
Examensarbete 
Maskiningenjör 180 hp

Framtagning av monteringsfäste

Maskinteknik 15 hp

Halmstad 2018-06-04

Martin Malki & Marko Ilisic



Martin Malki [960909] 
Marko Ilisic [961118] 

 
 

Förord 

Utfört examensarbete är den slutgiltiga fasen inom maskiningenjörsutbildningen 

på Högskolan i Halmstad och har utförts hos SP Maskiner i Ljungby AB. 

Vi vill därmed rikta ett väldigt stort tack till både Martin Bredenfeldt och Claes 

Wallenborg från SP Maskiner som möjliggjorde utförandet av detta 

examensarbete såväl som gott samarbete och givande handledning. Vi vill även 

tacka alla montörer på SP Maskiner som tog sig tiden att svara på möjliga frågor 

med givande insikt.  

Från Högskolan i Halmstad vill vi rikta ett oerhört stort tack till Johan Wretborn 

och Håkan Petersson för fantastisk handledning. Ett otroligt stort tack går även till 

examinatorn Zlate Dimkovski för fenomenal vägledning genom projektets gång.  
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Sammanfattning 

Detta arbete innefattar utvecklingen av ett snabbfästande monteringsfäste till SP 

Maskiner i Ljungby AB. Arbetets uppgift var att utveckla ett monteringsfäste som 

tillåter SP Maskiner i Ljungby AB att snabbt kan koppla ett aggregats chassi i en 

lägerställare och därmed spara tid under monteringsprocessen. Arbetet gjordes 

genom att studera deras befintliga fäste för att sedan utveckla det. Analyser utav 

materialval samt hållfasthet gjordes. Resultatet som arbetet uppnådde är ett färdigt 

koncept. Konceptet är ett snabbfästande monteringsfäste och med hjälp av detta 

monteringsfäste kommer företaget kunna spara betydligt mer tid under 

monteringsprocessen.  
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Abstract 

This thesis presents the development of a quick-attaching mounting bracket for 

the company SP Maskiner i Ljungby AB. The aim of this thesis was to develop a 

mounting bracket which allows SP Maskiner i Ljungby AB to quickly attach the 

chassis of a harvester head to a positioner and thus saving time during the 

assembly process. This thesis was done by analysing the current mounting bracket 

to develop it. Analyses were done on both material and the strength of the 

mounting bracket. The result which was achieved was a complete concept. The 

concept is a quick-attaching mounting bracket and with the help of this mounting 

bracket the company can save considerably more time during the assembly 

process. 
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1.  Inledning 

1.1. Bakgrund 

SP Maskiner är en världsledande leverantör av svensktillverkande 

skördaraggregat. SP maskiner grundades 1978 i Lillarp. 1980 tillverkade SP 

Maskiner världens första engreppsaggregat som var en revolution i skogsbruket 

och 2018 är SP Maskiner ett värdsledande företag. SP Maskiner har en vision av 

att de vill förbli det världsledande företaget som de är just nu. Och därför måste de 

utöka sin produktion och följa världsmarknaden. SP Maskiner är ett internationellt 

välkänt varumärke med återförsäljare i hela världen. Idag så har SP ett system 

som inte tillåter dem att tillverka så pass många aggregat som deras mål är. I 

dagsläget förflyttar SP materialen till deras aggregat vilket gör det ineffektivt 

jämfört med kapaciteten de har möjlighet till att producera och därför är de ute 

efter att börja använda sig utav en produktionslinje för att maximera 

produktionskapaciteten. Istället för att följa systemet nu där man förflyttar 

materialet till aggregatetet vill man göra motsatsen där man flyttar aggregatet till 

materialet istället. SP Maskiner har tittat på olika typer av produktionslinjer men 

de har inte lyckats bestämma sig för en specifik än, samt inte lyckats hitta en 

produktionslinje som passar deras företag. I dagsläget tar det 40 timmar för SP 

Maskiner att tillverka ett skördaraggregat, vilket även är begränsat till att när de 

jobbar med ett aggregat kan de inte börja på nytt tills de ursprungliga är klart. 

Med hjälp utav examensarbetet ska SP Maskiner kunna jobba med tre aggregat 

samtidigt (SP Maskiner). 

1.2. Syfte och mål 
 

1.2.1. Syfte 

Syftet med projektet är framtagandet av en konstruktion som gör det möjligt för 

SP Maskiner att spänna fast sina aggregat i en monteringslina.  

