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Förord 

Denna rapport är sammanställningen av mitt examensarbete på GE Healthcare. Arbetet har 
pågått under 10 veckor under vårterminen 2017. Kursen är på 15hp vid Umeå Universitet på 
högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik.  
 
Jag vill tacka GE Healthcare för ett intressant, roligt och utmanande projekt. Speciellt vill jag 
tacka Claes Wennberg som bidragit med mycket hjälp, vägledning och kunskap och 
personalen på GE:s verkstad då de deltog med kravspecifikation och synpunkter under 
arbetets gång. Jag vill även tacka Magnus Eriksson som tipsade om examensarbetet. 
Avslutningsvis vill jag tacka min handledare på Umeå Universitet Lars Bygdén som bidragit 
med bra support i rapportskrivningen. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete är gjort på uppdrag för General Electric Healthcare Bio-Sciences AB i 
Umeå. GE Healthcare är ett företag som producerar produkter till hälsovården. En av dessa 
produkter är BioProcess och denna produkt används till medicinsk forskning och 
framställning av läkemedel. Denna produkt måste ofta modifieras då den säljs 
kundmodifierad. Det finns två olika ramstorlekar och de måste oftast manuellt tippas upp 90 
grader för att det ska vara åtkombart att göra nya hål och spår i ramarna. 
 
Projektet gick ut på att skapa en fixtur som passar båda ramarna och kan underlätta 
modifikationerna som görs på dessa ramar. Fixturen ska minska det kroppsliga slitaget som 
uppstår på dem som modifierar ramarna. 
Konstruktionen måste uppfylla krav på funktioner och säkerhet. 
Resultatet av detta projekt är en fixtur som klarar av båda ramarna som ska kunna 
modifieras. Fixturen har dimensionerats med säkerhetsfaktor 4 på grund av riskerna med 
arbetsmomentet. 
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Abstract 

This bachelor thesis is made on behalf of General Electric Healthcare Bio-Sciences AB in 
Umea. GE Healthcare is a company that produces health care products. One of these 
products is BioProcess which is used in medical research and the manufacturing of 
pharmaceuticals. The product often have to be modified since it is sold customer modified. 
There are two different frame sizes. The frames are often tilted 90 degrees to make the 
modification areas easier to access. The modifications made is mostly trace grooves and 
holes. 
 
The project goal was to create a fixture that fits both frames and will make the modifications 
made to the frames easier. The fixture should reduce the bodily wear that is caused by 
modifying these frames.  
 
The structure of the fixture must meet requirements of functionality and safety. 
 
The result of the project is a fixture that is compatible with both frame sizes. The fixture has 
been dimensioned with a safety factor of 4. This safety factor was chosen because of the risks 
in the operations. 
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Nomenklatur 

 

Begrepp Definition 

FEM Finita element modellering. 

CAD Programvara för datorstödd design. 

SolidWorks CAD programvara. 

Mate Hopparning av detaljer i SolidWorks. 

Assembly Sammansättning av detaljer/komponenter i 

CAD. 

Randvillkor Hur en detalj/komponent är fixerad och vart 

krafter verkar i FEM-analys. 
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1. Inledning 

1.1. Företagspresentation 
GE Healthcare Bio-Sciences AB är en del av General Electric Company. GE har mer än 47 
000 anställda världen över varav ungefär 1500 anställda i Sverige. GE Healthcare erbjuder 
ett brett utbud av produkter och tjänster för att förbättra produktiviteten och säkerheten 
inom hälsovården. De jobbar även för att göra det möjligt för vårdgivare att bättre 
diagnosticera patienter med tillstånd som till exempel cancer och Alzheimers sjukdom. 
Umeå enheten är en produktionsanläggning som producerar medicinska hjälpmedel som 
används över hela världen. 

1.2. Bakgrund 
BioProces är instrument som används till medicinsk forskning och framställning. Dessa 
instrument säljs kundmodifierade vilket innebär att den rostfria ramen behöver modifieras 
med nya spår och hål. Ibland krävs det även att material i balkarna kapas bort för att göra 
plats för modifikationerna. För att komma åt på ett bra sätt och inte riskera att slinta med 
verktygen krävs det att flera personer hjälps åt att tippa ramen så bearbetning rakt uppifrån 
är möjlig. Detta moment och modifikationsarbetet sliter märkbart på kropparna hos de som 
arbetar med detta. Därmed behövs det en lösning på detta problem. 
 

