyftvagnens momentverkan. 

𝑀2 Lastens moment orsakat av lyft anordningen. 

𝑀3 Moment vid stativets infästning mot marken utan takin-

fästning. 

𝑀4 Moment vid stativets infästning mot marken med takin-

fästning. 

𝑀5 Maximalt inre moment i balken med takinfästning. 
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𝑀𝑏 Böjande moment i balken med takinfästning. 

𝑀𝑚𝑎𝑥 Maximalt moment i balken med noggrann momentbe-

räkning utan takinfästning. 

𝑀𝑇 Tiltande moment lager. 

𝑀𝑇𝑖𝑙𝑙 Maximalt tillåtet moment. 

𝑁𝑏 Antalet bultar i infästningen mot golvet belastade med 

dragspänning. 

P Hjulens kraft på balken. 

𝑃ℎ Hjulens individuella kraftpålänning. 

𝑃𝑥 X-koordinat för val av lager enligt Rollix. 

𝑃𝑦 Y-koordinat för val av lager enligt Rollix. 

𝑈1 Balkens utböjning utan takfäste. 

𝑈2 Balkens utböjning med takfäste. 

W Böjmotstånd. 

XT Tyngdpunkt för arean under momentdiagram. 

𝑋𝑇𝑖  Tyngdpunkt för enskild geometri i momentdiagram. 

𝜎𝑑𝑟𝑎𝑔 Maximal dragspänning i balk och infästning i stativ utan 

takinfästning 

𝜎𝑚𝑎𝑥1 Maximal spänning i balk utan takinfästning. 

𝜎𝑚𝑎𝑥2 Maximal spänning i balk med takinfästning. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Graniten Engineering konstruerar och säljer tillsammans med Nybergs 

AB vertikaltransportörer för bruk i renrumsmiljöer. Dessa transportörer 

har tidigare konstruerats individuellt för varje beställning vilket har vi-

sat sig vara dyrt. Graniten Engineering vill nu börja standardisera ut-

vecklingsprocessen av vertikaltransportörer för att få ner kostnaderna. 

Processen förväntas bli billigare genom införandet av en dimensioner-

ingsmall som möjliggör för konstruktören i fråga att ägna sin tid åt de 

tekniska lösningarna som den unika transportören kräver.  

1.2 Syfte  

Syftet med projektet är att underlätta för konstruktionen av vertikal-

transportörer för renrumsmiljöer. 

1.3 Mål 

Projektet har som mål att skapa en mall varifrån konstruktören kan 

hämta de dimensioner som krävs på stativ och lyftvagn 

1.4 Avgränsningar 

Studierna fokuserar på stativet samt lyftvagnens påverkan på detta. 

Inga beräkningar på lyftvagnens konstruktion kommer att genomföras 

då denna är individuellt anpassad för transportörens uppgift. 

Inga beräkningar kommer heller att ske på upphängningen av lyftvag-

nen på stativet. 
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2 Teori  
Med vertikaltrasportör avses en form av lyftanordning som transporte-

rar sin last vertikalt. Nybergs lyftar är konstruerade för att användas i 

renrumsmiljöer, vilket medför vissa krav. Detta är dock inget som kom-

mer behandlas i den här rapporten. 

Grundkonstruktionen är densamma hos de olika transportörerna medan 

verktyget byggs om. Detta medför varierande distanser mellan lastens 

tyngdpunkt och stativet. Vilket tillsammans med lasten, accelerationen 

och lyfthöjden medför olika lastfall för dimensioneringen av stativet. 

Grundkonstruktionen bygger på en lyftvagn som lyfts med hjälp av en 

motor som drar upp lyftvagnen med hjälp av en rem eller kedja utan 

motvikt. Lyftvagnen sitter infäst mot stativet med hjälp av ett antal hjul 

som tillåter vagnen att löpa upp och ned längsmed stativet. (Se Figur 1) 

 

Figur 1 Lyftvagn 

Avståndet mellan, samt antalet hjul, är olika variationer som kan 

minska trycket per hjul. 

Stativet utgörs av en balk som antingen är inspänd i båda ändar eller en-

bart ena. I den här rapporten behandlas de två fallen där lyften är in-

spänd nertill eller både nertill och upptill. 
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Balken varierar i längd utefter lyfthöjd såväl som takhöjd tillsammans 

med avståndet mellan hjulen i lyftvagnen. Balken som utgör stativet kan 

även geometriskt variera. Mallen kommer alltså inte att begränsas till 

endast en balkprofil. Variationer i balkens profil innebär olika yttrög-

hetsmoment, tvärsnittsarea, böjmoment samt tröghetsradie. Även 

materialet i balken skall vara möjligt att variera. Genom att ta fram en 

mall för dessa variabler hoppas Graniten Engineering kunna förenkla 

konstruktionsprocessen. 

2.1 Dimensionerande faktorer 

 Spänning 

Visar sig som tryckspänning, dragspänning, skjuvspänning samt knäck-

spänning (Björk 1983, 6).  

Tryckspänning är den spänning som orsakats av de tryck som balken 

utsätts för i form av krafter såväl som moment (Björk 1983, 6). 

Dragspänning är den spänning som orsakas av de dragande krafter som 

balken utsätts för. Denna kan ha sitt ursprung i moment såväl som rena 

dragande krafter (Björk 1983, 6).  

Skjuvspänning uppstår vanligen i bultförband med mera (Björk 1983, 6). 

Knäckspänning uppstår då en slank konstruktionsdetalj utsätts för en 

tryckande axiell last (Björk 1983, 68). 
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 Slankhetstal 

Slankhetstal används för att beräkna knäckning och berättar hur flexibel 

en balk är (Hibbeler 2013, 667). Enligt Björk (1983, 74) bör konstruktören 

undvika slankhetstal över 200 samt genomföra noggranna momentbe-

räkningar på slankhetstal över 100. 

