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Sammanfattning 
 
På lastbilsmodellerna FH och FM från Volvo, finns det vibrationsdämpare mellan karossen 
och frontluckan. Dessa dämpar rörelse vid en hård stängning av luckan, förhindrar att luckan 
ock dörren kolliderar.   
De nuvarande vibrationsdämparna går inte att justera på något vis, detta vill Volvo kunna 
göra, för att lättare kunna justera in frontluckans position mot dörren och få en bra 
inpassning som ger ett bra kvalitetsintryck för kunden. Flera koncept ska tas fram för att 
sedan jämföras med varandra i en beslutsmatris.  
Arbetet utförs på Volvo GTT, konstruktionsavdelning av Volvo GTO, i Umeå. 
 
Viktiga avgränsningar:  

● Endast framtagning av koncept, inte någon produktion av delarna.  
● Inga hållfasthetsberäkningar av mig eller FEM-analys. 
● Använda mig av programvaran CATIA V5 för CAD 

 
Vad som utförts: 
Marknadsundersökning har utförts mot konkurrenter och tidigare koncept framtagna av 
Volvo, sedan framtagning av olika koncept för vibrationsdämpare med justering i CATIA v5. 
De koncept som tagits fram jämförs sedan i en Pugh-matris, viktiga egenskaper som pris, 
tillverkningsbarhet, monteringsbarhet jämförs med den nuvarande dämparen.  
 
Resultat av Pugh-matrisen:  
Koncept 2 och 4 var bäst i denna analys, båda fick lika mycket poäng i sin jämförelse, dock 
utfördes analysen utan en kostnadsberäkning.  
 
Diskussion och Slutsats: 
Två av koncepten är bättre lämpade att fortsätta utveckla, koncept 2 och 4, detta av både 
kostnadsskäl samt att de kan ändras för att ge en tillräcklig justering. 
Koncept 1 kan användas ett kortare tag, då det löser vissa problem som de har haft vid 
montering.  
Slutsatsen är att det går att göra olika koncept med justering för vibrationsdämpare. 
Den svåra delen att lösa är hur man ska kunna justera dämparna med stängd frontlucka. 
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Vibration-dampeners for front lid FH/FM 
 
Concepts for vibration-dampers with adjustment 
 
Joakim Kerwien 

 
Abstract  
 
The model-lines FH and FM from Volvo Trucks, have vibration dampers in the front of the 
cab.  These dampen the front lid and reduces the risk for the front lid to slam into the door. 
The current vibration damper design is not position adjustable, which is something Volvo 
wants to have. This makes it easier to adjust the front lid, and get a good gap- and flush-
positioning of the front lid, that gives an excellent quality impression for the customer. 
Several concepts are to be developed, which will be compared to each other in a decision 
matrix. 
The work is carried out at Volvo GTT, the design engineering branch of Volvo GTO in Umeå. 
 
Important delimitations: 

● Development of concepts, no production of parts yet. 
● No strength of materials-calculations or FEM-analysis by me. 
● Use CATIA v5 for CAD-purposes. 

 
Work done: 
Market research has been done, towards rival companies, also researched some former 
concepts developed by Volvo employees, then I have made some different vibration dampers 
with adjustability in CATIA v5. 
The concepts developed were then put into a Pugh-matrix, where important attributes and 
qualities like price, manufacturability, difficulty of assembly were compared with the current 
damper. 
 
Results of the Pugh-matrix: 
Concepts 2 and 4 were best in this analysis, both got the same amount of points, although 
this was without any cost analysis involved.  
 
Discussions and Conclusions: 
Two of the concepts are better suited for further development, concepts 2 and 4, both from 
cost reasons, also they both have adequate adjustability. 
The conclusion is that it is feasible to make different concepts for vibration-dampers with 
adjustability. The hard part to solve is how you can adjust the dampeners with the front lid 
closed.  
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Förord 

Detta är en rapport för examensarbetet som avslutar utbildningen för högskoleingenjörer 
inom maskinteknik vid Umeå universitet, som omfattar 15 hp.  
Arbetet utfördes på Volvo GTT i Umeå. 
 Examensarbetet har utförts under vårterminen 2017 mellan 22 mars och 1 juni.  
 
Jag vill rikta ett stort tack till alla på kontoret som varit väldigt hjälpsamma och 
välkomnande. 
Vill även såklart tacka min företagshandledare Henrik Sundqvist som varit till stor hjälp och 
gett mig nya idéer och tips. Min universitetshandledare Sven Rönnbäck har också varit till 
stor hjälp, med synpunkter på rapporten och planeringen.  
 

 
Umeå 
2017-06-07 
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Terminologi 
 

Ord Beskrivning 

Abstract Sammanfattning av rapporten på engelska 

Automotive Fordonstillverkare/fordonsbranschen 

BiW (Body in White) Lastbilens kaross, där t.ex. dörrar och yttre paneler fästs på. 
 

Bracket Ett fäste för att sätta ihop detaljer, kan t.ex. vara en pressad profil.  
 

CAD Computer Aided Design, mjukvara för design och konstruktion av 
t.ex. lastbilar  

CatiaV5 Mjukvara för CAD, används främst inom fordonsindustrin  

Durability  Hållfasthet och livslängd 
Delen ska klara av olika klimat och vanliga påfrestningar utan att gå 
sönder/få försämrad funktion. Ska stå emot korrosion, frysning, 
saltvatten osv.  

Enovia  Program som används för att spara alla CAD-modeller på lastbilen, 
deras position på lastbilen, gör att man kan samarbeta och jobba på 
samma CAD-modeller inom företaget.  
 

Feature owners Egenskapsansvariga. t.ex. ergonomi, exit/entry, livslängd, 
maintainability etc. 
 

FH Lastbilsmodell tillverkad av Volvo, FH står för Forward control 
High entry. Lanserades 1993, har sålts i mer än 400,000 st. över 
hela världen. 
 Andra generationen FH lanserades september 2012.  

Flush Att dörren och sidan på frontluckan ligger i samma plan.   

 
FM 

FM står för Flat Medium height cab, lite lägre hytt än FH. FH och 
FM delar många komponenter. Lanserades 1998, har gjorts flera 
uppgraderingar sedan dess, senast år 2013. Finns en variant för 
anläggningsarbeten som heter FMX.  

Front lid Frontluckan på lastbilen 
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Gap Mellanrum, i detta fall mellan luckan och dörren. Vidden mellan två 
paneler.  

GTO Volvo Group Trucks Operations, 
tillverkande delen av Volvo för lastbilar.  

GTT Volvo Group Trucks Technology, konstruktionsdivisionen för 
lastbilar, jobbar med kundanpassning, utveckling av nya lastbilar, 
uppdatering av lastbilarna.  

Insert  Insats, skruv går igenom denna del, behövs vid montering med 
skruv och gummikonstruktion, så att skruven inte 
deformerar/snurrar gummit vid montering.  

Injection Moulding Metod för att tillverka plast-, gummi-, och vissa metalldetaljer. 
Kallas formsprutning på svenska. 

Koordinatsystem  x,y,z , används för att kunna positionera olika delar och detaljer på 
t.ex en CAD-ritning.  

Montering Där montörerna arbetar, monterar delar på hytterna. 

Overslam Att med stor kraft stänga frontluckan, mycket större kraft än vid 
normal användning.  