1.3. Syfte 
Syftet med detta projekt är att minska det kroppsliga slitaget och förenkla modifieringen av 
dessa ramar (se Figur 1).

 
Figur 1. Bild på BioProcess ramarna. Liten ram till vänster och stor ram till höger. 

 

1.4. Mål 
Det övergripande målet med detta projekt är att ha konstruerat en fungerande fixtur som 
kommer att hjälpa verkstadens personal i bearbetningen av BioProcess ramen och uppfyller 
kravspecifikationen. 
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1.5.  Avgränsningar 
Fixturen kommer endast att användas i bearbetningen av ramen. Detta innebär att det endast 
är ramens egenvikt som kommer att tas hänsyn till. Inga av de detaljer som monteras efter 
bearbetning av ramens kommer att tas hänsyn till i dimensioneringen av fixturen. 
Fixturen kommer endast att vara höj och sänkbar, mobil samt kunna tippa upp ramen minst 
90 grader. Fixturen ska kunna hanteras av en person. 
Ingen budget kommer att tas hänsyn till. 

1.6. Metod 
Början av arbetet utförs huvudsakligen på GEs fabrik och slutskedet genomförs på Umeå 
Universitet. Projektet inleds med att skaffa en uppfattning och få en inblick i vad beställaren 
är ute efter. Diskussioner med beröra parter kommer att genomföras för att ta reda på vad 
som passar för dem och för att ta tillvara på deras praktiska erfarenheter. 
Därefter skapas designförslag i CAD-programmet SolidWorks. Designförslaget ska uppfylla 
funktionskraven som önskas i kravspecifikationen. Sedan ska detta designförslag godkännas 
utav beställaren. Efter detta kommer konstruktionsarbetet att starta. Fixturen kommer att 
anpassas till att passa båda ramstorlekarna samt dimensioneras för att hålla för den största 
ramen. 
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2. Teori 

Värden och formel 1 är hämtade ur Björk, K [1]. 

2.1. Värden 
g = 9,82 (m/s2) 
𝑛𝑠 = 4 (antagande) 
Fixturvikt = 233kg 
Vikt för liten ram = 82kg 
Vikt för stor ram = 195kg 

 2.2. Formler 
 𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑔 (1) 

F = kraft (N), m = massa (kg), g = gravitation (m/s2). 
 

 𝐹𝑑 = 𝐹 ∗ 𝑛𝑠  (2) 
𝐹𝑑 = dimensionerande kraft (N), F = kraft (N), 𝑛𝑠 = säkerhetsfaktor (konstant) 
 

2.3. Beräkningar 

2.3.1. Belastningsberäkningar för gafflar 

Kraften som den stora samt lilla ramen uträttar på gafflarna fås ur formel (1): 
𝐹𝑠𝑡𝑜𝑟 = 195 ∗ 9,82 =  1914,9𝑁 
𝐹𝑙𝑖𝑡𝑒𝑛 = 82 ∗ 9,82 =  805,24𝑁 

För dimensionering av gafflarna används kraften för de stora ramarna (𝐹𝑠𝑡𝑜𝑟) eftersom det är 
den största kraften som gafflarna kommer att utsättas för. 
 
Den dimensionerande kraften för gafflarna fås ur formel (2): 

𝐹𝑑 = 1914,9 ∗ 4 = 7659,6𝑁 
 
Denna kraft avrundas till 8000N. Det är denna kraft som används i FEM-analysen av 
sidogafflarna samt de undre gafflarna (se Figur 9 samt Figur 10). 

 

2.3.2. Belastningsberäkningar på fästdetaljer 

Kraften fixturen uträttar på fästet till 1-pelarlyften fås ur formel (1): 
𝐹𝑓𝑖𝑥𝑡𝑢𝑟 = 233 ∗ 9,82 = 2288,06𝑁 

För dimensionering av fästet används kraften för de stora ramarna och den totala fixturvikten 
i formel (2). 