 Utböjning 

I många konstruktioner finns begränsningar för utböjning. Det kan vara 

av estetiska såväl som funktionella skäl (Hibbeler 2013, 573). 

2.2 Beräkningsmetoder 

Ett antal specifika beräkningsmetoder har använts under arbetet. Här 

kommer en förklaring till vad dessa metoder innebär. 

 Momentarea-metoden. 

Momentarea-metoden är en metod för att beräkna utböjning hos balkar. 

Metoden bygger på arean under momentdiagrammet. Metoden har två 

teorem där det första återger utböjningsvinkeln och det andra utböj-

ningen. I den här rapporten kommer enbart teoremet för utböjning an-

vändas. Metoden är väldigt användbar för balkar med simpla geo-

metrier i sitt momentdiagram. (Hibbeler 2013, 608-610) 

 Superposition. 

Superposition tillåter ett uppdelande av komplexa lastfall förutsatt att 

spänning och utböjning är linjärt beroende av lasten. Det är alltså möj-

ligt att dela upp ett komplext fall i två eller flera enklare fall. Resultatet 

av de enklare fallen kan sedan adderas för att få ut spänning och utböj-

ning i det komplexa ursprungsfallet. (Hibbeler 2013, 138) 

 Diskontinuerlig funktion. 

Detta innebär att en funktion av x inte gäller för samtliga x-värden. Den 

är alltså diskontinuerlig. Detta går att lösa med hjälp av Macaulay 

funktioner. Dessa funktioner innebär ett antal villkor vilket möjliggör att 

funktionen kan anta alla olika x-värden. (Hibbeler 2013, 597-601). 
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3 Metod / Modell 
Projektet kommer att behandlas med mekaniska analyser och resultaten 

stöds med hjälp av FEM analyser. 

3.1 Mekanisk analys 

Analysen av vertikaltransportören har delats upp för att kunna utföra 

noggranna studier av dess olika beståndsdelar och lastfall. Formlerna 

som presenteras kommer sedan att sammanställas i ett Excel dokument. 

Dimensionerna som nämns under metodkapitlet visas i Figur 2 

Figur 2 Vertikaltransportör med nödvändiga 

dimensioner 
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3.1.1 Lyftvagn 

Lyftvagnens momentverkan 𝑀1 har beräknats med följande formel. 

 𝑀1 = 𝐹×(𝐷1 −𝐷2) (3.1) 

Där F är den kraft som beror av lyftvagnen och dess maximala last orsa-

kat av bromsens retardation alternativt motorns acceleration; 𝐷1 är av-

ståndet mellan den lastbärande beståndsdelen och centrum på stativet; 

𝐷2 är distansen mellan tyngdpunkten för lyftvagnen samt dess maxi-

mala last och centrum på stativet. 

Lyftvagnens trycklast P på stativet har beräknats med följande formel. 

 
𝑃 =

𝑀1
𝐷3

 
(3.2) 

Där 𝐷3 är det vertikala avståndet mellan lyftvagnens hjul 

Hjulens trycklaster 𝑃ℎ har beräknats med följande formel. 

 
𝑃ℎ =

𝑃×cos 45

ℎ
4

 
(3.3) 

Där 45 är vinkeln i grader mellan kraften 𝑃1 och dess vektor 𝑃ℎ och h är 

antalet belastade hjul. 

Lastens moment 𝑀2 är orsakat av upphägningen och har beräknats med 

följande formel. 

 𝑀2 = F×𝐷2 (3.4) 
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3.1.2 Stativ utan takfäste 

Stativet har frilagts enligt Figur 3. 

Vid beräkning av maximalt moment 𝑀3 i balken med stativet utan takin-

fästning har de båda momenten 𝑀1 och 𝑀2 adderats enligt följande for-

mel. 

 𝑀3 = 𝑀1 +𝑀2 (3.5) 

Dragspänningen 𝜎𝑑𝑟𝑎𝑔 har beräknats genom följande formel. 

 
𝜎𝑑𝑟𝑎𝑔 =

𝑀3
𝑊
−
𝐹

𝐴
 

(3.6) 

Där W är stativets böjmotstånd och A är stativets tvärsnittsarea. 

  

Figur 3 Friläggning av stativ utan takinfästning 
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Maximal spänning 𝜎𝑚𝑎𝑥 har beräknats med följande formel 

 
𝜎𝑚𝑎𝑥 =

𝑀3
𝑊
+
𝐹

𝐴
 

(3.7) 

Den dragande kraften per fästelementen i golvet har beräknats med föl-

jande formel: 

 

𝐹𝑑𝑟𝑎𝑔 =

𝑀3
𝐷𝑏
𝑁𝑏

 

(3.8) 

Där 𝐷𝑏 är Det vinkelräta avståndet mellan balkens festelement i infäst-

ning mot golvet och momentet i balkens infästning och 𝑁𝑏 är antalet 

bultar i infästningen mot golvet belastade med dragspänning.  

Utböjningen U av balken har beräknats med hjälp av momentarea-meto-

den och resulterade i följande formler. (Hibbeler 2013, 608-610)  

 
𝑈1 = XT×(

𝐴𝑚
𝐸×𝐼

) 
(3.9) 

 
𝑋𝑇 =

∑𝑋𝑇𝑖×𝐴𝑚𝑖
𝐴𝑚

 
(3.10) 

Där XT är arean Am´s tyngdpunkt enligt ekvation 3.10; Am är arean un-

der momentdiagrammet; 𝑋𝑇𝑖 är de enskilda geometriernas tyngdpunkt-

slägen och 𝐴𝑚𝑖 är de enskilda geometriernas area. 
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En noggrann momentberäkning har genomförts med hjälp av elastiska 

linjens differentialekvation när lyftvagnen är i dess översta läge. Beräk-

ningen har sedan genomförts med antagandet att balken angrips av 𝑀1 

samt 𝑀2 i dess övre ände. Detta resulterade i formel 3.11 som härleds i 

bilaga A. 

