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Sammanfattning 
 

Denna rapport presenterar ett examensarbete som handlar om en konceptstudie för en monteringscell. 

Examensarbetet har genomförts av Oskar Edström, student inom maskinteknik på Umeå Universitet, 

under våren 2013.  

Syftet med arbetet har varit att utveckla en lösning för hur en bussning, som används i Volvos 

lastvagnar, skall monteras ihop automatiskt i en produktionscell. Arbetet har genomförts i samarbete 

med uppdragsgivaren HT-Svarv i Kalix 

För att definiera befintliga problem med dagens konstruktion har förstudier, med kartläggning av 

företagets behov, genomförts. HT-Svarv vill ändra hur bussningen monteras ihop. Detta för att få 

kortare operationstid under processen och minska behovet av personal vid montering. Före 

automatisering monterades bussningen ihop manuellt. 

Koncept har genererats i en dialog tillsammans med uppdragsgivaren där man diskuterat olika 

lösningar för konstruktionen. Koncepten har sedan utvärderats och sållats fram. Vid modellering för 

koncepten har CAD-programmet Solid Works använts. 

Arbetet resulterade i en lösning där monteringscellen är uppbyggd i tre stycken operationer samt med 

en efterföljande kontrollstation. För vidareutveckling av valt koncept bör fokus ligga på 

produktionsoptimering och tester av funktionsprototyper. 
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Abstract 
 

This report presents a thesis about a concept study for an assembly cell . The work was conducted by 

Oskar Edström, a student in mechanical engineering at the University of Umeå, in the spring of 2013. 

 

The aim of this work was to develop a solution for how a bushing, used in Volvo trucks, to be 

assembled automatically in a production cell . The work was done in collaboration with the client, the 

HT- Svarv in Kalix 

 

In order to define existing problems with the current design has preliminary studies, the identification 

of business needs , been implemented. HT- Svarv wants to change the bushing assembly. This is to get 

shorter operative time during the process and reduce the need for staff during assembly. Before 

automation the bushing were mounted together manually. 

 

Concept has been generated in a dialogue with the client where they discussed various solutions for 

the design. The concept has then been evaluated and screened. When modeling the concepts, CAD 

program SolidWorks have been used. 

 

The work resulted in a solution where the assembly cell is constructed in three operations and a 

subsequent inspection. For further development of the chosen concept should be focus on production 

optimization and testing of functional prototypes.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

HT Svarv tillverkar en sammansatt bussning som används i Volvos lastvagnar. Den används där 

bladfjädrarna skall anslutas mot ramen. Tillverkningen av bussningen görs med automatiska maskiner 

men monteringen sker manuellt. HT Svarv kommer i framtiden att börja storserietillverka denna 

bussning och behöver en lösning för att automatisera monteringen.  

Företagspresentation. 

 

HT-Svarv är stationerat i Kalix kommun och har flera års erfarenhet inom produktion. HT-Svarv är en 

global leverantör som inriktar sina produkter till fordonsindustri och andra verkstadsindustrier. 

Produkterna som tillverkas är högkvalificerade produkter i legerat och rostfritt stål. HT-Svarvs 

produktion innehåller flera olika tillverkningssätt t.ex. kallformning, värmebehandling, skärande 

bearbetning och automation.  

1.2. Problemformulering 

Objektet, själva bussningen, är i nuläget personalkrävande och ergonomiskt belastande. Monteringen 

sker förhand och är därför tidskrävande.  

1.3. Syfte 

Syfte med projektet är att ta fram en lösning för konstruktionen av cellen, så nära färdig lösning som 

möjligt. Lösningsförslaget skall underlätta för hur HT-Svarv kommer att montera ihop bussningen 

automatiskt. Lösningsförslaget kan bidra med att HT Svarv väljer hela lösningen, delar i lösningen 

eller med hjälp av lösningsförslaget kommer fram till andra idéer. 

1.4 Effekt- och projektmål 

Effektmål med projektet: 

 Att som examensarbetare kunna få en skarpare och djupare förståelse vid konstruktion och 

problemlösning åt ett företag innan det verkliga arbetslivet tar vid. 

 Att HT Svarv lättare skall kunna vidareutveckla monteringen för bussningen i framtiden. 

Projektmål: 

 Att ta fram en lösning innehållande deloperationer för montering av bussningen.  

 Att leverera 2D-ritningar över de komponenter som är fastställda för deloperationen. 
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1.5  Avgränsningar  

 Robotstyrning eller programmering av robot ingår inte i projektet då inga robotar har blivit 

valda eller införskaffade till denna cell. 

 Det är endast deloperationer som ingår i projektet. Lastning, paketering eller förvaring av 

bussningarna före eller efter operationerna kommer inte dokumenteras.  

 Hållfasthetsuträkningar har utestängts för att det inte finns exakta mått. 

 Miljö och ekonomi har inte tagits upp i och med val av material görs endast i 

rekommendationer. 

 Alla komponenter redovisas inte eller ritas upp i 2D-ritningar. Många komponenter är 

konstruerade för att visuellt visa den tänkta konstruktionen och sammansättningen av 

operationerna. 

1.6 Disposition 

Rapporten innefattar en teoretisk bakgrund där metoder som har använts förklaras. Därefter beskrivs 

genomförandet av arbetet och vilka koncept som har övervägts och hur val och sållning har gått till. I 

resultatdelen presenteras slutgiltiga koncept och prototyper, vilka även diskuteras i slutsatserna. 

Avslutningsvis presenteras rekommendationer över vilka åtgärder som bör vidtas för fortsatt 

utveckling.  

Planering för examensarbetet och dess upplägg över samtliga veckor visas i ett schema (se figur 1). 

Projektet löper mellan 2013-04-02 och 2013-06-05. 

 

Aktiviteter Varaktighet Tid v.14 v.15 v.16 v.17 v.18 v.19 v.20 v.21 v.22 v.23

Förundersökning 2

Dokument

Projektplan 1

Rapport 2

Lösningförslag 2

Modulering av cell 3

Redovisning 1

a b c d e f
 

Figur 1 GANTT-schema över planeringen 
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2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Idékoncept.  

Under examensarbetet har olika metoder använts för idégenerering och sållning. Metoderna som 

används i kapitlet metod och genomförande är förklarade i detta avsnitt. Detaljens tillverkning i 

verkstaden samt allmänt om företaget beskrivs i följande avsnitt. De komponenter som beskrivs och 

förklaras kommer användas i redovisningen i resultat. 