Pugh-matris En matris där olika koncept kan jämföras med varandra, olika 
egenskaper är viktade med olika poäng, mot ett grundkoncept som 
har 0 på alla värden. 

Quality Impression Kvalitetsintryck, att produkten håller en viss standard, om det är 
olika mellanrum mellan frontluckan och dörren eller ojämn 
skillnad, fås en dålig QI. 

Y-led Lastbilens sidled i förhållande till körriktningen är y-led 

X-led Lastbilens färdriktning är x-led 
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1. Inledning 

 1.1 Bakgrund/företagspresentation 
 
Examensarbetet utförs på Volvo GTT (Volvo Group Trucks Technology) i Umeå, som 
konstruerar och tillverkar hytter för Volvos lastbilar [1].  
Företaget grundades i Göteborg 1927, började med biltillverkning, sedan lastbilar. 
Företaget i stort har över 95 000 anställda världen över, inom dess olika områden 
(GTO=lastbilar, buses= bussar, CE=construction equipment, Penta=båtmotorer).  
Huvudkontoret ligger i Göteborg för lastbilsdivisionen [2].  
Hytterna som tillverkas i Umeå skickas sedan världen över för slutmontering med resten av 
lastbilens komponenter, i t.ex belgiska Ghent och Göteborg. 
Här i Umeå så monteras vibrationsdämparna på hytten, dock utförs ingen justering av gap 
och flush här, utan det utförs i trimfabriker, antingen i Tuve eller Ghent.  
Modellerna som koncepten ska utformas för är Volvo FM och Volvo FH. [3, 4, 5] 
 

1.2 Syfte och problemställning 
 
Syftet med arbetet är att få fram olika koncept som löser problemet med justering för luckan, 
med hjälp av vibrationsdämparna och/eller låset.  
Pugh-matris på de olika koncepten, där de jämförs i kostnad, tillverkningsbarhet, 
monterbarhet, kvalitet. 
 
Problemställningen är att de nuvarande vibrationsdämparna inte är justerbara, se figur 2, 3, 
4, vilket vore bra för att justera gap och flush, d.v.s. luckans position mot dörren, detta är 
estetiska krav som ställs på frontluckan. 
Ett annat problem som kommit fram med nuvarande designen är att vid montering så kan 
gummikudden rotera när den skruvas fast i karossen, vilket gör att montörerna måste lossa 
och försöka montera den rakt igen.  
 
Det som styr in luckan i dess position är låspinnar[6] figur 5 (kallas striker på engelska) som 
går in i lås på nederdelen av BiW, längst fram, se figur 5,6,7. 
Sedan är det vibrationsdämparna, se figur 2,3,4 för dess olika versioner, och hur de är 
infästa. 
Dämparna skyddar frontluckan och dörren, utan dessa skulle sprickor snabbt bildas på dessa.  

 
  

https://paperpile.com/c/1LMd1e/9AtE
https://paperpile.com/c/1LMd1e/8im3
https://paperpile.com/c/1LMd1e/Jhkg
https://paperpile.com/c/1LMd1e/BLh8
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Figur 1, Koordinatsystemets uppbyggnad[7] 
 
 

 

Figur 2, Nuvarande design, finns tre olika för olika modeller, men i stort sett lika, de fyller 

samma funktion.  

 

https://paperpile.com/c/1LMd1e/PHmF
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Figur 3, bredare och högre modell 

 

Figur 4, den plattaste vibrationsdämparen monterad. 
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Figur 5 låspinne, monterad på ramens nedre del 

 

Figur 6, nuvarande lås, från sidan, sitter på frontluckans nedre del.  
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Figur 7, låspinnen går in i mitten av låset, upplåsning via handtaget till vänster. 
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1.3 Kravspecifikation med mätbara krav 
 
Här beskrivs de krav som ställdes vid projektets början: 
 
1. Vibrationsdämparna ska designas för modellerna FH och FM.  
 
2. Ska dämpa vibrationerna tillräckligt bra, luckan ska ej vibrera sönder. 
 
3. Skydda mot overslam (detta är endast i X-led). 
 
4. Justeringsmöjlighet i Y-led. 
 
5. Luckan ska passa in med sina gap- och flush-krav, dvs hur passformen blir mellan luckan 
och resten av karossen. 

 
6. Enkel att montera och justera utan specialverktyg. 

 
7. Minst 3 koncept. 

 
8. Låsfunktion på något av koncepten. 

 
9. PUGH-matris som jämför de olika koncepten med tanke på justerbarhet, pris, komplexitet, 
antal delar, durabilitet, dämpande egenskaper. 
 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Här följer de avgränsningar som sattes upp i examensarbetet. 
 

● Endast konceptframtagning, inte produktion eller större hållfasthetsberäkningar.  
 

● Använda mig av programvaran CATIA V5 för CAD 
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2. Teori 

2.1 Vibrationsdämpnings-teori 
 
Utgick mycket från tidigare lärdomar under kursen vibrationsanalys [8], samt från kursen 
konstruktionsmaterial.  
Det krävs någon sorts elastomer (gummimaterial), eller annat dämpande material för att ta 
upp vibrationerna, detta används i alla vibrationsdämpare under mina eftersökningar.  
Enligt tidigare beräkningar på Volvo, så svänger frontluckan med frekvensen 12–14 Hz, detta 
ligger under det hörbara området för människor. 14 Hz betyder att luckan svänger 14 gånger 
på en sekund. Vibrationerna kommer mestadels från motorn och vägen vid körning, får även 
påverkan från vinden som ligger på luckan. Se bilaga 13 för mer information. 
 

2.2 Val av material  
 
Materialen som väljs för tillverkning av vibrationsdämpare bör vara med inblandning av 
något sorts gummimaterial, då det dämpar vibrationer bra. Materialet som valdes blev 
RUBBER STD 412–0001 NR 60–1-C-L-Oz, vilket är en sorts naturgummi.  
Materialet kan modelleras som en fjäder som efter en komprimering, vill fjädra ut till sin 
ursprungliga form. Detta beror på att gummits molekyler absorberar energi vid 
ihoptryckning, materialet ändrar form, dess långa molekylkedjor komprimeras. Detta kan 
göras väldigt många gånger med gummi, utan att dess ursprungliga form påverkas, se figur 8, 
där elastomerens uppbyggnad ses.  
 
 

 
Figur 8 - Elastomerens uppbyggnad, detta som gör att den dämpar bra och återgår till sin 
ursprungliga form, långa kedjor som är ihopkopplade (cross-links), i odeformerat läge och 

utsträckt läge. [11] s.74 
 

Gummi är en elastomer[9], vilket betyder låg styvhet, dess E-modul är extremt låg jämfört 
med metall, mellan 500–5000 gånger lägre än dessa. Elastomerer har även egenskapen att 
den kan sträckas eller tryckas ihop till flera gånger sin ursprungslängd, för att sedan återgå 
till sin ursprungliga form när den släpps fri. Även fast elastomerer har en låg styvhet kan de 
användas och vara starka och tåliga, se t.ex. bildäck.  
Plastdetaljerna ska tillverkas av materialet PA66 GF30, genom Injection Moulding. [10]  
 
Man kan även göra hybridmaterial eller kompositer, dessa är blandningar av material från 
olika materialslag, t.ex en elastomer med en polymer (plast). Då fås egenskaper som t.ex. en 
ökad styvhet, kombinerat med elastomerens dämpning, om de båda används i samma del.  
För övrig konstruktion, fäste ska tillverkas av plåt: STD 311–0002 VSCR140EF 

https://paperpile.com/c/1LMd1e/kmOk
https://paperpile.com/c/1LMd1e/kmOk
https://paperpile.com/c/1LMd1e/wLS8
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Alla inserts:  ALUMINIUM 4212–6.  
Materialen som används finns på Volvos egen lista över vitlistade material, de har en lista 
över vilka material som de får använda, för att minska miljöpåverkan och följa gällande 
miljölagstiftning.  
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2.3 Val av tillverkningsmetod  
Injection Moulding (Formsprutning) [12, 13, 14]  tillverkningsmetod för att tillverka detaljer 
av plast, gummi, även metall.  
En form tillverkas för den del man vill tillverka, sedan injiceras smält material in i formen. 
Sedan separeras de två halvorna, och din del är färdig. I Figur 9 ses hela processen.  