𝐹𝑑𝑡𝑜𝑡 = 2288,06 + 1914,9 ∗ 4 = 16811,84𝑁 
 
Denna kraft avrundas till 17000N. Denna kraft används i FEM-analysen av 
infästningsdetaljerna (seFigur 7 Figur 5, Figur 6, Figur 7 och Figur 8). 
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2.4. Dimensionering 
GE dimensionerar fixturer enligt SS-EN 13155, avsnitt 5; "säkerhetskrav och/eller åtgärder", 
punkt 5.1.1.1. 
”Lastbärande mekaniska delar ska ha en mekanisk hållfasthet som uppfyller följande krav: 
  
1) lyftredskap ska vara konstruerat för att motstå en statisk belastning av tre gånger 
bärförmågan utan att lasten frigörs även om kvarstående deformation uppstår; 
  
2) lyftredskap ska vara konstruerat för att motstå en statisk belastning av två gånger 
bärförmågan utan kvarstående deformation.” 
 
På grund av risknivån i momentet när denna detalj ska bearbetas sätts en säkerhetsfaktor på 
4. 
Dimensioneringen sker med hjälp av FEM-analys i programmet SolidWorks. 

2.5. Materialval 
Materialet som valdes i SolidWorks heter AISI 1020. Detta material valdes eftersom det har 
likartade fysikaliska egenskaper fast lite lägre hållfasthetsegenskaper än gjutstålet SS-2324-
12 vilket skulle vara ett bra alternativ att bygga detaljen i (se Tabell 1). Materialdata för SS-
2324-12 är hämtat ur Björk, K [1].  
 
Tabell 1. Fysikaliska egenskaper för AISI 1020 och SS-2324-12. 

Egenskap AISI 1020 (CAD) SS-2324-12  
E 200 GPa 210 GPa 
V 0,29 0,31 

ReL 351 MPa 370 MPa 
Rm 420 MPa 440 MPa 
Ρ 790 kg/m3 780 kg/m3 

 

2.6. FEM-analys 
FEM-analysen består av 6 olika simuleringar. Vissa simuleringar är gjord i en assembly och 
vissa simuleringar är gjord på en enskild detalj. 

2.6.1. Randvillkor 

Randvillkoren sätts för att efterlikna de verkliga förhållandena så mycket som möjligt. 

2.6.1.1. Randvillkor för 1-pelarlyftsfäste 

Fästet är belastat med två jämt fördelade krafter på totalt 17000N enligt de lila pilarna. 
Belastningen sker på lagerbanorna. Detaljen är stelfixerad i bulthålens inre geometrier och 
detta anvisas av de gröna pilarna (se Figur 5). 

2.6.1.2. Randvillkor för fixturfäste 

Detaljen är belastad med en nedåtgående kraft på totalt 17000N jämt uppdelat på 6 bulthål 
enligt de lila pilarna. Detaljen är stelfixerad enligt de gröna pilarna. De stelfixerade 
geometrierna är inre lagerbanor (se Figur 6). 
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2.6.1.3. Randvillkor för fästplatta för fixturen i startläge 

Startläge innebär att assemblyn inte är tiltad utan ramen ligger på de undre gafflarna. 
Assemblyn är belastad med en nedåtgående kraft på totalt 17000N jämt uppdelat på 2 ytor 
enligt de lila pilarna. Assemblyn är stelfixerad enligt de gröna pilarna. De stelfixerade 
geometrierna är inre lagerbanor (samma geometrier som i Figur 6). Detta gäller för Figur 7 
samt Figur 8. 

2.6.1.4. Randvillkor för fästplatta för fixturen i upp tiltat läge 

Upp tiltat läge innebär att ramen är upp tiltad 90 grader och ligger på sidogafflarna i 
”bearbetningsläge”. 
Assemblyn är belastad med en kraft på totalt 17000N jämt uppdelat på 2 ytor enligt de lila 
pilarna. 
Assemblyn är stelfixerad enligt de gröna pilarna. De stelfixerade geometrierna är inre 
lagerbanor (samma geometrier som i Figur 6). 

2.6.1.5. Randvillkor för sidogafflar 

Assemblyn är belastad med en kraft på 8000N jämt uppdelad på de två gaffelareorna enligt 
de lila pilarna. Assemblyn är stelfixerad i lagerbanorna i fixturinfästningen på samma sätt 
som i Figur 6. 

