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Sammanfattning 
Det här examensarbetet gjordes för Cranab i Vindeln. Cranab tillverkar gripare för det mekaniserade 

skogsbruket, som används för att samla upp och förflytta avverkat timmer. En gripare består av två 

huvuddelar, gripklorna samt en vagga. Vaggan är uppbyggd av flertalet olika delar, varav två 

sidoplåtar, en höger samt en vänsterplåt. Sidoplåtarna skärs ut i en laserskärprocess och bockas i en 

pressmaskin, för att sedan svetsas samman. I dagsläget sker inmätningen av sidoplåtarna i 

pressmaskinen manuellt, vilket tar lång tid samt att det finns en risk att resultaten inte blir 

konsekvent.  

Arbetet gick ut på att ta fram ett konstruktionsförslag av en pressfixtur till Cranab. Genom att skapa 

en fixtur kan pressmomentet genomföras snabbare och med högre kvalité på slutprodukten. Detta 

bidrar till att göra Cranabs tillverkning effektivare och mer flexibel. Fixturen ska anpassas till den 

befintliga pressmaskinen och kunna hantera båda sidoplåtarna. 

Vid konstruktion av en fixtur är det många parametrar att tänka på, konstruktionen måste anpassas 

till den befintliga maskinutrustningen och uppfylla uppsatta krav på både kvalitet och arbetsmiljö. 

Samråd genomfördes med produktionspersonalen för att ta tillvara deras praktiska erfarenheter och 

åsikter. Det färdiga konstruktionsförslaget är en tydlig förbättring jämfört med nuvarande hantering 

och uppfyller de uppsatta kraven och önskemålen.  

  



 
 

Abstract 
This bachelor thesis was made for Cranab in Vindeln. Cranab manufactures grapples for the 

mechanized forestry, which are used to collect and move harvested timber. A grapple consists of two 

main parts, the gripping claws and a cradle. The cradle is made up by several different parts, whereof 

two side plates, a right and a left side plate. The side plates are cut in a laser cutting process and are 

then bent in a press machine, before they are welded together. In the present situation the side 

plates are feed in to the press machine manually, which takes a long time and the risk is that result is 

not consistent. 

This work was to develop a design proposal of a press fixture to Cranab. By creating a fixture the 

pressing step can be performed more quickly and with higher quality to the final product. This 

contributes to making Cranabs production more efficient and flexible. The fixture has to be adapted 

to the existing press machine and must be able to handle both side plates. 

When designing a fixture there are many parameters to consider, the design must be adapted to the 

existing machinery and meet the set requirements for both quality and work environment. 

Consultation with the production staff were carried out to take advantage of their practical 

experiences and opinions. The final design proposal is a clear improvement over the current handling 

and meets the stated requirements and demands. 
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Inledning 

Företagspresentation 
Cranab AB är en av världens största tillverkare av skogskranar och gripare för det mekaniserade 

skogsbruket, se figur 1. Cranab levererar utrustning till flertalet tillverkare av skogsmaskiner, 

exempelvis Gremo och Komatsu Forest. 

Cranab grundades 1963 av Karl-Ragnar Åström och företaget är beläget i Vindeln, cirka 50 km 

nordväst om Umeå. Företaget har genom åren haft flera olika ägare, till exempel Jonsered, Valmet 

och Komatsu, men i dagsläget ägs företaget av lokala ägare. 2007 slogs Cranab AB ihop med Slagkraft 

AB och därmed tillverkas utrustning för gräs- och buskröjning under varumärket Slagkraft. 2008 

köpte Cranab upp majoriteten i skogsmaskinstillverkaren Vimek AB. 