 

 
Figur 9, Injection-moulding, tillverkning av plastdetalj i detta fall. [15] 

 
En form tillverkas för de delar man vill gjuta, gjutformen måste ha en viss släppvinkel för att 
kunna separeras på ett bra sätt, vilket gör att delen man designar behöver ha en viss liten 
vinkel för enklare tillverkning.  
 
När en form har tillverkats så monteras denna på injection moulding-maskinen, denna matas 
med det material man använder sig av (liknande process för tillverkning av elastomer eller 
plastbaserade detaljer).  
Plasten eller elastomeren är i små kulor i början av processen, dessa kulor värms upp 
samtidigt som de matas in via en matarskruv. 
Uppvärmningen sker jämt över skruven, då man inte vill ha osmälta klumpar in i formen. 
Den smälta plasten pressas sedan in i formen, och formhalvorna pressas ihop samtidigt, 
detta får ut alla luftbubblor från smältan. Komplexa former med utstickande delar kräver 
skyddande delar som sätts in i formen, s.k. slider, för att skydda detaljens utstickande del.  
När detaljen har stelnat helt så öppnas halvorna, och processen kan börja om.  
 
 
 
 
 
  

https://paperpile.com/c/1LMd1e/behg
https://paperpile.com/c/1LMd1e/4JGA
https://paperpile.com/c/1LMd1e/X2wu
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Hållfasthet och livslängd (durability) se bilaga 10, 11, 12, 13. 
 
Test (overslam vid olika temperaturer) se bilaga 10.  
 
Volvos krav minst 20% bättre än lagkraven, detta för att hålla en högre standard, och det 
ger dig ett litet skydd då lagar ibland skärps eller ändras.  
 
Uppmätta vibrationer (teori om frontluckans vibrationer och dess krafter på 
dämparna.)  12–14 Hz enligt tidigare beräkningar. [16] se bilaga 13. 
 
Pugh-matris se kapitel 4.7 [17, 18, 19]. 
 
Beräkning av tillverkningskostnad  
Kostnad för att tillverka och materialkostnader kommer inte vara exakta, då detta är mer 
flytande koncept, de är inte redo för att skickas till en leverantör för direkt tillverkning. 
Inga tillverkare/leverantörer har kontaktats, då koncepten inte är i det skedet, därav inga 
exakta prisuppgifter.   
 
Att beakta vid design av vibrationsdämpare till frontluckan 
Ändring på låsfunktion, då krävs justering i x-led och y-led. 
Ingen ändring på låsfunktion, då krävs bara justering i y-led. 
 
  

https://paperpile.com/c/1LMd1e/Ojt2
https://paperpile.com/c/1LMd1e/HWFa+WyDR+o9Vx
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3. Metod/Tillvägagångssätt/Experiment/Design  

 

3.1 Marknadsundersökning 
 
Började med marknadsundersökning, försöka förstå problemen som fanns med 
vibrationsdämparna och låsanordningarna för modellerna FH/FM.  
Fick studera CAD-mjukvaran med hjälp av en bok från företaget [20], samt youtubeguider 
[21], då det är i CATIA v5 som dämparna skulle konstrueras.  
Första konceptet utformades tillsammans med handledaren till en början, började med en 
marknadsundersökning, hur olika tillverkare hade utformat sina vibrationsdämpare och 
frontluckor, om de hade någon justering i x- eller y-led.  
 
Använde mig även av en webbsida där man får se en så kallad teardown av en lastbil [22], 
alltså plockar de ner lastbilar i sina minsta beståndsdelar med många bilder.  
  
Det finns 3 olika dämpare för olika modeller på lastbilarna, med lite olika geometri, men 
grundformen och dess funktion är identisk, det är en formad kropp av elastomer 
(naturgummi) för att absorbera stötar och vibrationer, monteringsskruv samt en 
aluminiumhylsa i mitten för skruvförbandet, se figur 10.   

 

 
Figur 10, En av de nuvarande gummikuddarna 

 
Den nuvarande gummikudden har en styvhet av ca 30N/mm2, en viss styvhet krävs för att 
inte hela kudden ska komprimeras av kraften då luckan stängs kraftigt.  
 
 
  

https://paperpile.com/c/1LMd1e/rp9J
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Det fanns äldre koncept som använts som bas för brainstorming med lite större 
vibrationsdämpare, se figur 11.  

 
 

 
Figur 11, Äldre koncept, gjord av gummi 
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3.2 Vidare undersökningar 
 
Besök gjordes även vid produktionslinan, där de nuvarande vibrationsdämparna 
förmonteras. Pratade med produktionstekniker på Volvo, de berättade om de nuvarande 
problemen med vibrationsdämparna vid montering, att de roterar när man skruvar fast dem.  
Detta berodde på att skruvens huvud tar i gummikroppen på dämparen.  
Dessutom vill produktionen ändra till en annan skruv, som redan används för att montera 
huvlåsen, detta för att minska antalet artiklar som används, och slippa ett verktygsbyte. 
Montörerna i Umeå sätter bara dit dämparna provisoriskt, vid slutmontering så justeras 
frontluckan tillsammans med dörren för att få en bra passning, detta görs i trimfabrikerna 
Tuve och Ghent. 
 Nuvarande design har ingen justeringsmöjlighet så det går inte att använda dem för 
justering av luckans inpassning. Figur 12 visar kraftpåverkan på nuvarande använd design, 
figur 13 för ändrad insert. 
 

 

 
Figur 12, Pilarna visar anläggningsytan mot frontluckan, de sträckade linjerna visar 

utskärningen för insatshylsan, där skruven går igenom för att montera dämparen.  
 
 

 
Figur 13, Aluminiumhylsan med dess innerradie utsatt.  
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3.3 Genomförande 

Arbetsgång 
 
Inhämta information, en marknadsundersökning skall utföras, dels se om det redan finns 

lösningar, sedan använda mig av äldre CAD-dokumentation, litteraturstudie av material, 

planering, tillverkningsmetoder. 

Analysera tidigare CAD-modeller för att se vad man kan göra ändringar på. 

Ta fram flera konceptförslag, sedan välja vilket koncept vi ska gå vidare med baserat på en 

PUGH-matris, där fördelar och nackdelar vägs in, och förslagen betygsätts beroende på olika 

kriterier. 

Utrustning  
 
Kommer att använda CAD-programvara som de använder på Volvo GTT, som ofta används 

inom fordonsbranschen. Möjligt att det kommer utföras hållfasthetsberäkningar, om tid 

finns, om det blir mer avancerade beräkningar kan vi få hjälp av beräkningsgruppen i 

Göteborg. 

