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Sammanfattning
Examensarbetet har gjorts på uppdrag av Hjullastartillverkaren Ljungby Maskin AB. Ljungby
Maskin är just nu i en expansiv fas med utbyggnad av bland annat svetsverkstad och
lackering. I samband med detta skall de även byta från stationsmontering till produktionslina.
Det finns då behov av någon typ av transportmetod för att förflytta hjullastarna. Första steget
i projektet var att bestämma vilken typ av flyttmetod som ska användas. Rune Andersson en
av handledarna vid Ljungby Maskin, var från början inne på att använda luftkuddar som
flyttmetod. Efter att bakrundstudien var gjord visade det sig att detta inte var den metod som
lämpade sig bäst för detta projekt.
För att komma fram till detta gjordes bland annat ett studiebesök på Atlas Copco där
granskade deras produktionslinor och diskussion fördes med deras produktionsutvecklare.
När transportmetoden var bestämd konstruerades fixturerna utifrån detta. Metoderna som då
användes var framför allt Fredy Olssons Princip- och Primärkonstruktion. Detta resulterade i
totalt 12 olika konstruktioner. Pugh-matriser gjordes på de olika konstruktionerna för att
konstatera vilka konstruktioner som skulle användas. Fullständiga CAD-modeller togs fram
på de konstruktioner som fått högst betyg. Via produktutkast bestämdes det vilka delar som
skulle köpas in samt konstrueras själva. Kompletta detaljkonstruktioner gjordes på dessa
delar. För att säkerställa detaljernas hållfasthet gjordes FEM-analyser i CATIA V5.
Slutsaten blev att projektet kommer vara ett bra underlag i Ljungby Maskins utveckling av
den nya monteringen och bidra till att kunna minska lagret samt öka produktionen.
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Abstract
This bachelor thesis was made on behalf from the wheel load maker Ljungby Maskin AB.
Ljungby Maskin is right now in an expansive stage with a development of the welding
workshop and the paint shop. In relationship to this they are also changing from station
assembly to production line. Because of the progress they have needs of some type of
transport method. The first step of the project was to decide what method that should be used.
Rune Andersson, one of the supervisors in the project was at first into using air caster/air
bearings to transport the production. However after some research the result was that air
caster wasn’t the best method to use.
To make this conclusion a visit at Atlas Copco was made to see their production lines and a
discussion with the production developer at AC was made.
After the method was decided, the design of the fixtures could be made. The method to make
the design was principle and primary design by Fredy Olsson. The output from this gave in
total 12 different constructions. Pugh-matrix was made at the different constructions to be
sure which one that should be used. Complete CAD-models were made for the constructions
that got the highest mark. Through a product draft it was determined which details that should
been bought and which should be self-designed. Complete detail constructions were made at
these parts. To ensure the strength of the parts, FEM-analysis was made in CATIA V5.
The conclusion was that the project will be a good support in the development of the new
assembly workshop at Ljungby Maskin AB and that it will contribute to a smaller storage and
increase the production.
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1 Introduktion
1.1 Bakgrund
Studenterna kom i kontakt med Rune Andersson på Ljungby Maskin som i
dagsläget tillverkar hjullastare. Vid ett möte berättade Rune att de är i en
expansionsfas med en tillbyggnation pågående. De ska utveckla monteringen och
byta från dagens stationsmontering till produktionslina.
Anledningarna till ett byte är flera. Till att börja med har Ljungby maskin vuxit ur
lokalerna. Det skall bli en ny lackering, svetshall och monteringen. Med den
nuvarande stationsmonteringen har varje hjullastare sin egen plats. Ett tomt chassi
kommer dit och är kvar där tills hjullastaren i stort sett är klar. Vid varje station
har alla artiklar lagerplatser. Detta gör att lagret blir onödigt stort och tar extra
plats. Vid ett byte till produktionslina krävs det endast att artikeln har lagerplats
på det stället av produktionslinan där den behövs. Det som Ljungby maskin först
och främst behöver för att kunna byta till en produktionslina är ett
transportredskap för att kunna flytta hjullastaren framåt i produktionen. Redskapet
ska vara enkelt och flexibelt att använda. Det finns idag många olika metoder för
att transportera produkten i tillverkningsprocessen. Målet är att ta fram minst tre
olika metoder som passar Ljungby maskin och jämföra dem för att sedan välja en
och bygga vidare på.
1.2 Företagspresentation
Det startade redan 1960 av Rune och hans bror Holger Andersson som då verkade
under namnet Bröderna Anderssons mekaniska. Förmågan att kombinera det bästa
från andras lösningar med egna geniala idéer bidrog till att bröderna lyckades
producera tekniskt bra maskiner. De hade inte så mycket fokus på design, men
maskinerna var ändamålsenliga och framförallt tillförlitliga – ett koncept som
Rune tog med sig när han började tillverka hjullastare. Truckarna blev därför
prisvärda och lättsålda. På 70-talet skiljde sig bröderna åt och 1983 byggde Rune
sin första egenkonstruerade hjullastare. Idag har Ljungby Maskin cirka 100
anställa och tillverkar cirka 160 maskiner om året. De tillverkar hela hjullastaren
själva, från plåt till färdig maskin. (Ljungby Maskin AB, 2017)
Hjullastare är en anläggningsmaskin i huvudsak avsedd för lastning och hantering
av exempelvis grus och sand med skopa. Eftersom hjullastarens verktyg är
utbytbart kan den även användas för skottning på vintern.
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1.3 Syfte och mål
Syfte med projektet var spara tid, plats och öka kvalitén på produktionen.
Målet är att ta fram tillverkningsunderlag till en transportanordning som ska
underlätta och smidigt kunna flytta produktionen framåt i produktionslinan.
1.4 Problemdefinition
Ljungby maskin skall implementera en produktionslina och då krävs det
förändringar i tillverkningsprocessen. Ett problem är att produktionslinor kräver
en smidig transportering mellan de olika stationerna. Hjullastare byggs på tunga
chassin och därför krävs ett system som kan hantera att lyfta och transportera
chassit mellan stationerna. Transportsystemet ska klara av att möta Ljungbys krav
det vill säga användarvänlighet, funktion, kostnad samt standarder och krav från
arbetsverket.
1.5 Kravspecifikation
Transportanordningen ska hantera flera olika chassin där L9 och L11 har ett, L13
och L15 har ett och modell L18 har ett chassi. Så det är alltså tre olika chassin.
Tanken är att anordningen i möjligaste mån ska gå att använda till så många
chassin som möjligt. Ljungby maskin har L20, L25 och L30 också, men volymen
är mycket liten så behovet av lina finns inte där. Transportanordningen måste
även uppfylla eventuella standarder och kvalitetskrav. Kravspecifikationen (se
figur 1.1) är på hela utrustningen. Kravspecifikationer på specifika detaljer finns
under respektive konceptgenerering. Figur 1.2 och 1.3 visar förtydligande av krav
A.3 och A.4. A.3 är ett krav om VBG-drag skall monteras, VBG är en
draganordning som används för att dra släp.
Kravspecifikation Transportanordning
Beteckning
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9
A.10
A.11
A.12
A.13

Specifikation
Skall klara av 15 ton
Anordningen skall vara i ergonomisk arbetshöjd, cirka 30 cm
Området på figur 1.3 som är rödmarkerat får ej övertäckas och störa montering av tank
Området på figur 1.2 som är rödmarkerat får ej övertäckas
Metoden skall ej störa vid montering
Metoden skall ej skada lacken på chassit
Enkel att montera (max 10 minuter)
Anordningen skall gå att förflytta i sidled
Fungera till så många chassin som möjligt (anpassningbar)
Anordningen ska kommunicera med användaren
Anordningen skall i möjligaste mål gå att tillverka på Ljungbymaskin
Undvika modifiering av golv
Undvika modifiering av byggnad

Figur 1.1 Kravspecifikation transportanordning.
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Krav/önskemål
K
K
K
K
K
K
K
K
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Figur 1.2 Visar en bild på chassit med ett rödmarkerande område som inte får betäckas.

Figur 1.3 Inom det rödmarkerade område skall tanken monteras.

1.6 Avgränsningar
Projektet avgränsades till att ta fram tillverkningsunderlag för en
förflyttningsutrustning till Ljungby Maskin. Innan Utrustningen används måste
den CE-märkas, detta kommer dock lämnas till fortsatt arbete utanför denna
rapport.
1.7 Individuella ansvarsområden/insatser i examensarbetet
Rapportskrivningen har delats in under arbetets gång för att få en jämn och
kontrollerad struktur där båda skribenterna bidrar med idéer och diskuterar
igenom de olika områdena noggrant innan materialet skrivs ned. Om den ena
skribenten skriver ett kapitel läser den andra skribenten igenom texten noga och
bidrar med sina referenser och tankar. Detta resulterar i en mer sammanhängande
text.
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2 Teoretisk referensram
2.1 Monteringslinjer
Traditionellt används monteringslinjer för produkter som är identiska, vilket
innebär att det är standardiserat arbete som utförs. Monteringsmomenten måste
göras i en viss ordning och alla produkter går samma väg. På monteringslinjen
finns ett antal stationer och vid varje station finns en eller flera montörer (Sarker
& Pan, 1998). Det finns olika typer av monteringslinjer (Se figur 2.1).