Brainstorming 

 

Brainstorming är en ofta förekommande metod, skapad av Axel Osborn, där alla idéer dokumenteras 

med t.ex. skisser eller ord. Brainstorming är en idégenereringsmetod som syftar till att hitta nya idéer 

och utveckla kreativt tänkande. Tankar som är udda och lösningar som kan verka omöjliga kan i 

många fall ligga till grund för nya användbara idéer. Tanken är att inget förslag ska uteslutas eller 

värderas i genereringsprocessen. Metoden är oftast in delad i tre olika faser.  

 Idégenerering 

 Idéförädling 

 Prioritering och val 

Fas 1 - Idégenerering. 

I denna fas gäller det att ta fram många olika typer av idéer. Dessa idéer skrivs ner på papper allt 

eftersom nya idéer genereras. Denna fas går ut på att ta fram så många idéer som möjligt, värt att ha i 

åtanke är att inte värdesätta idéerna i denna fas. 

Fas 2 - Idéförädling. 

I denna fas gäller det att ta bort alla idéer som är dubbletter eller väldigt lika varandra. I denna fas 

utvecklas idéerna vidare och kan kombineras ihop med andra idéer. 

Fas 3 - Prioritering och val. 

I sista fasen gäller det att rangordna alla idéer efter de filter som är gällande för idéerna. Det kan vara 

t.ex. Ekonomi, tidsaspekt och befintliga resurser. I denna fas väljer man ut genomförbara idéer, idéer 

som behöver utredas mer och idéer som skall kastas bort. [1] 

Gut feeling 

 

Genererade koncept och idéer kan utvärderas med ”gut feeling”, på svenska översatt som magkänsla. 

Metoden innebär att varje koncepts potential analyseras utifrån bedömarens kunskap och erfarenheter. 

Koncepten värderas till; att inte fungera, kan fungera om små förändringar görs eller sannolikt 

fungerar. [1] 
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2.2 Tillverkning av bussning 

I följande avsnitt beskrivs tillverkningen av bussningens komponenter.  Stor del i tillverkningen är 

konfidentiellt, därför kommer tillverkningsbeskrivningen inte beskriva vissa detaljer eller exakta mått 

vid de olika delmomenten.  

 

 

Figur 2 Bussningens delar 

 

Rör B 

Rörcylindrar skärs upp till rätt längd från råmaterialet. När ett antal bitar har blivit kapade borras ett 

hål genom hela cylindern. Efter borrningen startar invändig gängning. När gängningen är klar sköljs 

röret för att sedan behandlas med härdning och anlöpning. Slutligen behandlas ytan på detaljen innan 

den är klar för montering. 

 

Rör A 

Rörcylindrar skärs upp till rätt längd från råmaterialet, sedan borras ett hål genom hela cylindern. Efter 

borrningen startar utvändig gängning. Röret behandlas med sköljning, härdning och anlöpning för att 

sedan slipas samt ytbehandlas innan montering. 

 

Låsring 

Från råmaterialet kapas skivor upp. Genom skivorna borras ett hål. Efter borrningen sköljs och härdas 

ringen för att sedan ytbehandlas. Låsringen är klar för montering. 

Packning 

Packningen tillverkas inte. Dom inhandlas för Volvo AB. 
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2.3 Tillverkningssätt i verkstaden före automatisering 

 

Rör B spänns fast för hand i en chuck som kan rotera (se figur 2). Smörjfett appliceras på Rör A och 

förs sedan till Rör B som roterar i chucken. Rör A skruvas fast i Rör B. Delen måste lossas manuellt 

från chucken och förflyttas för hand till nästa deloperation.  

 

Figur 2 Uppställning av chuck på verkstaden 

 

Innan Rör A skruvas fast i Rör B fäster operatören, på ena änden, fast packningen samt låsringen på 

Rör A. Detta görs i en hydraulisk press manuellt. Smörjfett appliceras på utsidan av Rör A och skruvas 

sedan fast i Rör B. 

Detta är något man har valt att göra i verkstaden. Företaget som använder bussningen vill inte att 

monteringen går till på detta sätt. Om man fäster fast packning och låsring på ena sidan innan Rör A 

skruvas in i Rör B, kan smörjfett hamna på utsidan. Bussningen sitter fast i bladfjädern när det skall 

lackeras. Finns det smörjfett på utsidan av bussningen kan det komma på bladfjädern också. 

Bladfjädern lackeras efter bussningen har blivit monterad, om smörjfett finns på bladfjädern kommer 

inte färgen att fastna och det saboterar hela lackeringsprocessen.   
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I verkstaden pressas låsringar och packningarna fast i en hydraulisk press. Detta styrs manuellt för 

hand. (se figur 3). Efter att Rör A och Rör B har monteras klart i chucken förflyttas detaljen till den 

hydrauliska pressen som trycker dit den andra packningen och låsringen. Detta utförs med flera tons 

tryck. 

 

         Figur 3 Hydraulisk press i verkstaden 
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2.5 Komponenter 

 

Pneumatikcylinder  

Pneumatiska cylindrar, även kallad för luftcylindrar, finns i ett stort utbud med flera olika varianter. 

Med pneumatiska cylindrar kan det inte uppkomma någon spillolja eller elbrott, då ingen olja eller 

ström behövs för att den skall fungera. De två vanligaste är envägs- och tvåvägscylindrar.  

Tvåvägscylinder fungerar så att det finns två stycken ventiler för tillförsel av luft. En på varje sida av 

cylindern. När luft tillförs i Ventil 1 trycker lufttrycket ut kolven och luften som finns på andra sidan 

av kolven pressas ut genom Ventil 2. (se figur 4) 

 

  Figur 4 Pneumatisk cylinder med tvåvägsventil när den utför tryckkraft 

 

När kolven skall åka tillbaka tillförs luft till Ventil 2 och lufttrycket pressar kolven tillbaka åt sidan 

samt att luften som pressades in i början trycks ut via Ventil 1. (se figur 5) 

 

              Figur 5 Pneumatisk cylinder med tvåvägsventil är den utför dragkraft 
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Det finns även pneumatiska cylindrar med returfjärding. De är uppbyggda så att det behövs endast en 

ventil för tillflöde av luft. En fjäder är monterad i cylindern som antingen trycker ut kolven eller drar 

ihop kolven om ingen luft tillförs.  

Nedanför beskrivs en pneumatisk cylinder med returfjärding. Den har sitt normalläge när kolven är 

hoptryckt. 