 

Figur 1. Gripare från Cranab. 
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Bakgrund 
En gripare sitter monterad längst ut på en kranarm, med funktionen att samla upp och förflytta 

avverkat timmer, se figur 2. Gripare sitter monterade på skotare, lastbilar och grävmaskiner inom 

skogsindustrin. Cranab tillverkar gripare i olika storlekar och till olika ändamål och tillverkning sker 

från råmaterial till färdig grip. Material skärs fram i en laserskärprocess, bearbetas och svetsas sedan 

samman, för att därefter blästras och bearbetas före lackering och montering. I Cranabs pressprocess 

finns utrustning för tillverkning av komponenter till en färdig grip. Pressutrustning finns till ett antal 

varianter av produkter men inte för sidoplåtar till G40HD griparen. 

 

Figur 2. Funktionen hos en grip. 

En gripare består av två huvudkomponenter, en vagga och två gripklor. Vaggan till en grip är 

uppbyggd av flertalet olika detaljer, bland annat av två sidoplåtar, en höger samt en vänster sidoplåt, 

se figur 3. Vardera sidoplåt ska bockas på tre ställen, för att sedan svetsas samman med övriga delar 

till en vagga. Bockningsvinklarna är olika på de tre bockningarna, samt att höger och vänster sidoplåt 

ska bockas åt motsatt håll.  

 

Figur 3. Vagga till en grip. Nr 1 är vänster sidoplåt, nr 2 är höger sidoplåt. Nr 4 är ett lagerhus. 

I dagsläget sker inmätning av sidoplåtarna i pressmaskinen manuellt, vilket tar lång tid och det finns 

en risk att resultatet inte blir konsekvent. Det finns önskemål från produktionen att förenkla detta 

arbetsmoment genom att skapa en pressfixtur som positionerar sidoplåtarna i rätt lägen inför 

pressningen. Cranab jobbar med ett fortlöpande kvalitetsarbete och en pressfixtur har under en tid 

varit ett framtida projekt.  
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Syfte  
För att kvalitetssäkra pressningen av sidoplåtarna vill Cranab ta fram en pressfixtur som positionerar 

sidoplåtarna i rätt lägen inför pressningen. Genom att tillföra en pressfixtur till produktionen kan 

tidsåtgången för pressmomentet minskas vilket bidrar till högre effektivitet och flexibilitet i Cranabs 

produktion. En pressfixtur bidrar även till att förenkla hanteringen för operatörerna vid 

pressmomentet. 

Projektmål 
Målet är att ta fram och kunna presentera ett konstruktionsförslag av en pressfixtur med tillhörande 

ritningar. Fixturen ska uppfylla de uppsatta kvalitetskraven på sidoplåtarna samt att fixturen skall 

vara enkel och säker att använda för produktionspersonal. [1]  

Avgränsningar 
Arbetet kommer inte att behandla några djupare ekonomiska aspekter av kostnaden för att tillverka 

en fixtur, viss hänsyn kommer dock att tas under arbetets gång för att undvika onödigt dyra och 

komplicerade lösningar. Arbetet är inte är inriktat mot att göra några förändringar i den befintliga 

pressprocessen. 

Metod 
Arbetet genomförs på Cranabs fabrik i Vindeln. Inledningsvis kommer informationsinsamling att 

genomföras, i det ingår besök i produktionen för få en grundläggande inblick i tillverkningen av 

gripare. Därefter kommer mer ingående studier av pressmomentet för att ta reda på hur detaljer och 

fixturer hanteras. Samråd med pressoperatörer kommer att genomföras för att ta tillvara deras 

praktiska erfarenheter angående fixturer.  

Därefter kommer själva konstruktionsarbetet att starta. Pressfixturen kommer att anpassas till 

sidoplåtarna samt den befintliga pressmaskinen. Under arbetets gång kommer avstämningar med 

handledare att ske. I mån av tid kommer beräkningar på ingående delar i konstruktionen att 

genomföras. 