 
𝑀𝑀𝑎𝑥 = (M1 +M2)×(

1

cos(𝐾𝐿)
) 

(3.11) 

Där KL är en enhetslös förhöjningsfaktor som har beräknats enligt föl-

jande. 

 

𝐾𝐿 = √
𝐹×𝐿𝑏

2

𝐸×𝐼
 

(3.12) 

Där 𝐿𝑏 är hela balkens längd. 

Ovan nämnt antagande resulterade även i en formel för utböjning enligt 

Björk (2015, 29) fall 1 

 
𝑈𝑀𝑎𝑥 =

Mmax
2×E×I

×𝐿𝑏
2 

(3.13) 

Denna metod återger enbar utböjning för balken i lyftvagnens övre po-

sition. Det har framgått att det finns en önskan om att kunna se utböj-

ningar vid olika placering av lyftvagnen. Detta för att kunna lyfta olika 

laster till olika höjder. 

Det visade sig också att förhöjningsfaktorn KL är beroende av normal-

kraftens storlek i förhållande till balkens längd och tvärsnitt. I fallet med 

en konstruktion lik denna kommer normalkraften alltid att vara förhål-

landevis låg och den noggrannare momentberäkningen ger en liten för-

ändring i spänning samt utböjning.  

Detta tillsammans med det faktum att noggrannheten på uppmätta vär-

den så som last och framförallt dess placering i verktyget inte är perfekt, 

beslutades att bortse från denna metod.  
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3.1.3 Stativ med takfäste 

Stativet har frilagts enligt Figur 4 

 

Figur 4 Friläggning av stativ med takinfästning 

Vid konstruktion av stativ med infästning i taket antas den övre infäst-

ningen enbar vara låst i translationer i horisontal led. Infästningen mot 

golvet antas vara låst i samtliga frihetsgrader. Detta skapar en statiskt 

obestämd balk. Vilket innebär att det inte går att lösa ut reaktionskraf-

terna genom enbart jämviktsekvationer. 

Beräkningar har genomförts med hjälp av superposition (Hibbeler 2013, 

643-646). Belastningsfallet har delats upp i två fall. Ett där stödet i bal-

kens topp har uteslutits, vilket skapar ett identiskt fall med stativet utan 

takfäste. Ett där enbart reaktionskraften från stödet i balkens topp har 

fått agera på balken. Det första fallet skapar en utböjning i enighet med 

stativet utan takfästen. Denna utböjning har sedan använts för att be-

räkna storleken på reaktionskraften 𝐹𝑠. Storleken på 𝐹𝑠 måste motsvara 
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den kraft det krävs för att motverka den utböjning som det första fallet 

ger.  

Genom kraftjämviktsekvationer har det visats att de horisontala reakt-

ionskrafterna 𝐹𝑠 måste vara lika stora men motriktade vid båda infäst-

ningarna.  

𝐹𝑠 Har beräknats med följande formel. 

 
𝐹𝑠 =

𝑈1×𝐸×𝐼

𝐿𝑏
3  

(3.14) 

Momentet vid balkens infästning mot golvet, 𝑀4, har beräknats med föl-

jande formel 

 𝑀4 = M2 + P×(d4 + d3) − P×d4 − Fs×Lb (3.15) 

Där d4 är avståndet från balkens nedre ände till det nedre hjulparet. 

Stativets maximala inre moment 𝑀5 har beräknats genom att stativet de-

las upp i tre snitt. Formeln för 𝑀5 antog då följande utseende. 

 𝑀5 = Fs×𝑑4 (3.16) 

Stativets maximala spänning 𝜎𝑚𝑎𝑥2 blev då. 

 
𝜎𝑚𝑎𝑥2 =

𝑀5
𝑊
+
𝐹

𝐴
 

(3.17) 

Den dragande kraften pär fästelementen i golvet har beräknats med föl-

jande formel. 

 

𝐹𝑑𝑟𝑎𝑔 =

𝑚4
𝐷𝑏
𝑁𝑏

 

(3.18) 

Utböjningen 𝑈2 har beräknats som en diskontinuerlig funktion. (Hib-

beler 2013, 597-601). Balken delades upp i snitt och det böjande moment 

𝑀𝑏 beskrevs med avseende på x enligt följande.  

 𝑀𝑏 = 𝑀2 − 𝐹𝑠×𝑥 + 𝑃×〈𝑥 − 𝑑5〉 − 𝑃×〈𝑥 − (𝑑3 + 𝑑5)〉 (3.19) 

Där 𝑥 är avståndet från balkens topp till den punkt beräkningen avser;  

𝑑5 är avståndet från övre hjulparet till balkens topp 
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Här användes även Macaulay funktioner, vilket medförde följande vill-

kor. (Hibbeler 2013, 598) 

 〈𝑥 − 𝑎〉𝑛 = {
0, 𝑥 < 𝑎

(𝑥 − 𝑎)𝑛, 𝑥 ≥ 𝑎
 (3.20) 

Ekvationen integrerades sedan två gånger för att med hjälp av momen-

tet bestämma lutning samt utböjning hos balken.  

𝐸𝐼×
𝑑𝑈2
𝑑𝑥

= 𝑀2×𝑥 −
𝐹𝑠×𝑥

2

2
+
𝑃×(𝑥 − 𝑑5)

2

2
−
𝑃×(𝑥 − (𝑑3 + 𝑑5)

2

2
+ 𝐶1 

(3.21) 

𝐸𝐼𝑈2 = 𝑀2×𝑥 −
𝐹𝑠×𝑥

3

6
+
𝑃×(𝑥 − 𝑑5)

3

6
−
𝑃×(𝑥 − (𝑑3 + 𝑑5)

3

6
+ 𝐶1 + 𝐶2 

(3.22) 

Där 𝐶1 och 𝐶2 är integrationskonstanter. 

