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Sammanfattning          

 

Rapporten behandlar ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet 

maskinteknik på Karlstad universitet. Examensarbetet handlar om 

produktutvecklingsprojekt där varje process i utvecklingen baserades på etablerade 

teorier och metoder. I projektet har använts metoder som datainsamling och intervju 

för att undersöka grundproblemet. Sedan har tillämpats Olssons kriteriematris för att 

identifiera alla krav på produkten. För konceptgenereringen har använts 

morfologiska matrisen för att hitta lösningsalternativ. Vidare har utnyttjats 

elimineringsmatris och relativ beslutmatris för att utvärdera varje koncept.       

Arbetet har genomförts hos Nilssons Plåtindustri AB, Säffle. Projektets mål var att 

hitta en ny lösning för en svetsfixtur för räcke. Lösningen skall vara säkert och 

ergonomisk för svetsoperatören.   

Detta räcke kan ha olika längder och formar beroende på tillämpningsområde. Den 

består av cirka 15 – 29 stålrör som svetsas ihop till ett helt räcke. I dagsläge sker 

svetsning manuellt på ett svetsbord. Detta kräver att svetsoperatören lyfter och om 

positionerar räcket för att kunna svetsa på alla sidor.   

Projektet resulterade en svetsfixtur som positionerar samtliga delar av räcket i rätt 

orientering. För justeringsmekanism används en svetslägesställare som möjliggör att 

justera positionen av svetsfixturen. Lösningen anses vara effektiv och främjar en mer 

ergonomisk svetsprocess. Svetsfixturen är anpassat för tre olika varianter av räcke. 

Den är omställningsbar i flera riktningar vilket underlättar svetsprocessen av räcket.     
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Abstract   

 

This report discloses a Bachelor of Science thesis for the mechanical engineering 
program at the University of Karlstad. The thesis covers a product development 
project where each process in the development was based on established theories and 
methods. There were certain methods that were used during the project, such as data 
collection and interview to analyze the main problem. Thereafter Olsson's criteria 
matrix was applied to identify all requirements for the product. In order to find a 
solution a morphological matrix was used. To evaluate and select a concept 
elimination and relative decision matrix were used. 

The assignment was held at Nilssons Plåtindustri AB in Säffle. The aim of the project 
was to find a new solution for the welding fixture for railings. the solution must be 
secure and ergonomic to apply for the operator. 

These railings may have different lengths and shapes depending on the application 
area. It consists of approximately 15 - 29 steel pipes that are welded together to form 
a complete railing. At the present, the welding process takes place manually on a 
welding table. This requires from the operator to lift and re-position the railing to be 
able to weld all sides. 

The project resulted in a welding fixture that positions all parts of the railing in the 
right orientation. For adjustment mechanism, a welding positioner is applied, which 
allows to adjust the position of the welding fixture. The solution is considered to be 
effective and promoted by an ergonomic welding process. It is adjustable in several 
directions, which facilitates the welding process of railings. 
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1 Inledning 

Rapporten redovisar examensarbete ” Produktutveckling av svetsfixtur för räcke”. Projektet 

är ett examensarbete för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik på Karlstads Universitet 

och omfattar 22,5 hp. Arbetet har genomförts i samarbete med Nilssons Plåtindustri AB i 

Säffle som är uppdragsgivaren. 

 

1.1 Bakgrund 

Nilssons Plåtindustri AB utvecklar och tillverkar olika varianter av räcke för byggindustri. 

Räcken kommer i olika längder och utförande beroende på tillämpningsområde. Antal 

ingående delar i ett helt färdigmonterat räcke varierar mellan 15 – 29 detaljer och den totala 

vikten kan vara mellan 14,46 – 37,19 kg beroende på vilken typ av räcke. Det betyder att en 

utmaning kan vara att montera räcket på ett effektivt och säkert sätt.   

En viktig process vid slutmontering av räcket är svetsprocessen. I dagsläget sker svetsningen 

manuellt på ett vanligt svetsbord med en operatör som lyfter och sätter ihop samtliga delar, 

sedan svetsas ihop till en hel produkt. 

Uppdragsgivaren har sett ett behov av svetsfixtur som skulle vara en bra lösning för mer 

ergonomisk och säker svetsprocess. Samtidigt kan produktiviteten av räcke förbättras.  

Projektet ämnar att utveckla en svetsfixtur som är anpassad för räcke. Konstruktionen av 

fixturen ska uppfylla alla krav i svetsprocessen.     

 

1.2 Problemformulering 

Under uppstarten av projektet formulerades en frågeställning. Den lyder som följande: 

Hur kan man utveckla en svetsfixtur som är anpassad för räcke? 
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1.3 Syfte och mål 

Syftet med projektet är att svetsprocessen av räcket ska ha en god ergonomisk arbetsmiljö för 

svetsoperatören med bibehållen produktivitet.     

Projektets målsättning är att ta fram ett koncept för en svetsfixtur som är anpassad för räcke. 

Den ska vara lätt omställningsbar mellan olika längder och storlekar samt kunna tillverkas i 

uppdragsgivarens verkstad. 

 

1.4 Avgränsning 

• Arbetet i projektet avgränsas till utnyttjande av befintliga teknik som går att integrera 

i utvecklingen av svetsfixtur.   

• Svetsfixturen ska anpassa för 3 varianter av räcke (Räcke plan 1400, Räcke plan och 

Räcke ramp) 

• Mekanisk analys av svetsfixtur ska innefatta ingenjörsmässiga beräkningar.  
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2 Genomförande  

Arbetet i detta projekt har följt produktutvecklingsprocessens faser som beskrivs av 

Johannesson m.fl. (2004).  I figur 1 nedan visas processens tillvägagång.   

 

Figur 1. Produktutvecklingsprocessens faser 

Projektet är avgränsat till första fem faser i produktutvecklingsprocessen. Byggandet av 

prototyp och tillverkningsanpassning av slutkonstruktion behandlas inte med i detta arbete.    
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2.1 Projektplanering 

I uppstarten av projektet har upprättats en projektplan som behandlar projektets bakgrund, 

syfte, mål, avgränsningar, projektmodell, tidsplan och riskanalys. Projektplanen har skrivit 

enligt Eriksson och Lilliesköld (2004).   

2.1.1  Work breakdown structure 

Eriksson och Lilliesköld (2004) beskriver en metod av att göra en work breakdown sturcture 

(WBS). Denna metod har använts för att identifiera de arbetsuppgifterna som ska 

genomföras under varje fas i projektet.    

2.1.2  Tidsplan 

Enligt teorin för tidsplaneringen beskriven av Eriksson och Lilliesköld (2004) identifierades 

alla milstolpar och grindhål som utgör projektets deadlines. Därefter har upprättats en 

tidsplan som sätter ramen till projektet. Tidsplanen gjorts i form av Gantt-diagram där alla 

tidsintervaller för varje uppgift uppskattades. För att enkelt kunna hantera och redigera 

tidsplanen användes programvara Microsoft Excel.          

2.1.3  Riskanalys 

Eriksson och Lilliesköld (2004) beskriver en metod “miniriskmetoden” som syftar att 

identifiera risker och rangordna dem sinsemellan på ett strukturerat sätt. Denna metod har 

använts i riskanalysen för projektet. Därefter har tagits åtgärder för att minimera risker som 

skulle förhindra genomförandet av projektet.  
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2.2 Förstudie 

Förstudien bedrivs som ett separat projekt som beskriver en idé och identifierar olika 

intressenter. Resultatet från förstudien är en bedömning av idéns värde och genomförbarhet 

(Eriksson & Lilliesköld 2004). I Detta projekt har förstudien indelats i fem huvudmoment. 

Syftet med indelningen av förstudien är för att söka tillgänglig information som skulle kunna 

förhindra ett lyckat genomförande av projektet. Dessutom att få kunskap om den miljö där 

svetsfixturen ska användas. De olika momenten har indelats enligt följande:  

• Marknadsanalys 

• Maskinkapacitet och tillgängliga material hos uppdragsgivaren 

• Litteraturstudie 

• Datainsamling  

• Intervju med svetsoperatör 

Marknadsanalysen inriktades emot att studera befintliga lösningar som finns att tillgå på 

marknaden för en svetsfixtur som är avsedd för räcke. Fokus lades på att analysera olika 

justeringsmekanismer, klämelement och roteringsfunktion för en svetsfixtur. En special 

svetsfixtur för räcke har hittats och studerats i detalj. Den tillverkas av företaget Förster 

Welding Systems.  

Eftersom att uppdragsgivaren önskar att svetsfixturen ska kunna tillverkas i deras verkstad 

har genomförts en undersökning om de olika maskiner och tillverkningsmetoder som finns i 

verkstaden. Utöver har gjorts en undersökning om vilka material som finns tillgängliga i 

företaget. Detta för att tidigt kunna fokusera på att konstruera svetsfixturen med avseende på 

begränsningar i tillverkningsprocessen.   

Litteraturstudien riktades mot att få djupare förståelse för konstruktionen av en svetsfixtur 

och dess olika byggelement. Dessutom har sökts information kring faktorer som måste 

beaktas vid utformning av en svetsfixtur. För att ta hänsyn till den ergonomiska aspekten i 

konstruktionen av en svetsfixtur har gjorts en undersökning kring människans antropometri 

och studerades olika tillämpningsmetoder för en ergonomisk design.  M Hägg m.fl. (2015) 

menar att det är viktigt att utforma verktyg som hela arbetsplatsen efter människans 

egenskaper. Detta främjar arbetets effektivitet, kvalitet samt arbetarens hälsa. Under 

konstruktionsfasen har tillämpat metoden Design för alla. Enligt M Hägg m.fl. (2015) 

metoden (Design för alla) syftar att innefatta en stor användarpopulation av både män som 

kvinnor genom en justerbar design. Lämpliga gränser av användarpopulationen är 5:e och 

95:e percentilen. 
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För att få en uppfattning om produktionen av räcken har hållits en dialog med 

produktionsansvarig på företaget och erhållets information kring produktionsvolymer av de 

olika varianter av räcken. 

 

2.3 Produktspecifikation 

Johannesson m.fl. (2004) menar att uppgiften med produktspecificeringsfasen är att sätta sig 

in i konstruktionsuppdraget och samla information som saknas i uppdragsbeskrivning. 

Arbetet med produktspecificering inleddes med att upprätta kravspecifikationen och 

identifiera samtliga krav och önskemål på svetsfixturen. Metoden som användes beskrivs av 

Johannesson m.fl. (2004).       

För att finna alla kriterier för produkten användes metoden Olssons kriteriematris beskriven 

av Johannesson m.fl. (2004). Kriterierna för produkten uppdelades i två kategorier; krav och 

önskemål. Alla önskemål skall viktas med viktfaktorer (1- 5). Sedan kan man jämföra med de 

olika lösningsalternativ enligt en uppfyllelseskala mellan 0 – 4, där 0 ”inte uppfyllt” och 4 

”fullständigt uppfyllt”. Alla kriterier delades in i två huvudkategorier som funktionella (F) 

eller begränsande (B) (Johannesson m.fl. 2004). Den utvecklade produktspecifikationen har 

delats med uppdragsgivaren för eventuella kommentarer och godkännande.  Detta för att 

säkerställa att alla krav och önskemålen har inkluderats i produktspecifikationen. Samtidigt 

för att säkerställa att svetsfixturen når uppdragsgivarens förväntningar.        
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2.4 Konceptgenerering och konceptutveckling 

Johannesson m.fl. (2004) menar att konceptgenereringsfasen genomföras för att resultera 

ett antal konceptuella produktlösningar som uppfyller produktspecifikationens kriterier. 

Utgångspunkten för arbetet med konceptgenereringen var de funktionella kriterierna i 

produktspecifikationen. I figur 2 visualiseras stegen för konceptgenereringen enligt 

(Johannesson m.fl. 2004).    

   

Figur 2. Visualisering av konceptgenereringsprocess 

För att hitta dellösningsalternativ till delfunktionerna används metoden Morfologiska matris 

enligt Johannesson m.fl. (2004). Med hjälp av alla dellösningarna komponerades ett antal 

totallösningskandidater som sedan skulle sorteras och utvärderas i nästa fas. 
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2.5 Utvärdering och konceptval  

Johannesson m.fl. (2004) menar att varje lösningsalternativ som genererats i konceptfasen 

skall analyseras och bestämma dess värde. Det har använts två metoder för att analysera 

lösningsalternativen. Utvärderingsprocessen genomfördes enligt de stegen som beskrivs av 

Johannesson m.fl. (2004) och framgår enligt följande: 

• Sålla bort alla alternativ som inte uppfyller kraven i produktspecifikationen  

• Genomför Concept Screening 

• Genomför Concept Scoring 

2.5.1  Elimineringsmatris 

Första steg i utvärderingsprocessen inleds med att eliminera dåliga lösningsalternativ. Enligt 

teorin i (Johannesson m.fl. 2004) genomfördes elimineringsprocessen för att undersöka om 

lösningsalternativen uppfyller följande kriterier:   

• Löser huvudproblem 

• Uppfyller kraven i produktsspecifikationen 

• Kan realiseras i verkligheten 

• Är inom den gällande kostnadsramen 

• Är fördelaktiga ur miljö, säkerhet eller ergonomisk synvinkel 

• Passar företagets produktprogram 

2.5.2  Relativ beslutmatris 

Efter elimineringsprocessen genomfördes ytterligare en analys på de lösningsalternativen 

som uppfyllde alla kriterier i elimineringsprocessen. Till hjälp användes metoden av Pughs 

relativa beslutmatris som beskrivs av Johannesson m.fl. (2004). För att göra relativa 

jämförelser mellan lösningsalternativen har använts kriterierna i produktspecifikationen.     

2.5.4  Feleffektanalys – FMEA 

För att öka tillförlitlighet av det valda konceptet har genomförts feleffektanalys-FMEA. 

Tillvägagången av metoden beskrivs av Bergman och Klefsjö (2007). Analysen gick på att 

identifiera alla risker och dess relaterade sannolikheten att den kan inträffa. Därefter har 

tagits åtgärder för att minimera eller eliminera risken totalt. Dessa åtgärder skall beaktas 

under konstruktionsfasen.     
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2.6 Dimensionering och konstruktion  

I början av dimensionering och konstruktionsfasen har upprättats en trädstruktur på 

produkten. Där identifierades alla ingående delar i konstruktionen. Alla delar i 

konstruktionen har specificerats antingen som inköpt del (KD) eller tillverkad del (TD). 

Baserades på konceptvalet som genomfördes i föregående fasen har identifierats samtliga 

lastfall på konstruktionen. Därefter har gjorts beräkningar, dimensionering och materialval 

på alla lastbärande element i konstruktionen.  Produktstrukturen har använts som underlag 

för modellering av en CAD-modell.      

 

2.6.1  Mekaniskanayls  

Analysen inleds med att bestämma högsta belastningsfall på konstruktionen. Eftersom 

svetsfixturen ämnat att anpassa till tre varianter av räcke har valts att dimensionera fixturen 

för räcket som har högsta vikten, vilket är Räcke Ramp. För att öka säkerheten har bestämt 

att beräkna med säkerhetsfaktor 1,5. Därpå har genomförts mekaniskanalys på 

konstruktionen och undersökts resulterande reaktionskrafterna på grund av 

belastningsfallet.  

Jämviktekvationerna (ekvation 1 och 2) användes för beräkning av resulterande 

reaktionskrafterna och moment. 

                                                                             ∑𝐹 = 0                           Ekvation 1, (Björk, 2007:19) 

                                                                            ∑𝑀 = 0                           Ekvation 2, (Björk, 2007:19) 
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2.6.2  Hållfasthetsanalys 

Sedan och beroende på lastfallet och kraftflödet i konstruktionen genomfördes en 

hållfasthetsanalys på alla lastbärande delarna i konstruktionen. Det har lagts fokus på att 

undvika vridspänningar i konstruktionen och att endast böj och skjuvspänningar får uppstå. 