1.2.2. Mål 

Syftet med projektet skall uppnås genom att konstruera en sorts vagn eller vagga 

som är anpassad efter SPs aggregat SP 661 LF. Vagnen eller vaggan kommer 

även att vara utformad efter den lina som SP i sammarbete med studenterna väljer 

att titta på. 
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1.3. Problemdefinition 

Projektets avsikt är att ta fram en konstruktion som kan spänna fast SP Maskiners 

skördaraggregat SP 661 LF i en monteringslina enligt företagets krav. För övrigt 

har projektgruppen fått stor frihet i hur produkten skall vara konstruerad. Dock 

skall produkten ha en optimal vikt och storlek och den skall kunna stå emot stora 

påfrestningar då ett färdigmonterat aggregat exklusive rotator (se figur 1) väger 

1450kg (SP Maskiner).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Avgränsningar 

Det här projektet handlar om att ta fram en konstruktion för att kunna spänna fast 

SP Maskiners skördaraggregat SP 661 LF i en monteringslina. Eftersom att det 

kan ta tid att ta fram en färdig produkt behöver projektgruppen inte göra detta. 

FEM-analyser kan kommas att behöva göras på självaste aggregatet, och då 

gruppen endast har tillgång till en död solid så kan de inte göra FEM-analyser på 

den utan en enklare konstruktion kommer att modelleras upp i CAD och analyser 

kommer att göras på denna istället. I projektet så finns det en del komponenter 

som kommer att köpas in för att till exempel kunna förflytta aggregatet, som till 

exempel en lättviktstravers, då kommer analyser på denna inte genomföras utan 

det är det säljande företagets information som gruppen förlitar sig på. Dessutom 

så kommer företaget att jobba vidare med detta projekt om det behövs så 

projektgruppen måste se till att lägga en väldigt bra grund till en god konstruktion. 

 

Figur 1 - Aggregat SP 661 LF 



Martin Malki [960909] 
Marko Ilisic [961118] 

3 
  

1.5. Individuella ansvarsområden 

Efter en analys utav gruppens medlemmar har resultatet visat att medlemmarna i 

gruppen ligger nästan på samma nivå när det gäller kunskap. Lite skiljer gruppen 

sig åt när det gäller CAD-kunskaper samt beräkningar. Därav kommer Marko 

fokusera mer på modellering i Catia medan Martin kommer lägga mer fokus på 

beräkningarna i FEM-analys. Arbetet i projektet kommer att fördelas jämnt och de 

individuella styrkorna kommer att utnyttjas. Gruppens medlemmar kommer 

ständigt att sammarbeta och hjälpa varandra med åsikter och tankar angående 

olika synvinklar för att optimera arbetets resultat. När gruppmedlemen Marko 

modellerar i Catia kommer Martin vara med i varje steg, för att komma med 

åsikter och idéer som kan förbättra konstruktionen. Även vid FEM-analysen 

kommer Marko sitta och hjälpa Martin så under arbetets gång kommer ingenting 

göras själv utan gruppen kommer alltid jobba tillsammans för att få fram ett bra 

resultat och genom det även försöka undvika framtida problem som kan komma 

upp.    

2. Teoretisk referensram 

2.1. Fixturer 

För att kunna hålla fast en produkt under montering så krävs det att den hålls fast i 

en fixtur, vilket definieras som ett fasthållande verktyg (Hågeryd et al, 2016). 

Genom att det hålls fast i en fixtur så får produkten ett fast läge under montering i 

förhållande till det verktyg som skall utföra arbetet (Hågeryd et al, 2016). Varje 

produkts tillverkning är beroende av ett system som konstruerar såväl som att det 

håller ett användargränssnitt mellan ett arbetsstycke och en slutförare (Gameros et 

al, 2017). Den har två väsentliga funktioner vilka är; 

• Platsstrategi; är att lokalisera och orientera produkten i ett euklidiskt rum 

genom att man tar bort lämpliga grader av frihet (Gameros et al, 2017). 

• Klämstrategi; är att hålla parten stabil och i position så att den inte flyttar 

på sig under montering (Gameros et al, 2017). 

Att specialtillverka en fixtur för en specifik produkt har många fördelar. Vissa av 

dessa fördelar kan vara att; 

• Produktionstiden minskas genom att arbetsstyckets läge kan snabbt 

bestämmas samt att arbetsstycket stabiliseras och därmed kan maskinen 

eller verktygets effekt utnyttjas till fullo (Hågeryd et al, 2016). 