2.6.1.6. Randvillkor för undre gafflarna 

Assemblyn är belastad med en kraft på 4000N jämt fördelad på hela arean som anvisas av 
pilarna. 
Assemblyn är stelfixerad enligt de gröna pilarna.  
De stelfixerade geometrierna är ”insidorna” skenslidor. Skenslidorna som använts är de utan 
förstärkning. Detta påverkar inte någonting i assemblyn eftersom det är samma storlek och 
samma placering på ytorna som är i kontakt med varandra (se Figur 10). 

2.6.2. Assembly beskrivning  

2.6.2.1. Fästplatta för fixturen  

Fästplattans bulthål och fixturinfästningens bulthål är hopparade med varandra. Detta låser 
detaljerna från att röra sig i X-led samt Y-led i förhållande till varandra. De ytor som ligger 
mot varandra är hopparade så att ytorna har kontakt med varandra. Detta hindrar detaljerna 
från att röra sig i Z-led i förhållande till varandra. Detta gäller för Figur 7 samt Figur 8. 

2.6.2.2. Sidogafflar  

Detaljerna som är med i denna är 2 sidogafflar, en undergaffel, fixturens fästplatta samt 
fixturinfästningen med yttre lagerbanor. Hål bilderna på fästplattan och fixturinfästningen är 
hopparade bulthål för bulthål. Skenslidorna är hopparade med sidogafflarnas balkar för att 
förhindrarörelse i X-led och Y-led i förhållande till resten av fixturen (se Figur 9). Avstånden 
är enligt ritning (se Bilaga 10) 

2.6.2.3. Undre gaffel 

Gaffelslidorna paras ihop med insidan av U-profilen för att de inte ska röra sig i förhållande 
till varandra i Z-led eller X-led (se Figur 10). För rätt position i Y-led låses gaffelslidorna med 
avstånd enligt Bilaga 10. 
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3. Tillvägagångssätt/genomförande 

3.1. Planering 
Innan projektets start gjordes en projektplan för att strukturera de olika delmomenten av 
projektet samt bestämma vad som är det övergripande målet av projektet. 
 

3.2. Kravspecifikation 
 
Tabell 2. Kravspecifikation för fixtur. 

Nr  Krav  Kravställare  Revision  
1  ”Tipparen” skall kunna hanteras av en 

person  
GE Healthcare 1  

2  Den ska vara skonsam mot ramen så 
att ramen inte repas  

GE Healthcare 1  

3  Den skall kunna hantera ramarnas 
båda storlekar d.v.s. Large, 1” och 

Small, ½”.  

GE Healthcare 1  

4  Den skall åtminstone kunna tippas 
90°  

GE Healthcare 1  

5  Den skall vara höj och sänkbar  GE Healthcare 1  
6  Den skall vara flyttbar (beror till viss 

del på hur stor yta beställaren lyckas 
hitta och låsa för detta 

arbetsmoment)  

GE Healthcare  1  

Dessa krav ställs på fixturen. 



7 
 

3.3. Design 

 
Figur 2. Designförslag nr: 1. 

Det första designförslaget (se Figur 2) gjordes med hjälp av CAD-programmet SolidWorks 
samt svetsritningar (se bilaga B1 för stor ram och bilaga B2 för liten ram).  
Funktionen på denna fixtur skulle vara att en av ramarna rullas upp på den sedan tippas 
ramen 90 grader med hjälp av en hydraulcylinder eller en elmotor. Denna design hade 
fördelen att det inte skulle krävas någon förändring av fixturen när de olika ramstorlekarna 
bearbetas. 
Efter att fysiskt ha granskat ramen beslutades det att en annan design krävdes då det skulle 
bli svårt att uppfylla krav nr 5 och 6 (se Tabell 2).  
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Figur 3. Designförslag nr: 2. 

Det andra designförslaget ritades upp i CAD-programmet SolidWorks (se Figur 3). Detta 
designförslag gjordes med hjälp av en fysisk ram samt en CAD-modell av ramen. 
Designförslaget godkändes med berörda parter på GE. 
Detta designförslag uppfyller alla krav som GE har satt upp i kravspecifikationen (se Tabell 
2). 
Denna fixtur ska kombineras med en 1-pelarlyft som har hjul. För exempel på 1-pelarlyft se 
referens [2]. Fixturen monteras på 1-pelarlyftens stolpe istället för armarna som sitter på 1-
pelarlyften från början.  
Ramen rullas på de undre gafflarna för att sedan hissas upp i med hjälp av 1-pelarlyft. När 
ramen är upphissad är det möjligt att rotera fixturen runt Z-axeln. Ramen roteras så att den 
ligger mot gafflarna som sitter på sidan av fixturen. Efter detta är gjort justeras höjden till 
lämplig arbetshöjd.  