Första integralen visar utböjningsvinkeln medans den andra integralen 

är utböjningen 𝑈2. Vid stöden i de båda ändarna måste 𝑈2 vara 0. Vid 

den nedre infästningen tillåts häller inte några rotationer, alltså måste 

även vinkeln vara 0 vid balkens botten. Detta insatt i integralerna gav 

följande ekvationer för integrationskonstanterna. 

−𝐶1 = 𝑀2×𝐿 −
𝐹𝑠×𝐿

2

2
+
𝑃×(𝐿 − 𝑑5)

2

2
−
𝑃×(𝐿 − (𝑑3 + 𝑑5)

2

2
 

(3.23) 

−𝐶2 = 𝑀2×0 −
𝐹𝑠×0

3

6
+
𝑃×(0 − 𝑑5)

3

6
−
𝑃×(0 − (𝑑3 + 𝑑5)

3

6
+ 𝐶1 

(3.24) 

Ekvation 3.21 sattes till 0 för att finna vart störst utböjning hamnar, 

Detta x-värde användes sedan i ekvation 3.22 för att beräkna maximal 

utböjning. Formeln för x-värdet presenteras i bilaga B. 

Detta räknesätt medför några begränsningar då det placerades i det till-

tänka Excel-arket. Då Macaulay funktionerna enbart har ett värde vid 

𝑥 ≥ 𝑎 och detta villkor inte kunnat appliceras i Excel, kommer den inte 

att visa korrekta värden då 𝑥 < 𝑎. Det uppstår även tillfällen när lyft-

vagnen flyttas längs balken då det kommer finnas tre nollpunkter i deri-

vatan vilket kan komma att ställa till problem med relevansen för det 

värden som visas (Se bilaga C). 
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3.1.4 Böjknäckning 

Böjknäckning är en sammanvägning mellan knäckspänning och böj-

spänning har beräknats med följande formel (ss-en 1993 2007, 46). 

 
𝐵𝑘 =

𝐹

𝐹𝑘𝑡𝑖𝑙𝑙
+
𝑀𝑚𝑎𝑥
𝑀𝑡𝑖𝑙𝑙

 
(3.25) 

Där 𝐵𝑘 är böjknäckningen som skall anta en siffra under 1;  𝐹𝑘𝑡𝑖𝑙𝑙 är 

högsta tillåtna knäckkraft; 𝑀𝑡𝑖𝑙𝑙 är högsta tillåtna moment; 𝑀𝑚𝑎𝑥 är det 

maximala momentet i balk utsatt för aktuellt lastfall. 

𝐹𝑘𝑡𝑖𝑙𝑙 Har beräknats med följande formel. 

 
𝐹𝑘𝑡𝑖𝑙𝑙 = 𝜋

2×𝐸×
𝐼

𝐿𝑘
2  

(3.26) 

Där 𝐿𝑘 är knäcklängden för aktuellt lastfall. 

𝑀𝑡𝑖𝑙𝑙 Har beräknats med följande formel. 

 𝑀𝑡𝑖𝑙𝑙 = 𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙×𝑊 (3.27) 

Där 𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 är den maximalt tillåtna normalspänningen.  
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3.1.5 Lagring 

Följande beräkningsgång är hämtad ut Rollix produktkatalog. 

Då vertikaltransportören skall kunna rotera placeras ett lager vid dess 

fot. Detta lager har dimensionerats efter följande formler. 

 𝐹𝐸𝑞 = Fa + Kr×Fr (3.28) 

Där 𝐹𝐸𝑞 är den ekvivalenta kraften i kN; Fa är axialkraften i kN; Kr är en 

konverteringsmultipel för den radiella kraften enligt Rollix (2016, 23); Fr 

är den radiella kraften i kN. 

 𝑃𝑥 = 𝐹𝐸𝑞×Ka×Ku×Ks (3.29) 

 𝑃𝑦 = 𝑀𝑇×Ka×Ku×Ks (3.30) 

Där 𝑃𝑥 och 𝑃𝑦 är x- respektive y-koordinat i Rollix dimensioneringsdia-

gram; Ka Är en applikationsfaktor som hämtas ur Rollig produktkata-

log; Ku Är användningsfaktor som hittas i Rollix produktkatalog; Ks är 

vald säkerhetsfaktor; 𝑀𝑇 är det tiltande momentet i kNm. (Rollix 2016, 

26) 

x-koordinaten representerar den ekvivalenta kraften, i katalogen be-

nämnd axialkraft. y-koordinaten representerar det tiltande momentet. 

(Rollix 2016, 28) 

Antalet bultar för lagrets infästning 𝑁𝑏 har beräknats enligt följande.  

 
𝑁𝑏 =

1,6×𝐹𝑘×(4×𝑀𝑡 − 𝐹𝑒𝑞×𝐷𝑓)

𝐷𝑓×(𝑇𝑠 − 𝐹𝑝𝑐)
 

(3.31) 

Där 𝐹𝑘 är förbandets streckfaktor; 𝐷𝑓 är hålbildens diameter; 𝑇𝑠 är för-

spänningen i bulten; 𝐹𝑝𝑐 är spänningsförlusten i förbandet.  

 
𝑇𝑠𝑚𝑖𝑛 = (

2,25

𝑁𝑏
)×((4×

𝑀𝑇
𝜑𝑚
) − 𝐹𝑒𝑞 + 80×𝑁×𝑑×10

−3) 
(3.32) 

Där 𝑇𝑠𝑚𝑖𝑛 är den minimala förspänningen i bulten; 𝜑𝑚 är löpbanans 

medeldiameter. (Rollix 2016, 32-33) 
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3.1.6 Bromsbalk 

Bromsbalkens maximala spänning 𝜎𝑚𝑎𝑥 har beräknats genom följande 

formel 

 
𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝐾𝑡×(

𝐹

𝜋×
𝑑2

4

) 
(3.33) 

Där 𝐾𝑡 är formfaktorn på grund av kärlverkan och d är balkens diame-

ter. 
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3.2 FEM-analys 

FEM-analysen av vertikaltransportören har genomförts med hjälp av 

programvaran PTC Creo. Analysen har delats upp för att kunna utföra 

noggranna studier av dess olika beståndsdelar och lastfall. Analysen 

kommer sedan att jämföras med den mekaniska analysen för att styrka 

dess resultat. 