• Man kan slippa kostsamma efterbearbetningar genom att fixturen kan 

bidra till att de toleranser som finns under tillverkning kan följas (Hågeryd 

et al, 2016). 

• Det blir enklare för montören under tillverkning av produkten samt att 

säkerheten för olyckor höjs då den kan spännas fast väldigt enkelt 
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(Hågeryd et al, 2016). Samt att operatören vid maskinen avlastas rent 

fysiskt såväl som att kraven på arbetsskickligheten minskar. (Hågeryd et 

al, 2016) 

Dessa fördelar betyder att tillverkningskostnaden minskar för produkten eftersom 

man mer effektivt kan tillverka den och på kortare tid, samt att olyckor minskar. 

Dock så finns det en nackdel med fixturer och det är att de är väldigt dyra att 

tillverka och för att tillverka en fixtur så måste det gynna företaget och därmed får 

kostnaderna för tillverkning av fixtur jämföras med de besparingar man kan göra 

med en fixtur i tillverkningsproduktionen (Hågeryd et al, 2016).  

Oftast under en bearbetnings-, monterings- eller en inspektionsfas så använder 

mans sig av jiggar och fixturer eftersom man vill säkerställa en repeterbar 

positionering samt orientering av ett arbetsstycke eller produkt med ett avseende 

på det verktyg eller de verktygen som används (Gameros et al, 2017). Man kan 

även ha stödelement i en fixtur vilket resulterar i att deformation av ett 

arbetsstycke kan minska under montering samt förbättra stabiliteten (Gameros et 

al, 2017). 

2.2. Monteringslina 

Löpandebandprincipen började blomstra 1913 där Henry Ford började använda 

sig utav tekniken till Ford Motor Company (History.com Staff, 2009). Inom 

principen studerar man varje steg i produktionen och därefter optimerar man 

turordningen i linan med stationer, stationerna är till för att underlätta arbetet 

genom att man inom stationen bara monterar en detalj. Den här tekniken i 

fordonsindustrin går ut på att man börjar med ett chassi utan några komponenter i. 

Efter varje station kommer komponenter byggas på tills den blir en slutgiltig 

produkt (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2016). Det som effektiviserar 

arbetet i en sådan här lina är att varje station har en bil och stationerna är så pass 

optimerade att förflyttningen i produktionen är tidsmässigt anpassad att i princip 

varje station har varsin bil som man jobbar på. Och på såhär sätt går inte bara 

produktionen utav bilar snabbare utan man kan även jobba med flera bilar 

samtidigt.  

Löpandebands utveckling går framåt och kollar man på företaget Ford så jobbar 

de ständigt med att utveckla det. När Henry Ford och hans team började med 

löpandebandsprincipen så delade de upp Fords modell T från 3000 detaljer till 84 

olika steg där för varje steg fanns en grupp som monterade de specifika detaljerna 

för steget. Den revolutionerande arbetsmetoden minska bara inte produktionstiden 

för en bil från 12 timmar till 90 minuter, utan på det här sättet minskade man även 

arbetskraften och på så sätt minskade man även kostnaderna för produktionen 

(Ford). Man ska dock inte glömma bort Toyotas produktionssystem som är utav 

världsklass. Deras mål är att “making the vehicles ordered by customers in the 

quickest and most efficient way, in order to deliver the vehicles as quickly as 

possible” och har därav utvecklat ett produktionsystem som har utvecklats genom 
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åren. Toyotas produktionssystem var grundat på två koncept vilka är; ”jidoka” 

vilket betyder automatisering med en mänsklig beröring. Med andra ord, om ett 

problem uppstår i produktionen så stannar utrustningen omedelbart och därmed 

kan man förhindra att defekta produkter skickas ut till kund. Det andra konceptet 

är ”Just-In-Time”, där varje process endast producerar vad som behövs av 

nästkommande process i ett kontinuerligt flöde. (Toyota Global, 2018) 

Dagens produktionslinjer använder sig mycket utav robotar, man har minskat 

arbetskraften och förlitar sig mer på robotar. Ford exempelvis har börjat använda 

sig utav en av deras patenterade teknik som heter Ford Freeform Fabrication 

Technology. Där syftet är att man vill få bort bockningsstationen i linan och 

istället ersätta det med den nya tekniken för att minska produktionstiden. Just nu 

minskar den här tekniken deras tid för att få fram prototyper av plåt (Ford). Man 

försöker ständigt utveckla produktionen för att minska produktionstiden. Hur man 

förflyttar chassit har även utvecklas och studerar man Ford produktionslina så kan 

man se att chassit till bilen ständigt förflyttas via en ny metod anpassad speciellt 

för den specifika stationen (Ford).  