Följande mjukvaruprogram kommer att användas: 

 Autodesk Inventor Professional 2012 (3D CAD program) 

 Microsoft Office Word 2010 

 Microsoft Office Excel 2010 
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Teori om pressprocessen 
Vid pressning finns det två huvudsakliga metoder som används, luftbockning och prägling. Vid 

luftbockning förs öververktyget/kniven ner till ett bestämt djup i underverktyget/dynan, luftbockning 

är den metod som används för att bocka sidoplåtar på Cranab. Vid prägling pressas öververktyget till 

botten av underverktyget och plåten får därmed samma form som verktygen. Fördelen med 

luftbockning är att det är en flexibel metod där det är enkelt att ändra bockningsvinklarna och det 

behövs mindre presskraft än vid prägling. Prägling har fördelen att resultatet blir exaktare, men en 

högre presskraft behövs för att åstadkomma det, metoden är även mindre flexibel då det behövs 

olika verktyg för olika bockningar.   

Plåten som skall pressas placeras på underverktyget som i princip består av två krön. Därefter pressas 

öververktyget vertikalt nedåt i underverktyget, varpå en bockning uppstår i plåten. Formen på 

öververktyget styr hur skarp bockningen skall vara, ett skarpt verktyg ger en skarp bock och ett 

verktyg med radie ger en avrundad bock. Vid luftbockning styrs bockvinkeln av hur djupt 

öververktyget pressas ner i underverktyget, men påverkas också av avståndet mellan dynans krön, 

samt plåtens tjocklek. Tjockare plåt, större bocklängd, spetsigare bockvinkel och/eller mindre 

underverktyg fordrar större presskraft. Figur 4 visar en översikt av de ingående parametrarna. 

 

 

Figur 4. Princip över pressprocessen. 

Ett vanligt problem vid bockning är att den pressade plåten återfjädrar efter pressningen. Detta sker 

på grund av att det finns kvarvarande drag- och tryckspänningar kvar i materialet. Tryckspänningar 

längs innerradien kommer att vilja behålla den pressade formen men motverkas av dragspänningar 

på yttersidan som strävar efter att återgå till den ursprungliga formen. [2] Återfjädringens storlek 

beror på plåtens tjocklek samt materialegenskaper. Den vanligaste metoden för att motverka 

återfjädring är att överbocka plåten till mer än den önskade vinkeln och därefter låta den återfjädra 

till den önskade vinkeln. [3]  

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Presskraft&action=edit&redlink=1
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Förutsättningar 

Pressmaskinen 

Den kantpressmaskin som används för att pressa sidoplåtar och som fixturen skall anpassas till är av 

märket Ursviken, modell EKP Optima 400. Det är en CNC-styrd kantpress som används till 

plåtbearbetning med en maximal presskraft på 400 ton, figur 5 visar en liknande press av nyare 

modell. Pressen är utrustad med två bord som är justerbara i höjd- och sidled på vilka 

detaljer/fixturer placeras på inför pressningen, på vardera bord finns det ett t-format spår för att 

spänna fast detaljer/fixturer. 

 

Figur 5. Ex EKP Optima 400.  
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Sidoplåtar 

Vaggan till en grip består av två sidoplåtar, en höger samt en vänster sidoplåt. De båda sidoplåtarna 

utgår ifrån en 12mm plåt, som laserskärs till önskad form och därefter bearbetas till en vänster och 

en högersidoplåt, genom att sidoplåten bockas åt motsatt håll. Vardera sidoplåt skall bockas på tre 

ställen, och bockningsvinklarna är olika på de tre bockningarna. Figur 6 visar en överskådlig bild över 

sidoplåten samt bockningslinjer, bockningsvinklarna benämns V1-V3. Formen på den hopsvetsade 

vaggan sett uppifrån är konisk, detta då en färdig gripare har inre och yttre gripklor.  