Figur 2.1 Monteringslinjer

Enmodellslinje
Ur tillverkarens synvinkel är det att föredra att endast tillverka en modell eftersom
den mest effektiva metoden är en enmodellslinje där de flesta moment är
standardiserade. En enmodellslinje ställer inga höga krav på montören och
inlärningstiden är kort (Sarker & Pan, 1998).
Blandade modeller
Det ideala för Ljungby Maskin hade varit att kunna ha flera modeller
slumpmässigt på samma linje. Detta betyder att ordningen maskinerna kommer i
kan ändras från gång till gång och anpassas direkt efter kundernas efterfrågan.
Fördelen när flera modeller monteras på samma lina är att kostnaden blir lägre än
om flera olika linjer skulle byggas. Dessutom har en sådan linje kortare svarstid
då ändringar i efterfrågan görs. Detta innebär att montörernas arbete inte är
samma på varje produkt. Variationer finns även inom varje modell i form av
exempelvis olika utrustning. Antalet modeller på en blandad linje bör hållas lågt
för att kunna hålla kostnaderna nere. Variation i monteringstid är vanligt och är
svårt att hantera, det uppstår lätt slöseri i form av outnyttjad tid (Sarker & Pan,
1998).
Balansering av en produktionslinje innebär att de olika momenten fördelas så
takttiden blir jämn. För att balansera en enmodellslinje krävs det generellt att
antingen minimera cykeltiden eller att minimera antalet stationer på linjen för att
få en kostnadseffektiv montering. Att göra en effektivisering är mycket enklare på
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en enmodellslinje än på en linje med flera modeller eftersom det inte finns några
analytiska metoder. Även en uppskattning av linjens genomlopp kan vara svår
eftersom varje produkt har olika monteringstid. För att förenkla balanseringen är
det också viktigt med kittning och förmontering för att minimera antalet moment
under ett steg. När förmontering utökas till hela moduler finns det stora
möjligheter att få ner monteringstiden på produktionslinjen. Exempel på moduler
kan vara förarhytten och framchassit. (Bukchin, 1998)
2.2 Produktion, Kostnad och Kvalité
Dagens industrisamhälle bygger på effektivitet och kvalité för att möta konkurrens
utifrån och hänga med på den globala marknaden. Ljungby maskin möter detta
med att utveckla sin tillverkningsprocess. Det gamla systemet bygger på
stationsmontering och tanken är att en övergång till produktionslina skulle
innebära ett bättre flöde och därmed minska spill, lagerplats och monteringstid i
produktionen. Produktionslina medför nya problem och ett av de som måste lösas
är transportanordningen mellan stationerna.
När linproduktion används betyder det oftast att en montör monterar en artikel
eller en del av produkten beroende på strategi och kvantitet. Då Ljungby maskin
inte har en jättestor kvantitet kommer en hjullastare spendera uppåt en dag på
varje station och därefter flyttas framåt i linan. Ett byte kommer även medföra
tidsbesparing samt en högre kvalité eftersom varje montör är specialiserad på en
viss del av produkten.
Bytet medför också att Ljungby maskin går mot en mer lean-production inriktad
produktion. Lean-production är en produktionsmetod som upptäcktes av Toyota
på 80-talet. Metoden används för att öka lönsamheten och eliminera alla faktorer i
produktionen som inte skapar värde för slutkunden. Det kan exempelvis vara att
inte lägga tid på onödiga saker, överproduktion och onödig transport. (Liker,
2006)
Nackdelen med linproduktion är att produktionen blir mer låst och det blir svårt
att tillverka olika artiklar. Nu tillverkar Ljungby maskin endast hjullastare (med
tillbehör). Problemet är att det skall vara flera olika modeller i samma lina samt
att det är olika utrustningsnivå på alla hjullastare. Flexibilitet är en av Ljungby
maskins fördelar vid en jämförelse mot konkurrenter. Att kunna erbjuda precis det
kunden vill ha är viktigt. Så linan måste vara en blandmodellslinje då har man
flera olika produkter i samma produktionslina. Det kravet som då finns för att det
ska fungera är att produktionstiden måste vara lika lång. Det kräver med andra ord
mer förarbete och planering så att de hjullastarna som tar längre tid får mer
arbetskraft. Det är ett sätt att lösa problemet på. (Kim & Gershwin, 2005) Ljungby
Maskin har istället löst problemet på det sättet att de har två produktionslinor. En
standardlina där alla hjullastare kommer gå, om det är en maskin som av någon
anledning saknar en artikel eller har extra mycket utrustning. Då ska den
maskinen gå att skjuta i sidled till reservlinan. Så att hjullastaren efter i linan går
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att skjuta före. På så vis går det eliminera problemet med olika produktionstider.
(Linck & Cochran, 1999)
2.3 Produktutveckling och konstruktion
Nu för tiden är CAD program ett av de viktigaste verktygen i ett
konstruktionsbaserat ingenjörsarbete. Dock medför detta en del utmaningar, bland
annat kommunikationen mellan konstruktör och konstruktionsanalytiker.
Eftersom de jobbar och är ansvariga för olika områden har de inte alltid insikt i
varandras olika sätt att jobba. En integration mellan områdena är av stor betydelse
för att få en ökning av effektivitet vid konstruktion och utveckling av produkter.
För att lösa detta har några svenska företag börjat använda sina konstruktörer för
att använda analysverktygen inbyggda i CAD-programmen. (Eriksson, Bjärnemo,
Motte, & Petersson, 2014) I litteraturen om produktutveckling och CAD-program
är båda processerna väl beskrivna. Detta kan dock inte sägas om samverkan
mellan de två processerna. Detta är ett växande problem då det representerar
kärnan för effektiv produktutveckling. För att effektivisera detta projekt kommer
CAD programmet CATIA V5 användas. I CATIA finns det en arbetsbänk för att
utföra FEM analyser. I CATIA finns även Abaqus, detta är ett analys verktyg för
mer avancerade analyser vilket inte kommer användas i detta projekt. (Motte,
Eriksson, Peterson, & Bjärnemo, 2014)
Inom området produktutveckling och konstruktion finns det många publikationer
som bygger på produktframtagning. De förklarar konstruktionsmetoder och
processer som bygger på att använda olika modeller för att ta fram en produkt.
Framtagningsprocesserna är indelat i olika beslutsmetoder, faser,
konstruktionsaktiviteter och steg beroende på författaren. Några olika exempel på
produktframtagningsmetoder är (Ulrich & Eppinger, 2012); (Ullman, 2010); (Otto
& Wood, 2001); (Olsson, 1985). Modellerna kan skilja sig väldigt mycket mellan
varandra vilket gör att företag oftast applicerar och anpassar olika modeller för
olika projekt. En viktig del i ett projekt är att konstruktörer och designers kan
samspela så det inte blir missförstånd mellan de två parterna (Motte, Eriksson,
Bjärnemo, & Petersson, 2013).
2.4 Standardisering
Standarder är gemensamt överenskomna lösningar på återkommande problem.
Standarder finns inom alla områden: från den enklaste spik och skruv till
datakommunikation, industri, vård och miljö. I stort sett alla delar av vår tillvaro
berörs av standarder. Hur vår produkt kommer att standardiseras beror helt på hur
den färdiga lösningen ser ut. Om den räknas som maskin så måste den till
exempel gå under maskindirektivet. (Swedish Standards Institute , 2017)
Maskindirektivet anger vilka grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller
för alla maskiner som släpps ut på marknaden inom EU. Genom att använda
harmoniserade standarder så kan man uppfylla maskindirektivets krav. Att en
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standard är harmoniserad mot maskindirektivet innebär att den är framtagen
utifrån direktivets krav. (Swedish Standards Institute , 2017)
CE märkning är ett sätt att märka en produkt och garantera att den uppfyller EU:s
miljö-, hälso- och säkerhetskrav. Det är tillverkaren eller importören som intygar
och står för att detta genom att lämna in en “försäkran om överensstämmelse”.
Om en produkt anses som riskfylld kan den behöva prövas i flera oberoende organ
som är certifierade av EU. Vid utveckling av en fixtur likt projektet bör den CEmärkas. (Swedish Standards Institute , 2017)
Fixtur är en del som fästes antingen på transportanordningen eller på produkten
som skall lyftas. Det är den delen som kommer behöva CE-märkas då den klassas
som lyftredskap. “Lyftredskap: Komponent eller utrustning, som inte är monterad
på en lyftande maskin, vilken möjliggör hållande av lasten och är placerad
antingen mellan maskinen och lasten eller på själva lasten eller är avsedd att
utgöra en integrerad del av lasten, och som släpps ut på marknaden separat:
kättingsling och komponenter till sådana betraktas också som lyftredskap.”
(2008:3, 2014)
2.5 Transporttekniker
Vid utveckling av en produktionslina finns det många program för att simulera
detta som många universitet utbildar i. Dock är produktionslinor ofta mycket
komplicerade sammansättningar mellan mer traditionella maskiner, automatiska
och datoriserade maskiner, monteringsstationer och olika typer av transportmedel.
Utveckling av produktionslinor måste ske noggrant, kräver kunskap samt
erfarenhet inom många områden. Industrin vill vara flexibel, konkurrenskraftig
och hålla kostnaderna nere genom att minska antalet prototyper och tester.
Produktionen planeras i detaljer, både lång- och kortsiktigt. Om det går att
simulera finns det möjlighet att kontrollera beteendet vid införandet av en lösning
eller borttagning av problem. Andra problem som går att upptäcka med en
simulation är exempelvis: flaskhalsar, flexibilitet och kapacitet på systemet, antal
samt typer av maskiner och antal personal som behövs. (Rostkowska, 2014)
Luftkuddar
Luftkuddar har en lång historia som börjar redan i början på 60-talet. Harry A
Mackie då anställd på General Motors var den som kom med iden. Ändamålet
med patentet var att åstadkomma ett förbättrat transportbandssystem. Detta var
den första luftkudden gjord för att vara på marken. (Mackie, 1961) Patentet
förbättrades sedan av Snoeyenbos David R. Med detta patent tillverkade GM
luftkuddar i flera år. Rättigheterna såldes sedan till Snoeyenbos som då startade
Airfloat Corp 1967. Än idag tillverkar Airfloat luftkuddar och andra typer av
förflyttningsmetoder. (Snoeyenbos, 1964), (Airfloat, 2017) Fördelen med
luftkuddar är att en tunn luftfilm bildas mellan kudden och golvet. Detta gör att
godset kan förflyttas med minimal friktion. För att se tydligare förklararing av
funktion med film se (Airfloat, 2017).
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Maskinskridskor
Principen för maskinskridskor uppfanns redan på tiden då egyptierna byggde
pyramider. De placerade då cylindriskt formade stockar under de tunga
stenblocken för att använda stockarna som hjul och i sin tur kunna förflytta
ekipaget framåt. Dagens maskinskridskor fungerar så att de är cylindriskt formade
hjul med ett lager i som sin tur är fäst i en platta via en axel. Metoden kan förflytta
ekipage på upp till 100 ton beroende på konstruktion. Metoden ger en begränsad
rörelse som innebär en last på den bärande ytan av skridskon. Kraften överförs
sedan ut i hjul och fördelas på ytan ut mot underlaget. (Barnett, 2003)
2.6 Fixturer
Vid tillverkning kan kostnaden för fixturer vara så hög som 10-20% av den totala
tillverkningskostnaden. För att minska tillverkningskostnaden är det viktigt att
fixturer är designade så att de är anpassningsbara till så många arbetsstycken som
möjligt. Fixtur är en sorts ställning vars uppgift är att hålla arbetsstycket på plats i
en fast position under tillverkning, montering och undersökning. Vid framtagning
av en fixtur krävs det vissa konstruktionskrav (Zhang & Bi, 2001) skrivna nedan:
Stabilitet i vilande läge
Alla supportytor från fixturen måste ha kontakt med Arbetsstycket så att
arbetsstycket vilar endast på fixturen. (Zhang & Bi, 2001) Det finns olika
applikationsmetoder som tillämpas efter situationen mellan fixtur och
arbetsstycke. (Z. An & Rong, 1999) Se bilaga 6 för de olika metoderna.
Spännkraft
När klämkraft appliceras på arbetsstycket bör klämkrafterna inte rubba den
ursprungliga positionen på arbetsstycket då det kan resultera i obalans och i sin tur
skador på både personal samt arbetsstycket. (Zhang & Bi, 2001)
Tillgänglighet/montering
Tillgängligheten för montörerna skall vara god det vill säga att geometrin av
fixturen är väl anpassad för att inte störa montering och tillverkning. Fixturen
måste även vara effektiv för montering och avmontering från arbetsstycket.
(Zhang & Bi, 2001)
2.6 Ergonomi
Ergonomi är ett begrepp som kopplar tekniken till människan för att förebygga
olycksfall och ohälsa. (Arbetsmiljöverket, 2017) Enligt Arbetsmiljöverket har
antalet arbetsskador minskat under de senaste åren (Arbetsmiljöverket rapport
2007:6) dock är det fortfarande förhållandevis högt bland montörer. En bra
arbetsställning kännetecknas mestadels av att kunna arbeta i upprätt position med
händerna nära kroppen och sänkta axlar. Den optimala arbetshöjden är
armbågshöjd. Olika arbetsplatser vidtar olika åtgärder för att uppnå denna höjd.
Bland annat höj och sänkbar utrustning för att anpassa sig efter individen.
(Arbetsmiljöverket, 2017)
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Figur 2.2 Visar var den lämpliga arbetshöjden ligger för människan. (bilden är hämtad från
(Arbetsmiljöverket, 2017))
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3. Metod
I detta kapitel kommer metoderna som har använts presenteras och förklaras.
3.1 Metoddiskussion
Projektet har delats in i två olika delar då projektets första del handlar om att ta
fram en transportmetod i produktionslinan för att senare gå in och konstruera den
utvalda metoden. För del ett har delar av metoden Strukturerat arbetssätt för
utveckling av produktionssystem (Bellgran & Säfsten, 2005) användas. Metoder
och principer såsom benchmarking, bakgrundsstudie och utformning av
konceptuella produktionssystem inkluderas i denna metod. Vid utförandet av del
två har Fredy Olssons metod användas. Produktframtagningsmetoden kallas
princip- och primärkonstruktion. (Olsson, 1985) Metoden valdes främst eftersom
författarna är vana att använda den metoden men även eftersom det är en bra
metod för att utveckla ett koncept och vidareutveckla konceptet till en färdig
konstruktion.