3.2.1 Stativ utan takfäste 

Analysen har genomförts med hjälp av balk element, (Se Figur 5). 

Balken tillåts inga frihetsgrader, den är alltså låst i alla translationer 

samt alla rotationer, i sin infästning i golvet. 

Analysen har genomförts på tre olika längder, 3m, 6m och 10m. Varje 

längd har testats med lyftvagnen i botten, i mitten samt i sitt högsta 

läge. Detta har sedan upprepats med två olika laster, 5kN samt 20kN 

Figur 5 Låsningar och krafter. Balk utan 

takinfästning med lyftvagnen i mitten 
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3.2.2 Stativ med takfäste 

Analysen har genomförts med hjälp av balk element, (Se Figur 6). 

Balken tillåts inga frihetsgrader vid sin nedre infästning medans den 

övre tillåts translationer i vertikal led samt rotationer. 

Analysen har genomförts på tre olika längder, 3 m, 6 m och 10 m. Varje 

längd har testats med lyftvagnen i botten, i mitten samt i sitt högsta 

läge. Detta har sedan upprepats med två olika laster, 5 kN samt 20 kN. 

 

Figur 6 Låsningar och krafter. Balk med 

takinfästning med lyftvagnen i mitten. 
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4 Resultat 

4.1 Mekanisk analys 

Den Mekaniska analysen har resulterat i ett Excel-ark där konstruktören 

kan fylla i de indata som krävs och för att få svar på om konstruktionen 

håller. Det presenteras även en hjälp till val av lager i de fall då lyften 

ska kunna rotera runt sin egen axel. 

4.2 FEM 

Resultatet från FEM-analyserna utav balken med infästning enbart mot 

golvet kan ses i bilaga C. 

Resultaten från FEM-analyserna med balken infäst i tak och golv med 

rotation enbart tillåtet i takfästet visas i bilaga D. 
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4.3 Jämförelse med FEM 

Balken utsätts för maximal spänning samt utböjning vid lyftvagnens 

översta läge. Detta framgår både av den mekaniska analysen samt av 

FEM-analysen som visas i bilaga C och D. En jämförelse av dessa värden 

presenteras i figur 6 och 7. I figur 8 och 9 presenteras värden där lyft-

vagnen är i sitt mellersta läge medans resultaten i figur 10 och 11 visar 

värdena för lyftvagnen i sitt nedre läge. 
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Balklängd 

(M) 

Last (kN) Spänning 

Beräknad 

(MPa) 

Utböjning 

Beräknad 

(mm) 

Spänning 

FEM 

(MPa) 

Utböjning 

FEM (mm) 

3 5 37,4497 7,81537 37,4496 7,84224 

3 20 149,8 31,2615 149,8 31,3690 

6 5 37,4497 31,7800 37,4496 31,8072 

6 20 149,8 127,1201 149,8 127,229 

10 5 37,4497 88,5851 37,4496 88,6129 

10 20 149,8 354,340 149,8 354,452 

Figur 7 Jämförelse av stativ utan takfäste med lyftvagnen i sitt övre läge 

Balklängd 

(M) 

Last (kN) Spänning 

Beräknad 

(MPa) 

Utböjning 

Beräknad 

(mm) 

Spänning 

FEM 

(MPa) 

Utböjning 

FEM (mm) 

3 5 22,5133 0,50545 22,5570 0,52607 

3 20 90,0531 2,02180 90,2279 2,10427 

6 5 29,8576 2,27809 29,8632 2,29907 

6 20 119,4 9,11237 119,5 9,19628 

10 5 32,8786 6,48534 32,8798 6,46761 

10 20 131,5 25,9413 131,5 25,8704 

Figur 8 Jämförelse av stativ med takfäste med lyftvagnen i sitt övre läge 
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Balklängd 

(M) 

Last (kN) Spänning 

Beräknad 

(MPa) 

Utböjning 

Beräknad 

(mm) 

Spänning 

FEM 

(MPa) 

Utböjning 

FEM (mm) 

3 5 37,4497 6,37606 37,4496 6,40291 

3 20 149,8 25,5043 149,8 25,6117 

6 5 37,4497 25,6162 37,4496 25,6433 

6 20 149,8 102,465 149,8 102,573 

10 5 37,4497 71,2226 37,4496 71,2502 

10 20 149,8 284,890 149,8 285,001 

Figur 9 Jämförelse av stativ utan takfäste med lyftvagnen i sitt mellersta läge 

Balklängd 

(M) 

Last (kN) Spänning 

Beräknad 

(MPa) 

Utböjning 

Beräknad 

(mm) 

Spänning 

FEM 

(MPa) 

Utböjning 

FEM (mm) 

3 5 9,88690 NA 9,93904 0,06874 

3 20 39,5476 NA 39,7562 0,27496 

6 5 12,6800 0,24476 12,6395 0,25371 

6 20 50,7198 0,97905 50,7740 1,01485 

10 5 13,8236 0,68996 13,8282 0,68822 

10 20 55,2943 2,75985 55,3129 2,75289 

Figur 10 Jämförelse av stativ med takfäste med lyftvagnen i sitt mellersta läge 
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Balklängd 

(M) 

Last (kN) Spänning 

Beräknad 

(MPa) 

Utböjning 

Beräknad 

(mm) 

Spänning 

FEM 

(MPa) 

Utböjning 

FEM (mm) 