 

När luft tillförs trycker luften ut kolven och fjädern pressas ihop inuti cylindern. (se figur 6) 

 

           Figur 6 Pneumatisk cylinder hoptryckt med hjälp av fjäderkraften 

 

När flöde av luft upphör och ventilen är öppen trycks luften i Kolven ut på grund av den kraft fjädern 

har när det är blivit ihop tryckt. Kolven åker tillbaka till sitt normalläge. ( se figur 7) 

 

       Figur 7 Pneumatisk cylinder uttryckt med hjälp av lufttrycket 

Det finns pneumatiska cylindrar med returfjäder åt andra hållet. Att kolven trycks ut med fjäderkraften 

och trycks in med lufttrycket. De pneumatiska cylindrar som används i följande studie har sitt 

normalläge intryckt. [2]  
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Hydraulcylinder 

En hydraulikcylinder fungerar nästan likadant som en pneumatikcylinder. Principen är att omvandla 

hydrauliskt tryck till linjärt mekaniskt arbete. Det som skiljer är själva mediet som används och 

konstruktionen. I en hydraulikcylinder används oftast hydraulolja och ibland vanligt vatten. Det finns 

så kallade dämpare inuti cylinder för att bromsa kolvens rörelse. När kolvens rörelse måste bromsas 

stryper dämparna rörelsen och friktionsvärme bildas. Denna friktionsvärme kan bli väldigt hög ibland 

och på grund utav detta används hydraulolja som klarar av påfrestningarna av värmen bättre än vatten. 

Med hydraulolja blir det mindre förstörelse och läckage. [3] 

Stegmotor  

En stegmotor är en slags elektrisk motor vars rörelse sker i antal steg per varv. Motorn fungerar 

ungefär som en klocka. En klocka har sextio sekunder på ett varv, en stegmotor kan variera hur många 

steg den skall göra per varv. Ju fler steg per varv desto fortare måste motorn snurra för att uppnå 

önskat steg per varv. Denna funktion gör det möjligt att använda samma modell av stegmotorer fast till 

flera operationer.  

Uppbyggnaden i allmänhet är att det finns fyra stycken elektromagneter monterade runt en skiva. 

Skivan brukar vara konstruerad i järn och har kuggar ytterst på kanten. När ström tillkopplas till 

motorn bildas ett magnetfält mellan elektromagneterna och skivan.  

Ett exempel på hur en stegmotor fungerar kan vara att första elektromagneten aktiveras och den 

närmsta kuggen på skivan förflyttas så den hamnar under elektromagneten. Förflyttningen sker med 

hjälp av magnetism. När kuggen är placerad rätt är kuggarna under den andra elektromagneten 

placerad fel. Nästa steg är att andra elektromagneten aktiveras och första avaktiveras. Detta får skivan 

att rotera då närmsta kuggen vid andra elektromagneten tvingas att hamna på rätt plats. Skivan har nu 

roterat några steg. Denna procedur fortsätter till tredje och fjärde elektromagneten, tills den startar om 

igen på första elektromagneten. Beroende på hur länge motorn skall gå fortlöper proceduren om och 

om igen.[4] (se figur 8) 

 
Figur 8 Visuell funktion för en stegmotor  



Konstruktion av automatisk monteringscell 

HT Svarv AB  2014-03-05 

Oskar Edström 

 

11 

 

3. Förstudie 1 

 
I kapitlet genomförande beskrivs arbetet i en kronologisk ordning. Konceptgenerering har genomförts 

utifrån metoden Brainstorming med utgångspunkt från idégenereringen av förstudie 1 och 2. 

Sållning och beslut för vidareutveckling har bedrivits med hjälp av sållningsmetoderna Gut-feeling, 

Brainstorming samt diskussion tillsammans med handledare på HT-Svarv. Sållningar utgår från krav 

och önskemål på produkten. Projektet har planerats och organiserats med hjälp av ett Gantschema.  

En förstudie har genomförts för att undersöka vilket tillvägagångssätt som underlättar arbetet att finna 

de lösningar som eliminerar problemet. Att även finna en grund för hur deloperationerna skall fungera 

och se ut. Genom användning av sållningsmetoderna, ett studiebesök hos HT-Svarv och 

informationssökning på internet har förstudie 1 genomförts. 
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3.1 Uppritning av detalj. 

Innan arbetet för konstruktionen kunde börja, gjordes några val.  

Det första valet var hur alla delar i cellen skulle ritas upp och dokumenteras. I och med att det inte 

fanns något speciellt krav för vilket datorprogram som måste användas, valdes Solid Works.  

Det andra valet var dimensionen för CAD-konstruktionen av cellen. I och med att de enda exakta mått 

som har blivit utdelat var måtten på bussningen, dimensionerades koncepten på konstruktionerna efter 

bussningen . Detta innebar att flera mått i konstruktion kan ändras utan att förändra cellens 

sammanhållning. 

Det tredje valet var att rita upp detaljen i Solid Works, med de ritningar som getts ut av HT-Svarv, för 

att enklare kunna visualisera hur detaljen kan sättas ihop.  

Nedanför namnges de olika delarna i bussningen, dessa namn kommer användas fortsättningsvis i 

rapporten. (se figur 9)  

 

 

Figur 9 Uppritat detalj i Solid Works 
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3.2 Konceptstudie 1 

I följande avsnitt har flera konceptförslag genererats och sedan utvärderats. Vissa beskrivs även med 

för- och nackdelar inklusive kommentarer. Focus har i första hand legat på att finna koncept som 

beskriver hela deloperationen istället för att gå in på detaljnivå, mer som överblickskoncept. Detta för 

att kunna dokumentera något inför nästa studiebesök.  

Deloperationerna är uppdelade i tre stycken sektioner.  

 En sektion för hur bussningen skall skruvas ihop. 

 En sektion hur bussningens packningar skall tryckas fast.  

 En sektion hur bussningen skall tryckas ihop. 

Koncept 1.A 

 

Första prototypen som gjordes var en sammansättning av flera smårobotar som tillsammans skall 

koordinera och sätta ihop detaljen (se figur 10).   

 
 

 
Figur 10 Bild över första prototypen 
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Koncept 1.B 

 

Beskrivning: 

Första deloperationen är att Rör A (se figur 11) skall skruvas in i Rör B (se figur 12). I och med att Rör 

A är längre än Rör B får inte Rör A skruvas in för långt. Detta är för att det skall vara jämnt avstånd 

som sticker ut på bägge sidorna. 