Figur 3.1 Visar flödesschemat för metoden av projektet.

3.2 Strukturerat arbetssätt för utveckling av Produktionssystem
Eftersom att projektet handlar om att ta fram en transportanordning till ett
nyutvecklat produktionssystem behövs det support från en metod som inriktar sig
på produktionssystem och produktutveckling. Delmetoden förberedande
utformning används för att få en bred och korrekt bakgrundsstudie samt förstudie
av projektet. (Bellgran & Säfsten, 2005)
3.3 Principkonstruktion
Utifrån analyserna och lösningsbehovet är tanken att en principiell produktlösning
taget ur principkonstruktion Fredy Olssons (lösningskoncept) skall tas fram i ett
tidigt skede för att underlätta senare arbete. (Olsson, 1985)
Målet för en principkonstruktion är att få fram alternativa lösningsförslag som är
konkurrenskraftiga, funktionella och lämpliga för arbetet. Lösningsförslagen
sorteras sedan ut och en efterfrågad principlösning presenteras genom en
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produktmodell eller ett principutkast (Olsson, 1985). Principkonstruktionen
innehåller 5 steg.
3.3.1 Produktdefinition
I detta moment klarläggs de enheter som kan ingå i den blivande produkten.
Produktens användningsområde och huvuduppgifter skall utvärderas. Det skal
konstateras vilken den tänkta arbetsplatsen skall vara.
3.3.2 Produktundersökning
För att komplettera principkonstruktionen för detta projekt användes
benchmarking. En analys av befintlig produkt samt granska andras lösningar
hjälper till att få en bra överblick över problemet och kan ge viktig information
och bra idéer till projektet. I denna analys ingår dokumentation, benchmarking
och datainsamling. Benchmarking används för att inspektera konkurrenters
lösningar på problem inom samma område för att finna information (Österlin,
2016). Det finns två olika typer av benchmarking, intern för att kolla på andra
lösningar inom företaget och extern. Vid extern benchmarking inspekteras andra
företags lösningar. Syftet är inte att kopiera andra företags metoder, utan använda
det som ett hjälpmedel för att se hur andra företag löser problemet.
För att använda benchmarkingen på bästa sätt gjordes ett studiebesök på Atlas
Copco. Dels för att se hur det fungerar men även för att prata med företaget och ta
reda på vad de tycker samt vilka för och nackdelar det finns med den tekniken de
använder. Det var även väldigt inspirerande att få prata med ett proffs på
projektets område.
3.3.3 Framtagning av produktförslag
När benchmarkingen var klar och utvärderingen för vilket transportmetod som
skulle användas var klar gjordes konceptgenereringen, eftersom parterna var enkla
modellerades dessa upp i Catia tidigt i framtagningsprocessen för att få en bättre
förståelse hur de fungerade.
3.3.4 Utvärdering av produktförslag
För att utvärdera de olika konceptförslagen sätts de i en pugh-matris. En Pughmatris är en metod för att välja ut en ide kontra flera idéer. De koncepten som
tagits fram från principkonstruktionen ställs mot varandra och poängsätts
gentemot en kriterieuppställning. Denna metod passar konstruktioner som
innefattar tillförlitlighet och underhållsmässighet. (Thompson, 1999)
3.3.5 Presentation av valt produktförslag
När utvärderingen är gjord presenteras ett slutgiltigt produktförslag.
3.4 Primärkonstruktion
Metoden som kommer att användas är primärkonstruktion skriven av Fredy
Olssons(1995). Metoden bygger vidare på Fredy Olssons första del
principkonstruktion men kan också användas separat. Modellen bygger på 5 steg
som visas nedan
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3.4.1 Produktutkast
Produktutkastet innehåller en beskrivning, skiss och kravspecifikation från
arbetet.
3.4.2 Komponentval
I denna del av processen jämförs de olika delarna för att utse de bästa
komponenterna för produkten. Aspekter som kostnader, utformning och kvalité
tas i jämförelse för att nå bästa möjliga resultat.
3.4.3 Detaljkonstruktion
Detaljkonstruktionen bygger på beräkningar och dimensioner av den produkt som
kommer ut efter komponentvalet. Beräkningarna kommer att ske med hjälp av
FEM-analys och handberäkningar. Tanken är att en fysisk prototyp skall tas fram
med hjälp av en 3D-skrivare och tillhörande ritningar till prototypen. En tydlig
instruktion om hur anordning ska brukas ingår i denna process.
3.4.4 Konstruktionsanalys
En FEM-analys är en simuleringsmetod i som kommer att användas för
hållfasthetsberäkningar. I detta projekt kommer konstruktion och simulering
utföras i CATIA V5. FEM Analys är en matematisk metod för att hitta
approximativa lösningar till vissa typer av problem som bland annat partiella
differentialekvationer. Beräkning av analysmetoden kopplas gärna till
datoriserade program för att göra beräkningar och utvärdera konstruktionens
hållfasthet, värmepåkänning och stress på materialet (Johannesson, Persson, &
Pettersson, 2004).
3.4.5 Produktsammanställning
En beskrivning, kriteriekontroll, funktionssäkerhetsberäkning inkluderade
standarder och tillhörande ritningar för anordningen.
3.4.6 Tillverkning
Efter produktsammanställning bestäms tillverkningsmetod och andra detaljer
kring tillverkningen. Tillverkningen skall i största möjliga mån ske hos
Ljungbymaskin i Ljungby. Att tillverka produkten ingår dock inte i detta projekt.
3.4.7 FMEA (Failure Modes and Effect Analysis)
FMEA är en riskanalys, feleffektsanalys där man utifrån subjektiva bedömningar
uppmanar om vilka felhändelser som kan inträffa och vilka konsekvenser dessa
händelser kan få. Sannolikheten för att dessa händelser inträffar bedöms i alla
tänkbara fall, FMEA analysens syfte är att förbättra produkten och processen. För
att kunna bedöma risken används en RPN (Risk Priority Number) som sträcker sig
mellan 1-10, som är tilldelat de olika grupperna Occurrence(felsannolikhetsgrad),
Significance (Innebär följden för kunden), Detection(Hur troligt det är att felet
upptäcks i rätt tid). (Thompson, 1999)
RPN Den totala riskbedömningen räknas ut med hjälp av O*S*D för att får fram
RPN-numret.
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Poängskalan fungerar på följande sätt
1-20, Lågrisk, inga åtgärder krävs.
20-50, Justering och en ny bedömning kan behövas.
50-125, Försök att åtgärda problemet.
125- Ej fungerande konstruktion, Gör om konstruktionen.
3.5 Rapportstruktur
För att rapporten skall hålla en bra struktur så används boken rapporter och
uppsatser av Jarl Backman. Boken går igenom hur uppsatsen ska se ut för att
intressera läsaren och vara tydligt i konversationen med läsaren. Boken beskriver
hur en uppsats byggs på bästa sätt, misstag som oftast görs och hur de undviks.