3. Metod 

3.1. Principkonstruktion 

Den metod som kommer att användas för detta projekt är först 

principkonstruktion. Därefter är det primärkonstruktionen som tillämpas och till 

sist tillverkningskonstruktionen. 

Principkonstruktion är det inledande konstruktionsarbete där man har ett problem 

och där söker man en principiell produktlösning, en principlösning eller ett 

lösningskoncept (Princip- och Primärkonstruktion LTH, S. 3). Man utför 

principkonstruktionen i ett antal delmoment vilka är; 

3.1.1. Produktdefinition 

I produktdefinitionen så finns det ett par saker som skall behandlas vilka är 

• Produkten: Vilka är dess användningsområden eller 

användningssammanhang, benämning, produktens omfattning. Vilket är 

vilka enheter som ingår i produkten och vilka sammanhang är det som 

råder mellan dem (Princip- och Primärkonstruktion LTH, S.10). 

• Processen: Vad är det för huvuduppgift eller deluppgift som produkten har 

samt bakomliggande behov (Princip- och Primärkonstruktion LTH, S.10). 

• Omgivning: Var kommer produkten att användas, vilka platser och/eller 

miljöer (Princip- och Primärkonstruktion LTH, S.10). 
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• Människan: Vilket är samspelet mellan människa och produkt. Vem eller 

vilka är det som kommer att använda sig av produkten eller vilka är det 

som blir berörda av produktens användning (Princip- och 

Primärkonstruktion LTH, S.10). 

• Ekonomin: Vilka är de ekonomiska villkor och eller beroenden för 

produkten (Princip- och Primärkonstruktion LTH, S.10). 

3.1.2. Produktundersökning och kriterieuppställning 

I denna fas så är det följande som skall genomföras: 

• Produktundersökningen: Detta är ett stadium av produktens bakgrund, 

nuläge och framtida situation (Princip- och Primärkonstruktion LTH, 

S.14). 

• Kriterieuppställning: Det är en formulering av de krav och önskemål som 

finns på produkten samt att man graderar dess betydelse (Princip- och 

Primärkonstruktion LTH, S.10). 

3.1.3. Framtagning av produktförslag 

De produktförslag som tas fram i denna fas skall vara kompletta principiella 

produktförslag och skall visa produktens verkningssätt, uppbyggnadssätt och 

totalutformning. I omgångar så kommer förslagen att vidareutvecklas. Vidare så 

är de förslag som tas fram i principkonstruktionen kortfattade och oftast 

ofullständiga och därav är det endast ett eller ett fåtal som är mest intressanta 

och/eller bäst som man väljer att vidareutveckla (Princip- och Primärkonstruktion 

LTH, S.22). 

3.1.4. Utvärdering av produktförslag 

I utvärderingen av produktförslagen så sållar man bort de dåliga förslagen genom 

att i omgångar utvärdera de förslag man har tills man hittar det bästa förslaget 

(Princip- och Primärkonstruktion LTH, S.34). 

För att se mer om varje delmoment se sida 10 – 13 LTH för produktdefinition, 

sida 14 – 21 LTH om produktundersökning och kriterieuppställning, sida 22 – 34 

LTH om framtagning av produktförslag, sida 35 – 41 LTH om utvärdering av 

produktförslag och sida 42 – 49 LTH om presentation av valt produktförslag. 
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3.2. Primärkonstruktion 

Primärkonstruktion är nästa moment tillverkningsmomentet. När 

grundkonstruktionen är välkänd och inte ska frågestättas mer man börja på 

primärkonstruktion. Inom primärkonstruktion ingår det fem huvudarbetsuppgifter 

vilka är; 

3.2.1. Produktutkast 

I produktutkast finns ett antal punkter som ska framgå. 

• Vilka väsentliga enheter/delar som ingår i produkten 

• Hur enheterna/delarna är arrangerade inbördes 

• Ungefärliga huvuddimensioner eller ”grovt skattade” dimensioner som ger 

en uppfattning om utrymmesbehov, disposition av ritningsunderlag etc. 