 

 

 Figur 31 Uppritad detalj i Solid Works. Rör A 

 

Figur 12 Uppritad detalj i Solid Works. Rör B  
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Detaljen kan spännas fast horisontellt eller vertikalt. I bägge sätten är det lätt att förflytta detaljen till 

och från deloperationen. Med hjälp av gravitationen kan vissa förmåner utnyttjas vid en vertikal 

uppspänning. Eftersom smörjfett skall appliceras innan Del A skruvas fast, togs det fram en lösning 

som kan göra bägge momenten samtidigt.  

Konceptidén för koncept 1.b bestämdes att ha en elektrisk chuck som är monterat vertikal på ett bord. 

Förflyttningen in och ut ur operationen skulle ske med hjälp av en robot. (se figur 13) 

1: Elektrisk chuck 2: Rör B 3: Rör A 

 

          Figur 13 Konceptidé för operation 1 
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Koncept 1.C 

 

Beskrivning: 

I andra deloperationen skall en packning monteras på varje sida av detaljen (se figur 14). Denna 

packning skall sitta fast mellan Rör A och Rör B. Eftersom Rör A är längre än Rör B, måste 

packningen föras in med en noggrann precision.  

 

   Figur 14 Uppritad packning i Solid Works 
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Packningarna kan sättas dit i en horisontell eller vertikal uppsättning, samt att packningarna kan 

appliceras en åt gången eller bägge samtidigt. Här togs det fram två prototyper. En horisontell och en 

vertikal. 

Horisontellt 

 

Två elektroniska eller hydrauliska pressar trycker fast packningarna på bägge sidorna. Detaljen ligger i 

en fixtur så den inte kan förflyttas förutom att flyttas uppåt. Packningarna sätts på verktygen med hjälp 

av en robot. Dessa verktyg behöver vara tillverkade för utformningen av packningarna samt detaljen. 

(se figur 15) 

1: Verktyg 2: Fixtur 3: Press 

 

 

Figur 15 Konceptidé för operation 2. Horisontell 

 

Fördelar Nackdelar 

1 Enkel konstruktion 1 Osäkert införskaffade av pressarna 

2 Lätt att förflytta detaljen in och ut 2 Svår placering av packningarna på verktygen 

3 Applicerar dit 2st packningar  3 Packningarna kan enkelt ramla av om inga 

magneter används 
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Vertikalt 

En fast ställning med en utstickande axel som med ett urfräst stativ håller detaljen på plats. Detaljen 

förs dit med hjälp utav en robot. Packningarna förs till så kallade patroner som är uppställda på ett 

roterande runt bord. Bordet har borrade hål som är genomgående. Över hålen placeras patronerna. En 

stans eller hydraulisk press trycker upp en stång genom hålet på bordet och trycker upp patronen i 

stativet som håller detaljen. Packningen fastnar på plats och pressen åker nedåt till sitt normalläge.  

När första packningen är placerad så startar stativet och bordet att rotera. Stativet roterar 180  och 

bordet roterar tills att nästa patron är under stativet. När både stativet och bordet har roterar klart 

trycks nästa packning fast i detaljen. När bägge sidorna på detaljen har en packning förflyttas detaljen 

från stativet till nästa deloperation. Både stativet och bordet är försedd med en elektriskmotor för 

rotationen. (se figur 16) 

 

1: Axel  2: Ställning 3: Stativ 4: Rör A & B  

5: Packning 6: Patron 7: Roterande bord 

 

 

          Figur 16 Konceptidé för operation 2. Vertikal 

Fördelar Nackdelar 

1 Flera moment, kan enklare optimeras.   1 Detaljen kan ramla ut ur stativet. 

2 Packningarna sitter med gravitation. 2 Osäkert införskaffade av pressen 

3 Packningar kan fyllas under 

operationen. 
3 Packningarna är svåra att placera på 

patronerna. 
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Koncept 1.D 

 

Beskrivning: 

I tredje deloperationen skall detaljen låsas fast med hjälp av låsringar som pressas fast på varje sida av 

detaljen med flera tons tryck. Viktigt att veta är att en spalt på 1-1.5mm måste finnas på varje sida av 

detaljen för att bussningen skall vara godkänd. 

Eftersom låsringarna kan appliceras både horisontellt och vertikalt, tillverkades två stycken prototyper. 

I bägge uppsättningarna kan låsringarna pressas dit en i taget eller båda samtidigt. Eftersom insidan på 

låsringarna pressas fast i Rör A finns det stor del gods kvar på utsidan.  

Det beslöts att pressa fast låsringarna samtidigt på båda sidorna, detta för att godset som sticker ut gör 

det mer lätthanterligt. Dock gjordes endast en design men med förutsättningar att den kan ställas upp 

eller ligga ner. (se figur 17). 
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Horisontell/Vertikal 

 

På en vägg sitter ett rör, med en fixtur, där bägge låsringarna och detaljen kan träs på. Väggen är 

konstruerat i ett massivt gods för att klara av kraften som pressen trycker på detaljen. Röret är där för 

att hålla låsringarna och detaljen centrerad, eftersom innerradien är den samma på samtliga bitar. En 

hydraulisk press trycker ihop samtliga bitar till en detalj.(se figur 17) 

1: Vägg   2: Fixtur    3: Rör A & B med packningar 

4: Låsring  5: Press    6: Verktyg 

 

 Figur 17 Konceptidé för operation 3. Horisontell 

 

Fördelar Nackdelar 

1 Endast en pressning behövs. 1 Osäkert införskaffade av pressen 

2 Fungerar vertikalt och horisontellt 2 Svår placering med låsringarna 
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4. Förstudie 2 
 

Under ett möte presenterades de prototyper som tagits fram under Konceptstudie 1 för HT-Svarv. Efter 

diskussioner angående de framtagna koncepten togs det beslut över vilka koncept som skulle 

vidareutvecklas. Besöket syftade även till att undersöka tillverkningen av detaljen samt hur övriga 

komponenter konstrueras. 

Allmänna beslut 

Konstruktion och införskaffande av press, robot eller dylikt behöver inte dokumenteras. Om 

användning av en press eller dylikt bör cellen vara konstruerad så att det enkelt går att anpassa 

konstruktionen efter formen på pressen. Cellen skall bestå av flera olika delmoment. Med flera 

delmoment blir det enklare att göra optimeringar samt att alla deloperationer inte står still om en 

deloperation råkar ut för haveri.  Bussningen kommer byta storlek i framtiden. Är cellen uppbyggd 

med flera deloperationer så underlättar det för framtida justeringar.  