På det ena ”örat” finns det en mindre fas, för att pressoperatören enkelt ska kunna särskilja att 

plåten ligger rättvänd innan den bockas. Bockningsordningen är att de två mindre bockarna vid 

”öronen” bockas först, och därefter den större mittenbocken. Det sker i dagsläget felbockningar av 

sidoplåtar som då måste kasseras. Cranab för ingen statistik över hur stor andel av sidoplåtarna som 

kasseras, eller vilken bockning som har högst felprocent, en uppskattning är att det är bockningarna 

på ”öronen” som är orsakerna till flest kasserade plåtar. [4] Ett mindre antal plåtar som måste 

kasseras är önskvärt, då Cranab lagerhåller få extra sidoplåtar. Sker det att plåtar kasseras och nya 

måste tillverkas finns risken att det stör övrig produktion.  

 

 

Figur 6. Översikt sidoplåt. B.L. är förkortning för bockningslinje. 
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På sidoplåten finns det en större ”njurformad” utskärning, för att spara vikt samt ge åtkomst till 

smörjnipplar som sitter skyddat monterade på insidan av vaggan. På vardera kortsida av sidoplåten 

finns det en triangelformad inskärning där ett lagerhus för gripklorna monteras. Då 

produktutveckling ständigt pågår kan det komma att ske förändringar på griparen. På en vagga sker 

förändringar huvudsakligen vid lagerhusens infästning, eftersom sådana ändringar ger möjlighet att 

finjustera gripklornas geometri.   

Avstånd och vinklar mellan bockningslinjerna och den ”njurformade” utskärningen kommer att förbli 

konstanta vid mindre förändringar, då ändringar av bockningslinjerna ger betydande påverkningar på 

vaggans utformning och därmed flertalet andra delar, vilket anses vara en större förändring av 

produkten. [4] Detta faktum gör det lämpligt att utgå ifrån utskärningen och använda den som 

referens och fästpunkt i fixturen. Ett sådant lösningsval ger fördelen att finjusteringar av lagerhusens 

infästning kan ske utan att en ny fixtur behöver konstrueras.   
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Genomförande 

 

Kravspecifikation   
De formella kraven som ställdes från Cranab på fixturen var följande: 

 Hantera vänster och höger sidoplåt.  

 Säkerställa uppsatta kvalitetskrav. 

 Enkel och säker att använda. 

Utformning 
En tidig idé var att konstruera en fixtur med tre fasta lägen där plåten flyttas mellan de olika lägen 

inför varje bockning, en stor nackdel med det förslaget var att hanteringen av sidoplåtarna skulle bli 

omständig och tidskrävande då en travers hade behövts för varje förflyttning. En sådan utformning 

hade inte uppfyllt den enkelhet som eftersträvades i kravspecifikationen, vilket medförde att 

konceptet förkastades.  

Valet föll på en lösning där sidoplåtarna fästs vid en rörlig anordning som kan föras med handkraft till 

tre olika lägen, ett läge för respektive bockning. Fixturen skall vara vändbar för att på ena sidan 

hantera vänstersidoplåtar och på den andra sidan högersidoplåtar. För att underlätta förflyttning av 

den rörliga anordningen samt sidoplåten ansågs kulrullar som ett lämpligt val. 

Samråd med operatörer 
Första steget i det praktiska arbetet var att ta del av arbetet vid pressmaskinen, för att se hur 

operatörerna hanterar fixturer samt de detaljer som ska pressas. Samtal genomfördes därefter med 

dem för att ta tillvara deras praktiska erfarenheter samt för att ta reda på deras åsikter om 

konstruktionsförslaget. 

Operatörernas åsikter kan sammanfattas i följande fem punkter. 

 Fixturen bör vara enkel att använda samt att det bör vara tydligt utmärkt hur sidoplåten skall 

placeras för att undvika felpressningar. 

 Fixturen skall vara säker att använda, det ska inte finnas någon risk att fixturen eller plåtar 

lossnar och faller ner och orsakar skador på operatörernas ben/fötter. 

 Ska fixturen vara vändbar anser de att den ska utrustas med ett fäste för en lyftögla då 

fixturen inte skulle gå att vända enbart med lyftmagnet.  