Detta för att bibehålla säkerheten och stabiliteten i konstruktionen.  

Hållfasthetsanalysen inleds med att bestämma den maximala böjspänningen och 

skjuvspänningen. Därför att svetsfixturen dimensioneras mot plastiskdeformation blir 

sträckgränsen den tillåtna spänningen (σ𝑡𝑖𝑙𝑙). Utifrån de beräknade spänningarna har 

beräknats jämförelsespänningen som skall jämföras med sträckgränsen för materialet. 

Jämförelsespänningen skall vara mindre eller lika med sträckgränsen.  

Ekvation 3, 4 och 5 har använts för beräkning av böjspänning (σ𝑀𝑎𝑥), skjuvspänning (τ𝑚) och 

jämförelsespänningen (σ𝑗) där M är maximala momentet och T är tvärkraften. Vid 

osymmetrisk böjning har utnyttjats ekvation 6 för beräkning av böjspänning (σ𝑀𝑎𝑥). Ekvation 

7 har använts för beräkning av utböjningen. 

                                                                    σ𝑚𝑎𝑥 = ±
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊
                    Ekvation 3, (Björk 2007, s. 25)  

                                     τ𝑚 =
𝑇

𝐴
                          Ekvation 4, (Björk 2007, s. 25) 

                                                                      σ𝑗 = √σ
2 + 3τ2                 Ekvation 5, (Björk 2007, s. 25)                                     

        𝜎 =
1

∆
[(𝑀𝑦 ∗ 𝐼𝑧 − 𝑀𝑧 ∗ 𝐼𝑦𝑧)𝑍 − (𝑀𝑧 ∗ 𝐼𝑦 − 𝑀𝑦 ∗ 𝐼𝑦𝑧)𝑌                Ekvation 6, (Gross 2011, s. 166) 

        𝑑ä𝑟 ∶ ∆= 𝐼𝑦 ∗ 𝐼𝑧 − 𝐼𝑦𝑧2 

                                                                           𝑓 =
𝐹𝐿3

3𝐸𝐼
                          Ekvation 7, (Björk 2007, s. 29) 
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2.6.3  Materialval 

Nästa steg i dimensionering och konstruktionsfasen var att göra ett materialval till 

svetsfixturens olika delar. Eftersom olika delar i konstruktionen kan ha olika lastfall scenario 

har genomförts enskilda materialvalanalys på de olika delarna.  

För stöd i materialvalprocessen har använts programvaran CES-EduPack. Metoden som 

används för materialvalprocessen beskrivs av Ashby (2017).  I figur 3 redovisas strategen för 

materialvalsprocessen.  

 

Figur 3. Strategen för materialvalprocessen från (Ashby 2017, s. 111) 
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variables

Screening
Eliminate materials that do not meet the 
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candidates
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3 Resultat 

 

3.1 Projektplanering 

En hel projektplan finns i bilaga 1. Den innefattar WBS, tidsplan och riskanalys. 

Projektplanen används ständigt under projektet. Alla aktiviteter och arbetsuppgifter 

identifierades i projektplanen där genomförandet har följets tidsplanering för projektet.    

3.1.1  Work breakdown structure  

I figur 4 redovisas WBS för projektets. WBS har använts som grund för tidsplaneringen där 

identifierades projektets faser och alla aktiviteter som skulle genomföras vid varje fas.  

  

Figur 4. Work breakdown structure 

 

 

 

 



19 (85) 
 

3.1.2  Tidsplan 

I tabell 1 redovisas tidsramar för varje fas och de olika milstolpar och grindhål på projektet. I 

bilaga 1 återfinns en detaljerade tidsplanering i form av Gantt-diagram. 

Tabell 1. Projektmodell 

Projektfas Milstolpe Gate Startdatu

m 

Färdigdatu

m 

Planering Uppstartsmöte  

 
24-01-2019 07-02-2019 

Förstudie 
  

04-02-2019 22-02-2019 

Kravspecifikation 
 

Godkänd 

kravspecifikatio

n av 

uppdragsgivare 

25-02-2019 22-03-2019 

Konceptgenererin

g 

  
25-03-2019 29-03-2019 

Konceptval 
 

Godkänd 

konceptval av 

uppdragsgivare 

01-04-2019 05-04-2019 

 
Delredovisnin

g  

  
04-04-2019 

Dimensionering 

och 

detaljkonstruktion 

  
08-04-2019 30-04-2019 

Avslutning 
  

01-05-2019 06-05-2019  
-Rapport för 

opponering 

 
07-05-2019 17-05-2019 

 
-Redovisning 

 
20-05-2019 4-06-2019  

-Slutrapport 
 

30-05-2019 12-06-2019 
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3.1.3  Riskanalys 

I tabell 2 redovisas de risker som identifierade i början av projektet. För att minimera risker 

har tagits åtgärder på de risker som hade riskvärde större eller lika med 6. I tabell 3 redovisas 

åtgärder som har tagits vid respektive risk.   

Tabell 2. Riskanalys 

 

Risk 
nr. 

Risk P C R 

1 Ej tillräcklig förstudie 3 2 6 

2 Tidsplaneringen går inte att följa  4 3 12 

3 Uppdragsgivare tappar intresse i projektet 1 5 5 

4 Att bli sjuk 3 2 6 

5 Fastna på ett problem 3 3 9 
 

Tabell 3. Åtgärdsmatris 

Risk 
nr. 

Riskvärde Åtgärd 

1 6 Se till att ha kontinuerlig förstudie   
2 12 Tidsplanering ska vara dynamisk och flexibel att kunna göra 

ändringar 

4 6 Flytta aktiviteter i tidsplaneringen 

5 9 Fråga handledare om tips och hjälp 
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3.2 Förstudie 

Det har skrivits en sammanställning av förstudie. Dokumentet har legats som grund för 

utveckling av svetsfixturen. I bilaga 2 finns sammanställning av förstudien.  

3.2.1  Marknadsanalys 

Under förstudiefasen studerades olika lösningar och idéer på marknaden för samtliga 

funktioner i svetsfixturen. En stor fokus lades på justeringsmekanismerna eftersom den var 

viktig för uppdragsgivaren. I tabell 4 redovisas lösningar och idéer för justeringsmekanismer 

som hittades på marknaden. 

Tabell 4. Lösningar och idéer för justeringsmekanismer. 

Funktion Mekanism 

Fixtur 

höjdjustering 

Låssprint Kugghjul och 

kuggstång 

Hydraulikcylinder 

med handtag 

Hydraulikcylinder 

med fotpedal 

Pneumatisk 

aktuator 

Fixtur 

vridjustering 

Låssprint Hydraulikcylinder 

med handtag 

Pneumatisk 

aktuator 

  

Räcke 

höjdjustering 

Manuell med 

skjut och 

spännfunktion 

Kugghjul och 

kuggstång 

   

Räcke 

längdjustering 

Manuell med 

skjut och 

spännfunktion 

Kugghjul och 

kuggstång 

   

 

Vidare har studerats en special svetsfixtur som är avsedd för räcken. Den svetsfixturen som 

hittades på marknaden tillverkas av företaget Förster Welding Systems. I tabell 5 visas en 

för/nackdelar matris som beskriver samtliga funktioner i svetsfixturen. Därefter sattes 

viktfaktorer på varje funktion som sedan summerades till ett betyg med siffra. 
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Tabell 5. För/Nackdelar matris 

 

 

3.2.2  Maskinkapacitet och tillgängliga material 

Resultatet från undersökningen av företagets verkstad visade att det inte kommer finnas 

någon begränsning angående materialet. Företaget kan beställa olika material och få det 

levererat inom 2 - 4 dagar. Å andra sida fanns två maskiner i verkstaden med begränsningar.  

De maskiner som har begränsningar beskrivs i tabell 6.  

Tabell 6. Maskiner med begränsningar 

 Begränsningar 

Maskinnamn Längd X Bredd (mm) Tjocklek (mm) 

Lasermaskin 3000 X 1500 20 

Bockmaskin (kantpress) 3000 (Längd) 12 
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3.2.3  Litteraturstudie 

I bilaga 2 finns en komplett litteraturstudie. Här redovisas de viktigaste resultaten som har 

kommit fram till i denna fas.  

Carr Lane Manufacturing Co. (2016) belyser några aspekter som ska beaktase vid 

konstruktionen av en svetsfixtur: 

• Konstruera svetsfixturen så att all delar som ska svetsas kan laddas endast i rätt 

orientering.   

• Det behövs stöd under klämmor för att förhindra förvrängning.  

• Positionerare och stöd måste placeras så att eventuella förvrängning orsakad av 

svetsvärme lossnar arbetsstyckets, istället än att spänna arbetsstycket i fixturen.  

• Endast viktiga dimensioner och relationer bör positioneras och fast kläms. 

• Alla områden som ska svetsas måste vara lättåtkomligt.  

• Svetsprocessen bör ske på ett horisontellt plan om möjligt.  

• Konstruktionen måste inkludera åtgärder för att minimera böjning av arbetsstycket 

på grund av överskottsvärme. 

• Så många operationer som möjligt borde utföras innan arbetsstycket 

ompositioneras.  

• Stora laster bör stödjas fullständigt med hjälp av lyftanordning. 

Det har gjorts en undersökning kring antropometriska måtten för män och kvinnor. Denna 

studie har genomförts för att ta en ergonomisk aspekt i utveckling av svetsfixturen. Enligt 

metoden Design-för-alla beskriven av M Hägg m.fl. (2015) skall en design innefatta 5:e och 

95:e percentilen av användarpopulationen. Utifrån de antropometriska måtten för män och 

kvinnor har det valts att utforma svetsfixturen så att den ska ha god ergonomi för både kön. I 

tabell 7 redovisas dimensionerna som ska gälla för den utvecklade svetsfixturen. Kolonen 

”Referens Mått” hänvisar till den antropometriska måtten som dimensionen härletts ifrån (se 

bilaga 2; tabell 4 och figur 2).     
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Tabell 7. Svetsfixtur dimensioner 

Definition Referens Mått Dimension (mm) 

Svetsfixtur högsta höjd 2 (Högsta mått) 1778 ≈ 2000 

Svetsfixtur lägsta höjd 12, 17 (12.lägsta mått + 

17.lägsta mått) 

589 ≈ 500 

Svetsfixtur högsta 

handtagsposition 

4 (högsta mått) 1181 ≈ 1200 

Svetsfixtur lägsta 

handtagsposition 

4 (lägsta mått) 957 ≈ 900 

  

3.2.4  Datainsamling 

Utifrån dialogen med produktionsansvarig på företaget har upprättats en tabell som 

redovisar produktionsvolym av de olika varianter av räcke. I tabell 8 följer data angående 

produktionen av räcke. 

Tabell 8. Produktionsdata av räcke 
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3.2.5  Intervju med svetsoperatör 

Det har ordnats en intervju med svetsoperatören Marcus Lehman. På intervjun diskuterades 

problem med dagens svetsprocessen samt önskemål som svetsoperatören vill se på 

svetsfixturen. Önskemålen har använts vid utveckling av produktspecifikationen. Nedan 

följer tabell 9 som visar utfallet från intervjun.  

Tabell 9. Önskemål matris från intervju med svetsoperatör (Marcus Lehman, 053315079) 

Problem med dagens svetsprocess Önskemål Viktfaktor 

(1 - 5) 

Tekniken som används idag 

involverar separata delar vid 

svetsprocessen 

Svetsoperatörn önskar att svetsfixturen ska 

vara komplett och alla delar är integrerade 

i konstruktionen 

3 

Svetsanordningar som används 

idag är tunga och kräver att man 

ska bära och flytta på dem.  

Svetsoperatören önskar att höjdsjustering 

av svetsfixtur ska vara med hjälp av 

hydraulikcylinder 

2 

Idag behövs det två personer för 

att vrida och utföra hela 

svetsprocessen för räcke  

Svetsoperatören önskar att en person ska 

kunna hantera hela svetsprocessen 

3 

Idag krävs ompositionering av 

räcke vid svetsningen 

Svetsoperatören önskar att svetsprocessen 

ska ske utan ompositionering av räcke   

4 
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3.3 Produktspecifikation  

Det har skrivits en produktspecifikation där alla krav och önskemål på produkten var 

definierade. Den utvecklade lösningen skall uppfylla alla krav på produkten. 

Produktspecificeringen godkändes och underskrivets av uppdragsgivaren.    

3.3.1  Krav och önskemål 

Det har upprättats en tabell på samtliga krav på produkten. I tabell 10 redovisas 

kravspecifikationen. Alla krav bör fullständigt uppfyllas av den utvecklade konceptet. 

Tabell 10. Kravspecifikationslista 

NU. Kravbeskrivning Beteckning 

1 Höjden på svetsfixtur ska kunna justeras, vilket framhäver en god 

ergonomi för svetsoperatören  

K1 

2 Det ska gå att anpassa längden på svetsfixturen beroende på räckens 

längd.  

K2 

3 Det ska gå att lätt förflytta svetsfixturen   K3 

4 Svetsfixturen ska ha roteringsfunktion. Detta för att främja en 

lättåtkomlig svetsprocess 

K4 

5 Det ska gå att anpassa svetsfixturen beroende på räckeshöjd  K4 

6 Svetsfixturen skall konstrueras för lätt åtkomlig svetsprocess K5 

7 Svetsfixturen skall konstrueras med enkla hanterbara mekanismer K6 

8 Svetsfixturen skall vara säker så att olycksfall inte inträffar K7 

9 svetsfixturen ska kunna tillverka i uppdragsgivarens verkstad K9 

10 Svetsfixturen ska vara anpassat för 3 varianter av räcke (Räcke plan, 

Räcke plan 1400 och Räcke ramp) 

K10 

 

 



27 (85) 
 

Därefter och tillsammans med en svetsoperatör har utvecklats en önskemålmatris. 

Önskemålen kan användas senare vid värdering av olika lösningsalternativ. Alla önskemål 

viktades med skala 1 till 5. Viktning på önskemålen har satts enligt svetsoperatörens åsikter 

och vad som ansett viktig vid svetsprocessen. I tabell 11 redovisas alla önskemål med 

viktfaktorer. 

Tabell 11. Önskemålmatris 

NU. Önskemål Viktfaktor Beteckning 

1 Svetsoperatören önskar att svetsfixturen ska vara 

komplett och alla delar är integrerade i konstruktionen 

3 Ö1 

2 Operatören vill att höjdsjustering av svetsfixtur ska vara 

med hjälp av hydraulikcylinder 

2 Ö2 

3 Svetsoperatören önskar att en person ska kunna hantera 

hela svetsprocessen 

3 Ö3 

4 Svetsoperatören önskar att svetsprocessen ska utföras 

utan en ompositioneringsprocess 

4 Ö4 
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3.3.2  Utveckling av produktspecifikation 

Kriterier med identifierade aspekter: 

Här utnyttjades Olssons matris som beskrivs av Johannesson m.fl. (2004) som visas i tabell 

12.  

Tabell 12. Olssons matris från (Johannesson m.fl. 2004, s.115)  

 Aspekter 

Livcykelfaser Process Miljö Människa Ekonomi 

Alstring 1.1 1.2 1.3 1.4 

Framställning 2.1 2.2 2.3 2.4 

Avyttring 3.1 3.2 3.3 3.4 

Brukning 4.1 4.2 4.3 4.4 

Eliminering 5.1 5.2 5.3 5.4 

 

Svetsfixturens huvudfunktion:  

Positionera och hålla räcken under svetsprocessen 

Genomgång av kriteriematris:  

Cell 1.1 Alstring/Process: Svetsfixturen skall konstrueras så att alla svetsade delar kan 

endast laddas i rätt orientering (begränsande krav). 