Första deloperationen 

 

Det togs beslut att rör A skulle skruvas fast i rör B utan att ta hjälp av roboten. Detta skulle fortsättas 

att vidareutveckla möjligheten till att koppla på anslutning till smörjfettet under processen.  

Andra deloperationen 

 

Det togs beslut att vidareutveckla det roterande stativet med det roterande bordet under. De hade 

tidigare tänkt införskaffa en sådan konstruktion men då till ett annat projekt. De rekommenderade 

också att ta användning av en vibrationsmatare och rullband för att enklare kunna mata fram 

packningarna och låsringarna till varje delmoment. 

Tredje deloperationen 

 

Det togs beslut att ta användning av en hydraulik press, som monteras vertikalt, med en cylindrisk 

press fäst ovanför detaljen. I tredje deloperationen beslöts det att rullband och vibrationsmatare skulle 

tas till användning för att utfördela låsringarna. 
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5. Konceptstudie 2 
 

Efter de beslut som diskuterades fram under mötet hos HT-Svarv genomfördes en liknande 

idégenerering som konceptstudie 1 fast nu med tydligare riktlinjer. 
 
De koncept som vidareutvecklades efter sållning, presenteras i detta avsnitt. Avsnittet kommer 

fortfarande att vara uppdelat i olika deloperationer, fast kommer att presenteras som olika prototyper 

som vidareutvecklas. Detta för att få en enklare förståelse hur var och en av deloperationerna har 

utvecklas under framtagningen.   

Slutligen kommer alla deloperationer sättas ihop på samma bord. Detta underlättar förståelsen för hela 

konstruktionen samt dess uppgift. Koncepten utvärderas med för- och nackdelar inklusive 

kommentarer. 
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5.1 Prototyp 1. 

 

Prototyp 1 innehåller samtliga deloperationer. (se figur 18). 

 

1. Första deloperationen skall skruva ihop de bägge rören.  

2. Andra deloperationen skall trycka in packningen.  

3. Tredje deloperationen skall pressa fast låsringarna  

4. Fjärde deloperationen är kontrollen där detaljen kontrolleras innan produkten blir godkänd.  

I samtliga deloperationer kan det förekomma att vissa komponenter är färgade blå. Blå färg innebär att 

komponenten har sin plats men inte specifikt vilken sorts komponent som skall finns där.   

 

 

Figur 18 Komplett bord över prototyp 1 
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5.1.1 Första deloperationen 

Första deloperationen i Prototyp 1 är konstruerad så att en roterande komponent skruvar ner Rör A in i 

Rör B. Denna komponent placeras ovanför där Rör B spänns fast. Detta för att få en vertikal 

deloperation.  

Eftersom Rör B inte skall rotera behövs en lösning som gör att detaljen sitter fast. Det konstruerades 

gripklor på varderas sida av detaljen och de skall styras med elektriska pulser. Fyra stycken klossar 

monteras vertikalt där Rör B skall stå, detta för att roboten skall enklare kunna placera detaljen. 

Mellan gripklorna och klossarna skruvas ett rör fast med flera hål igenom. Detta rör har även ett hål på 

undersidan för anslutning av munstycke vid applicering av smörjfett. 

För att få den roterande komponenten att lyckas skruva ner hela Rör A i Rör B behövs det en lösning 

som får den att följa med när Rör A skruvas ned. Detta kan lösas med ett gängat hål i locket. I hålet 

skruvas in en stång som kan rotera med hjälp av en motor. På så sätt kan den roterande komponenten 

rotera Rör A samtidigt som stången skruvar ner locket. (se figur 19) 

 

1: Roterande komponent 2: Motor 3: Lock  4: Gripklor 5: Rör för smörjfett 

 

 
Figur 19 Prototyp 1 för första deloperationen 

 

 

Fördelar Nackdelar 

1 Grundkonstruktionen är enkel att 

tillverka. 
1 Flera komponenter som måste köpas 

alternativt konstrueras. 

2 Roboten behöver bara flytta in och ut 

rören. 
2 Osäkert införskaffade av motorer 
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5.1.2 Andra deloperationen 

I den andra deloperationen utvecklas det roterande stativet på samma sätt som första deloperationen, 

att ta användning av gripklor för att hålla detaljen på plats. Stativet sitter fortfarande på en axel i 

ställningen.  

Denna axel sticker ut på baksidan där en elektrisk motor kan sättas fast. Detta för att få stativet att 

rotera. Ett rullband på sidan som visualiserar hur packningarna ska matas fram. En stans monteras på 

undersidan för att visualisera storleken. (se figur 20) 

 

1: Rullband  2: Stativ 3: Gripklor 4: Roterande bord 5: Stans/press 

 
 

 
        Figur 20 Prototyp 1 för andra deloperationen 

 

 
 

Fördelar Nackdelar 

1 Roboten kan enkelt placera detaljen i 

stativet. 
1 Flera komponenter som måste köpas 

alternativt konstrueras.  

2 Roboten kan fylla på packningar 

medan deloperationen arbetar 

2 Osäkert införskaffade av pressen 
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5.1.3 Tredje deloperationen 

 

I och med att tredje deloperationen kan monteras liggandes eller ståendes, kan övriga komponenter 

styra på vilket sätt deloperationen skall konstrueras på. Eftersom andra deloperationen är konstruerad 

med ett rullband passar det att fortsätta med ett rullband till tredje operationen. För att skära ner på 

onödig utrustning konstrueras tredje deloperationen vertikalt, för att utnyttja gravitationen.  

Med hjälp av en stång kan låsringarna falla på plats utan problem. Det enda som behövs är små 

justeringar med hastigheten och höjdskillnaden mellan band och fixtur. Hela ställningen är tillverkad i 

tungmetall för att klara av trycket från pressen. Pressen placeras ovanför och trycker ut sitt munstycke 

nedåt och pressar ihop de tre bitarna.(se figur 21) 

1: Rullband 2: Press  3: Ställning 4: Rör  5: Fixtur 

 
         Figur 4 Prototyp 1 för tredje deloperationen 

 
 

Fördelar Nackdelar 

1 Låsringarna appliceras utan robot.  1 Flera komponenter måste köpas 

alternativt konstrueras.  

2 Roboten kan fylla på bandet samtidigt 

som deloperationen arbetar. 
2 Osäkert införskaffade av pressen 
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5.1.4 Kontrolldel 

 

Första prototypen på kontrolldelen.  