9 
 

4. Resultat 

4.1. Designresultat 
Designen som valdes är enligt Figur 3. Designförslag nr: 2. Ritningarna är gjorda efter SS-ISO 2768-1 
[3] (se Figur 4). 

 
Figur 4. Designresultat. 
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4.2. FEM analys 

4.2.1. 1-pelarlyftsfäste 
 
 

 
Figur 5. von Mises spänningar i 1-pelarlyftsinfästning med lagerbanor. 

Spänningskoncentrationen är störst vid ovan och undersidan av lagerbanornas infästning (se 
röda områden i Figur 5). 
 
Tabell 3. Spänningsresultat för Figur 5. von Mises spänningar i 1-pelarlyftsinfästning med lagerbanor. 

Spänning i detaljen (MPa) Tillåten spänning (MPa) 
284,8 351,6 

Spänning i detaljen avser den största uppmätta spänningen i FEM-analysen. 
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4.2.2. Fixturfäste 

 
Figur 6. von Mises spänningar i fixturinfästningen med lagerbanor. 

Spänningskoncentrationen är störst i det röda området vid lagerbanorna (se Figur 6). 
 
Tabell 4. Spänningsresultat för Figur 6. von Mises spänningar i fixturinfästningen med lagerbanor. 

Spänning i detalj (MPa) Tillåten spänning (MPa) 

5,18 351,6 

Spänning i detaljen avser den största uppmätta spänningen i FEM-analysen. 
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4.2.3. Fästplatta för fixturen 

 
Figur 7. von Mises spänningar för fixturens fästplatta och fixturinfästningen med lagerbanor. 

Spänningskoncentrationen är störst i det röda området där detaljerna är hopparade (se Figur 7). 
 
Tabell 5. Spaningsresultat för Figur 7. von Mises spänningar för fixturens fästplatta och fixturinfästningen med 
lagerbanor. 

Spänning i detalj (MPa) Tillåten spänning (MPa) 

12,7 351,6 

Spänning i detaljen avser den största uppmätta spänningen i FEM-analysen. 
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Figur 8. von Mises spänningar för fixturens fästplatta. 

Spänningskoncentrationen är störst i området där detaljerna är hopparade (se Figur 8). Största 
spänningen är lokaliserad vid samma position som i Figur 7. 
 
Tabell 6. Spänningsresultat för Figur 8. von Mises spänningar för fixturens fästplatta. 

Spänning i detalj (MPa) Tillåten spänning (MPa) 
14,3 351,6 

Spänning i detaljen avser den största uppmätta spänningen i FEM-analysen. 
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4.2.4. Sidogafflar 
 

 
Figur 9. Effektivspänningar för uppvinklad detalj. 

Spänningskoncentrationen är störst vid de röda områdena där fästplattan för fixturen och 
gaffelskenorna är hopparade (se Figur 9). 
 
Tabell 7. Späningsresultat för Figur 9. Effektivspänningar för uppvinklad detalj.  

Spänning i detalj (MPa) Tillåten spänning (MPa) 
314,4 351,6 

Spänning i detaljen avser den största uppmätta spänningen i FEM-analysen. 
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4.2.5. Undre gaffel 

 
Figur 10. von Mises spänningar för undre gaffel. 

Spänningskoncentrationen är störst vid ovansidan av den 90 gradiga vinkeln till ytan där kraften ligger 
(se Figur 10). 
 
Tabell 8. Spänningsresultat för Figur 10. von Mises spänningar för undre gaffel. 