Cell 1.1 Alstring/Process: Svetsfixturen skall dimensioneras mot plastisk deformation 

med en säkerhetsfaktor lika med 1.5 (begränsande krav).  

Cell 1.1 Alstring/Process: För positionering skall utnyttjas ett V-block eller V-pad 

(Funktionellt krav). 

Cell 1.1 Alstring/Process: V-block eller V-pad måste utformas enligt specifikationen 

som beskrivit i förstudien (Begränsande krav).     
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Cell 1.1 Alstring/Process: För klämning av arbetsstycket i svetsfixturen skall utnyttjas 

Toggle Clams (Funktionellt krav). 

Cell 1.1 Alstring/Process: Stöd bör finnas under klämmor för att förhindra 

förvrängning (Funktionellt krav). 

Cell 1.1 Alstring/Process: Positionerare och stöd måste placeras så att eventuell 

förvrängning orsakad av svetsvärme lossnar arbetsstyckets, istället än att 

spänna arbetsstycket i fixturen (Begränsande krav). 

Cell 1.1 Alstring/Process: Svetsprocessen bör ske på ett horisontellt plan om möjligt 

(Begränsande krav). 

Cell 1.1 Alstring/Process: Konstruktionen måste inkludera åtgärder för att minimera 

böjning av arbetsstycket på grund av överskottsvärme (Begränsande krav). 

Cell 1.1 Alstring/Process: Svetsfixturen skall vara en komplett konstruktion med 

integrerade delar (begränsande önskemål, vikt =3). 

Cell 1.1 Alstring/Process: Svetsfixturen skall passa 3 varianter av räcken (Räcke plan, 

Räcke plan 1400 och Räcke ramp) (Funktionellt krav). 

Cell 1.1 Alstring/Process: Det ska gå att förflytta svetsfixturen med lämpligt hjul som 

har bromsfunktion (Funktionellt krav). 

Cell 1.3 Alstring/Människa: Det ska gå att justera höjden på svetsfixturen utan 

ompositionering (högsta höjd = 2000 mm, lägsta höjd = 500 mm) (funktionellt 

krav). 

Cell 1.3 Alstring/Människa: Svetsfixturen ska ha ett handtag för att underlätta 

förflyttningen (högsta höjd =1200, lägsta höjd = 900)  (funktionellt krav). 

Cell 1.3 Alstring/Människa: Det ska gå att rotera räcke utan ompositionering 

(funktionellt krav). 

Cell 1.3 Alstring/Människa: Det ska utnyttjas en hydraulikcylinder vid höjdjustering av 

svetsfixtur (funktionellt önskemål, vikt = 2). 

Cell 2.1 Framställning/Process: Svetsfixturen skall tillverkas i uppdragsgivarens 

verkstad: Laserskärning och bockningsmaskin har en begränsad kapacitet 

(begränsande krav). 
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Cell 4.1 Brukning/Process: Svetsfixturen ska ha så låg vikt som möjligt (begränsande 

krav). 

Cell 4.3 Brukning/Människa: Svetsfixturen skall underlätta svetsprocessen så att det 

blir möjligt att utföra svetsning med enbart en operatör (begränsande 

önskemål, vikt = 3). 

Cell 4.3 Brukning/Människa: Svetsfixtur skall underlätta åtkomlighet på alla svetsade 

delar (Begränsande krav). 

Utifrån produktspecifikationen har upprättats en checklista som ska användas vid 

konceptutvärdering och konstruktionsfasen. Checklistan ska användas för att kontrollera att 

den utvecklade svetsfixturen uppfyller alla kriterier i produktspecifikationen. I Bilaga 3 finns 

mallen för checklistan. 
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3.4 Konceptgenerering och konceptutveckling 

Här redovisas resultaten från de olika moment i konceptgenereringsprocessen. I processen 

användes en brainstorming-session med klasskamrat samt riktlinjer från handledaren.   

3.4.1  Problemformulering 

I första steget formulerades problemet i bredare och lösningsneutral form. Breddning och 

abstrahering har gjorts på huvudfunktionen som på alla funktionella kriterier i 

produktspecifikationen. I tabell 13 visas breddning och abstrahering av svetsfixturens 

huvudfunktion sedan följer tabell 14 som visar samma process fast på de funktionella 

kriterierna. 

Tabell 13. Problemformulering i bredare och abstrakt form 

 I specifikation Efter breddning och 

abstrahering 

Svetsfixturens 

huvudfunktion 

Hålla räcke och justera positionen 

under svetsprocessen  

Hålla räcket under svetsprocessen 

 

Tabell 14. Funktionella kriterier i bredare och abstrakt form. 

Kriterium 

nr 

Cell I specifikation Efter breddning och 

abstrahering 

3 1.1 För positionering skall utnyttjas ett V-

block eller V-pad 

Positionera räcke under 

svetsprocessen 

5 1.1 För klämning av arbetsstycket i 

svetsfixturen skall utnyttjas Toggle 

Clams 

Fast klämma räcke 

6 1.1 Stöd måste finnas under klämmor för 

att förhindra förvrängning 

Stöd för klämmor 

11 1.1 Svetsfixturen skall passa 3 varianter av 

räcken (Räcke plan, Räcke plan 1400 

och Räcke ramp) 

Variera mellan tre varianter  
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12 1.1 Det ska gå att förflytta svetsfixturen 

med lämpligt hjul som har 

bromsfunktion 

Förflytta svetsfixtur 

13 1.3 Det ska gå att justera höjden på 

svetsfixturen utan ompositionering 

(högsta höjd = 2000 mm, lägsta höjd = 

500 mm) 

Justera höjden på svetsfixturen 

14 1.3 Svetsfixturen ska ha ett handtag för att 

underlätta förflyttningen (högsta höjd 

=1200, lägsta höjd = 900) 

Handtag  

15 1.3 Det ska gå att rotera räcke utan 

ompositionering 

Rotera räcke 

 

Utifrån de breda funktionella beskrivningarna av svetsfixturen kan man sammanfatta 

produkten enligt följande: 

En svetsfixtur som positionerar och klämmer räcke under svetsprocessen, som 

går att justera i höjdled och rotera vinkeln samt variera positionering efter 

räckestyp. Det ska gå att förflytta svetsfixturen med hjälp av ett handtag.  
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3.4.2  Funktionsanalys 

Figur 5 visar funktionsstruktur som beskriver totalfunktionen och delfunktionerna på 

svetsfixturen.  

 

 Figur 5. Funktionsstruktur för en svetsfixtur med huvudfunktion ” Hålla räcke under 

svetsprocessen”   
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3.4.3  Dellösningar 

Baserade på förstudien som är ämnade att studera befintliga lösningar och teknik har 

genererats dellösningsalternativ till delfunktionerna. Till hjälp utnyttjades morfologiska 

matrisen för att systematiskt behandla alla dellösningar. I tabell 15 redovisas morfologiska 

matrisen med dellösningar till alla delfunktioner. I bilaga 4 finns skissbildar som visar de 

olika dellösningarna.  

Tabell 15. Morfologiska matris med dellösningar  

Delfunktion Dellösningar 

Ställer in 

positionerare  

C-form balk Profil balk Axel och 

glidelement 

 

Positionera 

alla rör 

V-Block_C-form Modul, V-Block 

_ C-form 

V-Block_Profil Modul, V-Block 

_ Profil 

Klämma alla 

rör 

Toggle Clamps    

Justera 

höjden 

Låssprint Manuellt 

kugghjul och 

kuggstång 

Elektriskt 

kugghjul och 

kuggstång 

Hydraulik/ 

Pneumatik/ 

Linear actuator 

Rotera räcke Dragknapp Tryckknapp Kugghjul och 

pinne 

Linear actuator 

Förflytta 

svetsfixtur 

Hjul med 

bromsfunktion 

   

Svetsfixtur 

bas 

C-form balkar X-form balkar H-form balkar T-form balkar 

Stödbalk 5-balkar 4-balkar   
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3.4.4  Totallösningar 

Utifrån morfologiska matrisen har komponerats några totallösningsalternativ för en 

svetsfixtur. Tabell 16 visar kombination av dellösningar till totallösningar. Det har använts 

symbolsystem för att kombinera dellösningarna till totallösningar. Varje symbol avgör ett 

totallösningsalternativ.  

I nästa steg (3.4.5 konceptutveckling) beskrivs de olika totallösningarna i detaljerad form.  

Tabell 16. Kombination av dellösningar till totallösningar  

Delfunktion Dellösningar 

Ställer in 

positionerare  

C-form balk Profil balk Axel och 

glidelement  

 

Positionera 

alla rör 

V-Block_C-form Modul, V-Block 

_ C-form  

V-Block_Profil Modul, V-Block 

_ Profil 

Klämma alla 

rör 

Toggle Clamps    

Justera 

höjden 

Låssprin Manuellt 

kugghjul och 

kuggstång 

Elektriskt 

kugghjul och 

kuggstång 

Hydraulik/ 

Pneumatik/ 

Linear actuator 

Rotera räcke Dragknapp Tryckknapp Kugghjul och 

pinne 

Linear actuator 

Förflytta 

svetsfixtur 

Hjul med 

bromsfunktion 

   

Svetsfixtur 

bas 

C-form balkar X-form balkar H-form bakar T-form balkar 

Stödbalk 5-Balkar 4-balkar   
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3.4.5  Konceptutveckling 

Nedan redovisas 6 av 10 koncept som ansågs vara möjliga kandidater.  

(K.1) Koncept Symbol:  

En svetsfixtur med en H-formad bas. För 

höjdjustering kan man använda hydraulisk eller 

pneumatisk cylinder. Ett annat alternativ för 

höjdjustering är ”linear actuator”. För att rotera på 

svetsfixturen kan man dra på dragknappen sedan 

rotera fixturen manuellt med handen. Därefter kan 

man släppa dragknappen för att låsa svetsfixturen i 

en önskad vinkel. Man kan ställa in rätt position på 

positinerare genom att manuellt flytta på en C-

form balk. C-form balken glider fritt i Y-led. För 

stöd används 5 balkar som är lastbärande 

konstruktioner. För att positionera räckes samtliga 

delar på svetsfixturen används en ”V-block” som 

passar en C-form stöd. ”V-block” kan spännas i X-

led med hjälp av skruvar. Vid klämning av räckes 

delar på ”V-Block” används ”toggle clamps”. 

Svetsfixturen har rollande hjul som monteras på 

under sidan för att kunna förflytta på hela 

svetsfixturen. Alla hjul har en bromsfunktion. Figur 

6 visar en skissbild på koncept (k.1). 

 

Figur 6. Koncept (K.1) 

Nedan följer en lista på fördelar (+) och nackdelar (-) på Koncept (k.1): 

(+) Stabil konstruktion 

(+) Enkel och säker rotationsfunktion 

 

(-) Lång tid för att ställa in positioneraren 

(-) Kräver underhåll för hydraulisk cylinder 
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(K.2) Koncept Symbol:  

En svetsfixtur med en H-formad bas. För 

höjdjustering kan man använda hydraulisk eller 

pneumatisk cylinder. Ett annat alternativ för 

höjdjustering är ”linear actuator”. För att rotera på 

svetsfixturen kan man direkt rotera på 

svetsfixturen genom att lyfta på stödbalken med 

handen. Rotation sker i en riktning eftersom en 

låspinne låser kugghjulet från att rotera tillbaka. 

För att befria kugghjulet från låspinnen drar man 

med handen låspinnen ifrån kugghjulet. Man kan 

ställa in rätt position på positinerare genom att 

manuellt flytta på en C-form balk. C-form balken 

glider fritt i Y-led. För stöd används 5 balkar som 

är lastbärande konstruktioner. För att positionera 

räckes samtliga delar på svetsfixturen används en 

”Modul, V-block” som passar en C-form stöd. 

”Modul, V-block” kan spännas i X-led med hjälp av 

skruvar. Vid klämning av räckes delar på ”Modul, 

V-Block” används ”toggle clamps”. Svetsfixturen 

har rollande hjul som monteras på under sidan för 

att kunna förflytta på hela svetsfixturen. Alla hjul 

har en bromsfunktion.  Figur 7 visar en skissbild på 

koncept (k.2). 

 

Figur 7. Koncept (K.2) 

Nedan följer en lista på fördelar (+) och nackdelar (-) på Koncept (k.2): 

(+) Stabil konstruktion 

(+) Kort tid för att ställa in positioneraren  

(+) Enkel rotationsfunktion 

 

 

(-) Kräver underhåll för hydraulisk cylinder 

(-) Möjlig rotation: 180 grader  

(-) Osäker konstruktion, speciellt vid rotation 
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(K.4) Koncept Symbol:  

En svetsfixtur med en X-formad bas. För 

höjdjustering kan man använda kugghjul och 

kuggstång som drivs manuellt. För att rotera på 

svetsfixturen kan man använd ”linear actuator” 

som är spänt på en roterande disk. Man kan ställa 

in rätt position på positinerare genom att manuellt 

flytta på en C-form balk. C-form balken glider fritt i 

Y-led. För stöd används 5 balkar som är 

lastbärande konstruktioner. För att positionera 

räckes samtliga delar på svetsfixturen används en 

”Modul, V-block” som passar en C-form stöd. 

”Modul, V-block” kan spännas i X-led med hjälp av 

skruvar. Vid klämning av räckes delar på ”Modul, 

V-Block” används ”toggle clamps”. Svetsfixturen 

har rollande hjul som monteras på under sidan för 

att kunna förflytta på hela svetsfixturen. Alla hjul 

har en bromsfunktion.  Figur 8 visar en skissbild på 

koncept (k.4). 

 

Figur 8. Koncept (K.4) 

Nedan följer en lista på fördelar (+) och nackdelar (-) på Koncept (k.4): 

(+) Säker rotationsfunktion 

(+) Kort tid för att ställa in positioneraren  

(+) Enkel rotationsfunktion  

 

(-) Ostabil konstruktion 

(-) Komplex höjdjustering mekanism 
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(K.6) Koncept Symbol:  

En svetsfixtur med en H-formad bas. För 

höjdjustering kan man använda kugghjul och 

kuggstång som drivs med en elektriskmotor. För 

att rotera på svetsfixturen kan man dra på en 

dragknapp sedan rotera fixturen manuellt med 

handen. Därefter kan man släppa dragknappen för 

att låsa svetsfixturen i en önskad vinkel. Man kan 

ställa in rätt position på positinerare genom att 

manuellt flytta på en profil balk. Balken glider fritt i 

Y-led. För stöd används 4 balkar som är 

lastbärande konstruktioner. För att positionera 

räckes samtliga delar på svetsfixturen används en 

”Modul,V-block” som passar en profil balk. ”Modul, 

V-block” kan spännas i X-led med hjälp av skruvar. 

Vid klämning av räckes delar på ”Modul, V-Block” 

används ”toggle clamps”. Svetsfixturen har 

rollande hjul som monteras på under sidan för att 

kunna förflytta på hela svetsfixturen. Alla hjul har 

en bromsfunktion.  Figur 9 visar en skissbild på 

koncept (k.6). 

 

Figur 9. Koncept (K.6) 

Nedan följer en lista på fördelar (+) och nackdelar (-) på Koncept (k.6): 

(+) Stabil konstruktion 

(+) Säker rotationsfunktion 

(+) Kort tid för att ställa in positionerare  

(+) Enkel rotationsfunktion  

(-) Komplex höjdjustering mekanism 

(-) Tyngre konstruktion: mer inställnings balkar  
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(K.7) Koncept Symbol:  

En svetsfixtur med en H-formad bas. För 

höjdjustering kan man använda hydraulisk eller 

pneumatisk cylinder. Ett annat alternativ för 

höjdjustering är ”linear actuator”. För att rotera på 

svetsfixturen kan man använd ”linear actuator” 

som är spänt på en roterande disk. Man kan ställa 

in rätt position på positinerare genom att manuellt 

flytta på en profil balk. Balken glider fritt i Y-led. 