När detaljen skall kontrolleras rullas detaljen på en skena igenom en båge. Rampen har två stycken 

skenor som detaljen rullar över. Om bussningen har för litet eller för stort mellanrum mellan låsringen 

och Rör B så kommer bussningen att klämmas fast och inte kunna rulla igenom rampen. Samt att om 

bussningen deformeras i någon av deloperationen kommer den inte rulla igenom rampen på grund utav 

bågen som ser till att bussningen inte är oval. Om bussningen inte rullar igenom rampen är bussningen 

inte godkänd. ( se figur 22). 

1: Komplett bussning 2: Båge  3: Skena 4: Ramp 

 

 
 

Figur 22 Prototyp för kontrolldel för bussningen 

Fördelar Nackdelar 

1 Enkel konstruktion 1 Finns ingen ställning. 

2 Flexibel 2 Roboten kan få svårt att placera 

detaljen korrekt. 
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5.2 Prototyp 2 

I den andra prototypen har de samtliga tre deloperationerna uppdaterats. Samtliga deloperationer har 

samma uppbyggnad som prototyp 1 (se figur 23). Vissa komponenter är i blå färg. ( se prototyp 1 för 

beskrivning). 

 
 
 
 

 
 

Figur 23 Komplett bord över Prototyp 2 
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5.2.1 Första deloperationen 

Den andra prototypen har vidareutvecklats när det gäller appliceringen av smörjfettet. För att slippa 

göra ett hål i bordet höjs hela deloperationen på fyra ben så att det går lättare att ansluta det munstycke 

som skall användas. En visuell motor fästs fast på toppen av locket där kulstången sticker ut. Detta för 

att lättare vidareutveckla deloperationen med en visuell komponent. (se figur 24) 

 

 
          

  Figur 24 Prototyp 2 för första deloperationen 

 

Fördelar Nackdelar 

1 Enkel konstruktion 1 Fortfarande delar som måste 

konstrueras eller inhandlas. 

2 Flexibel 2 Hela ställningen kan falla omkull 
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5.2.2 Andra deloperationen 

Pressens funktion som trycker in packningarna underifrån har ändrats till en hydraulcylinder. Valet 

gjordes på grund av att ta användning av samma sort hydraulcylinder i andra deloperationen som 

tredje operationen.  För att få en mer lätt åtkomlig konstruktion byttes denna komponent ut. ( se figur 

25) 

 
 

 
            

Figur 25 Prototyp 2 för andra deloperationen 

 

Fördelar Nackdelar 

1 Enklare lösning för inköp eller konstruktion 

av pressen. 

1 Fortfarande delar som måste 

konstrueras eller inhandlas. 

2 Flexibel 2 Hela ställningen kan falla omkull 
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5.2.3 Tredje deloperationen 

I tredje deloperation ändades pressningsdelen ut till en cylindriskform. (se figur 26). För att skära ner 

på användandet av olika komponenter gjordes denna ändring. Ställningen strukturerades om för att få 

en lättare tillverkning samt att enklare kunna ändra fästet för den hydrauliska cylindern. 

 
 
 
 

 
 

Figur 26 Protoyp 2 för tredje deloperationen 

 
Fördelar Nackdelar 

1 Enklare lösning för inköp eller 

konstruktion av pressen. 

1 Fortfarande komponenter som måste 

konstrueras eller inhandlas. 

2 Flexibel 2 Många detaljer att konstruera 
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5.3 Prototyp 3 

I den tredje prototypen har endast den tredje deloperationen uppdaterats. ( se figur 27). Övriga 

deloperationer har samma uppbyggnad som prototyp 2. Vissa komponenter är i blå färg. ( se prototyp 

1 för beskrivning). 

 

 

 
 

Figur 27 Komplett bord över Prototyp 3 
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5.3.1 Tredje deloperationen 

I den tredje prototypen konstrueras ställningen på ett annat sätt. Detta ändrades på grund utav att det 

finns ett brett urval med hydraulcylindrar. För att få en flexiblare konstruktion förändrades ritningen 

för ställningen. ( se figur 28) 

Stången där detaljen och låsringarna träs på har också blivit omkonstruerade. Väggarna runt om 

stången har tagits bort för att förhindra så att det inte uppkommer någon typ av kollision när 

låsringarna faller ner på plats.  

 

 

 

 
    

Figur 28 Prototyp 3 för tredje deloperationen 

 
 

Fördelar Nackdelar 

1 Mer flexibel konstruktion och 

anpassningsbar när det gäller 

införskaffandet av pressen. 

1 Fortfarande delar som måste 

konstrueras eller inhandlas. 

2 Stabil 2 Mycket gods. 
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6. Resultat 
 

Projektets resultat behandlas och presenteras i detta kapitel. Utvärderingar har genomförts efter 

konceptstudie 2. Utifrån utvärderingarna och tillverkade konceptprototyper har korrigeringar och 

förbättringar gjorts för CAD-modellerna. Det innebär att geometrin hos de slutliga koncepten skiljer 

sig från föregående kapitel.  

Vissa detaljer presenteras, i följande avsnitt, med högre detaljnivå än andra detaljer. Detta för att olika 

komponenter, i deloperationerna, behöver inte lika detaljerad nivå för att konstrueras. De med mindre 

detaljer har ett bredare val att omformuleras och ändra mått på, än de med mer detaljer. Var och en av 

deloperationerna kommer presenteras i följande avsnitt. Där förklaras funktionen, modellen, 

tillverkningssätt samt rekommendationer.  
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6.0.1 Komplett bord 

 

Den slutgiltiga konstruktionen består av tre stycken deloperationer och en kontrollmätning. I den 

slutgiltiga konstruktionen finns det fortfarande vissa komponenter som är färgade blå, (se prototyp 1 

för färgade detaljer), Dessa komponenter är inte fastställda eftersom det finns ett brett urval av olika 

komponenter som kan användas vid konstruktionen. Det bidrar med en flexiblare lösning vid 

tillverkning av cellen.  

 

I varje kapitel för deloperationerna kommer rekommendationer att ges ut för vilka komponenter som 

skulle kunna användas och varför.  

 

Nedanför visas det kompletta bordet med samtliga deloperationer och kontrollmätningen. 

Uppställningen av deloperationerna kan väljas fritt. (Se figur 29). 