Finns licens för FEM-program, vid enklare beräkningar. 

Programvara 
 

• CATIA version 5–6 release 2014, programvara för CAD. [23,24] 

• Enovia, PDM-system. [25,26] 

• Microsoft Word, Google Docs, för att dokumentera mitt arbete.  

• Google Drive, för dokumenthantering och komma åt material via molntjänsten. 

  

https://paperpile.com/c/1LMd1e/gwQp+ZHDP
https://paperpile.com/c/1LMd1e/gwQp
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4. Resultat 

Här presenteras de koncept som tagits fram. 

4.1 Koncept 1 
 
Förbättrad gummikudde, se figur 10, större insert för att undvika risk för rotation vid 

montering, se figur 14. 

Byte av skruv till samma som sitter på låset, flange screw M6 (part nummer 984 725), se figur 

15. 

Denna konstruktion åstadkom inte någon justering, men löser ändå ett problem de har på 

monteringen, och kan göra montörernas jobb lite lättare, då de slipper ha olika skruvar till 

olika moment, göra ett verktygsbyte, samt att vibrationsdämparen inte kommer rotera med 

en större diameter på inserten.  

 

 
Figur 14, Vibrationsdämparen (största modellen) med ändrad insert. 

 

Metall-inserten fick förkortas med 3,2 mm, och flyttas ner i gummikroppen, detta för att 

skruvskallen var längre, se figur 15.  
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Figur 15, Nya skruven, 3,2 mm längre skalle, detta kräver justering på inserten. 

 

 

 

Gummikroppen komprimeras när luckan ligger emot, och när luckan stängs hårt vill man 

inte att den ska slå i skruven på insidan av dämparen.  Detta kan ses i bilaga 10.  

Har inte testat med den nya skruven, ifall den skulle vara för lång/sticka ut för mycket från 

ramen.  
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4.2 Koncept 2 
 
Snäppande mutter och skruv med splines, dessa fungerar som så: Muttern är fastmonterad i 

BiW, skruven är fäst i gummikudden. 

 Ett hål genom gummikuddens topp gör att man kan justera gummikuddens position i y-led. 

Kan göra små justeringar, varje snäpp ger en liten ändring i y-led. Bra justeringsmån, stegvis 

justering vilket gör den väldigt exakt, detta beror såklart på dimensionen på splinesen och 

snäppets geometri, hur mycket snäppet fjädrar ut. Ska gå att justera åt båda hållen, då 

splinesen ska vara rundade, och snäppets form ska göra att det ska gå lika lätt åt båda hållen. 

Behöver en låsfunktion när rätt läge är uppnått.  

Detta koncept kommer innehålla tre delar, dämparen, justeringsskruv för dämparen, samt en 

specialmutter för justering. Skruven ska sitta på insidan av gummidämparen,se figur 21-22 

där muttern sitter fäst i BiW. Figur 17, 18, 19, 21 visar gummikudden samt dess infästning. 

 

 
Figur 16, Överst till vänster; mutter med snäppande del, överst till höger; hur fästet och 

skruven passar med varandra, samt hur snäppet passar in i splinesen. 

Nederst till vänster; Skruven med gängor överst och splines nederst. 

Nederst till höger; Skruv och fäste tillsammans. Detta var den första versionen. 
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Figur 17, Gummidelen från sidan 

 

 
Figur 18, Dämpande delen, toppytan med öppning för justering. 
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Figur 19, Undersidan av dämpande gummidel, här ska skruven sitta fäst på insidan. 

 

 
Figur 20, Slutgiltig version av skruv och fäste 
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Figur 21, Gummidelen när den sitter trädd över skruven, muttern syns som lite lila-aktig på 

denna bild.  

 

 

 
Figur 22, Mutterdelen sitter fäst mot dörrens gångjärn. Skruvdelen ska skruvas in i denna, 

sedan sitter gummidelen i figuren ovan trädd över skruven.  
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4.3 Förklaring av funktion 
 
Snäppande funktion fås av den utskjutande flexibla delen, se figur 16, 20, 22.   

Den fjädrar emot de rundade splinesen när skruven roteras.  

Varje “snäpp” ska vara litet så att man får en bra justering, justeringsmånen med detta 

koncept är ± 1,5 mm. Detta kan ändras vid tillverkning, om man vill ha större justeringsgrad 

eller mindre. Då kan varje snäppsteg vara t.ex 0,20mm. När man ställt in rätt läge för 

dämparen så behöver den låsas i sin position, detta skulle kunna åstadkommas med en enkel 

mekanism, t.ex. en pinne som skjuts in i splinesen så att skruven inte kan rotera eller något 

liknande.  
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4.4 Inspiration  
 
Inspiration från [27].   

Taget från en baklucka på en Audi A4 1.4 TFSi, där själva mutterdelen sitter fast i ramen på 

bakluckan, skruven går att skruva in i gängan på muttern, snäppande funktion med 

splinesen, se figur 23, 24, 25. 

 

.  

Figur 23, Från vänster; Skyddande plasthylsa, mutter med snäppande funktion, skruv med 

gängor och splines, dämpande gummidel 

 
Figur 24, de fyra delarna ihopmonterade.  

 

 
Figur 25, Vibrationsdämparen fastmonterad på ramen på bilen, bakluckan ligger mot 

gummidelen. Justeras med hjälp av insex-nyckel för att vrida på skruven.   

https://paperpile.com/c/1LMd1e/CD4Q
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4.5 Koncept 3 
 
Låset: R4 Rotary Latch Mini · Concealed · two stage [28] 
Har använt detta lås från Southco som utgångspunkt för detta koncept, se figur 28–31. 
För att kunna justera låsets position så designades ett justerbart fäste, med en justerskruv. 
Den justerbara bracketen ska ha en räfflad/tandad baksida, för hög friktion mot själva låset 
vid infästning, efter justering, se figur 26 och 27 för mitt koncept.  
Fästet tillverkas av plåt som bockas, borras. 
Justeringen i y-led utförs med en skruv som sitter ihop med bracketen, som tvingar låset i en 
position i y-led. Hålen för att fästa låset ska vara lite ovala, för möjlighet att justera i y-led.  
Insidan av bracketen är räfflad, detta för att öka friktionen vid montering av låset. Först ställs 
positionen in i y-led, med justerskruven, sedan trycks låset ända in mot räfflorna, sedan drar 
man åt bultarna genom låset och in i fästets ovala hål. 
Då man har ett nytt lås, kan man ta bort det gamla, som byggde på en låspinne som gick in i 
ett cirkulärt hål, som satt ungefär i mitten av nederdelen på frontluckan.  
 

 
Figur 26, fäste för att hålla låset, samt justera in den i y-led. Första versionen 

 
 

 
Figur 27, Fäste av bockad plåt, slutgiltig version.  

 
 

I figur 28, 29, 30, 31 ses hur låset ser ut i verkligheten. Den har vid sidorna en hårdare plast, 
och i botten ett lite mjukare gummimaterial, där låspinnen går in. 
Detta gör att låspinnen dämpas lite vid vibration, och när man stänger den så dämpar den 
själva låspinnen. Upplåsningsmekanismen ses till höger i figur 28, 29, 30, man kan t.ex. fästa 
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en vajer till den för att kunna öppna låset.   
 