• Produktens eventuella inbyggnad/anpassning till sin konstruktiva 

omgivning.  

(Princip- och primärkonstruktion LTH, S.3) 

3.2.2. Komponentval 

Inom komponentval finns det konstruktionskomponenter som är färdiga 

komponenter som redan finns ute på marknaden. Dessa delar kan man använda 

sig utav utan att göra några förändringar. Det finns även konstruktionsdetalj som 

är en ”Unik produktdel som specialkonstrueras för varje enskild produkt” 

(Princip- och primärkonstruktion LTH, S.5-6). 

Men när det gäller val av kompontenter kan man följa tre ambitionsnivåer. 

1. Plagierat val av konstruktionskomponent. 

2. Begränsat eller optimalt val av konstruktionskomponent 

3. Allsidigt, bruksfunktionellt eller nytt val av konstruktionskomponent 

(Princip- och primärkonstruktion LTH, S.8). 

3.2.3. Detaljkonstruktion 

I detaljkonstruktion ska man i första hand lägga fokus på detaljen där man ska 

bestämma uppbyggnadssätt, utformning och material (Princip- och 

primärkonstruktion LTH, S.25). 
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3.2.4. Produktsammanställning 

Syftet med sammanställningen är att kontrollera och visa produktens uppbyggnad 

och utgöra underlag för arbetarna och beställningar (Princip- och 

primärkonstruktion LTH, S.34). 

3.2.5. Tillverkning och utprovning av primärprodukt 

Man tillverkar detaljerna och komponenterna köps in för att sedan montera ihop 

allting till en färdig produkt (Princip- och primärkonstruktion LTH, S.36). 

För att se mer om varje delmoment se sida 3 – 4 LTH för produktutkast, sida 5 – 

24 LTH om komponentval, sida 25 – 34 LTH om detaljkonstruktion, sida 34 – 35 

LTH om produktsammanställning och sida 36 LTH om tillverkning och 

utprovning av primärprodukt.  

3.3. Flödesschema 

Metoden har tillämpats stegvis, för att se i vilken ordning metoden har tillämpats 

har ett flödesschema gjorts (se figur 2). De två stora delarna är 

principkonstruktion samt primärkonstruktion som består av 5 delmoment vardera.  

Figur 2 - Flödesschema 
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4. Kravspecifikation 

Tabell 1 – Kravspecifikation 

Beteckning Specifikation Krav/önskemål 

H – 1 Slagtålig K 

H – 2 Dragtålig K 

H – 3 Trycktålig  K 

H – 4 Stabil K 

Ha – 1 Lätthanterbar K 

K – 1 150000 kr Ö 

T – 1 Svetsbar K 

T – 2 Svensktillverkad Ö  

T – 3 Rostfri K 

F – 1 Roterbar K 

F – 2 Passa olika 

aggregat 

Ö 

T – 4 Vikt 200 Kg Ö 

Ha – 2 Återvinningsbar K 
 

 

 

 

Kravspecifikationen gjordes i samband med företaget där deras krav var att den 

skulle kunna rotera samt att den skulle ha en rimlig kostnad. Då satte sig gruppen 

ner och kom fram med andra rimliga krav som kan ställas på produkten (se tabell 

1). 

Vidare finns en POME-Matris att se i bilaga 1 samt viktningen av kraven går att 

se i bilaga 2. 

5. Materialval 

Monteringsfästet behöver ett material som är slagtåligt, som inte rostar och som 

klarar av stora spänningar och har en minimal deformationsrisk, alltså en hög 

sträckgräns. Genom att följa dessa krav kunde man ta fram ett optimalt material. 

Ett av de material som kan användas är Hardox 500 eftersom det är ett väldigt 

höghållfast stål. Samt är det även bockbart och svetsbart och har en brottsgräns på 

1650 MPa (SSAB) för andra egenskaper se tabell 2. Detta material kom gruppen 

fram till genom att ha diskussion med företaget där de gav dem detta stål som ett 

bra material de skulle kunna använda.  