Spänning i detalj (MPa) Tillåten spänning (MPa) 
253,0 351,6 

Spänning i detaljen avser den största uppmätta spänningen i FEM-analysen. 
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5. Diskussion/Slutsats 

5.1. Teori 

5.1.1. Beräkningar och dimensionering 

De teoretiska beräkningarna som är gjord är endast för att få fram vilka krafter som ska 
användas i FEM-analyserna.  
De krafter som användes var 8000N för dimensioneringen av gafflarna och 17000N för 
dimensioneringen av infästningsdetaljer och rotationsdetaljer. De dimensionerande 
krafterna avrundades uppåt och har en säkerhetsfaktor på 4.  
Jag gjorde bedömningen att det inte skulle vara någon nackdel att avrunda uppåt med nästan 
200N för dimensionerande kraften på fixturinfästningen respektive cirka 340N på den 
dimensionerande kraften på gafflarna. 
 
Säkerhetsfaktorn på 4 blev jag tipsad om av Per-Erik Hansson på GE. Denna brukade han 
använda sig av vid dimensionering av fixturer där arbetsmomentet är farligt. Jag gjorde 
bedömningen att arbetsmomentet som denna fixtur kommer att användas till är farlig. 
Största delen av bearbetningen sker när detaljen står på högkant och med denna fixtur 
kommer den även vara upphissad i luften för lämplig arbetshöjd. Jag förstod det även som att 
man kommer att stå och arbeta ”inuti” ramen när den är upphissad. Därför sattes en 
säkerhetsfaktor på 4 vilket är högre än standarden kräver. Detta anser jag vara en fördel då 
det inte påverkar om fixturen väger lite mer för att bli stadigare. 

5.1.2. Materialval 

Materialet som användes i FEM-analysen valdes på grund av att detta material har lite sämre 
hållfasthetsegenskaper än det material jag jämfört med. Det materialet jag jämfört med är ett 
material jag tror kan vara lämpligt för tillverkning av fixturen i verkligheten. Eftersom 
materialet som används i FEM-analysen har både sämre hållfasthetsegenskaper och högre 
densitet så kommer fixturen vara bättre ur hållfasthetssynpunkt samt lättare än CAD-
modellen. 

5.1.3. FEM-analys 

FEM-analysen gjordes i 6 separata simuleringar. Kraften 8000N användes för 
dimensioneringen av gafflarna. Kraften på 8000N symboliserar den stora BioProcess ramens 
egenvikt med säkerhetsfaktor på 4. Kraften 17000N användes för dimensioneringen av 
fästelementen. Kraften på 17000N symboliserar fixturens egenvikt samt den stora BioProcess 
ramens vikt med en säkerhetsfaktor på 4. 
Simuleringen på 1-pelarlyftsfästet och fixturfästet simulerades som enskilda detaljer. Detta 
eftersom randvillkoren var lätta att få till och det var även lämpligt eftersom kraften dessa 
detaljer belastades med var högre än krafterna som användes med i övriga simuleringar 
förutom simuleringarna för fixturens fästplatta där kraften var densamma.  
FEM-analyserna som gjordes i en assembly gjordes på detta vis eftersom det var enklare att 
få detaljerna att påverka varandra på korrekt sätt. Det var dock svårt att få vissa assemblys att 
fungera när de skulle simuleras. Detta tror jag kan bero på att vissa detaljer inte var korrekt 
hopparade med varandra. 
 
De simuleringarna som gjordes i assembly visade dock ibland spänningskoncentrationer som 
jag ej tänkt på. Detta var en av faktorerna till att jag var tvungen att förstärka två av 
skenslidorna i efterhand. Skenslidorna som behövde förstärkning är de som sitter underst 
när fixturen är upp tiltad 90 grader och under belastning. Dessa hade först inga ”vingar”. Jag 
förstärkte först med den ”vingen” som pekar nedåt när fixturen är uppvinklad. När detta var 
gjort sattes assemblyn under belastning igen och då visade FEM-analysen att det inträffade 
en annan spänningskoncentration ovanför detaljen som var för stor så materialet gick sönder. 
Då sattes ”vingen” som är överst dit när fixturen är uppvinklad 90 grader. Detta löste 
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problemen och sänkte spänningarna i fixturen mycket. 

5.2.1. Tillvägagångssätt och genomförande 
I projektets början var jag lite för optimistisk med min planering då jag trodde att jag skulle 
hinna med att tillverka en prototyp eller en riktig och fungerande fixtur. Planeringen sprack i 
ett tidigt skede då det blev lite strul med min dator som jag skulle ha på GE. Detta i 
kombination med att jag ganska snabbt insåg att första designförslaget skulle bli svårt och 
onödigt komplicerat att genomföra när jag börjat arbeta med fixturen på plats på GE. 
Att komma på ett nytt designförslag tog ungefär 5 dagar. Detta gjorde projektet ännu mer 
försenat. 
Projektets målsättning har inte fullt uppnåtts. Designen uppfyller dock i teorin alla krav som 
ställts på fixturen. 