 

 

 
 

Figur 29 Resultat komplett bord 
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6.1 Första deloperationen 

Den slutgiltiga versionen av första deloperationen är till mestadels uppbyggd av aluminiumlegeringar 

och stål. Aluminium gör så att det går lätt att tillverka samt att det har lägre vikt än stål. Locket och 

klacken är konstruerad i aluminium i och med att det ska förflyttas under operationen. Locket kommer 

att röras uppåt och nedåt. Klacken kommer röras i sidled för att klämma åt Rör B och för att inte 

behöva en kraftig pneumatisk cylinder, konstrueras den i aluminium.  

Stödben och stänger är konstruerat i stål. Stängerna behöver vara stadiga, så att locket hålls på plats 

samt att benen inte får deformeras. Det två hållarna till bägge motorerna är anpassningsbara till många 

storlekar på motorer. Konan som är i gummi kan enkelt appliceras med hjälp av lim. Konan sitter 

fastlimmad på en axel som leder upp till motorn på locket. ( Se figur 30). 

1: Motor 2: Lock  3: Kona  4: Rör A 5: Rör B 6: Motor  

7: Klack 8: Pneumatisk cylinder  9: Gängad stång 

 

   Figur 30 Resultat första deloperationen  
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Splitt vy över första deloperationen 

 

Nedanför visas en splitt vy för första deloperationen. I denna splitt vy visas det rör, där smörjfett ska 

anslutas, och hur motorerna monteras. (se figur 31). 

 

    Figur 31 Splitt vy över första deloperationen 
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Första deloperationens funktion 

 

Steg 1.  

Rör B placeras nedtill och träs över på röret som sticker upp. En pneumatisk cylinder drar ihop så att 

den lösa klacken följer med och gör så att hela röret kläms fast. (se figur 32) 

 
Figur 32 Vy över fästanordningen för Rör B 

Steg 2.   
Smörjfett sprutas ut på insidan av detaljen med hjälp av röret som sticker upp och kan anslutas på 

undersidan av deloperationen. (se figur 33) 

 

Figur 33 Vy underifrån där smörjfett kan anslutas 
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Steg 3.  

Rör A placeras på toppen av Rör B. Den elektriska motorn, som sitter på locket, börjar rotera konan. 

(se figur 34) 

 

 

Figur 34 Vy över locket 

Steg 4.  

Den elektriska motorn, som är placerad på undersidan, börjar rotera så att stången som går igenom 

hela deloperationen upp till locket börjar rotera. Lockets mittenhål på toppen är gängat så när stången 

börjar snurra skruvas locket nedåt. (se figur 35) 

 

 

Figur 35 Vy där motorn sitter på undersidan 

Steg 5. 

Samtidigt som locket skruvas nedåt så roterar den konan. När locket har kommit tillräckligt långt ner 

så trycks konan fast på insidan av det Rör A som gör att Rör A skruvas ner i Rör B. 
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6.2 Andra deloperationen. 

Den andra deloperationen är till mesta del konstruerad i stål och aluminiumlegering. Locket och 

stativet får inte vara tungt. Hela stativet skall kunna rotera 180 med hjälp av en stegmotor. Storleken 

på den pneumatiska cylindern är liten. Den måste klara av att hålla stängt locket när stativet roterar 

med detaljen i. Skivan och patronerna är valda till aluminium, dessa komponenter kan bytas ut till 

annan metall. Benen, bordet och ställningen till stativet är valt i stål. Dessa komponenter måste klara 

av att bära upp en tung last samt stå emot små vibrationer som kan uppkomma. (se figur 36) 

Runt patronernas topp limmas det fast en magnetring, detta för att roboten enklare kan applicera fast 

packningen.  

1: Lock  2: Stativ   3: Magnetring   4: Patron  5: Skiva  

6: Hydraulisk cylinder   7: Pneumatisk cylinder  8: Motor 

 

Figur 36 Resultat andra deloperationen 
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Splitt vy över andra deloperationen 

 

Nedanför visas en splitt vy för andra deloperationen. I följande splitt vy visas axeln som går från 

stativet och på baksidan av ställningen, där motorn är fastmonterad. Axeln som går genom bordet från 

skivan till undersidan av bordet visas även. Via splitt vyn visas hållaren av detaljen i stativet samt 

hålen där packningarna förs igenom. (se figur 37) 

 

 
Figur 37 Splitt vy över andra deloperationen. 
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Andra deloperationens funktion 

Steg 1.   

När Rör A är fastskruvat i Rör B placeras detaljen in i stativet. Stativet är från början öppet. Den 

pneumatiska cylindern stänger locket över rören, så att de sitter fast. (se figur 38) 

 

 

 
          Figur 38 Vy över stativet 

Steg 3. 

Den hydrauliska cylindern pressar upp stången genom bordet och skivan. Patronen är konstruerat att 

passa toppen på stången och följer med rörelsen uppåt. Första packningen trycks fast mellan Rör A 

och Rör B som sitter fast i stativet. (se figur 39) 

 

 
Figur 39 Vy över skivan och patronerna  
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Steg 4.  

När cylindern har sjunkit tillbaka roterar stativet 180grader med hjälp av motorn på baksidan av 

ställningen. Motorn sitter monterad på samma axel som stativet är anslutet till. (se figur 40) 

 

 
  Figur 40 Vy över stativets baksida 
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Steg 5.  
Medan stativet roterar så roterar skivan också. Skivan roterar med hjälp av motorn på undersidan. 

Skivan snurrar tills nästa patron är på rätt plats under stativet.  (se figur 41) 

 

 
   Figur 41 Vy från sidan av pressningen 

 

 

Steg 6.  

Cylindern pressar upp stången genom bordet och skivan. Patronen med packningen på toppen trycks 

på plats mellan Rör A och Rör B. När packningen har tyckts fast sjunker cylindern återigen ned och 

den pneumatiska cylindern lossar på locket så att roboten kan för flytta detaljen till nästa deloperation. 

Roboten kan mellan varje pressning fylla på packningar på de patroner som är utan.  
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6.3 Tredje deloperationen. 

Tredje deloperationen är konstruerat i ett massivt metallstycke, i och med att det skall klara av att 

motstå flera tons tryck behövs det mycket gods. Stången och foten är konstruerade i samma stycke. 