För stöd används 4 balkar som är lastbärande 

konstruktioner. För att positionera räckes samtliga 

delar på svetsfixturen används en ”Modul,V-block” 

som passar en profil balk. ”Modul, V-block” kan 

spännas i X-led med hjälp av skruvar. Vid 

klämning av räckes delar på ”Modul, V-Block” 

används ”toggle clamps”. Svetsfixturen har 

rollande hjul som monteras på under sidan för att 

kunna förflytta på hela svetsfixturen. Alla hjul har 

en bromsfunktion.  Figur 10 visar en skissbild på 

koncept (k.7). 

 

Figur 10. Koncept (K.7) 

Nedan följer en lista på fördelar (+) och nackdelar (-) på Koncept (k.7): 

(+) Stabil konstruktion 

(+) Säker rotationsfunktion 

(+) Kort tid för att ställa in positionerare  

(+) Enkel rotationsfunktion 

(-) Kräver underhåll för hydraulisk cylinder 

(-) Tyngre konstruktion: mer inställnings balkar  
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(K.10) Koncept Symbol:  

En svetsfixtur med en H-formad bas. För 

höjdjustering kan man använda hydraulisk eller 

pneumatisk cylinder. Ett annat alternativ för 

höjdjustering är ”linear actuator”. För att rotera på 

svetsfixturen kan man direkt rotera på 

svetsfixturen genom att lyfta på stödbalken med 

handen. Rotation sker i en riktning eftersom en 

låspinne låser kugghjulet från att rotera tillbaka. 

För att befria kugghjulet från låspinnen drar man 

med handen låspinnen ifrån kugghjulet. Man kan 

ställa in rätt position på positinerare genom att 

manuellt flytta på en C-form balk. Balken glider 

fritt i Y-led med hjälp av en axel och ett 

glidelement. För stöd används 4 balkar som är 

lastbärande konstruktioner. För att positionera 

räckes samtliga delar på svetsfixturen används en ” 

Modul, V-block” som passar en C-form stöd. ” 

Modul, V-block” kan spännas i X-led med hjälp av 

skruvar. Vid klämning av räckes delar på ”Modul, 

V-Block” används ”toggle clamps”. Svetsfixturen 

har rollande hjul som monteras på under sidan för 

att kunna förflytta på hela svetsfixturen. Alla hjul 

har en bromsfunktion.  Figur 11 visar en skissbild 

på koncept (k.10). 

 

Figur 11. Koncept (K.10) 

Nedan följer en lista på fördelar (+) och nackdelar (-) på Koncept (k.10): 

(+) Stabil konstruktion 

(+) Kort tid för att ställa in positionerare  

(+) Enkel rotationsfunktion  

(+) Lättare konstruktion 

(+) Enkel att tillverka 

(-) Kräver underhåll för hydraulisk cylinder 
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3.4.6  Sortering av totallösningar 

För att sortera och rangordna alla totallösningsalternativen har genomförts en systematisk 

analys. Det har valts att summera alla fördelar och nackdelar för varje koncept. Därefter 

beräkna en siffra som avgör konceptet genomförbarhets och tillförlitlighets. Ju högre siffran 

är desto bättre är konceptet. I tabell 17 redovisas summeringen av fördelar/nackdelar för alla 

koncept.  

Därefter och baserade på genomförbarhetsgraden har genomförts en rangordning. I tabell 18 

redovisas rangordning av alla koncept i fallande ordning.   

Tabell 17. Summering av fördelar/nackdelar för alla koncept 

Koncept NU. Symbol Antal fördelar 

(+) 

Antal nackdelar 

(-) 

Genomförbarhet/ 

tillförlitlighet 

K.1  2 2 0 

K.2  3 3 0 

K.4  3 2 1 

K.6  4 2 2 

K.7  4 2 2 

K.10  5 1 4 
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Tabell 18. Rangordning i fallande ordning 

Koncept 

NU. 

Symbol Genomgörbarhetsgrad Rangordning 

K10  4 1 

K.6  2 2 

K.7  2 

K.4  1 3 

K.1  0 4 

K.2   0 
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3.5 Utvärdering och konceptval 

3.5.1  Elimineringsmatris 

Första steget i utvärderingsprocessen var att sålla bort lösningsalternativen som inte 

uppfyller specifika kriterier i elimineringsmatrisen. I tabell 19 redovisas 

elimineringsmatrisen. 

Resultatet visar att koncept 1, 6 och 7 uppfyller samtliga kriterier i elimineringsmatrisen. 

Koncept 10 kan utvecklas vidare så att den också uppfyller kriterierna i elimineringsmatrisen.   

Tabell 19. Elimineringsmatris 

 Elimineringsmatris för: svetsfixtur för räcke Elimineringskriterier: 

(+) Ja 

(-) Nej 

(?) Mer info krävs 

(!) Kontroll produktspecifikation 
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Beslut: 

(+) Fullfölj lösning 

(-) Eliminera lösning 

(?) Sök mer info 

(!) Kontroll produktspecifikation 

Kommentar Beslut 

K.1 + + + ? + + +  + 

K.2 + - + ? - + +  - 

K.4 + - + ? + + +  - 

K.6 + + + ? + + +  + 

K.7 + + + ? + + +  + 

K10 
+ + + ? - + + 

Genom små justeringar kan 

konstruktionen bli säkrare  
+ 
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3.5.2  Förbättring av koncept [K.10] 

Utifrån elimineringsmatris konstateras att koncept (K.10) kan förbättras så att den blir mer 

säkrare. Istället för ”kugghjul och pinne” som rotationselement väljes en ”Dragknapp”. I 

tabell 20 redovisas en ny beskrivning av koncept 10 med en ny beteckning. 

 Tabell 20. Konceptbeskrivning av uppdaterat koncept [K10] 

Koncept NU. Symbol Uppdatering Nytt koncept 

NU. 

Ny symbol 

K.10  - Istället för ”kugghjul och pinne” som 

rotationselement väljes en ”Dragknapp” 

- I stället för 4 balkar som stöd används 2 

balkar som har L-form och plåt. 

K.10.1  

Koncept beskrivning 

En svetsfixtur med en H-formad bas. För höjdjustering kan man använda hydraulisk eller pneumatisk 

cylinder. Ett annat alternativ för höjdjustering är ”linear actuator”. För att rotera på svetsfixturen kan 

man dra på en dragknapp sedan rotera fixturen manuellt med handen. Därefter kan man släppa 

dragknappen för att låsa svetsfixturen i en önskad vinkel. Man kan ställa in rätt position på positinerare 

genom att manuellt flytta på en C-form balk. Balken glider fritt i Y-led med hjälp av en axel och ett 

glidelement. För stöd används 2 balkar som har L-form och plåt. som är lastbärande konstruktioner. 

Stöds balkarna har en L-format tvärsnitt. För att positionera räckes samtliga delar på svetsfixturen 

används en ” Modul, V-block” som passar en C-form balk. ” Modul, V-block” kan spännas i X-led med 

hjälp av skruvar. Vid klämning av räckes delar på ”Modul, V-Block” används ”toggle clamps”. 

Svetsfixturen har rollande hjul som monteras på under sidan för att kunna förflytta på hela 

svetsfixturen. Alla hjul har en bromsfunktion. 
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3.5.3  Relativ beslutmatris 

Baserade på den utvecklade produktspecifikationen har genomförts en ytterligare analys på 

de koncepten som gick igenom elimineringsprocessen och blev godkända. I tabell 21 

redovisas utvärderingsprocessen med hjälp av relativ beslutmatris. Det har valts att sätta 

(K10.1) som referens. Se bilaga 3 för beskrivning av de olika kriterierna i tabell 21. 

Tabell 21. Relativ beslutmatris 

Kriterium 

Alternativ 

K.10.1 (ref) K.1 K.6 K.7 

1 

D
a

tu
m

 

0 0 0 

10 - 0 0 

16 0 - 0 

17 - - - 

18 - 0 0 

19 - 0 0 

20 - - - 

Summa +  0 0 0 

Summa 0  2 4 5 

Summa -  5 3 2 

Nettovärde 0 -5 -3 -2 

Rangordning 1 4 3 2 

Vidareutveckling Nej Nej Ja Nej 
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3.5.5  Konceptval 

Utifrån utvärderingsprocessen är koncept [K.10.1] mest tillförlitligt jämfört med de andra 

koncepten. Från föregående fasen (3.4 konceptgenerering) konstateras att K.10 kom först i 

rangordningen (se tabell 18). Vidare visade elimineringsmatrisen att koncept 10 kan uppfylla 

alla kriterier om den förbättras. Koncept 10 har utvecklats så att den uppfyller kriterierna i 

eliminergsmatrisen. Koncept 10 fick en ny beteckning [K.10.1] efter förbättringen (se tabell 

19 och 20). Utöver visade resultatet från relativ beslutmatrisen att koncept [K.10.1] var bäst 

jämfört med andra koncepten.  Därför valdes koncept [K.10.1] för att gå vidare med. 

Det finns två alternativ när man väljer [K.10.1]. Första alternativet är att konstruera en 

komplett svetsfixtur med alla ingående detaljer; justeringsmekanismer, rotationsfunktion, 

bas och stolpar. Andra alternativet är att endast konstruera en svetsfixtur som löser 

huvudproblemet och sedan spänna upp svetsfixturen på en svetslägesställare som uppfyller 

alla kriterier på den utvecklade konceptet. Andra alternativet kan bidra till lägre 

utvecklingskostnader. Med anledning på att projektet har en avgränsad tidsperiod väljes 

koncept 10.1 och alternativ 2 [K.10.1.2]. Konstruktionen utformas så att både alternativen går 

att tillämpa. Detta ger möjlighet för en mer flexibel lösning och bättre anpassat produkt efter 

företagets behov. I figur 12 visualiseras både alternativen med en skissbild på en 

totallösningsalternativ. I bilaga 5 finns specifikationer för en svetslägesställare som passar 

svetsfixturen.    

 

Figur 12. Lösningsalternativen för koncept [K.10.1]. 
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3.5.5  Feleffektanalys-FMEA 

Det har genomförts en feleffektanalys på det valda konceptet [K.10.1.2]. Detta för att åka 

tillförlitligheten och säkerheten på produkten. Det har tagits åtgärder på alla risker som hade 

stort risktal (R). Riskanalysen behandlade tre aspekter; felsannolikhet (F), allvarlighetsgrad 

(A) och sannolikheten att inte upptäcka felet (U). Alla tre aspekter bedömdes enligt en 10-

gradig skala. I bilaga 6 redovisas en feleffektanalys på koncept [K.10.1.2]  
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3.6 Dimensionering och konstruktion 

Det har valts att dimensionera och göra materialval till alla lastbärande element i 

konstruktionen. Tre olika huvudelement har identifierats som skall ta emot lasten; 

inställningselement (rund stång), positioneringselement (V-block) och stödjande balkarna 

(L-balk). Eftersom svetsfixturen är ämnat att anpassa för tre varianter av räcke har det valts 

det tyngsta räcket (Räcke ramp, vikt = 37,190 kg) som dimensionerande last.  

Svetsfixturen har 2 stödjande balkar, 2 positioneringselement och 4 inställningselement. För 

att öka säkerheten på konstruktionen har det valts att inte dela lasten på varje element, 

istället hat gjorts antagande att dimensionera inställningselement och positioneringselement 

mot samma last (37,190 kg) sedan väljs material till både elementen. Stödjande balken skall 

dimensioneras mot den totala lasten (räckesvikt + positioneringselement vikt + 

inställningselement vikt). Utöver ska en säkerhetsfaktor på 1,5 läggas på som extra 

säkerhetsåtgärd.       
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3.6.1  Dimensionering av inställningselement 

 

A) Mekaniskanalys 

I tabell 22 redovisas beräkning av reaktionskrafterna på inställningselement. Figur 13 visar 

geometriska mått samt layouten på inställningselement i totala konstruktionen. För 

beräkning har använts ekvation 1-2.  

Utifrån beräkningarna kan konstateras att både reaktionskrafter (R1, R2) = 273,35 N.  

 

 

Figur 13. Geometrisk mått och layoutbild på inställningselement (grönt markerat) 
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Tabell 22. Beräkning av reaktionskrafterna på inställningselementet. 

Parameter Värde Enhet Förklaring 

Last 37,19 kg Dimensionerande last 

Kraft 364,5 N (37,19 * 9,8) 

Säkerhetsfaktor 1,5   

Dimensionerande 

kraft (F)  

546,7 N (364,5 * 1,5) 

Reaktionskraft 

(R1) 

273,35 N Positiv kraftriktning är uppåt (↑ +) 

∑𝐹 = 0 →  −𝐹 + 𝑅1 + 𝑅2 = 0 

 Positiv momentriktning är          och kring R1 

∑𝑀 = 0 →  122 ∗ 𝐹 − 244 ∗ 𝑅2 → 𝑅2 = 273,35 𝑁 

𝑅1 = 𝐹 − 𝑅2 = 546,7 − 273,35 = 273,35 𝑁  

 

Reaktionskraft 

(R2) 

273,35 N 

     

 

B) Hållfasthetanalys 

I tabell 23-25 redovisas hållfasthetsberäkning av inställningselementet. Figur 14 visar 

geometriska mått och tvärsnittet i tre olika kritiska snitt på balken. Utifrån beräkningarna 

kan konstateras att största böjningsmoment och tvärkraft uppstår vid snitt A-A med 

böjningsmoment (M1) = 31503,6 Nmm och Tvärkraft (T1) = 273,35 N.  

Baserade på resultatet har beräknats böjspänningen, skjuvspänningen och 

effektivspänningen. I tabell 26 redovisas beräkningarna av samtliga spänningar på 

inställningselement vid snitt A-A. För beräkning av spänningarna har använts ekvation 3-5.  