 

H – Hållbarhet 

K – Kostnad 

F – Funktion 

T – Tillverkning 

Ha – Hantering  
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Tabell 2 – Materialegenskaper för Hardox 500 (I kontakt med Tibnor & SSAB) 

Sträckgräns 

[MPa] 

Brottsgräns 

[MPa] 

E-modul 

[GPa] 

Pris [kr/kg] 

1400 1650 210 33,40 
 

Ett annat alternativ som kan användas är stålet Strenx 650 MC som är ett 

höghållfast konstruktionsstål. ”Typiska tillämpningar omfattar ett stort urval 

komponenter och delar, till exempel i krävande lastbärande konstruktioner” 

(SSAB). Stålet har en brottsgräns på 850 MPa, för fler egenskaper se tabell 3. 

Tabell 3 – Materialegenskaper för Strenx 650 MC (I kontakt med Tibnor & SSAB) 

Sträckgräns 

[MPa] 

Brottsgräns 

[MPa] 

E-modul 

[GPa] 

Pris [kr/kg] 

650 850 210 19,05 
 

6. Resultat 

6.1. Produktförslag 

SP Maskiner ville få fram ett monteringsfäste vars syfte var att spara tid åt 

monterarna. På plats fanns en men man ville byta ut den eller uppdatera den så att 

det skulle gå snabbare. Genast fick gruppens medlemmar idéer på olika 

monteringsfästen. De olika produktförslagen kommer här nedan. 

6.1.1. Produktförslag 1 

Första förslaget (se figur 3) byggdes på deras befintliga produkt. Där man skulle 

uppgradera den. Idéen byggde på att man skulle använda sig av traverserna som 

finns på plats och konstruera en helt ny monteringslina till SP Maskiner AB som 

skulle vara förflyttningsbar i X-, Y- samt Z-led. Det befintliga fästet som de har 

just nu som sitter i botten av aggregatet skall uppgraderas och göras 

anpassningsbar efter konstruktionen i taket samt att man skulle konstruera en 

liknande fixtur till toppen av aggregatet.  I konstruktionen i taket skulle det sedan 

sitta klaffar som skulle vara anpassade efter fixturerna i aggregatet och som skulle 

greppa tag i aggregatet med hjälp av tryck. Då chassit till aggregatet är så pass 

tjockt så skulle chassit klara av stort tryck utan att deformeras. 
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6.1.2. Produktförslag 2 

Andra förslaget (se figur 4) var en vagga där man skulle spänna fast aggregatet i 

vaggan. Då inspänningsytan i vaggan var så liten så behövde man ta hjälp utav 

plattor som skulle sitta fast i vaggan som stöd. Genom vaggan skulle man köra 

igenom en stång som skulle gå igenom aggregatet och bära på det mesta utav 

vikten. Men på grund av att man var tvungen att kunna rotera vaggan samt att 

stången gick rakt igenom aggregatet så behövde gruppen ta hjälp utav plattor som 

stöd som hindrade den att välta över samt spännen som skulle hindra den från att 

förflytta sig vid rotation. Själva vaggan skulle sedan sitta fast i en konstruktion 

som i det första produktförslaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 - Produktförslag 1 

Figur 4 - Produktförslag 2 
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Figur 6 - Produktförslag 3 - Platta 

6.1.3. Produktförslag 3 

Tredje förslaget (se figur 4 & 5) är att använda sig utav hydrauliska cylindrar med 

krokar som låser fast aggregatet med hjälp av tryck. Cylindrarna skall sitta fast i 

en platta som i sin tur sitter fast i lägesställaren. Dessa cylindrar kommer i sin tur 

sedan spänna fast en platta som sitter fastmonterad i aggregatet. På så sätt kan 

man enkelt spänna fast den platta som sitter fastmonterad på aggregatet.  

 

6.2. Utvärdering av produktförslag 

Efter ett möte med SP Maskiner där de olika produktförslagen gicks igenom 

tyckte projektgruppen samt företaget att det tredje produktförslaget var det bästa 

av de tre som projektgruppen hade presenterat för dem.  

6.3. FEM-Analys 
 

FEM-analyser utfördes på den hydrauliska kroken och cylindern. Dessa analyser 

gjordes när aggregatet vilar på kroken då kroken ligger lodrätt (se figur 7, 8 & 9), 

samt när kroken ligger vågrätt (se figur 10, 11 & 12). Den högsta uppmätta 

spänningen var 728 MPa med en säkerhetsfaktor på 2. 