Låset låser i två steg, ursprungsposition i figur 28, sedan ett litet steg neråt i figur 29, sedan 
fullt låst, figur 30. Detta åstadkoms med olika starka fjädrar.  Vid upplåsning öppnar låset 
helt på en gång (fjäderbelastad), tillbaks till figur 28.  
Låset är uppbyggt av pressade profiler, en plastdel i mitten med mjukare gummi vid låsets 
botten, samt fjädrar som går på insidan av delen.  
Fjädrarna går mellan de två hålen (två cylindrarna) som går igenom delen, sedan fäster 
fjädern i den rörliga låskroken. 
 Vid öppning rörs låsmekanismen åt motsatt håll och båda fjäderstegen släpper samtidigt.  
 
 

 
Figur 28, Lås i ursprungsposition, olåst 

 
 

 
Figur 29, Lås i mellanläge 
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Figur 30, Lås i nedre position, låst 

 
 

 
Figur 31, Lås ställt på högkant, fjädrar och avtryckare syns, även uppbyggnaden av olika 

material. 
 

 
I figur 31 ses de olika ingående materialslagen och hur låset är konstruerat, en plast och 
elastomer i mitten, sedan bockad plåt runtom. Fjädrar på insidan som spänns när man låser, 
för att kunna låsa upp måste man ha en wire eller liknande som drar, som då ruckar på 
avtryckaren så att låset låses upp.  
Detta lås är inte för att hindra obehöriga att öppna luckan, utan mer för att hindra luckan att 
öppnas under färd.  
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Olika förslag på hur låspinnarna skulle kunna se ut, figur 32. De har samma diameter som 
insidan på låset när det är låst. Dessa skulle monteras på insidan av luckan. 

 

 
Figur 32, Olika koncept för låspinnar, dessa ska sitta på frontluckan, för att vid stängning 

gå in i låset.  
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4.6 Koncept 4 
 
Koncept framtaget av tidigare anställd, den gröna detaljen är av plast, se figur 34–35, den lila 
detaljen är en pressad metallplatta med en svetsad bygel. Y-formen på plastdetaljen hindrar 
rörelse i två riktningar,x- och y-led. Plastdetaljen framställs genom injection moulding, med 
ingjutna inserts för att kunna skruva fast den i luckan. Inserts används när det är något 
mjukare material som ska skruvas fast, då inserten är av ett hårdare material så deformeras 
inte plastmaterialet vid montering/demontering.  Plastdetaljens uppgift är att fånga upp 
bygeln, ger en begränsning av rörelse i y-led och x-led tack vare dess utformning, y-klyka. 
Fästes på frontluckan. Denna tillverkas med injection moulding-processen, en process för 
högserie-tillverkning av plastprodukter.  
 
Positionen på den lila detaljen, se figur 33, kan finjusteras genom att använda skruvhål som 
är lite större dimension än skruven. Två skruvar för både gröna detaljen och lila detaljen.  
Detta koncept skulle kunna sitta på dörrgångjärnen och luckan, sedan skulle man kunna ha 
en enklare gummikudde för den nedre positionen.  

 
Figur 33, Formpressad platta som man sedan svetsar på en bygel, bygeln ska passa in i den 

gröna delens klyka. Fäster på BiW, på dörrgångjärnet.  
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Figur 34, fastsatt på frontluckans insida 

 
    

 
   Figur 35, Y-klyka med inserts, framsida och baksida    
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4.7 Pugh analys  
 
Denna används för att jämföra de olika koncepten och dess olika egenskaper, har skickat 
CAD-filer och övrig information till en beräkningsingenjör, får se om det hinns med. 
Ganska säker på de övriga parametrarna förutom kostnadsberäkningen. Som grund till 
denna analys använde jag bilaga 4, även konsultation av andra 
medarbetare/kostnadsingenjör. 
Quality = kvalitet 
Cost=kostnad 
Adjustability=justerbarhet 
Manufacturability=tillverkningsbarhet 
Ease of assembly= monterbarhet 
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Pugh analysen gjordes med egenskaper som kvalitet, kostnad, justerbarhet, 
tillverkningsbarhet, lätthet att montera.  Kostnaden viktades som en 0 i nedre tabellen, då jag 
inte fått några uppgifter på detta. Som baseline valdes de ursprungliga vibrationsdämparna, 
sedan vägde jag de andra koncepten mot de nuvarande dämparna.  
Ett plus i den övre tabellen visar att konceptet är bättre än baseline, och ett minus visar att 
det är sämre än baseline. 
Sedan viktade jag de olika egenskaperna olika högt, beroende på hur viktiga de var. 
En poäng räknades ihop och två koncept fick lika hög poäng, dessa är de som jag skulle klassa 
som bäst koncept att jobba vidare med, koncept 2 och koncept 4. 
 Efter en kostnadsanalys skulle detta kunna ändra sig.  
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5. Diskussion 

5.1 Analys av måluppfyllnad 
 
I tabell 2 följer min analys av målen för projektet uppfylldes, och till vilken grad de 
uppfylldes.  

 
Tabell 2 
 

            Mål Genomförelsegrad 

1. Vibrationsdämparna ska designas 
för modellerna FH och FM.  

Genomfört mål, dämparna har designats med dessa 
modeller som grund, för en korrekt måttsättning. 

2. Ska dämpa vibrationerna 
tillräckligt bra, luckan ska ej 
vibrera sönder. 
 

Endast konceptframtagning, så svårt att kunna följa 
upp det här målet, men bör göra jobbet 
tillfredställande vid jämförelse med tidigare 
vibrationsdämpare.  

3. Skydda mot overslam (detta 
endast i x-led) 

Uppfyllt till stor del, kan kräva en liten ändring på 
koncept 2, t.ex. ett vinklat fäste.  

4. Justeringsmöjlighet i Y-led 3 av 4 koncept innehåller en justeringsmöjlighet 

5. Luckan ska passa in med sina gap- 
och flush-krav, d.v.s. hur 
passformen blir mellan 
frontluckan och resten av 
karossen.  

 

Uppfyllt. 
Koncepten har utformats för att inte vara för stora 
för sitt utrymme, samt att justeringsmånen ska vara 
tillräckligt stor.  

6. Enkel att montera och justera utan 
specialverktyg. 

Delvis uppfyllt, koncepten är inte helt färdiga för 
justering med stängd lucka.  
Koncepten ska göra det enklare att justera 
frontluckan, dock har inga praktiska tester gjorts.  

7. Minst 3 koncept. Genomfört mål, 3 egna koncept, 1 taget från tidigare 
anställd. 

8. Låsfunktion på något av 
koncepten. 

Genomfört mål, låsfunktion med i ett av koncepten. 

9. PUGH-matris som jämför de olika 
koncepten med tanke på 
justerbarhet, pris, komplexitet, 
antal delar, hållfasthet, dämpande 
egenskaper 

Delvis uppfyllt. 
Nära komplett, saknar prisuppskattning. 
Har uppskattat så gott jag kunnat själv.  