3 5 37,4497 3,36390 37,4496 3,39072 

3 20 149,8 13,4556 149,8 13,5629 

6 5 37,4497 10,2785 37,4496 10,3054 

6 20 149,8 41,1140 149,8 41,2217 

10 5 37,4497 24,7524 37,4496 24,7795 

10 20 149,8 99,0097 149,8 98,1181 

Figur 11 Jämförelse av stativ utan takfäste med lyftvagnen i sitt nedre läge 

Balklängd 

(M) 

Last (kN) Spänning 

Beräknad 

(MPa) 

Utböjning 

Beräknad 

(mm) 

Spänning 

FEM 

(MPa) 

Utböjning 

FEM (mm) 

3 5 14,7954 NA 14,7863 0,15444 

3 20 59,1816 NA 59,1453 0,61775 

6 5 20,0275 NA 20,0099 0,31610 

6 20 80,1101 NA 80,0396 1,26745 

10 5 22,3051 NA 22,2974 0,63924 

10 20 89,2204 NA 89,1895 2,55967 

Figur 12 Jämförelse av stativ med takfäste med lyftvagnen i sitt nedre läge 
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5 Diskussion 
 

5.1 Lyftvagn 

Uppskattningen av lastens placering och lastutbredning tillsammans 

med operatörens noggrannhet vid placering av lasten, är en felkälla som 

är avgörande för valet av säkerhetsfaktor.  

Mallen utgår ifrån att samtliga belastade hjul tar upp en lika stor del av 

lasten. Detta antagande skulle kunna skilja sig något från verkligheten 

och konstruktören i fråga bör ta hänsyn till detta när denna avgör 

huruvida hjulen tål belastningen eller inte. 

5.2 Stativ utan takfäste 

Vid momentberäkningar av väldigt slanka balkar rekommenderas en 

noggrannare momentberäkning som tas upp i metod-och teori-delen. 

Denna metod tar hänsyn till det ökade momentet av normalkraften på 

grund av balkens utböjning. En konstruktion lik den som behandlas i 

rapporten kommer dock alltid att ha en förhållandevis låg normalkraft. 

Detta medför alltså mycket små förändringar i spänning och utböjning. 

Problemen de skapar genom mer avancerade beräkningar anses därför 

inte vara motiverade.  

5.3 Stativ med takfäste 

Rotationer i balken på grund av utböjningar vid framförallt lyftens mitt-

position skulle kunna vara relevanta att ta fram i syfte att lasten skall 

vara stabil i lyftverktyget. Det visar sig dock att de rotationer som 

skapas är så låga att det kan försummas. Vid en konstruktion där rotat-

ionen är speciellt viktig rekommenderas en närmare koll av denna. I det 

fallet rekommenderas en FEM-analys lik de som används i arbetet där 

rotationerna enkelt tas fram för det individuella fallet.  
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5.4 Infästningar  

Krafterna som verkar vid infästningarna visar sig i mallen. Dock saknas 

rekommendationer för vilken typ av bult/ankare som bör användas. Det 

har uteslutits på grund av tidsbrist men rekommenderas vid ett vidare 

arbete. Förankringarnas utformning kommer troligen att variera med 

vilket material som lyften fästs vid, så som kvalitet på betong med mera. 

5.5 Användbarhet 

Värdena som mallen visar hamnar inom ett rimligt spann i jämförelse 

med FEM-analysen och verkar därför vara trovärdiga.  

Det uppstår dock problem när utböjningen ska beräknas då lyftvagnen 

är långt ner på balken. Det visar sig tidigare ju kortare balken är i förhål-

lande till distansen 𝐷3 mellan löphjulen. Detta beror sannolikt på det 

faktum att balken vid vissa placeringar av lyftvagnen får flera extrem-

punkter i utböjningen. Den funktion som skall hitta derivatans noll-

punkt, och således även extrempunkter för utböjningen hittar därför fel 

nollpunkt. Detta fenomen visar sig på grund av Macaulay funktionernas 

villkor som presenteras i metoden. Dessa begränsningar gör att funkt-

ionen verkar hitta derivatans nollpunkt som ligger i balkens infästning 

då de andra ligger utanför värden som funktionen kan anta. Det finns 

heller inga gränsvärden i funktionen vilket medför att maximal utböj-

ning kan hittas vid värden som ligger utanför balken. Det är därför vik-

tigt att konstruktören kontrollerar vart beräkningen säger att maximal 

utböjning uppstår för att se om detta verkar rimligt. 

5.6 Antaganden 

Arbetet har utgått ifrån en fritt ledad infästning i toppen av balken då 

denna inte beräknas kunna ta upp annat än translationer i horisontalled. 

I verkligheten kommer troligen infästningen i toppen ta upp både mo-

ment såväl som translationer i vertikalled. Det är dock inget konstruktö-

ren bör dimensionera efter då dess förmåga att ta upp dessa laster och 

moment är mycket liten.  

Balkens egentyngd har bortsets ifrån då den antas ha en låg inverkan på 

stativet. 
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6 Slutsatser 
Det finns ett fåtal fall där mallen kommer återge felaktiga siffror. Dessa 

fall är relativt enkla att upptäcka om användaren följer de instruktioner 

som finns. Detta gör även att en viss kunskap inom hålfasthetslära och 

dimensionering rekommenderas hos individen som skall använda mal-

len. 

Mallen återger trovärdiga siffror i alla kritiska fall och bör därför kunna 

vara ett bra stöd vid konstruktion och framförallt dimensionering av 

framtida vertikaltransportörer.  
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Bilaga A: Härledning av noggrann 
momentberäkning 
Antag att momentet 𝑀1 angriper balken i dess ände. 

 𝑀𝑚𝑎𝑥 = −𝐹×(𝑈1 + 𝐷2) + 𝑀1 (0.1) 

I ett snitt vid x blir 𝑀𝑥 enligt följande 

 𝑀𝑥 = −𝐹×(𝑦 + 𝐷2) + 𝑀1 (0.2) 

Detta insatt i elastiska linjens differentialekvation ger följande. 