13

4. Resultat
4.1 Analys av transporttekniker
Här presenteras de olika transportteknikerna. Hur dem fungerar samt för och
nackdelar med dem.
4.1.1 Luftkuddar
Luftkuddetekniken fungerar på samma sätt som en svävare. En tryckluftslang
ansluts till luftkudden. Då blåses kudden upp och “överflödig” luft skjuts under
kudden och bildar en luftfilm på 0,1-0,2 mm. Då går det att flytta godset med
mycket låg friktion.

Figur 4.1 visar funktionen på en luftkudde.

Fördelarna med luftkuddar är att det är flexibelt och går att flytta fritt.
Nackdelarna är att det är väldigt krävande. Luftkuddarna kräver mycket luft och
mycket slang. Högt lufttryck bidrar också med hög ljudvolym. Luftkuddarna
ställer också extremt höga krav på golvet, minsta spricka eller ojämnhet kan skapa
problem och göra att godset blir svårflyttat. Skulle det ligga smuts eller liknande
på golvet är det lätt att detta förstör kuddarna. Det är också väldigt känsligt mot
ojämn viktfördelning.
4.1.2 Maskinskridskor
Maskinskridskor är en typ av vagnar för tungt gods. Chassit fästs till en fixtur med
hjul undertill. Det finns två olika tekniker vid användning av maskinskridskor.
Teknik nummer ett är vajer. I varje hörn skall en vagn med hjul sitta. Dessa kan
gå att vrida 360 grader för att kunna förflyttas i den riktning som önskas.
Vagnarna i framkanten har öglor där vajern fästs. För fastsättning av vajern i
andra änden är det vanligt att det är ett hål i golvet där den kan fästas. Då går
förflyttningen snabbt och enkelt. Det andra alternativet är att det sitter hjul i ena
änden. När produkten skall flyttas kopplas en truck in i andra änden. På detta vis
går det köra och styra bra. Dock inte rakt i sidled som vajer tekniken. Dessutom
kräver denna metod truckkort vilket är en begränsning. Fördelen med hjul istället
för luftkuddar är flera. Det är smidigare, de kräver inga slangar eller sladdar. Det
rullar tyst och fint. De ställer inte några större krav på golvet mer än att det måste
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vara rent. Det är billigare, vid användning av luftkuddar så kan det krävas flera
uppsättningar vilket är kostsamt.
4.1.3 Räls
Att flytta produktionslinan med hjälp av räls är en enkel och billig metod.
Problemet är förflyttning i sidled, därför har denna metod inte granskats närmare.
4.1.4 Travers
Det finns flera fördelar med att förflytta produktionen hängande i taket. Det är
enkelt att hålla rent och det tar ingen plats. Däremot, om en hel produktionslina
skall hängas i taket blir det väldigt tungt och stora ombyggnationer kommer
krävas.
4.2 Benchmarking
Resultat av studiebesök och diskussioner med företaget.
4.2.1 Atlas Copco
Ett studiebesök hos atlas Copco gjordes 2017-02-13 för att få en bra överblick
över hur ett transportanordning system kan se ut för tunga fordon. Atlas Copco är
ett företag som tillverkar tunga maskiner samt utrustning till gruvindustrin.
Studiebesöket hos Atlas delades in i två partier, ett för underjord och ett för
ovanjord som är uppdelat i två skilda fabriker 1 mil ifrån varandra. Underjord
använder idag specialanpassade rullvagnar för att förflytta (takta) produktionen
framåt. Atlas underjord använder två olika metoder som draganordning vid olika
linor, den ena där Ekipaget förflyttas med hjälp av en speciell dragmaskin
(tillverkad av Hedin AB), och den andra då linan vinschas fram med hjälp av en
enkel egenkonstruerad maskin. En intervju med Andreas Gustavsson
produktionsutvecklare på Atlas Copco gjordes 2017-02-13. Andreas har utvecklat
Atlas Copcos nuvarande produktionslinor och berättar att de tidigare använde sig
av luftkuddar vid förflyttning av linan. AG visade oss runt på de fyra olika
produktionslinorna på underjord, vilka han varit med och utvecklat. De använde
lite olika tekniker vid de olika linorna. S-line var den första linan som undersöktes
och här användes maskinskridskor i alla fyra hörnen. En vinsch tillkopplas som
drar produkten framåt. Hela linan flyttas på 10-15 minuter. De andra linorna
använde maskinskridskor i ena änden och en typ av truck i andra. Anledningen till
att de gått ifrån luftkuddar är den höga ljudnivån vid användning samt att det
kräver att golvet håller en fin finish, det vill säga en jämn och fin yta utan skarvar
och ojämnheter som stör transporten. De använder dock fortfarande luftkuddar vid
dockning av främre och bakre chassit för att kunna parera de två parterna helt fritt.
Efter en intervju med en montör för dockningen berättade han att luftdockningen
fungerar sådär, att det ofta krävs masonitskivor som kompensation för att
korrigera höjden vid montering. AG upplever att det nya systemet fungerar
mycket Smidigare och att det kapar tid vid förflyttning av linjen. Även två
montörer som intervjuades tycker det nya systemet fungerar bra. På ovanjord
intervjuades Mikael Fridh chef för produktionslinan. Ovanjord tillverkar maskiner
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med larvfötter och använde sig också av produktionslina men av en annan typ. De
använde hjul i ena änden som kördes med en vanlig truck med en typ av dragkrok
i istället för gafflar. Ovanjord hade dessutom luftkuddar för transport av ett
borrningsverktyg som var väldigt långt mellan monteringen och produktionslina.
Här hade dem fler platser i linan och förflyttningen av linan tar ca 45 minuter.
Dock skall de göra om linan till helautomatisk. När montören gjort sitt jobb
trycker han/hon på en knapp och produkten skickas vidare så fort produkten
framför är klar. En sådan lina är en alldeles för stor investering i Ljungby Maskins
fall. Bilder från studiebesöket finns i bilaga 8.
4.2.2 Resultat av takningsmetod
Vid en diskussion 2017-03-07 med Rune Andersson och Mattias Andersson på
Ljungby Maskin presenterades de olika lösningsförslagen på transportmetod.
Efter att förklarat för och nackdelar med de olika förslagen och berättat resultatet
av studiebesöket på Atlas Copco och pugh-matrisen (figur 4.2) förstod Rune och
Mattias de stora nackdelarna med luftkuddar och en typ av brainstorming
inleddes. Resultatet blev att gå vidare med förslaget att använda
hjul/maskinskridskor och en truck som draganordning. Ljungby Maskin använder
idag en liknande konstruktion till att flytta de större chassina. Se bilaga 7. Det som
då behöver göras är att ta fram en fixtur med hjul i bakkanten, bestämma om det
skall vara fasta ben i framkant eller om benen skall sitta i lyftanordningen. Det
skall även göras en draganordning så att hjullastaren går att förflytta med
framchassit med framaxeln monterad. Totalt handlar det alltså om fyra delar. Två
fixturer där en ska ha hjul och två draganordningar. En till bakre chassit och en
som ska användas när framchassit är monterat. Nedan förklarar diagrammen ett
urval genom att använda Pughs matris. Kriterierna använder sig av en viktning
som sträcker sig mellan 1-5.