 Fixturen bör vara utrustad med justerskruvar för att kunna justera vinkeln och avståndet 

mellan fixturen och underverktyget, justerskruvar har eftermonteras på flera fixturer.  

 Fixturen bör vara lätt att underhålla, det finns fixturer med rörliga delar som kärvar och 

behöver smörjning för att fungera, detta försämrar operatörernas arbetsmiljö då det blir 

oljigt och smutsigt.  

Fixturhantering 

I dagsläget förvaras fixturer till pressmaskinen på EURO-pallar i ett pallställ för att vid användning 

lyftas ner från pallstället med en gaffeltruck och placeras i närheten av pressmaskinen. Därefter lyfts 

fixturen upp från pallen till borden framför pressen med hjälp av en mindre travers, lyftet sker 

antingen med lyftkrok eller med en lyftmagnet beroende på om fixturen har en lyftögla eller en slät 
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yta att fästa magneten mot. All hantering av fixturer eller material som väger mer än 10 kg måste ske 

med lyfthjälpmedel för att undvika arbetsskador, detta är en del av arbetsmiljöarbetet som pågår 

inom Cranab. [5] 

Utifrån dessa förutsättningar identifierades ett flertal fysiska aspekter att ta hänsyn till i 

konstruktionsarbetet. 

 Fixturen ska gå att förvara på en EURO-pall, detta ger en maximal storlek om 1200 x 800 mm. 

 Fixturen med pall ska få plats i pallstället samt enkelt kunna lyftas in och ut från pallstället, 

detta ger en maximal höjd på fixturen om 300 mm. 

 Fixturen ska gå att lyfta med befintlig travers, maximal lyftvikt 125 kg. 

 Fixturen ska kunna fästas på borden till pressmaskinen.  

Framkanten på fixturen kommer att ligga an mot underverktyget och en viktig faktor är avståndet 

från fixurens framkant till mitten av underverktyget där öververktyget går vertikalt ned, se figur 7. 

Sidoplåtarnas utstick från fixturen måste vara motsvarande avstånd för att bockningslinjerna ska 

sammanfalla med mitten på underverktyget. 

 

Figur 7. Under och öververktyg, snitt vy. 

Material 
Materialmässigt begränsades de möjliga materialvalen till de plåtsorter som Cranab använder. Då 

fixturen inte kommer att utsättas för några större belastningar bedömdes att det inte fanns 

anledning att använda höghållfasthetsstål eller andra stålsorter med speciella egenskaper, som 

exempelvis Hardox 450 eller S690QL. [4] Lämpliga plåtmaterial var S600MC i 4, 5 och 6mm tjocklek 

och 650MCD i 8 och 10mm tjocklek samt S355MC i 15 och 20mm tjocklek. Se bilaga 1 för komplett 

lista över tillgängliga plåtsorter. 

Nomenklatur för stålsorter 

S= Structural steel (Konstruktionsstål) 

355, 600, 650, 690 = Min yield strength (Minsta tillåtna övre sträckgräns) 

C = Special cold forming (Kallformningsstål) 

D = Hot dip coating 

L = Low temperature 

M= Thermomechanically rolled 

Q = Quenched and tempered  
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Resultat 
Det färdiga konstruktionsförslaget består av två ytterplåtar med utskurna styrspår samt en innerplåt 

med fastsvetsade axlar som kan röras i styrspåren på ytterplåtarna. Innerplåten har ett bakre läge 

där den kan röras i en cirkulär bana mellan två ytterlägen där sidoplåten hamnar i rätt läge för 

bockningarna på ”öronen”, samt har ett främre läge för den större bockningen.  

När fixturen är placerad på borden framför pressen kommer innerplåten att ligga an mot den nedre 

av ytterplåtarna och kan smidigt röras med hjälp av kulrullar som är monterade på innerplåten. 