 
Hade jag haft mer tid så hade jag kunnat få en bättre Pugh-matris, där jag skulle kunna 
jämföra de olika konceptens kostnader mer exakt. Kostnadsanalysen hanns inte med, då jag 
koncentrerade mig mer på att få fram färdiga koncept, som höll en högre kvalitet.  
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5.2 Diskussion kring kvalitetsintryck och estetiska aspekter 
 
Vibrationsdämparna är en viktig del av lastbilen, mycket för kvalitetsintryck och för att få en 
bra känsla för lastbilen. Utan vibrationsdämparna skulle luckan få sprickor efter en tids 
användning.  
Om frontluckans vibrationer skulle höras eller om gap och flush skulle variera mellan varje 
lastbil, skulle det ge ett dåligt kvalitetsintryck.  
För någon som köpt en ny lastbil betyder det mycket, då det är något du kommer se hela 
tiden.  
Ett dåligt kvalitetsintryck gör att kvaliteten på hela lastbilen ser sämre ut än vad den 
egentligen är, detta vill man verkligen undvika.  
För att motverka detta vill man enkelt kunna justera hur frontluckan passar in mot ramen 
och dörren, vilket är det som mest styr kvalitetsintrycket. 
Som det är nu går detta inte att justera via vibrationsdämparna, så man får helt enkelt lita på 
de toleranser man använder, ska göra att luckan passar in bra med BiW och dörren.  
 
Vibrationsdämparna har också en viktig funktion att dämpa luckans vibrationer, dels för att 
skydda luckan och dörren, men också för att det inte ska smälla och låta från luckan.  
Vibrationsdämparna ska också klara av alla krav från omgivningen, klimat, de ska klara av att 
utsättas för en stor variation av temperaturer, fukt, salt från vägen, diverse medel som kan 
läcka på vibrationsdämparna, de ska behålla sin form efter många kompressioner från 
stängning/overslamming. 
 
Ett koncept för vibrationsdämpare måste jämföras med många olika egenskaper, för att veta 
vilket koncept som fungerar bäst för varje situation. Detta görs med en s.k. Pugh-matris, där 
viktiga egenskaper från de olika koncepten vägs mot varandra. I detta projekt är det viktigt 
att kunna justera dämparen, den får inte kosta för mycket, konstruktionen får inte vara för 
komplex, ska dämpa vibrationer från luckan, ska gå att tillverka/montera. 
 

5.3 Etiska, samhälleliga och estetiska aspekter  
 
Koncepten ska använda de material som finns på Volvos white-list, material som följer satta 
miljökrav, detta för att se till att produktionen av produkterna är hållbar och miljövänlig.  
Koncepten ska skydda luckorna från onödigt slitage, samt hålla i en lång livslängd, vilket 
också är bra ur miljösynpunkt.  
Rent estetiskt ska de se till att frontluckan tillsammans med dörren följer en gemensam 
design, och att dess intrimning ska bli så bra som möjligt.  
Samhälleligt ska vibrationsdämparen göra det enklare för montörerna att justera in 
frontluckans position mot nuvarande, samt ge ett mervärde för Volvos kunder. 
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5.4 Jämförelse med konkurrenter 
 
Då man jämför med andra tillverkare har de en enkel konstruktion, utan justering på 
vibrationsdämparna. Detta gör det svårare att justera luckan, då det måste justeras genom 
luckans inställning, vid t.ex. låsmekanismen.  
Dock kan de ha en annan geometri på luckan som är enklare att justera (platt lucka så det 
endast behövs justering i x-led t.ex.), då inte alla tillverkare har luckor som går ihop mot 
dörren.  
 

5.5 Utformning av koncepten 
 
Har använt mig mycket av en tidigare anställds koncept som antingen vidareutvecklats eller 
använt som bas för egna idéer, där fanns mycket beräkningar av krafter som påverkar 
vibrationsdämparna, hur mycket påfrestning luckan kan ta i olika punkter, samt produktblad 
för olika plaster och gummisorter man kan använda sig av.  
 
Tittade på olika mekanismer i [28], för inspiration till hur man ska kunna lösa justeringen. 
Det misstag man ibland kan göra när man jobbar med CAD-modeller, är att de ser stora ut på 
skärmen, medan de i verkliga livet inte är så stora, detta gör att man ibland kan försöka 
klämma in för mycket saker på en liten detalj, vilket kanske inte skulle fungera i verkligheten, 
t.ex. göra hål för justerskruvar i en gummikropp, då behövs även en metallinsert, och då blir 
hålet ännu större.  
Den nuvarande gummikudden har en styvhet av ca 30N/mm2, en viss styvhet krävs för att 
inte hela kudden ska komprimeras av kraften då luckan stängs kraftigt.  
 
Vibrationsdämparna är viktiga också för att de spänner ut frontluckan, så att den ska vibrera 
mindre, än om den bara hängde fritt utan restriktioner. Den nya modellen behöver alltså 
klara av liknande krafter, om den görs mindre eller med en mindre yta mot luckan så 
kommer kraften öka per kvadratmillimeter, vilket gör att det krävs ett mer hållfast material.  
Ett bra vibrationsdämpande material behövs alltid mellan luckan och ramen på något vis, 
detta finns i alla koncept som tagits fram.  
 
Det är svårt att göra ett koncept som fungerar från första början, det är begränsat med 
utrymme under frontluckan, de ska klara höga belastningar, ska även gå att justera så att 
slutresultatet ser bra ut och ser ut att hålla en hög kvalité.  
 
Jobbade inte exakt enligt agila metoder, men det var mycket olika infallsvinklar som jag bytte 
emellan, började med lite enklare koncept då jag inte hade erfarenhet av programvaran, efter 
att ha blivit varmare i kläderna så blev koncepten mer avancerade.  
Gjorde grundkoncept som jag sedan jobbade vidare på när det fanns tid över, se t.ex. koncept 
2 och 3, optimering av formen, göra tillverkningen lite enklare, då detta skär ner på 
kostnader.  

5.6 Tillverkningsmetoder 
 
Har undersökt tillverkning med additiv tillverkning, dvs 3d-printing, dock skulle dessa 
vibrationsdämparna behöva göras i så stort antal så 3d-printing inte är en bra metod för 
detta, bättre för små serier än för stor serieproduktion, upp till 1000 detaljer per år är möjligt 
med den metoden.  
Detta beror så klart på hur modellen ser ut, och hur många man ska göra per år, är det mer 
än 1000 stycken per år så är det bättre med injection moulding.  
Har inga exakta siffror på detta, dock kommer snabbare och billigare 3-d printers som har en 
mer industriell användning användas mer i framtiden.   

https://paperpile.com/c/1LMd1e/jxHa
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5.7 Diskussion kring resultat 
 
Har jobbat med andra koncept också, men de fallerade med justeringsmöjlighet. 
Var inte nöjd med resultatet så gick vidare med andra idéer. 
Ett koncept som jag började på, men inte slutförde ses i figur 36, som är en vidareutveckling 
av ett tidigare koncept, då gjordes en ny insats, (gul detalj i figur 36), för att kunna ha en liten 
justering i x-led, denna visade sig dock inte vara en bra lösning på problemet, och den 
ursprungliga modellen var inte lämplig för detta.  
 
 

 
Figur 36, koncept som lades ner. 

 
 
En annan anledning att inte använda denna utformning var att den skulle ha ca 10% av 
styvheten från den nuvarande designen i y-riktningen, om den inte skulle förstärkas med t.ex 
PUR (Polyurethan), se bilaga 14, figur 37.   
Om denna skulle kombineras med bottenfästet från koncept 4, samt att den skulle vara gjord 
av PUR, med gummi bara i kontaktytan skulle den kunna fungera.  
Tittade på olika mekanismer i [28], för inspiration till hur man ska kunna lösa justeringen.  
 