Figur 4.2 Pugh-matris förflyttningsmetod






Alternativ 1 är nedgrävda spår som produktionslinan löper på.
Alternativ 2 är Luftkuddebaserad lösning.
Alternativ 3 är en traversbaserad lösning.
Alternativ 4 är en lösning som bygger på maskinskridskor.
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Pugh matrisen visar ett överlägset resultat för maskinskridskor gentemot de andra
metoderna för detta ändamål. Då den är billig att installera samt uppfyller de
viktigaste kraven.
4.3 Principkonstruktion
Framtagning av fixtur koncept efter att transportmetoden är vald.
4.3.1 Framtagning av produktförslag Bakre fixtur
Den bakre fixturen ska bestå av en anordning som håller uppe chassit samtidigt
som det skall gå att förflytta. Förflyttningen skall ske med någon typ av
maskinskridskor. Vid framtagning av produktförslag till den bakre fixturen är
begränsningarna stora på grund av svårigheter med infästningspunkter. Det är inte
många hål eller liknande samt att de olika chassina skiljer sig en del från varandra.
Koncept 1 bakre fixtur
Det första produktförslaget bygger mycket på det stödet som används idag (se
bilaga 1) men de hålen som finns på sidan tas till nytta och skapar ett stag som går
från chassit till fixturen, Detta för att få ökad stabilitet. I teorin borde detta
produktförslag fungera bra, det är dock svårt att veta innan det har blivit testat i
praktiken. Koncept 1 går att se i figur 4.3.
Fördelar med koncept 1
 Enkel montering.
 Stör inte under montering av tank eller motor.
 Enkel konstruktion.
 Skrapar inte lacken på chassit.
Nackdelar med koncept 1
 Svårbedömt hur stor kraften blir på "stagen" blir.
 Svårt att simulera om den kommer fungera i praktiken.
 Olika höjd på chassit beroende på modell.
Koncept 2 bakre fixtur
Det andra produktförslaget bygger på att använda öglan i bakänden för att få
stabilitet på så vis. Detta produktförslag bedöms vara säkrare än koncept 1. Det är
dock problem att öglan är på olika höjd på de olika chassina samt att "klämman" i
bakändan behöver en specialkonstruktion för att kunna montera fixturen.
Klämman välts ned så att chassit hålls fast av sin egen tyngd. Koncept 2 går att se
i figur 4.4.

17

Figur 4.3 Koncept 1 bakre fixtur.

Figur 4.4 Koncept 2 bakre fixtur.

Fördelar med koncept 2
 Stabil konstruktion.
 Stör inte montering av tank eller motor.
 Smidig att variera höjd på beroende på modell.
 Skrapar inte lacken på chassit.
Nackdelar med koncept 2
 Dyr att tillverka.
 Svår att montera då precisionen är hög samt att övre fästet måste passa i
öglan.
 Kan bli mycket påfrestning på de utbytbara fästena.
Koncept 3 Bakre fixtur
Produktförslag 3 är en mix mellan förslag 1 och 2 som använder öglan bak samt
har stagen fram. Koncept tre går att se i figur 4.5.
Fördelar med koncept 3
 Stabil och simpel konstruktion.
 Enkel att montera.
 Stör inte under montering av tank och VBG-drag.
Nackdelar med koncept 3
 Kan kräva eventuella förstärkningar i dragkroken.
 Måste anpassas för varje chassi.
Koncept 4 Bakre fixtur
Fixturen Produktförslag 4 är fäst direkt i Själva chassit vilket kräver att fyra hål
borras i chassits undre plåt. Fixturen är fäst med fyra stycken bultar. Koncept 4
finns i figur 4.6.
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Figur 4.5 Koncept 3 bakre fixtur.

Figur 4.6 Koncept 4 bakre fixtur.

Fördelar med koncept 4
 Simpel konstruktion med få delar.
 Stabil och låg konstruktion.
 Enkel att montera på chassit.
 Passar på både L9, L15,L18 med mindre modifiering.
Nackdelar med koncept 4
 Chassit behöver göras om då fyra hål behöver borras. Detta kan påverka
konstruktionen, funktionen på chassit.
 Den kan medföra större belastning på hjulen på grund av att den är
monterad mot den lutade ytan.
 Det tvärgående staget stör montering av VBG-drag.
Presentation av valt produktförslag ”Koncept 5 bakre fixtur”
Vid en närmare granskning av de tidigare koncepten är det inget koncept som
fungerar som önskat. Antingen stör det vid montering av VBG-drag eller så
fungerar det inte perfekt mellan de olika chassina. Därför gjordes koncept 5 som
är en kombination utav koncept 2 och koncept 1. Konceptet bygger på att man kan
justera höjden med hjälp av olika moduler som i koncept 2. Konceptet ger en
möjlighet att vara anpassningsbart till L9,L15,L18. Den vita delen mot chassit kan
bytas ut för att anpassas mellan chassina. L9 och L15 kan ha samma då det skiljer
mycket lite men L18 kräver en högre fixtur. Koncept 5 går att se i figur 4.7.

Figur 4.7 Koncept 5 bakre fixtur.
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Fördelar med koncept 5
 Anpassningsbart utan att arbetshöjden ändrar sig beroende på valt chassi.
 Stabil konstruktion.
 Enkel att montera.
Nackdelar med koncept 5
 Dyr konstruktion.
 Kommer kräva beräkningar och förstärkningar i konstruktionen.
Utvärdering av produktförslag bakre fixtur
För att välja rätt koncept kommer en Pughs matris användas. Kriterierna kommer
att viktas mot varandra. Pugh matrisens summering ger ett resultat för koncept 5
med 6 poäng. Koncept 5 är det kombinerade förslaget av koncept 1 och 2.

4.3.2 Konceptgenerering Främre fixtur
Den främre fixturen fungerar endast som ett stödben. För att det skall vara smidigt
vid förflyttning av chassit så bör den vara fastskruvad. Det finns två hål på
undersidan som kan användas. Därför är konstruktionen även här ganska
begränsad och en enkel konstruktion skall tillämpas.

Figur 4.8 Bild av främre fixtur.

4.3.3 konceptgenerering draganordning bakre chassi
För att göra en förflyttning till station 2 av chassit krävs en lyftmekanism. Lyftet
måste ske i den främre delen av chassit eftersom hjulen sitter i bakkanten.
Lyftpunkterna är begränsade även här och det lättaste alternativet är att lyfta och
dra i de främre öglorna. Öglorna kommer då fungera som en dragögla för en

20

truck. Tanken är att använda sig av en truck av typen låglyftare som Ljungby
maskin redan har tillgång till. Trucken klarar i detta fall att lyfta 3400kg vilket
enligt jämnviktsberäkningar inte skall vara några problem då mestadels av vikten
ligger under bakre delen av chassit. När den främre delen lyfts fungerar avståndet
som en hävarm. Se bilaga 3 som visar en bild av Ljungbymaskins låglyftartruck.
Dragmetoden bygger att det finns friktion mellan gafflarna på trucken och
fixturen. Se bilaga 6 och ekvation 1 och 2 för fullständig uträkning av friktionen
mellan gafflarna på trucken och fixturen. Uträkningen gav en friktion på 8000N.
Problematiken är att tyngden är oklar, det är mycket vikt bak och viktfördelningen
kommer variera under linans gång. Utöver detta är friktionen i hjulen bak okänd.
Detta gör att ett test måste göras för att säkerställa om en spärr eller låsning
behövs för draganordningarna.
Koncept 1
Det första produktförslaget använder hålen för midjestyrningen att dra i.
Använder man båda de undre hålen finns ingen risk för att fixturen ska välta.
Koncept 1 går att se i figur 4.9.
Fördelar med koncept 1
 Hela konceptet går att tillverka på egen hand på Ljungby maskin.
 Kan köras med låglyftare.
 Billigare än förslaget med vändkrans.
Nackdelar med koncept 1
 Kan skrapa lacken eller liknande vid svängning eftersom den är fast i
axeln.
Koncept 2
Förslaget Bygger på en fixtur som går att köra med en truck till exempel
lågstaplare. Konceptet innehåller en vändplatta och en typ av dragkrok som
krokas i chassits främre ände för att lyftas och sedan transporteras till nästa station
i produktionslinan. Vändplattan underlättar vid förflyttning då chassit kan rotera
smidigare. Koncept 2 går att se i figur 4.10.

Figur 4.9 Konceptgenereering produkförslag 1.

Figur 4.10 Koncept generering av förslag 2.

Fördelar med koncept 2
 Går att bygga in-house på Ljungbymaskin.
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Fixturen har en möjlighet att rotera tack vare vändplattan.
Kan köras med Ljungbymaskins låglyftare.