5.3. Resultat 

5.3.1. Design 

Det första designförslaget gjordes på Umeå Universitet i detta stadie hade jag endast tillgång 
till en svetsritning per ram. Detta försvårade processen att göra det första designförslaget 
eftersom jag endast hade formen på ramarna och inte de mått som krävdes. Det första 
designförslaget insåg skulle vara svårt att få till bra på ett enkelt sätt. då gjordes designförslag 
nr 2 istället. Detta förslag presenterades för de berörda parterna på GE och de godkände 
fixturens design. De hade också funderingar över hur det ska gå till att rotera detaljen. Detta 
är ett problem jag inte hunnit lösa under detta arbete. 

5.3.2. Resultat FEM-analys 

5.3.2.1. 1-pelarlyftsfäste 

1-pelarlyftsfästet klarade kraften på 17000N mycket bra. Kraften var jämt utbredd över de 2 
ytor som lagren ska sitta på. Materialet klarade även spänningarna i bulthålen där de inre 
ytorna stelfixerats. Dock kan detta bultmönster komma att ändras då det troligtvis inte 
passar bultmönstret som är på en 1-pelarlyft eftersom det inte är något som jag tagit hänsyn 
till. 

5.3.2.2. Fixturfäste 

Fixturfästet klarade kraften på 17000N mycket bra. Detta beror på att det knappt blir något 
moment och kraften är utbredd på 6 separata och jämt fördelade ytor. 
Detaljen klarar alltså kraften riktigt bra. Det som skulle behövas är beräkningar på om 
bultarna håller. Detta har jag inte hunnit med. 
Bultarna är dock möjliga att byta till kraftigare dimension och/eller ändra bultdelningen. Det 
är bara att ändra storleken på hålen och eventuellt bultdelningen i fästplattan och i 
fixturfästet. 

5.3.2.3. Fästplatta för fixturen 

Fixturens fästplatta klarar båda spänningstillstånden som den utsätts för bra. Denna detalj 
kan komma att ändras vid förändring av bultdimension.  

5.3.2.4. Sidogafflar 

Sidogafflarna klarar kraften på 4000N per gaffel. I de första två FEM-simuleringarna gick 
balken som skenslidan sitter på sönder. Detta rätades till med två förstärkningar på 
skenslidorna som ligger närmast sidogafflarna. 

5.3.2.5. Undre gafflarna 

De undre gafflarna klarade belastningen bra från början. Dessa detaljer behövde inte 
förändras. 
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5.3.2.6. Ritningstoleranser 

Ritningarnas toleranser är tagna ur SS-ISO 2768-1. Dessa toleranser kan eventuellt vara för 
snäva på vissa delar av fixturen. Om dessa toleranser bedöms vara för snäva kan 
produktionskostnaden bli för dyr. I detta fall måste toleranserna ändras. Det som kan göra 
detta svårt är att båda ramarna fortfarande måste ligga stadigt samt passa i fixturen. Detta 
måste man ta hänsyn till i toleransändringarna som kan behövas.  
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Vidareutveckling av fixturen 

Designen som gjorts uppfyller i teorin den kravspecifikation som jag fick av GE. Små 
förändringar kan komma att behövas i bultmönster på fästplattan till 1-pelarlyft beroende på 
vilken 1-pelarlyft som bedöms lämpligast. För att säkert kunna rotera fixturen när en ram är 
lastad bör det finnas någon slags motordrift eller annat hjälpmedel som roterar fixturen. 
Fixturen bör även ha någon slags låsning för vinkeln som fixturen har vid bearbetning samt 
vid upplyftningstillfället för att förhindra att fixturen ändrar lutning medan den är i luften. På 
de bärande gafflarna bör det läggas ett skyddslager med plast eller något annat material som 
skyddar ramen från att bli repad/skadad under bearbetningstillfället. 
Det behövs även göras lagerberäkningar, svetsberäkningar samt svetsritningar för fixturen.  
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