6.3.1. Analys på krok och cylinder nere 

Tabell 4 – Analysresultat  

Kraft 

[kN] 

Maxspänning 

krok [MPa] 

Med 

tvåfaldig 

säkerhet 

[MPa] 

Maxspänning 

cylinder [MPa] 

Med 

tvåfaldig 

säkerhet 

[MPa] 

Max 

deformation 

[mm] 

10 285 570 218 436 0,249 

 

Figur 5 - Produktförslag 3 - Krok 
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Figur 7 – Maxspänning Figur 8 - Max deformation 

Figur 7 - Maxspänning på cylinder 
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6.3.2. Analys på krok och cylinder på sidan 

Tabell 6 – Analysresultat 

Kraft 

[kN] 

Maxspän

-ning 

krok 

[MPa] 

Med 

tvåfaldig 

säkerhet 

[MPa] 

Maxspänning 

cylinder [MPa] 

Med 

tvåfaldig 

säkerhet 

[MPa] 

Max 

deformation 

[mm] 

10 217 434 364 728 0,912 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 - Maxspänning 

Figur 9 - Maxspänning på krok 
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FEM-Analyser gjordes på konstruktionen, man gjorde inte analyser på de 

befintliga detaljerna samt gjorde man inga analyser på hydrauliska cylindrarnas 

tryckkraft då det finns färdiga beräkningar på dessa. Analysernas resultat var 

väldigt bra och godtyckliga då dessa håller även med tvåfaldig säkerhet. Eftersom 

att man kan skadas på arbetsplatsen runt aggregatet så var gruppen tvungna att 

räkna med en säkerhetsfaktor för att försäkra sig att den kommer hålla så att 

montörerna inte löper risk till att skadas tack vare konstruktionen.  

 

 

 

 

 

Figur 10 - Maxspänning på cylinder 
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6.4. Slutgiltig produkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att se den slutgiltiga produkten se figur 13, 14 & 15 ovan. För att se bilder på 

produktens individuella parter se bilaga 10.3.  

Mer exakt hur aggregatet kommer att sitta i fästet samt lägesställaren se figur 16 

och figur 17. 

 

Figur 12 - Bakvy Figur 11 - Framvy 

Figur 13 - Isometrisk vy 



Martin Malki [960909] 
Marko Ilisic [961118] 

17 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att se mer exakt hur produkten fungerar se länken nedan.  

https://www.youtube.com/watch?v=FumZ_6Ik6GQ  

Figur 14 - Fastspänt aggregat i lägesställare 

Figur 15 - Fastspänt aggregat i lägesställare 
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7. Diskussion 

7.1. Resultatdiskussion 

Resultatet som kom fram har båda parterna varit över. Då det inte funnits tid att ta 

fram en riktig prototyp har man inte kunnat fastställa ifall konstruktionen kommer 

hålla i verkligheten men enligt beräkningarna ska den hålla. Det kommer ta 

betydligt mindre tid att spänna fast aggregatet i lägesställaren. Innan gruppen 

började med arbetet kunde det ta ca 30 minuter för montörerna att spänna fast 

aggregatet i deras nuvarande ställning. Med våra beräkningar samt diskussioner 

med montörerna kommer det att ungefär 10 minuter för montörerna att spänna fast 

bottenplattan i aggregatet sedan kommer det att ta ungefär 2 minuter för 

montörerna att spänna fast bottenplattan i lägesställaren med hjälp utav de 

hydrauliska cylindrarna. Man var bereda på att det skulle ske förändringar men 

förändringarna blev gynnsamma samt inte så stora. Man kan i fortsättningen jobba 

på konstruktionen och försöka få bort bottenplattan som sitter i aggregatet för att 

spara ihop ytterligare 10 minuter. 

7.2. Metoddiskussion 

Fredy Olssons princip och primärkonstruktion fungerade väldigt bra till detta 

projekt. Eftersom att man går igenom alla tillverkningssteg, från principiell idé till 

färdig produkt. Den här metoden har fått projektgruppen att alltid tänka efter och 

försöka se möjliga hinder i tid samt att man kan ändra sidan koncept ifall men ser 

att det inte fungerar. Vilket har hjälpt gruppen då de har gjort ändringar genom 

projektets gång.  Eftersom att projektgruppen började på det här projektet i en 

tidigare kurs var projektgruppen tvungna att helt börja om men med hjälp utav 

den här metoden kunde gruppen ha det förra projektet som ett underlag till det 

nya. Man började om då efter att ha haft ett möte med SP Maskiner AB där det 

bestämdes att man enbart ville spänna fast den i ena änden men inte i den andra så 

fick börja om från principkonstruktionen och utveckla nya idéer där den spänns 

fast enbart i ena änden.  Det var lätt identifiera felkällor då man ständigt skrev upp 

idéer och analyserade samt testade idéerna.  