Nackdelar med koncept 2
 Vändplattan måste köpas in.
 Höjden kan vara ett problem.
Utvärdering av produktförslag bakre draganordning
För att välja konceptförslag gjordes en Pugh-matris. Förslag två har ett högre pris
som motiveras tack vare att den är mycket skonsammare för hjulen.

4.3.5 Draganordning främre fixtur
Det sista momentet i förflyttningen Kommer att kräva ett visst sorts lyftdon Som
kan greppa runt framaxeln för att hålla en stabil gång vid förflyttning. Metoden
för förflyttningen kommer att vara samma som vid förflyttningen av bakchassit.
Skillnaden är fixturen. Tack vare att framaxeln är väldigt fyrkantigt formad vid
sidan av differentialen kan man lättare greppa och lyfta axeln för transport i
produktionslinan. Någon form av en u-formad geometri lyfter runt axeln, detta bör
vara gummiklätt med IIR så inte fixturen skaver på axelns yta. (Edupack, 2017)
4.3.6 Krav Främre draganordning
 Skall vara anpassad för att lyfta runt framaxeln.
 Skall minimera skav vid lyft.
 Fixturen bör vara låst mot gafflarna på trucken.
 Skall klara av 5 ton.
 Skall vara anpassad till en BT truck 3400kg lågstaplare.
4.3.7 Konceptgenerering främre draganordning
Fördelar med koncept 1
 Simpel konstruktion.
 Låga servicekostnader.
 Kan köras med vanlig truck (lågstaplare).
 Fixturen kan eventuellt tillverkas själv av Ljungby maskin.
Nackdelar med koncept 1
 Svårt att låsa konstruktionen mot gafflarna.
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Koncept 2
Är att köpa in en specialbyggd truck av till exempel Hedin AB just för detta
ändamål. Denna typ av koncept finns på Atlas Copco i Örebro. Ett exempel på
detta går att se i bilaga 8 från studiebesöket på Atlas Copco.
Fördelar med koncept 2
 En säker och specialanpassad produkt just för detta ändamålet.
 Kan spara tid vid förflyttning.
Nackdelar med koncept 2
 Dyr att köpa in.
 Kan endast användas till förflyttning av chassit.
Koncept 3
Förenkling och vidareutveckling av koncept 1. Detta går att se i figur 4.12.

Figur 4.11 Koncept generering Förslag 1.

Figur 4.12 Koncept generering förslag
3.

Utvärdering av produktförslag Främre draganordning
De båda koncepten är väldigt lika och därför har det konceptet som är enklast att
tillverka tillämpats, vilket är koncept 3.

4.4 Primärkonstruktion
Här redovisas modeller, och simuleringar som ingått i projektet för att utvärdera
och förutse olika funktioner och skeenden.
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4.4.1 Komponentval
Enligt bilaga 2 blev resultatet fixtur med Maskinskridskor. Förflyttningsmetoden
kräver att rätt hjul tas fram för detta ändamål. Efter research togs det fram några
hjul förslag som skulle kunna fungera för den bakre fixturen. Några krav och
önskemål som gäller för framtagning av hjulen listas nedan:





De ska klara minimum 6 ton per hjulpar.
Så lågt rullmotstånd som möjligt.
Totalhöjden mellan hjul och fästningsplatta skall ligga runt 300 cm för att
bidra till en ergonomisk arbetshöjd för montörerna.
En rimlig kostnad.

Tabell 4.1
Artnr:

Materialhjulbana

Totalhöjd
(mm)

Kostnad
(SEK)

Maxbelast
-ning (Kg)

Bredd per
hjul (mm)

Antal
hjulpar

Hjullex

1

Stål

280

4430

7500

200

2

JMP

2

Polyuretanbana(gummi)

375

2300(x2)

4000(x2)

140(x2)

4

Esska

3

Stål

200

2660

7000

80

2

Efter mycket research var det endast 3 olika hjul som passade in på våra krav.
Med tanke på att hjulen kräver ett belastningsindex på minst 6000kg sorterades
många hjul ut på vägen. Det hjul som kommer användas är hjullex 2TS412.
Hjulparet har en stor yta och fördelar ut trycket bättre än hjulpar nummer 3
samtidigt som det har ett högt belastningsindex. Hjulpar nummer 1 har också en
låg totalhöjd vilket ger fixturen en lägre höjd. Nackdelen med stålhjul som hjulpar
1 är att de har en aning högre friktion än gummihjulen hjulpar nummer 2. Hjulpar
nummer 2 ger dock en för hög totalhöjd vilket gör att de utesluts. Den högre
friktionen i stålhjulen resulterar i att en större dragkraft behövs för att förflytta
ekipaget framåt. För att vara på den säkra sidan kommer en typ av gummimatta att
läggas på undersidan av fixturen för att öka friktionskoefficienten mellan gaffel
och fixtur. Friktionskoefficienten(µs) ligger generellt runt 0.4 mellan gummi och
stål. Den statiska koefficienten för stål mot stål ligger mellan 0.1-0.3 vilket
innebär att med hjälp av en gummimatta kan den dubbla kraften användas utan att
friktionen blir dynamisk. Ljungbymaskin är ett företag som tillverkar i princip alla
delar själva till sina hjullastare på företaget i Ljungby. Allt förutom motor och
drivlina. Tanken är att tillverka fixturerna själva i största möjliga mån. Det som
måste köpas in till utrustningen är förutom stålet, hjul för den bakre fixturen samt
en vändkrans till den bakre dragutrustningen. Alla ytor som är mot chassit skall
vara gummiklädda för att minimera risken för skav och repor på chassit.
Vändkransen kommer köpas från Lyftab och kommer kosta 4494 kr Ex. Moms.
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Vändkrans
Vändkransen N750 består av två bitar med ett lager emellan de olika parterna.
Kransen innehåller tre stycken Smörjnipplar som även syns på bild ovan. Efter
mailkonversation med företaget som tillverkar vändkransen kom det fram att
vändkransen klarar 70 % i radiellt led av den axiella kraften 3600kg. Det ger en
tillåten kraft på 2500kg i radiellt led vilket ger en god säkerhetsmarginal mot
kraften som kommer att användas för att förflytta chassit. Se figur 4.18 för
specifikation.

Figur

4.18
visar funktionen på vändkransen samt specifikationer (Lyftab AB, 2017)

4.4.2 Konstruktionsanalys bakre fixtur
FEM-analysen för den bakre fixturen måste symbolisera maxspänningen vid ett
lyft. Stödstagen är den del som är mest kritisk vid förflyttning, främst för att
kraften är svårberäknad. På grund av detta sattes stag vid sidorna dit, dessa stagen
visar sig ha stor betydelse för stabiliteten. Vid en jämnviktsanalys konstaterades
att kraften som uppstår går axiellt utmed staget. Vid ett lyft på 15 cm i framänden
blir det en lutning på 5 grader, räknar man på en 100 KN tung last blir denna kraft
ca 5000 N. När denna kraft sattes i analysen i de yttrehålen med stagen anpassade
för ett L18 chassi blev det en spänning på 72 MPa. Eftersom trucken inte kommer
kunna lyfta högre kan det säkerställas att detta inte är någon fara.

Figur 4.13 FEM-analys bakrefixtur
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För att analysera hållarna sattes en kraft motsvarande 70 KN nedåt, 10 KN bakåt
samt 10 KN i stagens hål. För att motsvara en förflyttning. Detta gav en
maxspänning på 132 MPa. Detta resultat är dock inte helt sanningsenligt eftersom
den spänningen är en punktspänning på toppen med spänningar på max 60 MPa i
området runt omkring, så den kan ignoreras. Vilket gör att detta resultat är
önskvärt.

Figur 4.14 FEM-analys bakrefixtur

Figur 4.15 visar punktspänningarna i bakrefixtur

4.4.3 Konstruktionsanalys stödben
Med en last på 40000N ges en Maxspänning på 92.4 MPa vid ribborna som ger
extra support till stödbenen. spänning ger en säkerhetsmarginal på ns>2. FEM
analysen går att se i figur 4.16.
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Figur 4.16 FEM-analys stödben

4.4.4 konstruktionsanalys Främre fixtur

Figur 4.19 FEM-analys främre draganordning

Den främre konstruktionen får en maxspänning på 91 MPa när den belastas med
en kraft på 40000N fördelat på de båda lyftplattformarna. Detta ger en god
säkerhetsmarginal ns >2. Det mest kritiska området är mellan det U-formade lyft
donet och stolpen som håller U-et på plats på utsidan. Detta på grund av ett
moment som blir i analysen, detta moment kommer inte finnas på samma sätt i
verkligheten.
4.4.5 Konstruktionsanalys lyftfixtur