Utifrån beräkningen fås; böjspänning (σ𝑚𝑎𝑥) = 30 Mpa, skjuvspänning (τ) = 0,72 Mpa och 

effektivspänning (σ𝑗) = 30,02 Mpa.                                                 
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Figur 14. Geometrisk mått och tvärsnittet av inställningselement i tre olika kritiska snitt 
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Tabell 23. Hållfasthetsberäkning av inställningselement (snitt A-A) 

Parameter Värde Enhet Förklaring 

Snitt A-A  Se figur 14 

Reaktionskraft 

(R1) 

273,35 N  

Reaktionskraft 

(R2) 

0 N  

Dimensionerande 

kraft (F)  

0 N  

Tvärkraft (T1) 273,35 N Positiv kraftriktning är uppåt (↑ +) 

∑𝐹 = 0 →  𝑅1 − 𝑇1 = 0 → 𝑇1 = 𝑅1 = 273,35 𝑁 

 Positiv momentriktning är          och kring 

tvärsnitt A-A 

∑𝑀 = 0 → (463 − 341.75) ∗ 𝑅1 −𝑀1 = 0 

𝑀1 = 31503,6 𝑁𝑚𝑚  

 

Moment (M1) 31503,6 Nmm 
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Tabell 24. Hållfasthetsberäkning av inställningselement (snitt B-B) 

Parameter Värde Enhet Förklaring 

Snitt B-B  Se figur 14 

Reaktionskraft 

(R1) 

273,35 N  

Reaktionskraft 

(R2) 

0 N  

Dimensionerande 

kraft (F)  

546,7 N  

Tvärkraft (T2) -273,35 N Positiv kraftriktning är uppåt (↑ +) 

∑𝐹 = 0 →  𝑅1 − 𝐹 − 𝑇2 = 0 → 𝑇2 = −273,35  𝑁 

 Positiv momentriktning är          och kring 

tvärsnitt B-B 

∑𝑀 = 0 → (584 − 341,75) ∗ 𝑅1 − (584 −

463,75) ∗ 𝐹 −𝑀2 = 0  

𝑀2 = 478,36 𝑁𝑚𝑚  

 

Moment (M2) 478,36 Nmm 
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Tabell 25. Hållfasthetsberäkning av inställningselement (snitt C-C) 

Parameter Värde Enhet Förklaring 

Snitt C-C  Se figur 14 

Reaktionskraft 

(R1) 

273,35 N  

Reaktionskraft 

(R2) 

273,35 N  

Dimensionerande 

kraft (F)  

546,7 N  

Tvärkraft (T3) 0 N Positiv kraftriktning är uppåt (↑ +) 

∑𝐹 = 0 →  𝑅1 + 𝑅2 − 𝐹 − 𝑇3 → 𝑇3 = 0 

 Positiv momentriktning är          och kring 

tvärsnitt C-C 

∑𝑀 = 0 → −(600 − 463,75) ∗ 𝐹 + (600 −

341,75) ∗ 𝑅1 + (600 − 585,75) ∗ 𝑅2 −𝑀3 = 0  

𝑀3 = 0 𝑁𝑚𝑚  

 

Moment (M3) 0 Nmm 
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Tabell. 26. Beräkning av böjspänning (σ𝑚𝑎𝑥), skjuvspänning (τ) och effektivspänning (σ𝑗) vid 

snitt A-A. 

Parameter Värde Enhet Förklaring 

Snitt A-A  Se figur 14 

Moment (Mmax) 31503,6 Nmm Mmax = M1 = 31503,6 Nmm 

Tvärkraft (T) 273,35 N  

Tvärsnittsarea 

(A) 

380 𝑚𝑚2 
𝐴 = 𝜋 ∗ 𝑟2 = 𝜋 ∗ (

22

2
)
2

= 380 𝑚𝑚2 

Böjmotstånd (W) 1045,4 𝑚𝑚3 
𝑊 =

𝜋 ∗ 𝑑3

32
=
𝜋 ∗ 223

32
= 1045,4 𝑚𝑚3 

Böjspänning 

(𝛔𝒎𝒂𝒙) 

30 Mpa σ𝑚𝑎𝑥 = ±
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊
= ±

31503,6

1045,4
= ±30

𝑁

𝑚𝑚2 = ±30 𝑀𝑝𝑎  

τ𝑚 =
𝑇

𝐴
=
273,35

380
= 0,72

𝑁

𝑚𝑚2
 

σ𝑗 = √σ
2 + 3τ2 = √302 + 3 ∗ 0,722 = 30,03

𝑁

𝑚𝑚2
 

Skjuvspänning 

(τm) 

0,72 Mpa 

Effektivspänning 

(𝛔𝒋) 

30,02 Mpa 
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3.6.2  Dimensionering av positioneringselement  

Det har antagits att positioneringselement har ett rektangulärt tvärsnitt med dimensionerna 

(38 x  32).  

A) Mekaniskanalys 

I tabell 27 redovisas beräkning av reaktionskrafterna på positioneringselement. Figur 15 visar 

geometriska mått samt layouten på positioneringselement i totala konstruktionen. För 

beräkning har använts ekvation 1-2.  

Utifrån beräkningarna kan konstateras att reaktionskrafter R1 = -100,21 N  , R2 = 646,69 N , 

R3 = 0,22 N.   

 

Figur 15. Geometrisk mått och layoutbild på positioneringselement (grönt markerat) 
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Tabell 27. Beräkning av reaktionskrafterna på inställningselementet. 

Parameter Värde Enhet Förklaring 

Last 37,19 kg Dimensionerande last 

Kraft 364,5 N (37,19 * 9,8) 

Säkerhetsfaktor 1,5   

Dimensionerande 

kraft (F)  

546,7 N (364,5 * 1,5) 

Reaktionskraft 

(R1) 

-100,21 N Positiv kraftriktning är uppåt (↑ +) 

∑𝐹 = 0 →  −𝐹 + 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 = 0……… . . (1) 

 Positiv momentriktning är          och kring R1 

∑𝑀 = 0 → 1217 ∗ 𝐹 − 1028 ∗ 𝑅2 − 2414 ∗ 𝑅3 =

0…… . (2)  

𝑅3 =
1217∗𝐹−1028∗𝑅2

2414
…… .… . . (3)  

𝑠ä𝑡𝑡𝑎 (3)𝑖 (2) → 1217 ∗ 𝐹 − 1028 ∗ 𝑅2 −
1217∗𝐹

2414
−

1028∗𝑅2

2414
= 0  

𝑅2 = 646,69 𝑁 , 𝑅3 = 0,22 𝑁 , 𝑅1 =  −100,21 𝑁   

Reaktionskraft 

(R2) 

646,69 N 

Reaktionskraft 

(R3) 

0,22 N 

 

 

B) Hållfasthetanalys 

I tabell 27-29 redovisas hållfasthetsberäkning av positioneringselement. Figur 16 visar 

geometriska mått och tvärsnittet i tre olika kritiska snitt på balken. Utifrån beräkningarna 

kan konstateras att största böjningsmoment och skjuvningskraft uppstår vid snitt B-B med 

böjningsmoment (M1) = -9021,3 Nmm och tvärkraft (T1) = 546,5 N.  
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Baserade på resultatet har beräknats böjspänningen, skjuvspänningen och 

effektivspänningen. I tabell 30 redovisas beräkningarna av samtliga spänningar på 

positioneringselement vid snitt B-B. För beräkning av spänningarna har använts ekvation 3-

5.  

Utifrån beräkningen fås; böjspänning (σ𝑚𝑎𝑥) = 1,4 Mpa, skjuvspänning (τ) = 0,45 Mpa och 

effektivspänning (σ𝑗) = 1,6 Mpa  

 

Figur 16. Geometrisk mått och tvärsnittet av positioneringselement i tre olika kritiska snitt 
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Tabell 27. Hållfasthetsberäkning av positioneringselement (snitt A-A) 

Parameter Värde Enhet Förklaring 

Snitt A-A  Se figur 16 

Reaktionskraft 

(R1) 

100,21 N  

Reaktionskraft 

(R2) 

0 N  

Reaktionskraft 

(R3) 

0 N  

Dimensionerande 

kraft (F)  

0 N  

Tvärkraft (T1) -100,21 N Positiv kraftriktning är uppåt (↑ +) 

∑𝐹 = 0 →  −𝑅1 − 𝑇1 = 0 → 𝑇1 = −𝑅1 =

−100,21 𝑁   

 Positiv momentriktning är          och kring 

tvärsnitt A-A 

∑𝑀 = 0 → −(1000 − 200) ∗ 𝑅1 −𝑀1 = 0 

𝑀1 = −80168 𝑁𝑚𝑚  

 

Moment (M1) -80168 Nmm 
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Tabell 28. Hållfasthetsberäkning av positioneringselement (snitt B-B) 

Parameter Värde Enhet Förklaring 

Snitt B-B  Se figur 16 

Reaktionskraft 

(R1) 

100,21 N  

Reaktionskraft 

(R2) 

646,69 N  

Reaktionskraft 

(R3) 

0 N  

Dimensionerande 

kraft (F)  

0 N  

Tvärkraft (T2) 546,5 N Positiv kraftriktning är uppåt (↑ +) 

∑𝐹 = 0 →  −𝑅1 + 𝑅2 − 𝑇2 = 0 → 𝑇2 = 546,5 𝑁 

 Positiv momentriktning är          och kring 

tvärsnitt B-B 

∑𝑀 = 0 → −(1400 − 200) ∗ 𝑅1 + (1400 − 1228) ∗

𝑅2 −𝑀2  

𝑀2 = −9021,3 𝑁𝑚𝑚  

 

Moment (M2) -9021,3 Nmm 
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Tabell 29. Hållfasthetsberäkning av positioneringselement (snitt C-C) 

Parameter Värde Enhet Förklaring 

Snitt C-C  Se figur 16 

Reaktionskraft 

(R1) 

100,21 N  

Reaktionskraft 

(R2) 

646,69 N  

Reaktionskraft 

(R3) 

0 N  

Dimensionerande 

kraft (F)  

546,7 N  

Tvärkraft (T3) -0,22 N Positiv kraftriktning är uppåt (↑ +) 

∑𝐹 = 0 →  −𝑅1 + 𝑅2 − 𝐹 − 𝑇3 = 0 → 𝑇3 =

−0,22 𝑁  

 Positiv momentriktning är          och kring 

tvärsnitt C-C 

∑𝑀 = 0 → −(1500 − 200) ∗ 𝑅1 + (1500 − 1228) ∗

𝑅2 − (1500 − 1417) ∗ 𝐹 −𝑀3  

𝑀3 = 250,5 𝑁𝑚𝑚  

 

Moment (M3) 250,5 Nmm 
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Tabell. 30 Beräkning av böjspänning (σ𝑚𝑎𝑥), skjuvspänning (τ) och effektivspänning (σ𝑗) vid 

snitt B-B. 

Parameter Värde Enhet Förklaring 

Snitt B-B  Se figur 16 

Moment (Mmax) -9021,3 Nmm Mmax = M12 = -9021,3 Nmm 

Tvärkraft (T) 546,5 N  

Tvärsnittsarea 

(A) 

380 𝑚𝑚2 𝐴 = 𝑏 ∗ ℎ = 38 ∗ 32 = 1216 𝑚𝑚2 

Böjmotstånd (W) 6485,3 𝑚𝑚3 
𝑊 =

𝑏 ∗ ℎ2

6
=
38 ∗ 322

6
= 6485,3 𝑚𝑚3 

Böjspänning 

(𝛔𝒎𝒂𝒙) 

1,4 Mpa σ𝑚𝑎𝑥 = ±
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊
= ±

9021,3

6485,3
= ±1,4

𝑁

𝑚𝑚2 = ±1,4 𝑀𝑝𝑎  

τ𝑚 =
𝑇

𝐴
=
546,5

1216
= 0,45

𝑁

𝑚𝑚2
 

σ𝑗 = √σ
2 + 3τ2 = √1,42 + 3 ∗ 0,452 = 1,6

𝑁

𝑚𝑚2
 

Skjuvspänning 

(τm) 

0,45 Mpa 

Effektivspänning 

(𝛔𝒋) 

1,6 Mpa 
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3.6.3  Materialval av inställnings och positioneringselement 

Det har valts att välja ett material till både inställnings och positioneringselement. Därför att 

de erhållna effektivspänningarna på både två elementen skiljer inte mycket. Det valda 

materialet ska ha sträckgräns som är större än 30,02 Mpa vilket är den effektivspänningen 

som beräknades på inställningselementet. Målsättning av materialvalet är att minimera 

vikten. Materialvalprocessen redovisas i följande steg. 

A) Problemuppställning 

I tabell 31 redovisas designkrav och härledning av meritvärde (Mv). I figur 17 redovisas 

plottning av meritvärdet i CES-Edupack där några material är markerat.  

Tabell 31. Designkrav och härledning av meritvärde.  

Funktion Balk  

Restriktioner Sträckgräns> 30,02 Mpa  

Längd (L) = 927,5 mm ,  tvärsnittdiameter (D)= 22 mm 

Målsättning Minimera vikt (m) 

Fri variabel Materialval 

Meritvärde 

(Mv) 
𝑚 = 𝑝 ∗ 𝐿 ∗ (

𝐷

2
)2 ∗ 𝜋  (𝑝: 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡) 

𝜎 =
𝑀

𝑊
        ,      𝑤 =

𝜋∗𝐷3

32
     → 𝜎 =

𝑀∗32

𝜋∗𝐷3
→ 𝐷 = √

𝑀∗32

𝜋∗𝜎

3
 

𝑚 = 𝑝 ∗ 𝑙 ∗ 𝜋 ∗

(

 
√𝑀 ∗ 32
𝜋 ∗ 𝜎

3

2

)

 

2

→ 𝑚 =
𝜋

4
∗ 𝐿 ∗ √

𝑀 ∗ 32

𝜋

1,5

∗ (
𝑝

𝜎
2
3

) 

𝑀𝑒𝑟𝑖𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 (𝑀𝑣) = (
𝜎
2
3

𝑝
)     𝑠𝑘𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎𝑠  , 𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 =

3

2
= 1,5   

log(𝑀𝑣) = log(𝜎)
2
3 − log(𝑝) → log(𝜎) =

3

2
log(𝑝) +

3

2
log (𝑀𝑣) 
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Figur 17. Plottning av meritvärde (𝑀𝑣) = (
𝜎
2
3

𝑝
)    i CES-Edupack. På diagrammet visas några 

material som är godkända. Linjen har lutning 1,5.  

B) Sållning 

Utifrån diagrammet som redovisat i figur 17 har gjorts en sållningsprocess på de material 

som inte uppfyller restriktioner i designkravet (se tabell 31). I tabell 32 redovisas några 

material som har valts ut för att gå vidare med. 

Tabell 32. Sållning av material 

Material Standard beteckning Densitet (Kg/m^3) Sträckgräns (Mpa) 

Keramal Al-Carbon MMS: Keramal AL-

Carbon 

2200 - 2300 125 - 130 

Aluminium, 5086 EN AW-5086 2640 - 2670 179 - 207 

Aluminium, 6082 EN AW-6082 2670 - 2730 240 - 280 

Aluminium, 7075 EN AW-7075 2770 - 2830 359 - 530 

Aluminium, 6061 EN AW-6061 2690 - 2730 110 - 128 
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C) Rangordning 

I detta steg har gjorts en rangordning av de materialen som tagits fram i sållningsprocessen. 

Rangordning gjorts efter densitet. I tabell 33 redovisas rangordning av materialen i stigande 

ordning. 

Tabell 33. Rangordning av material i stigande ordning 

Material Standard beteckning Densitet (Kg/m^3) Sträckgräns (Mpa) 

Keramal Al-Carbon MMS: Keramal AL-

Carbon 

2200 - 2300 125 - 130 

Aluminium, 5086 EN AW-5086 2640 - 2670 179 - 207 

Aluminium, 6082 EN AW-6082 2670 - 2730 240 - 280 

Aluminium, 6061 EN AW-6061 2690 - 2730 110 - 128 

Aluminium, 7075 EN AW-7075 2770 - 2830 359 - 530 

 

D) Materialinformation  

Baserade på de materialen har gjorts en undersökning angående tillämpningsområde. I tabell 

34 redovisas tillämpningsområde av samtliga material. 

Tabell 34. Tillämpningsområde av samtliga material 

Material Tillämpningsområde 

Keramal Al-

Carbon 

Flygteknik 

Aluminium, 5086 Marine, bil och flygplan industri 

Aluminium, 6082 Strukturella ramar, torn och broar 

Aluminium, 6061 Lastbilar, torn, möbler och rörledningar 

Aluminium, 7075 flygplansstrukturer 
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E) Materialval och leverantörinformation 

Utifrån tillämpningsområden konstateras att aluminium, 6082 är bäst lämpligt material för 

applikationen på inställning och positioneringselement. Materialet har god svetsbarhet och 

hög specifik värmekapacitet med 882 - 918 J/kg*C. Därför väljes detta material.  

Företaget Tibnor kan erbjuda detta material i två former; rundstång och fyrkantig stång 

vilket uppfyller tvärsnittsformen på inställning och positioneringselement.     
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3.6.4  Dimensionering av stödjande balken 

A) Mekaniskanalys 

I tabell 35 redovisas beräkning av reaktionskrafter och reaktionsmoment på stödjande 

balken. Lasten som stödjande balken skall ta emot är den totala lasten (räckesvikt + 

positioneringselement vikt + inställningselement vikt = 37,19 + 28,26 + 8,76 = 74,2 kg). 