 
Figur 37, beskriver styvhet i olika riktningar. Olika styvhet beroende på materialval och 

geometri. 
 

https://paperpile.com/c/1LMd1e/jxHa
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Figur 38, Konceptet skrotades, då funktionen var bristfällig. 
 
Försökte med ett koncept som skulle utnyttja ett kilspår på sidan, och två justerskruvar för 
justering, efter vidare eftertanke så slopades denna idé, då det inte skulle bli bra praktiskt.  
I figur 38 ses konceptet från två olika vinklar.  
  
Hade jag kunnat fokusera mitt arbete bättre i början och vetat direkt hur mina koncept skulle 
se ut, hade jag kunnat spara en del tid för att förfina mina koncept. En del arbete lades på 
koncept som sedan inte dömdes vara tillräckligt bra av mig. Jag lärde mig dock mycket av 
dessa koncept som inte helt höll måttet, och räknade in det som träning i programvaran.  
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5.8 Beskrivning av koncepten 
 

Tabell 3 beskriver de olika koncepten och dess egenskaper, för enklare jämförelse.  
 
Tabell 3 
 

Koncept Beskrivning 

1 Enkla gummikuddar fästa vid dörrgångjärnen, dämpar mellan luckan och 
karossen. Tillverkade av naturgummi. Ingen justering.  
Förbättrad version av den som finns nu, ska inte rotera vid montering. sparar 
in pengar då samma skruvar används till låset och vibrationsdämparna.  
Tiden sparas vid montering, då man slipper ett verktygsbyte, och slipper ha 

flera olika skruvar till hands.  

2 Skruv-konstruktion med snäppande funktion. Tillverkat av naturgummi och 
en hårdare plast. Tillverkas av 3 delar som sätts ihop till en enhet. 

3 Lås från Southco, konceptet har en fästplatta för justering i y-led. Låsbyglar 
fästs i frontluckan. Gör att existerande lås och låspinnar kan tas bort. 

4 Koncept av tidigare anställda, en bockad platta som har en påsvetsad bygel. 
Bygeln passar in i en plastklyka som sitter på frontluckan. Positionen på 
bygeln kan justeras med hjälp av lite för stora hål för dess bultar. Klykan 
hindrar rörelse i två led. 

 

5.9 Förslag till fortsatt arbete 
 
Gör om geometrin lite på koncept 2, på gummidelen, för att lättare få in ett verktyg när 
luckan är stängd, som vore väldigt bra ur justeringssynpunkt.  
Jag skulle även gjort detaljerna lite grövre, plastdetaljerna, då de ska hålla fast detaljen mot 
karossen, och ska klara hårda stötar och upprepade stängningar i varierande klimat.  
Mer beräkningar på kostnader, för att se vilken idé som är mest ekonomisk, mot det värde 
det ger till kunden/Volvo. Om Volvo skulle spara mycket tid vid intrimning av frontluckan 
skulle det kunna rättfärdiga ett lite högre pris t.ex.  
 
De koncept jag tycker borde vidareutvecklas är koncept 2 och 4, detta då jag anser att de har 
störst potential att fungera i verkligheten, samt mest ekonomiska tillverkningsmetoder, och 
kräver inte några dyra lås för sin funktion (koncept 3), dock kräver det att man fortfarande 
använder de gamla låsen.  
 
Koncept 2 för att man kan göra den så stor som man själv behöver, kan ändra på mycket av 
geometrin för att få en exakt justering och tillräcklig dämpning. Sedan om man vill dämpa i 
en annan riktning t.ex. så skulle man kunna tillverka ett fäste som är vinklat lite, då kan man 
justera i både x-led och y-led, eller montera den så att den justerar i x-led istället. 
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Koncept 4 för att den känns rejäl och som att den kommer hålla bra.  
Kan behöva ett mer vibrationsdämpande material än plasten, eller om man skulle täcka den 
påsvetsade bygeln med ett vibrationsdämpande ämne (gummi). Klykan och den bockade 
plåten är lämpade för högserieproduktion. 
Plasten i klykan kommer vibrera mycket mindre, än om motsvarande detalj tillverkades i 
metall, så det dämpar vibrationerna lite grann, samt att luckan inte kan röra sig i förhållande 
till ramen när den är i stängd position, det som kan röra sig är hörnen, och de borde kanske 
ha lite padding på sig.   
 
Det svåraste med arbetet var att komma fram till en design, som tillfredställer krav för 
tillverkning, använder rätt material för att dämpa vibrationerna, och går att justera på ett 
enkelt sätt, helst med frontluckan stängd.  
 

5.10 Kostnadsaspekten 
 
 Kostnad, om man ska göra en större förändring med vibrationsdämparna, eller någon annan 
del av lastbilen, måste man titta på om ett mervärde skapas av förändringen, kommer 
kunderna få en bättre produkt eller känsla för produkten efter förändringen?  
Ta som ett exempel koncept 3, det har ett annat lås jämfört med det som används nu. Låset 
är flera gånger dyrare än det nuvarande, men skulle kunna användas om det har gett ett 
mervärde för kunden.  

5.11 Personlig reflektion 
 
Har lärt mig otroligt mycket om programvaran, hur man bör jobba som konstruktör, arbeta 
under tidspress, utnyttja tidigare erfarenheter och kunskaper.  
Väldigt givande projekt som jag hoppas mynnar ut i en färdig produkt i framtiden,  

 
6. Slutsats 

Det är möjligt att konstruera en ny form av vibrationsdämpare, som ska lösa problemet med 
justering. 
 Det svåra i detta arbete är att komma fram till en design som löser justeringen, när luckan är 
stängd, detta skulle kunna kräva specialverktyg eller en speciell utformning av 
vibrationsdämparen, detta steg uppnåddes inte helt i mitt arbete. Med lite mer tid och 
research på hur montering kan lösas, så skulle dessa koncept kunna användas som en grund 
för vidare arbete.  
De koncept som bör vidareutvecklas är koncept 2 och 4, då dessa fick bäst poäng i Pugh-
analysen. Efter en kostnadsberäkning bör man göra om analysen för att se vilken som är den 
bästa kandidaten för vidareutveckling.   
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Bilagor 

Bilaga 1 
 
WBS: Work Breakdown Structure, förenklad mindmap hur arbetet skulle utföras [29] 
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Bilaga 2 
 
Tidsplaner för rapporten och projektet, preliminära 
 
Tidsplan för rapporten 
 
Preliminär tidsplan, godkänd  15-03-2017 
 
Utförlig projektplan, inlämning  31-03-2017 
 
Rapportskrivning   v.12-v.22 
 
Preliminär version av rapport  19-05-2017 
 
Granskning av rapporter  26-05-2017 
 
Färdigställande av rapport  v.22 
 
Seminarium med presentation 01-06-2017, 2-06-2017 
 
Examination    v.23 
 
Tidsplan för projektet 
 
Möte för kravspecifikation  29-03-2017 
 
Marknadsundersökning  v.13 
 
Projektplan inlämnad   31-03-2017 
 
Litteraturstudie   v.13 
 
Lära mig mer om programvaran v.13–14 
 
Projektet färdigt   v.20-v.21 
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Bilaga 3  
 
Gannt-schema för planering, användes från början av projektet. 
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Bilaga 4  
 
För- och nackdelar för de olika koncepten, koncept 1 överst. Fortsätter med beskrivning av 
varje koncept. 
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Bilaga 5 
 
För och nackdelar för koncepten, fortsättning från bilaga 4. 
 