Figur 4.17 FEM-analys bakredraganordning
Enligt specifikationer från tillverkaren av vändkransen skall den klara av en vikt
på 3600 kg vilket ger en säkerhetsmarginal då trucken endast klarar av att lyfta
3300kg. FEM-analysen som visas ovan är en analys på plattan som skruvas fast
ovanpå vändkransen. En kraft på 36000N axiellt och en kraft på 8000N ligger
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radiellt på plattan. Plattan som är fäst i vändkransen har en 20mm tjock plåt och
ger en maxspänning på runt 50 MPa. I skruvhålen som ska ta upp den radiella
kraften är dock maxspänningen 89 MPa. Plattan har överlag en god
säkerhetsfaktor på ns >3. Konstruktionen fick justeras efter första FEM analysen.
Den första konstruktionen med 4 skruvar på vändkransen visade en Maxspänning
i hålen på hela 190 MPa, Vilket är för nära sträckgränsen på materialet. En
justerings gjordes och totalt 10 hål med skruv resultera i en mer än halverad
maxspänning.
4.5 Detaljkonstruktion
4.5.1 Låsning bakrefixtur
På den bakre fixturen krävs det att det finns en låsning för att den ska kunna vara
anpassningsbar mellan chassina. Eftersom det endast skiljer åtta millimeter mellan
L9 och L15 chassina så kommer samma fäste användas för båda. Skillnaden
mellan L9 och L18 är hela 55 millimeter, därför kommer det behövas två olika
fästen. Låsningen som används kommer vara två ytor som är frästa med tight
tolerans för att minimera påfrestningarna. Tanken är att de olika fästena skall gå
att lyfta bort och läggas dit enkelt så att anpassningen går fort. Därför har de sats
på gångjärn. Gångjärnen hålls på plats med hjälp av mutter. Pinnarna som det
hänger på ska vara gängtappar, på grund av grafiken i Catia är detta svårt att
visualisera i Keyshot.
4.5.2 Stag bakrefixtur
För att anpassa fixturen på längden krävs ett stag till hålen. Detta är en enkel
konstruktion med hål anpassade till varje chassi. Hålet i chassit kräver även en
större bricka då detta hål är 38 mm. På närbilden nedan går det se detta, där syns
även förstärkningen till staget samt hjulen.

Figur 4.20 förklaring låsning på bakrefixtur.

Figur 4.21 Förklaring stag bakrefixtur

4.6 FMEA
För att säkerställa riskerna vid förflyttning med konstruktionen gjordes en FMEA.
Denna visade i det stora hela att det inte är stora risker för skador. Men om det
händer något så är det allvarligt. Detta är logiskt vid en närmare efter tanke. De
händelserna med störst sannolikhet är där den mänskliga faktorn är inblandad.
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Detta är svårt att påverka förutom att ha utbildningar och krav på truckkort. Även
en användarmanual kan vara bra att göra för att minimera risken för olyckor. Se
FMEAn i bilaga 5.
4.7 Produktsammanställning
I tabellen 4.2 visas produktutkastet för fixturerna och draganordningarna.
Tabell 4.2
Hjul
Vändkrans
Bakre fixtur
Främre stöd
Draganordning bak
Draganordning fram
Gummimatta
M10x15 Skruvar
M10x30 skruvar

Färdiga enheter/delar
x
x

Unika enheter/delar

x
x
x
x
x
x
x

4.7.1 Materialval
För själva fixturerna finns det inte någon större anledning att välja annat än
vanligt stål. Anledningen till det är att det inte finns några krav på vikten. Det har
ingen betydelse eftersom de ska kunna klara så stor vikt. Fixturerna kommer vara
inomhus i icke påfrestande miljö samt att de skall lackeras (för syns skull) och då
ingen risk för korrosion. Vanligt stål är även det billigaste alternativet. Stålet
kommer vara av typen DIN: 1629 och ha kvalitén st37.0. Detta stål har en
sträckgräns på 235 MPa. (Edupack, 2017)
4.8 Presentation av valt produktförslag
Nedan presenteras de utvalda produktförslagen till taktningsutrustningen.
Taktningsutrustningen består av 4 olika delar vara en bakre fixtur, en mellan
fixtur och två typer av draganordningar. I figur 4.22 visas en helhetsbild på chassit
med den bakre och mellersta fixturen monterad. Fixturerna är anpassningsbara
mellan de tre olika chassina L9, L15 och L18. I figur 4.23 presenteras den främre
och bakre draganordningen. För att se mer bilder på konstruktionen se bilaga 2.
Det finns även kompletta ritningar i bilaga 10.
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Figur 4.22 visar två helhetsbilder på den bakre och mellersta fixturen monterad.

Figur 4.23 visar främre och bakre draganordningarna.

4.9 Användarmanual
En användarmanual gjordes för att hindra felmontering, förebygga skador och
missförstånd vid montering av fixturerna och draganordningarna på chassit. Det är
viktigt att anpassa den bakre fixturen till rätt typ av chassi. De korta mellanläggen
skall användas för chassityp L9 och L15 och de höga för L18. För att läsa
manualen i sin helhet se bilaga 9.
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5. Diskussion
5.1 Resultatdiskussion
Utifrån Pugh matriser se bilaga 2 sorterades koncepten ut för de olika delarna i
projektet. För den bakre fixturen blev resultatet riktat mot företagets önskemål då
de ställde begränsningar om infästningspunkter för fixturen. Koncept 2,3 för den
bakrefixturen föll framförallt på denna punkt vilket resulterade i att författarna
gick vidare med koncept nummer 5 och utvecklade detta koncept vidare.
Konceptframtagningen var en intressant men lång process. Det gick mycket tid i
början på extern benchmarking vilket gav projektet en insyn av vilka olika
transportmetoder som finns ute i industrin. Val av metod var en svår process som
krävde utvärderingar som intervjuer av montörer, Pugh matris samt diskussion
med företaget för att välja rätt metod specifikt för Ljungbymaskin. Efter vald
metod startades Konceptgenerering utifrån metoden. Största fokus i processen har
varit kravspecifikationen och kundens önskemål. Kravspecifikationen fick ändras
under projektets gång. Det tillkom krav som gjorde att ytan under den bakre delen
av chassit inte fick hindra montering av VBG dragkrok vilket ett av våra koncept
redan gjorde. Överlag har kravspecifikationen följts och de önskemål som fanns
har författarna till högsta möjliga mån försökt uppfylla.
Ett av önskemålen var att ta fram en typ av låsning till draganordning av bakre
chassi samt av främre fixtur. Det för att säkra så att ekipaget inte kan välta vid
transportering av chassi. Då tanken är att Ljungby maskin ska dra chassit med en
truck som har stödben under gafflarna för att motverka momentet, kräver det en
speciell framtagning av denna låsning. En framtagningsprocess som författarna
anser kräver ett test av friktion, belastning och eventuella modifieringar i trucken.
Krafterna som uppkommer i den bakrefixturen blir mycket komplexa så är det
svårt att med säkerhet fastställa att konstruktionen fungerar. Dock är beräkning
gjord med överdriven lutning som ger större påfrestning på materialet. Trots detta
blir lutning och spänningar låga och med goda säkerhetsmarginaler.
5.2 Metoddiskussion
Metoderna som användes var främst Fredy Olssons princip och
primärkonstruktion. De metoderna hade skribenterna varit i kontakt med tidigare.
Metoderna fungerade generellt bra till denna typ av projekt men då projektet blev
indelat i fem delar med först en utvärdering av vilken metod som skulle användas
behövdes vissa delar tilläggas samt justeras. Justeringarna har gjort metoden mer
strukturerad och enklare att följa för detta projekt. Benchmarkingen var till stor
hjälp då den gav stor insikt i hur en produktionslina fungerar och vad man ska
tänka på när den utvecklas. Där bland taktningsutrustningen.
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5.3 Kritisk granskning
5.3.1 Hållbar, ekonomisk och social utveckling
Att ta steget och bygga om monteringen från stationsmontering till
produktionslina är ett stort steg och en stor investering för Ljungby Maskin. Stora
delar av lokalerna kommer behöva planeras om och mycket jobb krävs. Detta
kommer dock bidra till en mer hållbar utveckling då produktionslina ger en
smidigare och effektivare produktion. Med hjälp av research och studiebesök
framkom det att produktionslina sparar mycket tid och att metoden
stationsmontering som föregick hos Ljungby maskin tidigare tar mycket lager och
begränsar expanderingen av ökad produktion hos företaget. Samt att en bättre
lagerkontroll kan hållas. En minskad lagerhållning innebär mer utrymme och
lägre kostnad för företaget. Utrymmet kommer istället kunna användas för att
bedriva produktion och pengar som sparas in kan investeras i ny utrustning och
utveckla företaget. Vilket i slutändan kommer göra produktionen mer effektiv och
slagkraftig mot konkurrenter.
Enligt avgränsningarna bortkopplades CE-märkning från projektet eftersom detta
är ett projekt i sig. Vilken standard som utrustningen hamnar under är oklart. Det
kan vara som att olika delar hamnar under olika standarder. Fixturerna lyfter inte
så de skulle i så fall hamna under standarder för fixturer. Draganordningarna kan
hamna under standarder för lyftok alternativt lyftredskap. Detta lämnas som sagt
till vidare arbete.
5.3.2 miljö och arbetsmiljöaspekter
Utifrån ett socialt perspektiv har författarna gjort en benchmarking och lyssnat på
vad erfarna montörer och konstruktörer har att säga om de olika metoderna. Det
vill säga olika aspekter som arbetsställning, arbetshöjd och ljudnivå vid
användning. Transportmetoden som valdes blev maskinskriskor med fixtur.
Fixturerna är designade så att de ska gå att transportera och montera utan att ge
arbetsskador och resultera i ohälsa för användaren/montören. Maskinskridskor är
ett mycket bättre val ur en arbetsmiljöaspekt än till exempel luftkuddar.
Luftkuddar kräver mycket luft vilket höjer ljudnivån avsevärt, detta bidrar till en
sämre arbetsmiljö.
Fixturerna är konstruerade så att chassit hamnar i en lämplig arbetshöjd (lämpliga
arbetshöjder går att se i figur 2.2). Problemet är att allt arbete inte är i samma höjd
vid montering. För att lösa detta problem hade det varit utmärkt med höj och
sänkbara fixturer detta är dock betydligt svårare att lösa i praktiken. Istället löses
det med exempelvis pallar och stegar. En ergonomisk arbetshöjd är väldigt viktigt
för att minska slitaget på kroppen och i synnerhet axlarna.
Ur en FMEA framgår det att för att minimera risken för skador och ohälsa är det
att föredra att ha en utbildning innan användning av fixturerna sker. Detta för att
veta riskerna och förstå hur de kan minimeras. Vid förflyttning kommer
chassit/hjullastaren befinna sig i en kritisk situation då risken finns att det välter
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eller att en del brister. Detta gör att alla som vistas i lokalen vid förflyttning måste
vara mycket uppmärksamma och bära lämplig skyddsutrustning. För att minimera
riskerna vid användning gjordes även en användarmanual som går igenom steg för
steg inför och under användning.
Vid konstruktionen av fixturerna fanns inga krav på vikt utan fokus lades på att
konstruera fixturer med en stabil konstruktion. Däremot är ingenting i onödan
utan varje del har ett syfte. Detta för att minimera arbete vid tillverkning och för
att minska material användningen vilket är viktigt ur en ekonomisk aspekt men
även ur en miljöaspekt.
Projektet har också resulterat i en effektivare tillverkningsprocess och
lagerhållning. Fixturerna kommer att tillverkas i standard stål som är ett vanligt
förekommande material ute i samhället och som är enkelt att återvinna. Fördelen
med att tillverka fixturen i stål är att företaget själv har all utrustning för att
hantera stål i Ljungby med allt från laserskärning till svetsning vilket minimerar
onödiga transporter som är negativt ur ett miljöperspektiv.
Hjullastare är en maskin som historiskt varit utrustade med smutsiga
dieselmotorer. Nu förtiden är det dock annorlunda, Ljungby maskins hjullastare är
utrustade med Euro 6 motorer med adblue från den finska tillverkaren Sisu.
Adblue är en vätska som sprutas i avgassystemet för att minska utsläppen av
skadliga kväveoxider. Detta för att möta de nya lagkraven på fordon och motorer.
Ljungby maskin är ett litet företag som inte har råd att misslyckas med nya
produkter och tar därför inte onödiga risker vid utveckling. Andra tillverkare som
är större har råd att experimentera mer och har både hybrider och helt elektriska
maskiner på väg ut på marknaden vilket är ett stort steg för hjullastarmarknaden.
5.4 Reflektion
Projektet har varit krävande men väldigt intressant och lärorikt för båda
författarna. Författarna har lärt sig nya Metoder och tekniker och blivit mer
självsäkra på produktframtagningsprocessen. De har också blivit bättre på att ta
ansvar och ta egna initiativ. Utöver detta har författarna även fått bättre insikt i
företag och hur den tillverkande processen fungerar ute i verkligheten i form av
studiebesök. Författarna har också fått en större kunskap inom bland annat
programmen Catia V5 och Keyshot men även inom bakrund och artikelsökning.
Författarna har stundtals haft en tendens att fastna och haft svårt att komma vidare
i projektet. Författarna saknade också kompetens inom CAD programmet Creo,
som företaget använder.
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6. Slutsatser
Utförandet av detta projekt har varit oerhört lärorikt och givande. Slutsatser som
kan dras efter avslutat projekt presenteras nedanför.