Stången kan svaras fram och foten kan tillverkas i en fräs. Materialet är valt till aluminium. Visar det 

sig att aluminiumet inte kommer att klara av trycket går det att byta ut dessa till stål. Då behöver det 

nog gängas ett hål i mitten på foten och skruva dit stången, istället för att ta fram bägge i samma 

stycke. Den hydraulcylindern kan variera utan problem då stor yta till godo finns på ramen. (se figur 

42)  

 

1: Verktyg 2: Stång 3: Fot  4: Hydraulisk cylinder  5: Ram 

 

 

Figur 42 Resultat för tredje deloperationen 
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Splitt vy över tredje deloperationen 

 

Nedanför visas en splitt vy för tredje deloperationen. Bilden visar hur den hydrauliska cylindern 

pressar ner kolven så att låsringarna trycks fast i bussningen. Där detaljen sitter fast visas den stång 

som gör att detaljen är centrerad samt att låsringarna enklare kan ramla på rätt plats. (se figur 43) 

 

 
Figur 43 Splitt vy över tredje deloperationen 
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Tredje deloperationens funktion 

Steg 1. 

Bandet matar fram en låsring som är vänd med yttersidan nedåt. Låsringen styrs så att den hamnar 

centrerat på bandet med hjälp av styrarmar. Bandet matar sakta fram låsringen så att den faller ner och 

träs på stången.  

 

Steg 2. 

Roboten applicerar dit detaljen över stången.  

 

Steg 3. 

Bandet matar igång och kör fram nästa låsring. Låsringen är placerad med baksidan uppåt. Bandet 

matar sakta fram låsringen så att den faller ner och träs över på stången.  

 

Steg 4. 

Den hydrauliska cylindern pressar ner verktyget och trycker ihop de två låsringarna på varje sida av 

detaljen. ( se figur 44) 

 

 

 
              Figur 44 Vy över tillförningen av låsringarna 
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7. Förslag på tillverkningssätt för deloperationerna.  
 

Tillverkningssätt deloperation 1 

Nästa alla delar går att tillverka i en verkstad. Samtliga aluminiumdelar kan tillverkas i en fräs. Benen 

och motorhållarna kan antingen fräsas ut eller svetsas ihop i stål. Gängningen i locket, samt på mitten 

av stången, kan göras manuellt eller i maskin.  

Tillverkningssätt deloperation 2 

Skivan och patronerna kan svarvas ut manuellt eller i maskin. Stativet är uppbyggt med tre stycken 

aluminiumplattor som skruvas fast i varandra. Dessa plattor går att fräsa ut. Ben, bord och ställning 

kan antingen fräsas ut eller svetsas fram i stål. Samtliga hål kan borras eller fräsas fram. Axeln som 

håller stativet och motorn på plats samt axeln som håller skivan och motorn under bordet på plats, kan 

svarvas fram utan avancerad teknik.  Samtliga detaljer är fastskruvade.  

Tillverkningssätt deloperation 3 

 

Ramen kan svetsas ihop med en svets. Samtliga delar kan svetsas fast men konstruktionen är gjord så 

att foten skall skruvas fast i ramen. Detta för att om foten går sönder går det lättare att byta ut om den 

inte är fastsvetsad. Om stången skall tillverkas bör den svarvas fram med noggrannhet. Stången får 

inte vara oval eller för platt på toppen då låsringarna skall fall ner från ett band och träs över stången. 

Placeringen av bandet måste göras med genom prövning. Några specifika mått var den ska placeras 

finns inte. Vart den ska placeras beror på vilken typ av band som används, vilket slags bord den står på 

och hur ramen är designad.   
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8. Diskussion och slutsatser 
 

I detta kapitel diskuteras resultatet av projektet med utgångspunkt från syftet och uppdragsgivarens 

krav och önskemål på produkten. Kapitlet tar även upp diskussioner kring åtgärder som bör vidtas för 

vidareutveckling av produkterna, metoder som använts för beslut, idégenerering samt åsikter om hur 

arbetet har genomförts och utvecklat författaren inom produktutveckling.  

Syftet med arbetet var att ta fram en konceptstudie för en lösning hur monteringen av en bussning 

skulle kunna ske automatiskt istället för manuellt. Projektet har utgått från krav och riktlinjer från HT-

Svarv vilka har varit uppdragsgivare för examensarbetet. Koncepten är således jämförbara, de flesta 

krav och önskemål för produkten uppfylldes. Krav som t.ex. fleroperationer och att det inte skulle vara 

monterat i samma station. Konstruktionens flexibilitet har varit dominerande under projektet. 

Värt att notera är att framtagna koncept endast är förslag på hur produkten skulle kunna fungera och 

utformas. För att fullfölja projektet måste detaljerade utredningar göras kring samtliga deloperationer. 

Dessa scenarion bör analyseras med tester av funktionsprototyper. Ritningarna som har tagits fram 

samt 3D-modellerna beskriver endast examensarbetets resultat och är inte menade att direkt användas 

som underlag för tillverkning. Ritningarna medföljer CAD-geometrin vid inlämnandet till 

uppdragsgivaren. Om ett liknande projekt genomförs igen, bör uppgifter delas upp på, för att 

effektivisera arbetet.  

Problem uppstod då det inte fanns några specifika avgränsningar från uppdragsgivaren. Då arbetet 

endast var att ta fram en konceptstudie medförde det att om det inte fanns några avgränsningar kunde 

arbetet bli väldigt detaljerat och stort.  Ett studiebesök gjordes hos HT-Svarv för att skaffa en djupare 

bild på problemet som fanns vid hopsättningen av bussningen. Detta var lärorikt och gav ökad 

förståelse för att kunna få en fortsatt utveckling. För att öka informationsnivå modellerades koncepten 

i Solid Works. För och nackdelar klargjordes tydligare och en mer rättvis bild kunde erhållas inför 

jämförelse och sållning. Tidigare skeptiska argument mot de olika deloperationerna kunde motbevisas 

genom modelleringen av operationerna. 

En ökad förståelse inom produktutveckling och konstruktion har erhållits under projektet, då verkliga 

förhållanden förekommit. Företagskontakter, produktkrav och dokumentation har bidragit till detta. 

Examensarbetet har resulterat i flera konceptförslag över deloperationerna 

 

Åtgärder som bör genomföras för fortsatt utveckling av produkterna: 

Se över måttsättning och toleranser för nya detaljer. 

Förstärkningar kring belastade ytor bör utvärderas. 

En Hållfasthetsanalys bör genomföras för produkterna. 

 Byta ut skruvarna till längre mått för att operationerna skall kunna monteras/demonteras mer 

effektivt.  

En prototyp bör tillverkas för varje koncept och testas. 
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