7.3. Kritisk granskning 

Produkten måste vara anpassad efter företaget vilket betyder att monteringsfästet 

inte skall förstöra montörernas arbetstempo utan den skall underlätta arbetet för 

dem. På grund av att mindre arbete krävs för att spänna fast aggregatet så leder det 

här arbetet till färre arbetsskador samt vinner montörerna tid på monteringen. Att 

montörerna får mindre fysiskt arbete att göra under fastspänningsprocessen bidrar 

till att arbetsmiljön blir bättre.  
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Det är väldigt lätt att reparera monteringsfästet eftersom att den består av många 

fria delar. Till exempel om en cylinder går sönder så kan man enkelt byta ut den, 

även vid deformering av krok eller platta så går även dessa att bytas ut. Produkten 

är även bra då företaget kan behålla många befintliga detaljer och då sparar 

företaget pengar. Eftersom att gruppen valt att använda sig utav ett dyrt stål 

kommer det kosta mer för företaget att tillverka, men det finns potential till vinst i 

längden då Hardox 500 är ett höghållfast stål. Man hade även kunna använda sig 

utav ett billigare stålmaterial men då är risken för slitage på monteringsfästet 

högre. Det här monteringsfästet är även anpassat för olika aggregat eftersom att 

plattan på aggregatet även går att montera på de andra aggregaten företaget har. 

Projektet var inriktat på aggregatet SP 661 LF men resultatet visade sig vara 

användbart till andra aggregat. Ur det ekonomiska perspektivet var företaget redo 

att investera i en ny lösning. Resultatet visade dock att den ekonomiska 

investeringen inte skulle behöva bli så hög som förväntat då en renovering av 

lokalen inte krävs eftersom att man använder befintliga lägesställare.  

Då monteringsfästet kommer bestå utav stål så blir den här konstruktionen möjlig 

till att återvinna eftersom att stål är återvinningsbart och att man kan återvinna stål 

oändligt många gånger utan att dess kvalité påverkas. Då man kommer formgjuta 

många av detaljerna så kan man via samma företag smälta samt återanvända det 

skadade stålet.  

8. Slutsats 

• Produktutvärdering gjordes i sammarbete med företaget där slutgiltiga 

konceptet valdes. 

• Slutgiltiga produkten tillåter företaget att snabbare montera av och på 

aggregatet i lägesställaren. 

• Fastspänningsprocessen förväntas bli ungefär tre gånger så snabb. 

• De FEM-analyser som utförts på kroken visar att den håller även med en 

säkerhetsfaktor på 2. 
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10. Bilagor 

10.1. POME-Martis 

Tabell 2- POME-Matris 

11. Livsperiod 
Kravområde 

Process Omgivning Människa Ekonomi 

Alstring 

Forskning X X X X 

Produktplanering 

 H – 1,2,3,4 Ha – 1, 2 K - 1 

Produktframtagning 
T – 2 T – 3 T – 1  

Framställning 

Anskaffning     

Tillverkning 
T – 2 

Ha – 2 
T – 3 

Ha – 1 
F – 1 

K – 1 

Montering 
Ha – 1 Ha – 1 

Ha -1 
T – 1, 2 

Ha – 1 

Kontroll 

 

H – 1, 2, 3, 
4 

Ha – 2 
T - 3 

H – 1, 2, 
3 

 

Avytring Försäljning  T – 3 T – 3  

Brukning Köp     

Användning 

F – 2 
T – 4 

H – 1, 2, 3, 
4  

T – 1, 3  

Ha – 1 
T – 1, 3 

F – 1 
 

Underhåll   T – 1, 3  

Eliminering Återvinning 
  

Ha – 2 
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10.2. Viktning av krav 
 

Tabell 3 – Viktning av krav 
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10.3. Slutgiltiga produktens parter 

10.3.1. Hydraulisk Krok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17 - Isometrisk vy Figur 16 – Sidovy 
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10.3.2. Platta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19 - Isometrisk vy 

Figur 18 - Framvy 
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10.3.3. Spänne 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 21 - Isometrisk vy 

Figur 20 - Framvy 
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10.3.4. Spänne 2 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22 - Isometrisk vy 

Figur 23 - Framvy 
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