Projektet har resulterat i att Ljungby maskin har fått ett bra underlag till
utveckling av deras produktionslina.
Projektet har också resulterat i ett koncept för förflyttning från station A
till B i en produktionslina som kommer spara tid, lagerplats och ger en
ökad kapacitet.
Benchmarkingen i kombination med Pugh-matris gav ett resultat som
gjorde valet av förflyttningsmetod relativt enkelt.
Produktionslinan kommer bidra till en effektivare produktion samt högre
kvalité på slutprodukten.
Konceptgenerering resulterade i ett produktförslag som uppfyllde
kravspecifikationen och målet att komma fram till en specifik lösning för
Ljungby Maskin.
Primärkonstruktionen resulterade i ett produktutkast för att visualisera
samtliga delar som konceptet består av.
FEM-analysen gav ett resultat som säkerställde att konstruktionen kommer
klara bestämd belastning.
Ett förflyttningskoncept som är anpassningsbart mellan 3 olika chassin
(L9, L15, L18).
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Bilaga 1 Bilder från Ljungby maskins montering

Det
nuvarande stöd bak.

38

Så här kan det se ut när hjullastaren i stort sett är klar.

Bilden visar enfabrikslayout på Ljungby maskins nuvarande stationsmontering
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Bilaga 2 presentation av färdigt koncept.
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41

Bilaga 3 truck

Bild på truck som ska användas.
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Bilaga 4 Bild på handberäkning av friktion

Bilden symboliserar friktionen mellan gummi och järn och ska motsvara friktionen mellan gaffeln
på trucken och fixturen.

Normalkraften är chassits tyngd på fixturen och uppskattas till 2000kg.
Ff är friktionskraften mot underlaget.
F är dragkraften vid förflyttning.

N = 2000*9,82 = 19640N

(1)

Ff = F = Nµ = 20000*0,4 = 8000N
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(2)

Bilaga 5 FMEA
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Bilaga 6 Förklaring av fixtur typer

(Z. An & Rong, 1999)
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Bilaga 7 Ljungby Maskins fixtur

Bild på en liknande anordning på Ljungby Maskin.
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Bilaga 8 Bilder från studiebesök på Atlas Copco

Bilden visar en typ av maskinskridsko.
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En annan typ av maskinskridskor som är infäst i chassit.

En typ av dragtruck tillverkad av Hedin som är specialanpassad för Atlas ändamål.
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En typ av maskinskridskor som är anpassningsbar mellan olika typer av chassin.

En typ av luftkudde som används för ihop dockning av två chassidelar
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Bild på maskinskridskotypen monterad i chassit.
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Bilaga 9 Användarmanual

Användarmanual taktningsutrustning
Ljungbymaskin AB
Allmän information
Utrustningen skall brukas med förstånd och försiktighet. För att undvika klämrisk
och andra skador är det viktigt att alla i produktionen vet hur denna utrustning
skall monteras samt användas. Utrustningen är konstruerad för chassityperna
L9,L15,L18.
Besiktning
Innan takningsutrustningen skall tas i bruk ska den besiktigas och CE märkas.
Kontroller som svetsfog, materialdefekter och tillverkningsfel bör granskas noga
innan användning.
Bakrefixtur
Börja med att välja rätt mellanlägg beroende på chassi. För Chassityp L9 och L15
skall det korta mellanlägget användas och för Chassityp L18 skall det högre
mellanlägget användas. Se till att mellanlägget appliceras ordentligt mot fixturen.

Se till att anpassa längden på det främre stödet. Staget som visas på bilden nedan
går att skjuta in för att bli anpassningsbart mellan de olika chassina. Genom att
skjuta in staget och fästa bulten i det första hålet till vänster (nummer 1) anpassas
längden till ett L15 chassi. Hål nummer två används till chassi typ L9.
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Bilden visar staget när längden är justerad efter ett L18 chassi.

Del 2.
När den bakre fixturen appliceras på chassit är det viktigt att föra in det omringade
området först. Obs var försiktig med klämrisken som finns då fixturen skjuts in
under chassit.

Hämta sedan en mutter, bult och bricka och spännfast fixturen som visad bild
nedan. Se nu till att fixturen sitter ordentligt och spänn till en extra gång.
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Bilden visar fixturen helt applicerad på ett L18 chassi.

Framstöd
Innan chassit kan sättas ned måste även framstödet monteras. Detta görs enkelt
med två skruvar i de två hålen som sitter längst fram undertill på chassit.

Bilden visar när chassit är nedsänkt med framstödet monterat.

Montering draganordning
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Bakre dragfixtur
Se till att gafflarna är hela vägen in vid transportering av den bakre lyftfixturen.
Se till att lyfta fixturen så lite som möjligt vid sammankoppling av fixtur och
chassi för att möjliggöra att komma under chassit. Kör in trucken under chassit
och parera hålet med den cylindriska dragkroken. Dragkroken är konisk för att
underlätta ihop koppling.

Bilden visar draganordningen för det bakre chassit med en truck tillkopplas.

Främre dragfixtur
När det främre chassit är och framaxeln är monterad Behövs en annan dragfixtur.
Den främre dragfixturen ska greppa om framaxeln. Se till att lyfta fixturen så lite
som möjligt vid sammankoppling mellan axel och fixtur då tyngdpunkten skall
hållas låg och anordningen ska vara stabil vid transport. Fixturen är utrustad med
gummi vid lyfthänderna för att minimera risken för repor på axeln.

Bilden visar fixturen för att dra i axeln, det är dem två ”händerna” som skall greppa om axeln.
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Bilaga 10 Ritningar
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