 
𝑦′′ =

𝑀𝑥
𝐸×𝐼

= −
𝑃

𝐸×𝐼
×(𝑦 + 𝑒 +

𝑀1
𝑃
) 

(0.3) 

 
𝑘2 =

𝑃

𝐸×𝐼
 

(0.4) 

 
𝑧 = 𝑦 + 𝐷2 +

𝑀1
𝑃

 
(0.5) 

 𝑧′ = 𝑦′ (0.6) 

 𝑧′′ = 𝑦′′ (0.7) 

Ekvation 0.4-0.7 insatt i ekvation 0.3 ger. 

 𝑧′′ = −𝑘2×𝑧 (0.8) 

 𝑧′′ + 𝑘2×𝑧 = 0 (0.9) 

Ansats för lösning av Differentialekvation 

 𝑧 = 𝐶3×sin(𝑘𝑥) + 𝐶4×𝐶𝑜𝑠(𝑘𝑥) 

 

(0.10) 
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Villkor 1. 

 𝑥 = 0 → 𝑦 = 0 (0.11) 

 

Detta ger. 

 
𝑧 = 𝐷2 +

𝑀1
𝑃

 
(0.12) 

Insatt i ekvation 0.10. 

 
𝐶4 = 𝐷2 +

𝑀1
𝑃

 
(0.13) 

Derivera funktion 0.10. 

 
𝑧′ = 𝐶3×𝑘× cos(𝑘𝑥) − (𝐷2 +

𝑀1
𝑃
)×𝑘× sin(𝑘𝑥) 

(0.14) 

Villkor 2. 

 𝑥 = 𝐿𝑏 → 𝑦′ = 0 (0.15) 

Detta ger. 

 𝑧′ = 𝑦′ = 0 (0.16) 

Insatt i ekvation 0.14. 

 

𝐶3 =
(𝐷2 +

𝑀1
𝑃 )×𝑘× sin

(𝑘𝑥)

𝑘× cos(𝑘𝑥)
 

(0.17) 

 
𝐶3 = 𝐷2 +

𝑀1
𝑃
 ×tan (𝑘𝑥) 

(0.18) 

Sätt in värdena för 𝐶3 och 𝐶4 i ekvation 0.10 

 
𝑧 = 𝐷2 +

𝑀1
𝑃
 ×tan (𝑘𝑥)× sin(𝑘𝑥) + 𝐷2 +

𝑀1
𝑃
×𝐶𝑜𝑠(𝑘𝑥) 

(0.19) 

 

𝑧 =
𝐷2 +

𝑀1
𝑃  

cos(𝐾𝑥)
 

(0.20) 



Dimensionering av 

vertikaltransportör - Framtagning av 

dimensioneringsmall för stativ till 

vertikaltransportör  

Nils Olofsson   

Bilaga A: Härledning av 

noggrann momentberäkning 

2017-01-24 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

29 

Sätt in ekvation 0.20 i 0.3 

 
𝑀𝑥
𝐸×𝐼

= −
𝑃

𝐸×𝐼
×(

𝐷2 +
𝑀1
𝑃  

cos(𝐾𝑥)
) 

(0.21) 

 𝑥 = 𝐿𝑏 → 𝑦 = 𝑈1 (0.22) 

 
𝑀𝑚𝑎𝑥 =

𝑃×𝐷2 +𝑀1
cos(𝐾𝐿)

 
(0.23) 

 
𝑀𝑚𝑎𝑥 = (𝑀1 +𝑀2)×

1

𝑐𝑜𝑠(𝐾𝐿)
 (0.24) 
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Bilaga B: Funktion för position av maximal utböjning med 
takinfästning. 
 

𝑥 = −

(

 
 
 (−(𝐷3 + 𝐷5)×𝑃 + 𝐷5×𝑃 −𝑀2) + √(2×𝐹𝑠×(−

(𝐷3+𝐷5)2×𝑃
2 − 𝐶1 +

𝐷5
2×𝑃
2 ) + ((𝐷3+𝐷5)×𝑃 − 𝐷5×𝑃 +𝑀2)

2
)

𝐹𝑠

)

 
 
 

 

(0.25) 

 



Dimensionering av 

vertikaltransportör - Framtagning av 

dimensioneringsmall för stativ till 

vertikaltransportör  

Nils Olofsson   

Bilaga C: FEM analys utan 

takinfästning 

2017-01-24 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

31 

Bilaga C: FEM analys utan takinfästning 
Här presenteras resultatet av FEM-analysen utförd på balk utan takinfästning. Analysen har genomförts på tre olika längder, 3, 6, 

och 10 m. Tre olika placeringar av lyftvagnen, Högst upp, mitten samt längst ner. Två olika laststorheter, 5 kN samt 20 kN
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FEM-analys utan takinfästning 3 m 5 kN utböjning 

  

Figur 13 FEM-analys utan takinfästning 3 m 5 kN utböjning med lyftvagnen i sitt nedre- (a), mellersta- (b) samt övre läge (c). 

a b c 
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FEM-analys utan takinfästning 3 m 5 kN spänning 

 
Figur 14 FEM-analys utan takinfästning 3 m 5 kN spänning med lyftvagnen i sitt nedre- (a), mellersta- (b) samt övre läge (c). 

a c b 
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FEM-analys utan takinfästning 3 m 20 kN utböjning 

 
Figur 15 FEM-analys utan takinfästning 3 m 20 kN utböjning med lyftvagnen i sitt nedre- (a), mellersta- (b) samt övre läge (c). 

a b c 
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FEM-analys utan takinfästning 3 m 20 kN spänning 

 
Figur 16 FEM-analys utan takinfästning 3 m 20 kN spänning med lyftvagnen i sitt nedre- (a), mellersta- (b) samt övre läge (c). 