Figur 18 visar geometriska mått samt layouten på stödjande balken i totala konstruktionen. 

För beräkning har använts ekvation 1-2.  

Utifrån beräkningarna kan konstateras att reaktionskraft (R1) = 1090 N och 

reaktionsmoment (M) = 1620830Nmm 

 

Figur 18. Geometrisk mått och layoutbild på stödjande balken (grönt färglagt) 
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Tabell 35. Beräkning av reaktionskrafterna på stödjande balken. 

Parameter Värde Enhet Förklaring 

Last 74,2 kg Dimensionerande last (räckesvikt + 

positioneringselement vikt + inställningselement 

vikt) 

Kraft 727 N (74,2 * 9,8) 

Säkerhetsfaktor 1,5   

Dimensionerande 

kraft (F)  

1090 N (727 * 1,5) 

Reaktionskraft 

(R1) 

1090 N Positiv kraftriktning är uppåt (↑ +) 

∑𝐹 = 0 →  −𝐹 + 𝑅1 = 0 → 𝑅1 = 𝐹 = 1090 𝑁 

 Positiv momentriktning är          och kring R1 

∑𝑀 = 0 → 1487 ∗ 𝐹 −𝑀 = 0 → 𝑀 =

1620830 𝑁𝑚𝑚   

Reaktionsmoment 

(M) 

1620830 Nmm 

 

 

B) Hållfasthetsanalys 

I tabell 36 och 37 redovisas hållfasthetsberäkning av stödjande balken. Figur 19 visar 

geometriska mått och tvärsnittet i två olika kritiska snitt på balken. Utifrån beräkningarna 

kan konstateras att största böjningsmoment och skjuvningskraft uppstår vid balkensände 

med böjningsmoment (M) = 1620830 Nmm och tvärkraft (R1) = 1090 N.  

Baserade på resultatet har beräknats böjspänning, skjuvspänning och effektivspänning. I 

tabell 38 redovisas beräkningarna av samtliga spänningar på stödjande balken vid 

balkensände. Ekvation 6, 4 och 5 har använts för beräkning av böjspänningar, 

skjuvspänningen och effektivspänningen. Tvärsnittets värden har inhämtats från 3D-

modellerengsprogram Creo Perametric.  
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I figur 20 redovisas tvärsnittets värden och koordinaterna för fyra punkter på tvärsnittet med 

avseende på tyngdpunkten. De punkterna har identifierats som kritiska där böjspänningen 

skall beräknas enskild vid varje punkt.   

Utifrån beräkningen fås; böjspänning (σ𝑚𝑎𝑥) = -262 Mpa, skjuvspänning (τ) = 2,5 Mpa och 

effektivspänning (σ𝑗) = 262,04 Mpa. 

 

Figur 19. Geometrisk mått och tvärsnittet av stödjande balken i två olika kritiska snitt 
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Tabell 36. Hållfasthetsberäkning av stödjande balken (snitt A-A) 

Parameter Värde Enhet Förklaring 

Snitt A-A  Se figur 19 

Reaktionskraft 

(R1) 

1090 N  

Reaktionsmoment 

(M) 

1620830 Nmm  

Dimensionerande 

kraft (F)  

0 N  

Tvärkraft (T1) 1090 N Positiv kraftriktning är uppåt (↑ +) 

∑𝐹 = 0 →  𝑅1 − 𝑇1 = 0 → 𝑇1 = 1090 𝑁  

 Positiv momentriktning är          och kring 

tvärsnitt A-A 

∑𝑀 = 0 → 1000 ∗ 𝑅1 −𝑀 −𝑀1 = 0 → 𝑀1 =

−530830 𝑁𝑚𝑚   

Moment (M1) -530830 Nmm 
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Tabell 37. Hållfasthetsberäkning av stödjande balken (snitt B-B) 

Parameter Värde Enhet Förklaring 

Snitt B-B  Se figur 19 

Reaktionskraft 

(R1) 

1050 N  

Reaktionsmoment 

(M) 

1620830 Nmm  

Dimensionerande 

kraft (F)  

1090 N  

Tvärkraft (T2) 0 N Positiv kraftriktning är uppåt (↑ +) 

∑𝐹 = 0 →  𝑅1 − 𝐹 − 𝑇2 = 0 → 𝑇2 = 0  

 Positiv momentriktning är          och kring 

tvärsnitt B-B 

∑𝑀 = 0 → 1600 ∗ 𝑅1 − (1600 − 1487) ∗ 𝐹 −

𝑀 −𝑀2 = 0 → 𝑀2 = 0   

Moment (M2) 0 Nmm 
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Figur 20. tvärsnittets värden hämtats från Creo Perametric för stödjande balken. 

Koordinatsystem av tyngdpunkten (G) =(x , y) = (65.4 , 8). Tröghetsmoment med avseende 

på tyngdpunkten; Ixx=63743,4 mm^4, Iyy=489235,9 mm^4, Ixy=102267,6 mm^4). Kritiska 

punkter med avseende på tyngdpunkten; point1=(x1 ,y1)= (37.6, -8), point2=(x2,y2) = (-65.4, 

-8), point3=(x3,y3)= (37.6, 37), point4=(x4,y4) =(34.6, 37)  . 
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Tabell. 38 Beräkning av böjspänning (σ𝑚𝑎𝑥), skjuvspänning (τ) och effektivspänning (σ𝑗) vid 

balkensände. 

Parameter Värde Enhet Förklaring 

Snitt balkensände  Se figur 19 

Moment (Mmax) 1620830 Nmm Mmax = M = 1620830Nmm 

Tvärkraft (T) 1090 N  

Tvärsnittsarea 

(A) 

435 𝑚𝑚2 𝐴 = (𝑏 ∗ 𝑡) + (ℎ ∗ 𝑡) = (45 ∗ 3) + (100 ∗ 3) =

435𝑚𝑚^2  

Böjspänning vid 

punkt1(𝛔𝟏) 

251,4 Mpa  𝜎 =
1

∆
[(𝑀𝑦 ∗ 𝐼𝑧 − 𝑀𝑧 ∗ 𝐼𝑦𝑧)𝑍 − (𝑀𝑧 ∗ 𝐼𝑦 − 𝑀𝑦 ∗

𝐼𝑦𝑧)𝑌        

My=Mmax , Iz=Ix , Iyz=Ixy, Mz=0 (se figur 15) 

→ 𝜎 =
[(𝑀𝑦∗𝐼𝑥)𝑋−(𝑀𝑦∗𝐼𝑥𝑦)𝑌

𝐼𝑦∗𝐼𝑥−𝐼𝑥𝑦2
   

𝜎1 =
[(1620830∗63743,4)(37,6)−(1620830∗102267,6)(−8)

489235,9∗63743,4 −102267,62
=

251,4 𝑀𝑝𝑎  

𝜎2 =
[(1620830∗63743,4)(−65,4)−(1620830∗102267,6)(−8)

489235,9∗63743,4 −102267,62
=

−262 𝑀𝑝𝑎 = 𝜎𝑚𝑎𝑎𝑥  

𝜎3 =
[(1620830∗63743,4)(37,6)−(1620830∗102267,6)(37)

489235,9∗63743,4 −102267,62
=

−108,5 𝑀𝑝𝑎  

𝜎 =
[(1620830∗63743,4)(34,6)−(1620830∗102267,6)(37)

489235,9∗63743,4 −102267,62
=

−123,4 𝑀𝑝𝑎  

τ𝑚 =
𝑇

𝐴
=
1090

435
= 2,5 𝑀𝑝𝑎 

σ𝑗 = √σ
2 + 3τ2 = √2622 + 3 ∗ 2,52 =

262,04 𝑀𝑝𝑎  

Böjspänning vid 

punkt2(𝛔𝟐) 

-262 Mpa 

Böjspänning vid 

punkt3(𝛔𝟑) 

-108,5 Mpa 

Böjspänning vid 

punkt4(𝛔𝟒) 

  -123,4 Mpa 

Skjuvspänning 

(τm) 

2,5 Mpa 

Effektivspänning 

(𝛔𝒋) 

262,04 Mpa 
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3.6.5  Materialval av stödjande balken 

Eftersom svetsfixturen ska fästas på en sida av stödjande balken på en svetslägesställare och 

den andra ände ska vara fritt (se koncept K.10.1.2). Då är det viktigt att stödjande balken är 

styv och tillåter en mycket liten utböjning. Det har gjorts antagande på en maximal utböjning 

(f) under belastningen med 15 mm.  Med hjälp av ekvation 7 har beräknats 

elasticitetsmodulen (E ) som krävs för att bibehålla den maximala utböjningen. 

𝑓 =
𝐹𝐿3

3𝐸𝐼
       ,   𝑓 = 15 𝑚𝑚   , 𝐹 = 1090 𝑁    , 𝐿 = 1487 𝑚𝑚  , 𝐼 = 𝐼𝑦 =  489235,9 mm4 

𝐸 =
𝐹𝐿3

3𝑓𝐼𝑦
= 162,8 𝐺𝑝𝑎 

Det valda materialet ska ha sträckgräns som är större än 𝜎𝑗 = 262,04 𝑀𝑝𝑎 och 

elasticitetsmodulen E = 163 GPa. Målsättning av materialvalet är att minimera vikten. 

Materialvalprocessen redovisas i följande steg. 

A) Problemuppställning 

I tabell 39 redovisas designkrav för materialvalet av stödjande balken. I figur 21 redovisas 

plottning av meritvärdet i CES-Edupack där några material är markerat.  

Tabell 39. Designkrav.  

Funktion Balk  

Restriktioner Sträckgräns> 262,04 MPa  

Styv balk: maximum utböjning = 15 mm, Elasticitetsmodulen (E) ≥ 163 𝐺𝑃𝑎 

Målsättning Minimera vikt (m) 

Fri variabel Materialval 

Meritvärde 

(Mv) 𝑀𝑒𝑟𝑖𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 (𝑀𝑣) = (
𝐸
1
2

𝑝
)    (Ashby 2017, Tabell 11.1 s. 392) 

 𝑀𝑒𝑟𝑖𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑠𝑘𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎𝑠, 𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 = 2      

log(𝑀𝑣) = log(𝐸)
1
2 − log(𝑝) → log(𝜎) = 2 log(𝑝) + 2 log(𝑀𝑣)  
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Figur 21. Plottning av meritvärde (𝑀𝑣) = (
𝐸
1
2

𝑝
)  i CES-Edupack. På diagrammet visas några 

material som är godkända. Linjen har lutning 2.  

B) Sållning 

Utifrån diagrammet som redovisat i figur 21 har gjorts en sållningsprocess på de material 

som inte uppfyller restriktioner i designkravet (se tabell 39). I tabell 40 redovisas några 

material som har valts ut för att gå vidare med. 

Tabell 40. Sållning av material 

Material Standard 

beteckning 

Densitet (Kg/m^3) Elasticitetsmodulen 

(GPa) 

Sträckgräns 

(MPa) 

High strength low 

alloy steel, YS355 

EN 10149-2:1996 

S355MC 

7800 - 7900 200 - 221 350 - 435 

Carbon steel, 

annealed 

AISI 1010 7800 - 7900 205 - 215 172 - 315 

Drawing quality, 

YS140, cold rolled 

EN 10130:2006 

DC04 

7800 - 7900 200 - 221 140 - 210 

Al (6061) MMC : Al 6061 2950 - 2970 175 - 186 480 - 495 
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C) Rangordning 

I detta steg har gjorts en rangordning av de materialen som tagits fram i sållningsprocessen. 

Rangordning gjorts efter sträckgränsen. I tabell 41 redovisas rangordning av material i 

stigande ordning. 

Tabell 41. Rangordning av material i stigande ordning 

Material Standard 

beteckning 

Densitet 

(Kg/m^3) 

Elasticitetsmodulen 

(GPa) 

Sträckgräns 

(Mpa) 

Al (6061) MMC : Al 6061 2950 - 2970 175 - 186 480 - 495 

High strength 

low alloy steel, 

YS355 

EN 10149-

2:1996 S355MC 

7800 - 7900 200 - 221 350 - 435 

Carbon steel, 

annealed 

AISI 1010 

EN – number : 

1.0330 (DC01) 

7800 - 7900 205 - 215 172 - 315 

Drawing 

quality, YS140, 

cold rolled 

EN 10130:2006 

DC04 

7800 - 7900 200 - 221 140 - 210 
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D) Materialinformation  

Baserade på de materialen har gjorts en undersökning angående tillämpningsområde. I tabell 

42 redovisas tillämpning område av samtliga material. 

Tabell 42. Tillämpningsområde av samtliga material 

Material Tillämpningsområde 

Al (6061) elektroniska kretsar, precisionsinstrument 

High strength low 

alloy steel, YS355 

Fordon, pelare förstärkning, chassidelar, kopplingsplattor 

Carbon steel, 

annealed 

Allmän konstruktion, fjädrar, bilindustrin 

Drawing quality, 

YS140, cold rolled 

Bilindustrin, bygg och anläggning, möbler, rör 

 

E) Materialval och leverantörinformation 

Utifrån tillämpningsområden konstateras att Carbon steel (AISI 1010) är bäst lämpligt 

material för applikationen på stödjande balken. Materialet har god svetsbarhet och ganska 

hög specifik värmekapacitet med 465 – 505 J/kg*C. Därför väljes detta material.      

Företaget Tibnor kan erbjuda detta material som plåt med tjocklek på 3mm, sedan kan 

materialet bockas till en L-form.     
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3.6.6  3D-Modellering 

Det har upprättats en produktstruktur och definierade varje detalj i konstruktionen. Detaljen 

var markerat antingen med KD (köpt detalj) eller TD (tillverkade detalj). I figur 22 redovisas 

produktstrukturen.  

Baserad på produktstrukturen har konstruerats samtliga delar i programvara Creo 

Perametric. I figur 23 visas layouten på totalkonstruktionen med beskrivning på varje detalj. 

Därefter har tagits fram ritningar. I bilaga 7 finns ritningar och specifikationer på olika delar i 

konstruktionen.     

 

Figur 22. Produktstrukturen 

 

Svetsfixture

positionering

Positioneringsel
ement, V-block, 

modul (TD)

Positioneringsel
ement, V-Block 

(TD)

Toggle clamp 
250N (KD)

Toggle clamp 
1000N (KD)

Inställning

Inställningselemen
t (KD)

Glidelement 
(TD)

Fästelement 
(TD)

Stöd

Stödjande balk 
(TD)

Inspänningspl
atta (TD)

Plåt (TD)

Räcke
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Figur 23. 3D-Modell 

NU. Detalj Namn Beskrivning 

1 Plåt  En plåtbit mellan stöd balkarna  

2 V-block, modul positionerare med V- form 

3 V-block positionerare med v-form  

4 Inställningselement En cylindrisk balk som hjälper att installera V-block i rätt 

position  

5 Toggle clamp 250 N En vertikal klämma som klarar 250 N 

6 Toggle clamp 1000 N En vertikal klämma som klarar 1000 N 

7 Glidelement En solid bit som glider på inställningselement och 

positionerar V-block  

8 Stödjande balk En balk med L-form   

9 Förstärkningsplatta En platta för att förstärka inspänningsplattan vid 

montering av svetsfixturen på svetslägesställare  

10 Inspänningsplatta En platta där svetsfixturen inspänns på vid montering av 

fixturen på svetslägesställare 
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4 Diskussion 

Projektets plan funkade ganska bra. Det var en viss uppgift som planerades i början av 

projektet men den utförts inte. Det var observationsarbete på svetsprocessen av räcket. Detta 

kan bero på att den inte var tillgänglig att genomföra detta moment. Man hade kunnat få 

djupare uppfattning av svetsprocessen och bättre koll vid utveckling av svetsfixturen. 