Sidoplåten som skall bockas ligger an på den övre av ytterplåtarna, och passas in med den utskurna 

formen utanpå två fästen som sitter monterade på innerplåtens axlar. På utsidan av ytterplåtarna 

sitter det kulrullar monterade för att sidoplåten smidigt skall kunna förflyttas. Se figur 8 för en 

överblick av fixturen. Den totala massan som ska förflyttas med handkraft är cirka 28kg, där 

innerplåten med tillhörande delar väger 7kg och sidoplåten resterande 21kg. 

Mellan ytterplåtarna sitter det ett antal distanser som fungerar som fästelement för ytterplåtarna 

samt som fästen för justerskruvar, lyftögla och för att fästa fixturen i pressmaskinens bord. 

Konstruktionsförslagets dimensioner är 920x450x118mm vilket gör att den kan placeras på en EURO-

pall, samt att fixturens vikt är cirka 59kg vilket medför att den kan förflyttas med den befintliga 

traversen.  

 

Figur 8. Fixturen utan övre ytterplåt för att tydligt visa insidan. Ytterplåtar är färgad grön och innerplåten är färgad gul. 

Funktion/hantering 
Fixturen fästs i pressmaskinens bord och fixturens framkant ligger an mot underverktyget, därefter 

placeras sidoplåten på fixturen och passas in utanpå fästena, och sidoplåten förs till önskat läge. Vid 

pressningen kommer sidoplåten att böjas och lossna ifrån fixturen, efter pressningen faller 

sidoplåten tillbaka ner på fixturen. Sidoplåten kan då behöva passas på fästena igen, för att sedan 

kunna föras till nästa önskade läge. När samtliga sidoplåtar av en sort är pressade kopplas 

traverskroken in i lyftöglan, fixturen lossas från borden och lyfts upp. I luften roteras sedan fixturen 

180 grader och sänks ner med den motsatta ytterplåten uppåt, därefter fästs fixturen igen i borden 
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och traverskroken avlägsnas. Sedan upprepas proceduren tills samtliga sidoplåtar är pressade. Se 

figur 9, 10 och 11 för de tre olika lägena som sidoplåten kan föras till. Avståndet från fixturens 

framkant till bockningslinjerna är lika i samtliga tre lägen och sammanfaller med underverktygets 

mitt. 

 

Figur 9. Läge 1. 

 

Figur 10. Läge 2. 

 

Figur 11. Läge 3. 
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Ytterplåtar 
 

 

Figur 12. Ytterplåt. 

Ytterplåtarna, se figur 12, har två funktioner: 

 Agera styrspår för innerplåtens axlar.  

 Bära upp vikten från sidoplåt samt innerplåt. 

Styrspårens form har anpassats efter vinklarna X2 och X3 mellan bockningslinjerna, när innerplåten 

är i läge 2 eller läge 3 medför det att bockningslinjerna är parallella med fixurens framkant samt 

underverktygets mitt. Det är viktigt att ytterplåtarna är monterade parallella med varandra för att 

sidoplåtarna ska uppfylla de ställda kvalitetskraven. Därför används försänkta skruvar av sort M8-8.8 

som fästelement. Distanserna mellan ytterplåtarna har genomgående gängade hål, och tanken med 

försänkta skruvhuvuden är att de ska hjälpa till med att centrera ytterplåtarna rätt. Samt att 

ytterplåtarnas yta blir slätt, vilket är en fördel vid infästning av fixturen i pressmaskinens bord. 

Utstickande skruvhuvuden hade kunnat medföra att fixturen blivit ojämn mot bordsytan. Distanserna 

som är placerade mot fixturens framkant är samtliga inflyttade för att medge att det finns marginal 

för att kunna planfräsa fixturens framkant ifall att de två ytterplåtarna är ojämnt monterade, eller om 

fixturen blir skadad och ojämn. 