Koncept Geometri Tillverkningsbarhet Pris Montering 

1 Nackdel: Hindrar 
luckans hörn att röra 
sig i bara en riktning 

Enkel att tillverka Billig Enkel montering 
Nackdel:  
Ingen justering 

2 Justering i y-led, hur 
mycket luckan ska 
spännas ut/in.  
För att kunna justera 
flush/gap. 
Nackdel: 
Kräver ett fäste för att 
kunna justera i annan 
riktning.  

Kan tillverkas genom 
injection moulding, 
plast och gummi. 

Ganska billig 
produktions
metod, beror 
helt på hur 
många som 
tillverkas, 
om det 
behövs 
sliders osv. 

Kan finjusteras för 
att få en bra flush-
passning. 
 Genom att 
tillverka ett 
lämpligt riktat fäste 
kan justering 
uppnås i x-led. 

3 Justeringsmöjlighet i Y-
led 

Bockad plåt, enkelt att 
tillverka 

Dyrt lås att 
köpa till, kan 
dock ta bort 
det gamla 
låset och 
låspinnarna. 

Kan finjusteras för 
att få till en bra 
passning för 
frontluckan, bra 
gap och flush.   

4 Y-formen hindrar 
rörelse i två led, x- och 
y-led.  

Kan tillverkas genom 
injection moulding, 
bockad plåt och 
svetsning.  

BiW-delen 
säkert åt det 
dyrare 
hållet, fyra 
bultar. 

Fördelar: 
  Positionen på 
BiW-delen kan 
finjusteras då 
skruvhålen är lite 
överdimensionerad
e.  
Nackdelar:  
2 bultar vardera på 
BiW-delen och på 
frontluckan. 

  



 

f 

 
 

Bilaga 6 
 
Positionering av koncept 2, exploded view of concept 2, without damper 
 

 
Exploded view, skruv och mutter, muttern fäst i karossen. 
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Bilaga 7 
 
Koncept 2, hur det ser ut med dämparen infäst på dörrgångjärnet. 
 

 
Gummidetaljen sitter fast med skruven och sitter utanpå den. Tillgång för verktyg nås 
genom ett hål i toppen på dämparen. Dämpande gummit över skruven och muttern, fäst i 
karossen. 
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Bilaga 8 
 
Koncept 2, luckan stängd 
 

 
Positionen på dämparen, på bilden klipper dämparen igenom luckan. Vid verklig 

användning så kommer dämparen deformeras några mm, och därmed ta mindre plats. 
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Bilaga 9 
 
Koncept 2, sedd med borttagen frontlucka.  
 

 
Dämparen sedd från sidan, utan luckan framför. 

Dämparen är infäst i dörrgångjärnet. 
Grillen syns till vänster, dörren till höger 
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Bilaga 10 
 
Beskrivning: Volvos tester och krav 
 [Tekniska krav, dokumentet är på engelska, dessa dokument behandlar de 
vibrationsdämpare som används nu.] 
 
On every truck, there will be four of these vibration dampers these are attached to the door 
hinges.  
Purpose of the vibration damper is to decrease front lid vibrations at the corner panels and to 
prevent front lid edge to collision with door due to over slam. 
R. The vibration damper will be mounted to the door hinge with an M6 screw with a torque of 
10 Nm. 
This mounting torque results in a force of 8kN in the screw direction on the mating surface 
between the screw and the vibration damper.  
Remaining deformation or cracks on the vibration damper due to this force is not acceptable. 
R: Each vibration damper will be subjected to a maximum force of 30N on the mating face 
between inner panel and the vibration damper. 
 Cracks and defects on the vibration damper due to this force are not allowed. 
 Neither is that the inner panel gets in contact with the screw head. 
R: The material of the insert should be of Aluminium to reduce risk of galvanic corrosion 
towards door hinge, recommended is Al 4212-6. 
R: The vibration damper will be subjected for minor oil spills, salty environment, moist and 
temperature cycles. Cracks and remaining defects due to this are not allowed. 
R: The vibration damper may not be flammable. 
 
 Opening/Closing of front lid, endurance including over slam 
Test performer: Volvo 
Test method: System test including complete front lid 
Number of cycles: 
3000 at – 30°C, 3000 at +23°C, 3000 at +80°C with 20 over slam at the end of each 
temperature loop. 
Impact speed at over slam: 1,5 m/s – 2 m/s. 
Closing/Opening forces, so close to normal use as possible. 
Requirement: 
No defects are allowed on the shape or on the function of parts after the test are performed. 
Part shall not come loose, or be loose after test. 
The gap and flushness measurement towards surrounding components (e.g. wiper panel, 
door) shall not deviate more than 1 mm before and after the test, due to deformation on 
vibration dampers. 
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Bilaga 11 
 
Beskrivning: Vibrationstester 
Vibrationstester för hela hytter, test av vibrationsdämparna, testet utförs på hela hytten 
med vibrationer som ska simulera de från motor och från vägbanan.  
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Bilaga 12 
 
Beskrivning: Klimatsimulering  
Klimattyper som lastbilen ska kunna arbeta i sträcker sig från tropiskt klimat till arktisk 
kyla, därför ställs höga krav vid testerna. Inga kvarvarande defekter får finnas efter att 
produkten blivit utsatt för extrema temperaturer och hög luftfuktighet.  
 

 
 
  



 

m 

Bilaga 13 
 
Beskrivning: Justeringsmån på frontluckan, krafter på nuvarande dämpare, 
vibrationer. 
[Denna text och figur beskriver hur mycket den nuvarande designen kan justeras (luckan i 
sig, inte vibrationsdämparen) Hur stora krafter som vibrationsdämparen utsätts för.  
Gröna pilen beror av tyngden av frontluckan när den vilar mot vibrationsdämparen (y-
led). 
Den blå pilen motsvarar kraften som uppstår vid en normal stängning av frontluckan. 
Maximal kompression av dämparen visas också i figuren, detta beror på hur man har 
justerat in frontluckan, det styr hur hårt den ligger mot vibrationsdämparna.] 
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Bilaga 14 
 
Beskrivning: Kalkylerad styvhet  
Styvhet i olika riktningar för ett tidigare koncept, detta koncept var ursprungligen av ren 
naturgummi, nedan följer olika styvhetstal beroende på vilket material den görs av, samt 
om den är block-formad eller Y-formad.  
[Figuren beskriver till höger ett block gjort av naturgummi, och dess styvhet i 3 olika 
riktningar.  
Den vänstra gaffeln tillverkad av gummi, har bara 10 % av styvheten mot den högra 
versionen, i y-riktningen.  
Gaffeln helt i PU har väldigt hög styvhet, dock inte så bra vibrationsdämpande egenskaper. 
Kombinera dessa två material, så man får ett mellanting vore bra, t.ex en insida av 
naturgummi och hårdare plast runtom.]  
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Bilaga 15 
 
Beskrivning: SWOT-analys 
En analys av produkten, Styrka, svaghet, möjligheter och faror som kan uppkomma under 
projektets gång.  

SWOT-analys för produkten 

 
 

 

 
 

 
Saker jag tror kan påverka produkten, inre faktorer och yttre faktorer, positiva samt 

negativa.  
 