Uppdelning av förstudien till fem olika moment har underlättat arbetet av 

informationssökning.  Alla insamlade data anses vara relevanta till projektet. Det kan finnas 

några data som samlades in under förstudien men hade inte direkt användning i detta arbete. 

Detta på grund av avgränsningar i projektet som inte behandlades i denna rapport. 

Resultatet från konceptgenereringen hade relativt liten färdighetsgrad när det gäller 

dellösningarna. Detta eftersom produkten (svetsfixturen) hade många delfunktioner för att 

kunna lösa med de tillgängliga resurserna. 

Under materialvalet fokuserades på huvudprestanda (hållfastheten och vikten) som 

materialet ska ha. Man hade kunnat göra en avancerad materialvalprocess och inkludera 

flera parametrar i processen såsom värmeutvidgning och värmekapacitet. Det är viktigt att 

materialet ska ha bra prestanda i varm miljö eftersom produkten ska användas för 

svetsprocessen. Som kompromiss har valts ett material som har bra termiska egenskaper 

vilket stärker materialets prestanda under svetsprocessen. Men detta borde vidare analyseras 

för att säkerställa att materialet kommer att ha bra prestanda under svetsprocessen. 

Lösningen tycks vara praktisk och enkel att använda. Den var konstruerad så att det skulle 

kunna vara möjligt att välja mellan två olika justeringsanordningar; svetslägesställare 

[K.10.1.2] eller specialutvecklade justeringskomponenter [K10.1.1].  

Eftersom svetsprocessen av räcke är tidskrävande, har stort fokus lagts på att utveckla ett 

koncept som kan optimera tiden det tar att svetsa ett helt räcke samt att minimera antal 

processteg. Detta ledde till att vissa dellösningar kan ha ett begränsat val av 

tillverkningsmetoder.  

I projektplanen var målet att leverera en färdig produkt som skulle kunna tas i bruk i slutet 

av projektperioden. Det var dock inte säkert att det är möjligt att uppfylla det målet av 

koncept [K.10.1.1] och därför valdes istället koncept [K.10.1.2] 

Eftersom en avgörande faktor vid val av koncept var utvecklingsgraden av dellösningarna. 

Detta ökade tillförlitligheten hos det valda konceptet och det var underordnat de andra 
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koncepten. Om projektet hade sträckt sig över en längre tidsperiod, hade varje dellösning 

kunnat utvecklas färdigt och därefter kunnat jämföras sinsemellan på ett bättre sätt. 

Det valda konceptet löser i stort sett huvudproblemet. Det uppfyller samtliga krav som 

upprättades under produktspecifikationen. Däremot kunde aspekter såsom underhåll och 

tillverkning förbättras. Till exempel sker infästning av inställningselementen med 

svetsförband. Detta orsakar svårigheter vid bytet av glidelement.      

En annan viktig faktor vid utveckling av produkten var dimensioneringen. Eftersom 

säkerheten i produkten var prioriterad, gjordes ett antagande att hela lasten skulle tas upp av 

ett enskilt lastbärandeelement istället för att delas upp på flera element. Detta kan vidare 

evalueras med prototypbyggande eller simulering vilket kan leda till bättre optimerade 

detaljer.         

Lösningen med svetslägesställare ger bättre åtkomlighet och frihetsgrad under 

svetsprocessen. Däremot uppfyller den inte helt de antropometriska måtten som togs fram 

under utvecklingen av svetsfixturen. Med tanke på att alternativet med specialutvecklade 

justeringskomponenter [K.10.1.1] tappar en frihetsgrad (rotation i vertikalled) jämfört med 

svetslägesställare vilket gör det mer lämpligt att följa de antropometriska måtten. 

Svetslägesställare uppfyller kravet om den maximala höjden genom rotationen av 

arbetsbordet i vertikalled.                   
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5 Slutsats 

Den utvecklade lösningen anses svara på frågeställningen och uppnår målet för projektet. 

Svetsfixturen är justerbar i olika riktningar vilket framhäver en god ergonomisk konstruktion 

som underlättar svetsprocessen. Den möjliggör att utnyttja samma svetsfixtur för tre olika 

varianter av räcken.  

Under utvecklingsprocessen har intentionen varit att använda så få komponenter som 

möjligt i konstruktionen. Detta har medfört att svetsfixturen består av få delar samt en 

svetslägesställare. Varje del har tilldelats en funktion vilket främjar enkelheten och 

entydigheten i konstruktionen.         

För fortsatt arbete med den framtagna lösningen föreslås att fokusera på följande punkter: 

1. Förbättra konstruktionen av positioneringselementet så att det blir enklare att 

tillverka. Man kan implementera fyra positioneringselement där varje två ligger i 

linje med varandra. Detta skulle underlätta tillverkningen av detaljen och ökar 

möjligheten för val av tillverkningsmetod.    

2. Vid infästning av inställningselementen med varandra tillämpa en annan metod än 

svetsförband.   

3. Utvärdera spänningskoncentrations områden i konstruktionen med hjälp av FEM-

analys.  

4. Utvärdera spänningen och deformationen som uppstår på inspänningsplattan på 

grund av inspänningen av svetsfixturen på svetslägesställare.   
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Bilaga 1: Projektplan  

VERSION: 0.1 DATUM: 07-02-2019 SIDOR: 8 

 

1.1 Bakgrund 

Nilssons plåtindustri AB tillverkar olika typer av räcke. De har olika längder och utförande. En 

viktig process vid tillverkning av räcken är svetsprocessen. I nuläge sker svetsprocessen på ett 

vanligt svetsbord. 

 

Jag fick i uppdrag att utveckla ett koncept för en svetsfixtur för räcke. Svetsfixturen ska 

effektivisera svetsprocessen. Samtidigt ska produkten vara säkert och ergonomiskt vid 

användningen. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att utveckla ett koncept för svetsfixtur. Produkten ska ha anpassat 

utformning efter räcke. Det ska vara lätt omställningsbar mellan olika längder och storlekar 

Samt det ska kunna tillverkas hos uppdragsgivarens fabrik.   

     

1.3 Mål 

• Svetsfixturen behöver utformas så att det blir god ergonomi för svetsaren. 

• Produktiviteten av räcke ska bibehållas. 

 

1.4 Avgränsningar 

• Det ska utnyttjas av befintliga teknik i utveckling av produkten 

• Mekaniska analysen av produkten ska innefatta hållfasthetsberäkningar och inga 

simuleringar av typ finita element (FEM) ska användas. 

• Svetsfixtur är anpassat för 3 olika modeller av räcke        
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1.5 Projektmodell och tidsplanering 

Projektmodellen är uppdelat i sju faser. Planeringen, Förstudie, kravspecifikation, 

konceptgenerering, konceptval, dimensionering och detaljkonstruktion samt avslutning fas. 

Dessa faser har utvecklat vidare till aktiviteter och uppgifter som ska göras under projektet. 

Vissa uppgifter sker parallellt, detta för att hålla projektet under ramen för tidsplaneringen och 

de samtliga milstolpar för examensarbetet. Projektmodellen används som en grund för en mer 

detaljerad och noggrann tidsplan i form av Gantt-diagram. 

 

Utifrån Gantt-diagram identifieras en kritisk linje. På grund av att det har valts att inkludera 

rapportskrivningen i tidsplaneringen därför visas den som kritisk linje. Men den aktuella 

kritiska linjen sträcker under perioden (25-02-2019 till 22-03-2019) och det är 

kravspecifikation fasen. I tabell 1 redovisas projektmodellen. 

 
Tabell 1 Projektmodell 

Projektfas Milstolpe Gate Startdatum Färdigdatum 

Planering Uppstartsmöte 
-Projektplan 
-Tidsplanering 
-Projektmål & 
syfte 

 
24-01-2019 07-02-2019 

Förstudie -Marknadsanalys 
-Fabrik kapacitet 
-Tillgängliga 
material 
-Data insamling 

 
04-02-2019 22-02-2019 

Kravspecifikation -Intervju 
svetsoperatör 
-Krav/önskemål 
lista 
-Kriteriematris 
-QFD 

Godkänd 
kravspecifikation 
av uppdragsgivare 

25-02-2019 22-03-2019 

Konceptgenerering -Morfologiska- 
mat 

 
25-03-2019 29-03-2019 

Konceptval -Eliminerings- 
matris 
-Relativ beslut- 
matris 
-Viktade relativ 
beslutmatris 

Godkänd 
konceptval av 
uppdragsgivare 

01-04-2019 05-04-2019 

 
Delredovisning 

  
04-04-2019 



3 (8) 
 

-Metodval 
-Arbets status  
-Uppdaterat 
projektplan 

Dimensionering och 
detaljkonstruktion 

-Beräkning 
-CAD 

 
08-04-2019 30-04-2019 

Avslutning -Ritningar 
 

01-05-2019 06-05-2019 
 

-Rapport för 
opponering 

 
07-05-2019 17-05-2019 

 
-Redovisning 

 
20-05-2019 4-06-2019 

 
-Slutrapport 

 
30-05-2019 12-06-2019 

 

Planering 

I uppstarten av projektet har gjorts arbetsnedbrytning (WBS) för att lista ner alla aktiviteter 

som ska göras under projektet. Utifrån WBS har jag skapat Gantt-diagram och identifierat den 

kritiska linjen. Jag kommer att följa tidsplaneringen i Gantt-diagram för att utföra alla 

aktiviteter. Detta ska underlätta styrningen av projektet och hjälpa mig att hålla koll på 

deadlines. 

   

Förstudie 

Under förstudiefasen ska göras marknadsanalys. Där ska olika alternativa lösningar studeras 

och analyseras. Utöver ska fabriks kapacitet på företaget analyseras för att se vilka möjliga 

tillverkningsmetoder kan man använda vid tillverkning av svetsfixtur. Samtidigt ska olika 

tillgängliga material analyseras. Ett annat viktigt moment i förstudiefasen är att studera 

produkten (räcke) och samla data kring dess produktion.  Huvudmål med förstudie är att bygga 

kunskap och förståelse av problemet. Resultatet ska användas som underlag för nästa faser i 

projektet. 

  

Kravspecifikation 

I kravspecifikation fasen ska samtliga krav och önskemål identifieras och viktas med skala från 

1 till 5. Kravspecifikationen ska godkännas av uppdragsgivaren.  

 

Konceptgenerering 

I denna fas ska genereras så många koncept som möjligt. Metod som morfologiska matrisen 

ska utnyttjas. Alla möjliga koncept ska utvecklas och studeras i förhållande till 

kravspecifikationen. Dessutom ska möjliga material tas fram. 
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Konceptval 
Efter konceptgenerering fasen ska alla giltiga koncept analyseras och jämföras med varandra. 

Metoder som relativ beslutmatris och viktade relativ beslutmatris ska användas här. 

Konceptvalet ska presenteras och godkännas av uppdragsgivaren. Samtidigt ska det innehålla 

en detaljerad beskrivning av det slutgiltiga konceptet och alla ingående komponenter i 

produkten. 

 

Dimensionering och Detaljkonstruktion 

Under denna fas ska beräkningar och mekanisk analys göras på det valda konceptet. Utifrån 

det kan man dimensionera produkten så att den är säker och tillförlitlig. Utöver ska en CAD-

modell konstrueras. Det ska också innehålla en funktionsbeskrivning av olika delar i produkten 

och hur de hänger ihop.  

 

Projektets avslut 

Efter avslutat projekt är målet att kunna lämna över ett så stadigt och utförligt 

tillverkningsunderlag i form av ritningar, monteringsbeskrivning och 

användningsinstruktioner. Förhoppningsvis en komplett konstruktion som skulle kunna 

tillverkas hos uppdragsgivarens fabrik. Utöver ska det finnas en slutrapport på projektet som 

beskriver hela utvecklingsprocessen av produkten. 
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1.6 Riskanalys 

Det har gjorts en riskanalys för att säkerställa genomförandet av projektet. Riskanalysen utgår 

ifrån frågeställningen “vilka eventuella risker finns som skulle kunna begränsa genomförandet 

av projektet?”. Risker med riskvärde>= 6 anses vara allvarliga och därför har tagit fram 

åtgärder för att minimera att de skulle inträffas. I tabell 2 redovisas alla identifierade risker som 

skulle kunna inträffas under projektet. Därefter har upprättat en tabell på åtgärder för att 

minimera risker. Se tabell 3 för åtgärd matrisen.    

 

P=Probability, sannolikheten att risken inträffar (1-4) 

C=Consequences, konsekvensen för varje risk (1-4) 

R=Riskvärdet P*C=R, ju högre värde, desto större risk 

 

 

 

 

Tabell 2 Riskanalys 

Risk nr. Risk P C R 

1 Ej tillräcklig förstudie 3 2 6 

2 Tidsplaneringen går inte att följa  4 3 12 

3 Uppdragsgivare tappar intresse i projektet 1 5 5 

4 Att bli sjuk 3 2 6 

5 Fastna på ett problem 3 3 9 

 

Tabell 3 Åtgärdsmatris 

Risk 

nr. 

Riskvärde Åtgärd 

1 6 Se till att ha kontinuerlig förstudie   

2 12 Tidsplanering ska vara dynamisk och flexibel att kunna göra 

ändringar 

4 6 Flytta aktiviteter i tidsplaneringen 

5 9 Fråga handledare om tips och hjälp 
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1.7 Work breakdown structure (WBS) 
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1.7 Gantt-Diagram 
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Bilaga 2: Sammanställnings av förstudie  

VERSION: 0.3 DATUM: 20-03-2019 SIDOR: 9 

 

2.1 Marknadsanalys 

En viktig funktion för konstruktionen av svetsfixtur är att den ska vara omställningsbar mellan 

olika längder och höjder. Samtidigt att den ska kunna roteras för att underlätta åtkomlighet i 

svetsprocessen. Detta identifierades redan i början av projektet av uppdragsgivaren. Därför 

lades en del fokus under förstudiefasen på att studera de olika idéerna för 

justeringsmekanismer och analysera implementeringen av funktionen i en svetsfixtur. De 

idéerna för justeringsmekanismer redovisas i tabell 1. Se figur 1 för skissbild på de olika 

justeringsriktningar på svetsfixturen. 

Tabell 1. Idéer för olika justeringsmekanismer 

Funktion Mekanism 

Fixtur 

höjdjustering 

Låssprint Kugghjul och 

kuggstång 

Hydraulikcylinde

r med handtag 

Hydraulikcylinde

r med fotpedal 

Pneumatis

k aktuator 

Fixtur 

vridjustering 

Låssprint Hydraulikcylinde

r med handtag 

Pneumatisk 

aktuator 

  

Räcke 

höjdjustering 

Manuell med 

skjut och 

spännfunktio

n 

Kugghjul och 

kuggstång 

   

Räcke 

längdjusterin

g 

Manuell med 

skjut och 

spännfunktio

n 

Kugghjul och 

kuggstång 
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Figur 1. Skissbild på justeringsriktningar på svetsfixturen. 