 

a b c 
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FEM-analys utan takinfästning 6 m 5 kN utböjning 

 
Figur 17 FEM-analys utan takinfästning 6 m 5 kN utböjning med lyftvagnen i sitt nedre- (a), mellersta- (b) samt övre läge (c). 

 

a b c 
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FEM-analys utan takinfästning 6 m 5 kN spänning 

 
Figur 18 FEM-analys utan takinfästning 6 m 5 kN spänning med lyftvagnen i sitt nedre- (a), mellersta- (b) samt övre läge (c). 

a b c 
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FEM-analys utan takinfästning 6 m 20 kN utböjning 

 
Figur 19 FEM-analys utan takinfästning 6 m 20 kN utböjning med lyftvagnen i sitt nedre- (a), mellersta- (b) samt övre läge (c). 

a b c 
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FEM-analys utan takinfästning 6 m 20 kN spänning 

 
Figur 20 FEM-analys utan takinfästning 6 m 20 kN spänning med lyftvagnen i sitt nedre- (a), mellersta- (b) samt övre läge (c). 

a b c 
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FEM-analys utan takinfästning 10 m 5 kN utböjning 

 
Figur 21 FEM-analys utan takinfästning 10 m 5 kN utböjning med lyftvagnen i sitt nedre- (a), mellersta- (b) samt övre läge (c). 

a b c 
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FEM-analys utan takinfästning 10 m 5 kN spänning 

 
Figur 22 FEM-analys utan takinfästning 10 m 5 Kn spänning med lyftvagnen i sitt nedre- (a), mellersta- (b) samt övre läge (c). 

a b c 
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FEM-analys utan takinfästning 10 m 20 kN utböjning 

 
Figur 23 FEM-analys utan takinfästning 10 m 20 kN utböjning med lyftvagnen i sitt nedre- (a), mellersta- (b) samt övre läge (c). 

a b c 
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FEM-analys utan takinfästning 10 m 20 kN spänning 

 
Figur 24 FEM-analys utan takinfästning 10 m 20 kN spänning med lyftvagnen i sitt nedre- (a), mellersta- (b) samt övre läge (c). 

a b c 



Dimensionering av 

vertikaltransportör - Framtagning av 

dimensioneringsmall för stativ till 

vertikaltransportör  

Nils Olofsson   

Bilaga D: FEM-analys med 

takinfästning 

2017-01-24 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

44 

Bilaga D: FEM-analys med takinfästning 
Här presenteras resultatet av FEM-analysen utförd på balk med takinfästning. Analysen har genomförts på tre olika längder, 3, 6 

och 10 m. Tre olika placeringar av lyftvagnen, Högst upp, mitten samt längst ner. Två olika laststorheter, 5 kN samt 20 kN 
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FEM-analys med takinfästning 3 m 5 kN utböjning 

 
Figur 25 FEM-analys med takinfästning 3 m 5 kN utböjning med lyftvagnen i sitt nedre- (a), mellersta- (b) samt övre läge (c). 

 

a c b 
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FEM-analys med takinfästning 3 m 5 kN spänning 

 
Figur 26 FEM-analys med takinfästning 3 m 5 kN spänning med lyftvagnen i sitt nedre- (a), mellersta- (b) samt övre läge (c). 

a b c 
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FEM-analys med takinfästning 3 m 20 kN utböjning 

 
Figur 27 FEM-analys med takinfästning 3 m 20 kN utböjning med lyftvagnen i sitt nedre- (a), mellersta- (b) samt övre läge (c). 

a b c 
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FEM-analys med takinfästning 3 m 20 kN spänning 

 
Figur 28 FEM-analys med takinfästning 3 m 20 kN spänning med lyftvagnen i sitt nedre- (a), mellersta- (b) samt övre läge (c). 

a b c 
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FEM-analys med takinfästning 6 m 5 kN utböjning 

  
Figur 29 FEM-analys med takinfästning 6 m 5 kN utböjning med lyftvagnen i sitt nedre- (a), mellersta- (b) samt övre läge (c). 

a b c 
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FEM-analys med takinfästning 6 m 5 kN spänning 

 
Figur 30 FEM-analys med takinfästning 6 m 5 kN spänning med lyftvagnen i sitt nedre- (a), mellersta- (b) samt övre läge (c).  

a b c 
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FEM-analys med takinfästning 6 m 20 kN utböjning 

 
Figur 31 FEM-analys med takinfästning 6 m 20 kN utböjning med lyftvagnen i sitt nedre- (a), mellersta- (b) samt övre läge (c). 

a b c 
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FEM-analys med takinfästning 6 m 20 kN spänning 

 
Figur 32 FEM-analys med takinfästning 6 m 20 kN spänning med lyftvagnen i sitt nedre- (a), mellersta- (b) samt övre läge (c). 

a c b 
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FEM-analys med takinfästning 10 m 5 kN utböjning 

 
Figur 33 FEM-analys med takinfästning 10 m 5 kN utböjning med lyftvagnen i sitt nedre- (a), mellersta- (b) samt övre läge (c). 

 

a c b 
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FEM-analys med takinfästning 10 m 5 kN spänning 

 
Figur 34 FEM-analys med takinfästning 10 m 5 kN spänning med lyftvagnen i sitt nedre- (a), mellersta- (b) samt övre läge (c). 

a c b 
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FEM-analys med takinfästning 10 m 20 kN utböjning 

 
Figur 35 FEM-analys med takinfästning 10 m 20 kN utböjning med lyftvagnen i sitt nedre- (a), mellersta- (b) samt övre läge (c). 

 

a b c 
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FEM-analys med takinfästning 10 m 20 kN spänning 

 
Figur 36 FEM-analys med takinfästning 10 m 20 kN spänning med lyftvagnen i sitt nedre- (a), mellersta- (b) samt övre läge (c). 

 

a b c 