Sidoplåtens vikt har varit den dimensionerande faktorn vid val av tjocklek på ytterplåtarna då 

sidoplåtarna är cirka tre gånger tyngre än den kompletta innerplåten med delar. Sidoplåtarnas vikt 

fördelas också på färre punkter än innerplåten. Den dimensionerande belastningen är när 

sidoplåtarna är placerad i det främre läget och plåtens vikt fördelas på två av kulrullarna. Sidoplåten 

antas då inte vila an mot underverktyget.  

Beräkningsmässigt anses ytterplåten som en rak balk med konstant tvärsnitt som är fritt upplagt, där 

pressmaskinens bord motsvarar stöd. Denna beräkning blir dock en grov uppskattning då ytterplåten 

inte har ett konstant tvärsnitt samt att det mellan stöden finns distanser som håller ihop 

ytterplåtarna med varandra vilket gör konstruktionen styvare. Avståndet mellan den övre ytterplåten 

och kulrullarna på innerplåten är 2 mm, vilket ger ytterplåtens maximalt tillåtna nedböjning för att 
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innerplåten ska kunna förflyttas. Andra faktorer som spelar in vid val av tjocklek är plåtens vikt, samt 

att fixturen kommer att användas i en industriell miljö, vilket medför att den bör klara en viss omild 

behandling.   

Formeln för beräkning av nedböjning med två punktlaster användes. 

     
            

    
 

 

 

Figur 13. Diagram över nedböjning 

De tre lämpliga plåttjocklekarna enligt figur 13, med avseende på de tillgängliga plåttjocklekarna var 

6, 8 och 10mm Då en viss osäkerhet fanns angående beräkningsmetoden föll valet på 8mm plåten 

med vilken den beräknade nedböjningen blir 0,57mm. Vilket i samråd med en fixturkonstruktör på 

Cranab bedömdes som ett lämpligt val av tjocklek. [4]   
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Innerplåt 
 

 

Figur 14. Innerplåt med tillhörande delar. 

Innerplåten sitter löst innanför ytterplåtarna och har funktionen att styra sidoplåtarna till rätt lägen, 

se figur 14. Innerplåtens rörelse underlättas av de fyra kulrullarna som sitter monterade på vardera 

sidan. Formen på innerplåten har styrts av kulrullarna, vilka har placerats ut för att undvika att 

passera över ytterplåtens styrspår vid förflyttning mellan de tre lägena. Minst tre av kulrullarna har 

alltid kontakt med den underliggande ytterplåten. De två främre axlarna har gängade hål på ändarna, 

för att kunna fästa sidoplåtsfästena. 

Fästen för sidoplåt 

Formen på fästena utgår ifrån den utskurna formen på sidoplåtarna, formen har delats till två mindre 

fästen för att spara vikt, se figur 15. Bockningslinje 1 är svagt vinklad (X1), jämfört med utskärningen. 

Hålen för axlarna är svagt förskjutna i höjdled på sidoplåtsfästena för att motverka vinkeln X1 och 

resultatet gör att bockningslinje 1 är parallell med fixturens framkant i läge 1. För att fästa 

sidoplåtsfästena på innerplåtens axlar svetsas en rund fästplåt fast på ovansidan av sidoplåtsfästena. 

Fästplåten har ett förborrat försänkt hål för att enkelt kunna fästas i axlarna. 

 

 

Figur 15. Sidoplåtsfästen. 
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Fäste för lyftögla 
Vid lyft av fixturen till och från pressmaskinen samt vid vändning är det tänkt en travers ska 

användas. Traverskroken hakas fast i en lyftögla som skruvats fast i ett gängat fäste, se figur 16. Vid 

lyft är det viktigt att det inte finns någon risk att ingående delar havererar. Därför är det av stor vikt 

att plåten med fästet för lyftöglan är dimensionerad för rätt belastning. På grund av tidsbrist 

genomfördes inga beräkningar på fästet. 

 

Figur 16. Fäste för lyftögla. 