 

Vidare har studerats en special svetsfixtur som är avsedd för räcken. Den svetsfixturen som 

hittades på marknaden tillverkas av företaget Förster Welding Systems. Syftet med detta 

moment är att få djupare förståelse av konstruktionen samt studera en befintlig teknik på 

marknaden. För snabb och enkel analys har upprättat en (för/nackdelar matris) som beskriver 

samtliga funktioner i svetsfixturen. Därefter sattes viktfaktorer på varje funktion som sedan 

summerades till ett betyg med siffra. Betyget ska användas i senare fas i projektet för 

utvärdering av den utvecklade konceptet av svetsfixtur. (För/nackdelar matrisen) redovisas i 

tabell 2 med alla viktfaktorer.  
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Tabell 2. För/Nackdelar matris 

 

 

2.2 Maskinkapacitet och tillgängliga material  

Med anledning av att uppdragsgivaren önskar att det utvecklade konceptet av svetsfixturen ska 

kunna tillverkas på företagets verkstad, har genomförts en undersökning kring de olika 

maskinerna och material som finns i företaget. Resultatet visar att det inte kommer finnas 

någon begränsning angående materialet. Företaget kan beställa olika material och få det 

levererat inom 2 - 4 dagar. Å andra sida fanns två maskiner i verkstaden med begränsningar.  

De maskiner som har begränsningar beskrivs i tabell 3.  

Tabell 3. Maskiner med begränsningar 

 Begränsningar 

Maskinnamn Längd X Bredd (mm) Tjocklek (mm) 

Lasermaskin 3000 X 1500 20 

Bockmaskin (kantpress) 3000 (Längd) 12 
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2.3 Litteraturstudie 

Nee m.fl. (2004) definierar en svetsfixtur som en anordning för att positionera, hålla och stödja 

ett arbetsstycke under tillverkningsoperation. Svetsfixtur är viktig vid olika 

produktionsprocesser såsom automatiserade tillverkning, inspektion och 

monteringsoperationer. Alla fixturer består av positionerare, klämmor, stöd och fixturkropp 

(Nee m.fl. 2004).  Nee m.fl. (2004) beskriver varje element som följande: 

• Positionerare: Är vanligtvis en fast komponent i en fixtur. Den används för att 

fastställa och behålla positionen för arbetsstycket genom begränsande rörelse. 

• Klämmor: En klämma är en kraftmanöveringsmekanism av en fixtur. De krafter som 

utövas av klämmorna håller arbetsstycket säkert i fixturen mot alla andra yttre krafter. 

• Stöd: Det är ett fast eller justerbart element. Stöd läggs under arbetsstycket när en 

förskjutning förväntas under operationen eller på grund av klämkrafter. Syftet med 

stödet att förhindra eller begränsa deformationen.    

• Fixturkropp: är den viktigaste strukturella element i en fixtur. Den upprätthåller de 

förhållanden som finns mellan samtliga element av fixturen.    

Carr Lane Manufacturing Co. (2016) menar att samma grundprinciper för arbetsstyckshållare 

skall tillämpas för en svetsfixtur, fast den största skillnaden är positionerings toleranser och 

klämsmetoden. Ett exempel på positionerare som används i en svetsfixtur, ”angle clips” och 

”blocks”. För runda och cylindriska arbetsstycke, positionerare som ”Vee locators” är mer 

lämpligt att användas. För klämsmetod i en svetsfixtur används ofta ”toggle clamps”. Klämmor 

kan fästas eller svetsas direkt på svetsfixturen (Carr Lane Manufacturing Co. 2016).  

Carr Lane Manufacturing Co. (2016) belyser några aspekter som ska beaktase vid 

konstruktionen av en svetsfixtur: 

• Konstruera svetsfixturen så att all delar som ska svetsas kan laddas endast i rätt 

orientering.   

• Det behövs stöd under klämmor för att förhindra förvrängning.  

• Positionerare och stöd måste placeras så att eventuella förvrängning orsakad av 

svetsvärme lossnar arbetsstyckets, istället än att spänna arbetsstycket i fixturen.  

• Endast viktiga dimensioner och relationer bör positioneras och fast kläms. 

• Alla områden som ska svetsas måste vara lättåtkomligt.  

• Svetsprocessen bör ske på ett horisontellt plan om möjligt.  

• Konstruktionen måste inkludera åtgärder för att minimera böjning av arbetsstycket 

på grund av överskottsvärme. 
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• Så många operationer som möjligt borde utföras innan arbetsstycket ompositioneras.  

• Stora laster bör stödjas fullständigt med hjälp av lyftanordning. 

Carr Lane Manufacturing Co. (2016) menar att tunga och stora laster kan leda till skador. 

Därför utnyttjande av manuell eller hydrauliklyftanordning kan eliminera risker och 

underlätta utförandet av svetsprocessen.   

Carr Lane Manufacturing Co. (2016) beskriver några specifikationer för” Vee Locator”: 

• Vee locator används för runda och cylindriska arbetsstycke. 

• Det finns två typer av Vee locator; ”Vee pad” och ”Vee block” 

• Vee pad är mer lämplig för positionering av rektangulärt arbetsstycke från dess hörn.  

• Vanlig vinkel för Vee locators är 90 grader. För större kapacitet för Vee locator används 

vinkel 120 grader.  

• Vee locator har rektangulärt tvärsnitt där bredden är större än höjden.  
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Ergonomi 

Enligt metoden Design-för-alla skall en design innefatta 5:e och 95:e percentilen av 

användarpopulationen. I tabell 4 visas ett utdrag för antropometriska mått som är relevant för 

konstruktionen av en svetsfixtur. Se figur 2 för en skissbild på de presenterade 

antropometriska måtten.  

Tabell 4. Antropometrisk mått i mm från (M Hägg m.fl. 2015, s. 174) 

Dimension Män  Kvinnor 

  5% 50% 95% M s  5% 50% 95% M s 

1 Kroppslängd 1669 1779 1902 1792 70  1562 1673 1789 1674 86 

2 Ögonhöjd 1562 1657 1778 1665 68  1446 1553 1668 1553 66 

3 Skulderhöjd 1333 1459 1548 1454 66  1252 1357 1468 1359 63 

4 Armbågshöjd 1020 1108 1181 1104 56  957 1044 1130 1042 52 

17 Knäveckshöjd 437 491 534 486 32  397 444 500 447 28 

12 Armbågshöjd 

i sittande 

195 238 292 240 28  192 238 285 238 27 

30 Längd 

armbåge-

fingertopp 

422 487 524 484 27  392 436 479 437 26 

29 Längd skuldra 

- armbåge 

336 370 404 370 20  304 341 376 341 20 
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Figur 2. Antropometriska mått 

Utifrån de antropometriska måtten för män och kvinnor har det valts att utforma svetsfixturen 

så att den ska ha god ergonomi för både kön. I tabell 5 redovisas dimensioner som ska gälla för 

den utvecklade svetsfixturen. Kolonen ”Referens Mått” hänvisar till den antropometriska 

måtten som dimensionen härletts ifrån. Alla dimensionerna har avrundats.      

Tabell 5. Svetsfixtur dimensioner 

Definition Referens Mått Dimension (mm) 

Svetsfixtur högsta höjd 2 (Högsta mått) 1778 ≈ 2000 

Svetsfixtur lägsta höjd 12, 17 (12.lägsta mått + 

17.lägsta mått) 

589 ≈ 500 

Svetsfixtur högsta 

handtagsposition 

4 (högsta mått) 1181 ≈ 1200 

Svetsfixtur lägsta 

handtagsposition 

4 (lägsta mått) 957 ≈ 900 
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2.4 Datainsamling 

För att få en uppfattning om produktionen av räcken har genomförts en dialog med 

produktionsansvarig på företaget. I tabell 5 redovisas produktionsvolymer för räcken samt 

tekniska data. 

Tabell 5. Produktionsvolymer av räcke 
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2.5 Intervju med svetsoperatör 

En viktig intressent för utveckling av svetsfixtur är användaren. Därför har ordnat en intervju 

med svetsoperatör som har tidigare svetsat räcke. Detta för att tidigt i början av 

produktutvecklingsprocessen kunna ta hänsyn till alla önskemål som användaren vill se på 

svetsfixturen. Dessa önskemålen var kopplat till de olika problem som finns i dagens 

svetsprocess. I tabell 6 redovisas utfallet från intervjun med svetsoperatörn. Det är en matris 

av önskemål lista med subjektiv viktning enligt svetsoperatören.    

Tabell 6. Önskemål matris från intervju med svetsoperatör (Marcus Lehman, 053315079) 

Problem med dagens 

svetsprocess 

Önskemål Viktfaktor 

(1 - 5) 

Tekniken som används idag 

involverar separata delar vid 

svetsprocessen 

Svetsoperatörn önskar att svetsfixturen 

ska vara komplett och alla delar är 

integrerade i konstruktionen 

3 

Svetsanordningar som 

används idag är tunga och 

kräver att man ska bära och 

flytta på den.  

Svetsoperatören önskar att 

höjdsjustering av svetsfixtur ska vara 

med hjälp av hydraulikcylinder 

2 

Idag behövs det två personer 

för att vrida och utföra hela 

svetsprocessen för räcke  

Svetsoperatören önskar att en person ska 

kunna hantera hela svetsprocessen 

3 

Idag krävs ompositionering 

av räcke vid svetsningen 

Svetsoperatören önskar att 

svetsprocessen ska ske utan 

ompositionering av räcke   

4 
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Bilaga 3: Checklista 

Kriterium 

nr 

Cell Kriterier Beskrivning Konstruktionslösning Uppfyller (Ja 

eller Nej) 

Om ”Nej” varför? 

1 Cell 

1.1 

Alstring/Process Svetsfixturen skall konstrueras så att 

alla svetsade delar kan endast laddas 

i rätt orientering (begränsande krav) 

   

2 Cell 

1.1 

Alstring/Process Svetsfixturen skall dimensioneras 

mot plastisk deformation med en 

säkerhetsfaktor lika med 1.5 

(begränsande krav) 

   

3 Cell 

1.1 

Alstring/Process För positionering skall utnyttjas ett 

V-block eller V-pad (Funktionellt 

krav) 

   

4 Cell 

1.1 

Alstring/Process V-block eller V-pad måste utformas 

enligt specifikationen som beskrivit i 

förstudien (Begränsande krav) 

   

5 Cell 

1.1 

Alstring/Process För klämning av arbetsstycket i 

svetsfixturen skall utnyttjas Toggle 

Clams (Funktionellt krav) 

   

6 Cell 

1.1 

Alstring/Process Stöd måste finnas under klämmor för 

att förhindra förvrängning 

(Funktionellt krav) 

   

7 Cell 

1.1 

Alstring/Process Positionerare och stöd måste 

placeras så att eventuell 

förvrängning orsakad av svetsvärme 

lossnar arbetsstyckets, istället än att 

spänna arbetsstycket i fixturen 

(Begränsande krav) 

   

8 Cell 

1.1 

Alstring/Process Svetsprocessen bör ske på ett 

horisontellt plan om möjligt 

(Begränsande krav) 

   

9 Cell 

1.1 

Alstring/Process Konstruktionen måste inkludera 

åtgärder för att minimera böjning av 

arbetsstycket på grund av 

överskottsvärme (Begränsande 

krav). 

   

10 Cell 

1.1 

Alstring/Process Svetsfixturen skall vara en komplett 

konstruktion med integrerade delar 

(begränsande önskemål, vikt =3) 
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11 Cell 

1.1 

Alstring/Process Svetsfixturen skall passa 3 varianter 

av räcken (Räcke plan, Räcke plan 

1400 och Räcke ramp) (Funktionellt 

krav) 

   

12 Cell 

1.1 

Alstring/Process Det ska gå att förflytta svetsfixturen 

med lämpligt hjul som har 

bromsfunktion (Funktionellt krav) 

   

 

13 Cell 

1.3 

Alstring/Människa Det ska gå att justera höjden på 

svetsfixturen utan ompositionering 

(högsta höjd = 2000 mm, lägsta höjd 

= 500 mm) (funktionellt krav) 

   

14 Cell 

1.3 

Alstring/Människa Svetsfixturen ska ha ett handtag för 

att underlätta förflyttningen (högsta 

höjd =1200, lägsta höjd = 900)  

(funktionellt krav) 

   

15 Cell 

1.3 

Alstring/Människa Det ska gå att rotera räcke utan 

ompositionering (funktionellt krav) 

   

16 Cell 

1.3 

Alstring/Människa Det ska utnyttjas en 

hydraulikcylinder vid höjdjustering 

av svetsfixtur (funktionellt 

önskemål, vikt = 2) 

   

17 Cell 

2.1 

Framställning/Process Svetsfixturen skall tillverkas i 

uppdragsgivarens verkstad: 

Laserskärning och bockningsmaskin 

har en begränsad kapacitet 

(begränsande krav) 

   

18 Cell 

4.1 

Brukning/Process Svetsfixturen ska ha så låg vikt som 

möjligt (begränsande krav) 

   

19 Cell 

4.3 

Brukning/Människa Svetsfixturen skall underlätta 

svetsprocessen så att det blir möjligt 

att utföra svetsning med enbart en 

operatör (begränsande önskemål, 

vikt = 3) 

   

20 Cell 

4.3 

Brukning/Människa Svetsfixtur skall underlätta 

åtkomlighet på alla svetsade delar 

(Begränsande krav) 
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Bilaga 4: Skissbildar av dellösningar  

A) Inställningselement (Tre koncept; C-form balk, Profil balk samt axel och glidelement)  

 

 

B) Positioneringselement (Fyra koncept; V-block/C-form, Modul-V-block/C-form, V-

block/profil och Modul-V-block/profil)  

 



2 (3) 
 

 

C) Höjdjustering (fyra koncept; Låssprint, Hydraulik, Manuell kugghjul och kuggstång 

samt elektrisk kugghjul och kuggstång) 

 

 

D) Rotationselement (Fyra koncept; Dragknapp, Tryckknapp, Kugghjul och pinne samt 

Linear actuator) 
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E) Svetsfixturs bas (Fyra koncept; C-form bas, X-form bas, T-form bas och H-form bas) 

 

 

F) Stödbalk (Två koncept; 5-Balkar och 4-Balkar) 
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Bilaga 5: Svetslägesställare VHR 700 
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Bilaga 6: Feleffektanalys-FMEA på [k.10.1.2] 
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Bilaga 7: Ritningar och detaljspecifikation 
I nästa sidor finns ritningar och specifikationer på svetsfixturen. 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



05020 Snabbspännare vertikal med vågrät fot

© norelem www.norelem.com 1/2

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Stålplåt DD11 1.0332.

Utförande:
Ståldelar förzinkade.
Axelbult seghärdad.
Oljebeständigt handtag.

Anmärkning:
Tillbehör, se 05200 – 05280.



05020 Snabbspännare vertikal med vågrät fot

© norelem www.norelem.com 2/2

Ritningar

Beställningsnr. L L1
min.

L1
max.

L2 L3 L4 B H H1 H2 H3 H4 A
min.

A
max.

D D1 R1 R2 S S1 F
kN

α Plasthandtag

05020-05 4,5 16 35 32 26 5 22 10 23 9,5 28 10 14 16 M5x35 4,5 56,5 96 10,5 2 0,8 108° 05200-100
05020-06 5,5 23 46 38 32 9 27 13 29 11,5 35 11 12 14 M6x50 5,5 70,5 121 13,5 3 1 108° 05200-105
05020-08 7 27 55 45 39 9 32 16 35 14 42 14 19 21 M8x50 6,5 86 143 16 3 2,3 108° 05200-115
05020-10 8 33 74 56 43 7,5 38 20 39 18 48 18 26 28 M10x70 8,5 110 177 18 3,5 3,5 108° 05200-120
05020-12 10 45 100 68 50 9 45 25 45 22 56 21 32 32 M12x80 8,5 140 215 23 4 4 90° 05200-135



05140 Snabbspännare "Mini"

© norelem www.norelem.com 1/1

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Rostfritt stål.

Utförande:
Blankt,
Greppdel med plastöverdrag,
oljebeständig.

Anmärkning:
När handtaget är spänt är det vågrätt.

Ritningar

Beställningsnr. F
N

05140-01 250