 

Kulrullar 
En kulrulle består av en större lastbärande kula som rullar på många mindre kulor inneslutna i ett 

hus, se figur 17. Kulrullar används primärt där last ska förflyttas med lågt motstånd. Den statiska 

friktionskoefficienten    kan vara ner mot 0,01 – 0,025. Kulrullarna fästes i inner och ytterplåtarna 

med greppassning. 

 

Figur 17. Kulrulle. 
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Fortsatt arbete 

 För att fixturen ska vara enkel att använda och för att minska antalet felpressade sidoplåtar, 

bör det tydligt vara utmärkt vilken sida av fixturen som är avsedd för höger respektive 

vänster sidoplåt. Samt hur sidoplåten skall vara vänd, d.v.s. åt vilket håll ”örat” med fasen ska 

vara placerad.  

 För att säkerställa att fixturen är säker att använda vid lyft med travers, bör 

hållfasthetsberäkningar utföras på fästet för lyftöglan.  

 Ritningarna bör kompletteras med svetsbeteckningar, i nuläget är det endast utmärkt vilka 

detaljer som ska svetsas ihop.  
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Diskussion 
Vid konstruktion av en fixtur är det många parametrar att tänka på, konstruktionen måste anpassas 

till den befintliga maskinutrustningen och uppfylla flertalet krav på både kvalitet och arbetsmiljö. 

Samt att hänsyn ska tas till produktionspersonalens åsikter och önskemål.  

Jag har under arbetets gång försökt att konstruera fixturen så enkel som möjligt. Jag har strävat efter 

att använda få olika plåttjocklekar, då plåt i olika tjocklekar skärs ut i olika maskiner. Genom att ta 

hänsyn till det faktumet redan vid konstruktion, kan beläggningen på maskinparken vid tillverkning 

minskas. Hela fixturen utgår nu ifrån fem grundmaterial; 8 och 20mm plåt samt 30, 35 och 40mm 

rundstång och fästelement som skruvar, muttrar samt kulrullar. En stor del av arbetet har gått åt till 

simulera och testa geometrier i Inventor för att få till rätt vinklar och avstånd på sidoplåtsfästena 

samt rätt form på ytterplåtarnas utskärningar, detta arbete har inte varit speciellt komplicerat men 

tidskrävande. 

Vid beräkningar på ytterplåtarna samt fästet för lyftöglan hade det varit fördelaktigt att ha kunskaper 

i FEM-analys för att få ett mer verklighetsförankrat resultat och för att kunna optimera 

konstruktionen ytterligare. Då fixturen i detta fall inte utsätts för några större krafter får resultatet 

anses som godtagbart. En del tid avsattes för att försöka lära sig simuleringsfunktionerna i Inventor 

men det gav inte något givande resultat. På grund av det samt tidsbrist genomfördes inga 

beräkningar på fästet till lyftöglan som jag ursprungligen hade tänkt genomföra. 

Under arbetets gång har flera mindre konstruktionsändringar behövt genomföras på grund av att jag 

har fått reda på information som påverkat de olika delarna av konstruktionen, till exempel att 

Cranabs laserskärmaskin inte kompenserar rätt vid utskärning av hål, för att motverka detta måste 

alla diametermått på utskurna hål och former ökas med 0,2 mm för att slutresultatet ska bli korrekt. 

Sådan specifik kunskap om maskinparken har endast personal med erfarenhet av Cranabs 

tillverkningsprocess. Risken är att det finns andra för mig okända faktorer som kan påverka 

slutresultatet. 

Målsättningen med arbetet har uppnåtts då den färdiga fixturen uppfyller de uppsatta kraven samt 

de önskemål som har angetts. Vissa mindre ändringar kan dock behövas innan fixturen tillverkas, 

speciellt med tanke på axel och hålpassningar, där någon med mer erfarenhet av Cranabs maskinpark 

bör granska måttsättningen. Beräkningar på fästet för lyftöglan bör utföras för att säkerställa att 

konstruktionen är säker att använda vid upprepade lyft med travers.    
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