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Sammanfattning  

Denna rapport behandlar ett examensarbete som gjorts på Goodtech Solutions AB i Karlstad. 

Examensarbetet är ett avslut på Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Karlstads 

universitet. Målet med projektet var att utveckla en ny typ av lösning för ett ramverk till en 

bulkhanteringslinje för att effektivisera tillverkningen och på så sätt öka lönsamheten på 

produkten.  

Produktutvecklingsprocessen låg till grund som metod för projektet och genom att steg för steg 

följa de olika faserna kunde en rad koncept tas fram. Ur dessa kunde ett slutgiltigt konceptval 

göras och därefter skapa en CAD-modell med hållfasthetsberäkningar som underlag.  

Den nya konstruktionen löser de tidigare problemen med en robust ram och förenklad 

konstruktion samt fullständig tillgång till underhållspunkter. Ramverket är konstruerat med 

hänsyn till innermåtten på en ISO-container och är även dimensionerad för både svartstål och 

rostfritt vilket har resulterat i en ökad flexibilitet hos produkten.  

Abstract 

This report deals with a degree project done at Goodtech Solutions AB in Karlstad. The degree 

project is a conclusion to the Bachelor of Science program in mechanical engineering at 

Karlstad University. The aim of the project was to develop a new type of solution for a 

framework for a bulk handling line to make production more efficient and thus increase the 

profitability of the product. 

The product development process was based on the method for the project and by following 

the different phases step-by-step, a number of concepts could be developed. From these, a final 

concept selection could be made and then create a CAD model with strength calculations as a 

basis. 

The new design solves the previous problems with a robust frame and simplified design and 

complete access to maintenance points. The framework is designed with regard to the inner 

dimensions of an ISO container and is also dimensioned for both black steel and stainless steel, 

which has resulted in an increased flexibility of the product.  
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1 Inledning  

Projektet har genomförts på Goodtech Solutions AB i Karlstad och är ett avslut på kursen 

Examensarbete för högskoleingejörsexamen i maskinteknik. Kursen omfattar 22,5 hp och har 

utförts under vårterminen 2019. Examinator är Nils Hallbäck, handledare från Karlstads 

universitet är Lasse Jacobsson och handledare från Goodtech är Rolf Johansson. 

1.1 Bakgrund 

Goodtech är ett teknikföretag som tar fram lösningar för industrier. Deras FAB, Fully 

automatic bagging, är ett system för att fylla fritt flytande bulkmaterial i storsäck. Systemet är 

modulärt, skalbart, användarvänligt och är utvecklat i syfte att transportera bulkprodukter 

genom hela distributionskedjan med minsta möjliga hantering och största möjliga säkerhet. 

1.2 Problemformulering 

Delar av anläggningen består bland annat utav en rig och en tripod som idag har ett utdaterat 

och icke-produktionsoptimerat utförande. Konstruktionen behöver vara CE-godkänd och vara 

optimerad för transport. 

1.3 Syfte 

Syftet med projektet var att ta fram en ny lösning för rig och tripod som förenklar tillverkning, 

montage och transport för att kunna skapa en högre lönsamhet hos produkten. 

1.4 Målsättning 

Målet med projektet var att ta fram produktionsoptimerade konstruktionsunderlag genom 

standardisering, hållfasthetanalyser och materialvalsutredningar vilket skulle resultera i 

minskade tillverkningskostnader och därigenom skapa en ökad konkurrenskraft. 

1.5 Avgränsningar 

Projektet avgränsades till att enbart ta fram en CAD-modell utan hål för komponenter samt 

inga ritningsunderlag. Detta för att projektet ska kunna fullgöras inom den givna tidsramen.  
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2 Teori 

2.1 Design for Manufacturing/Assembly, DFMA 

Med ständigt ökande konkurrens och minskade resurser för produktframtagning har det blivit 

mer nödvändigt att få ut mer av tillgängliga resurser för att kunna minska kostnaden för 

utvecklings- och produktionskostnader per producerad enhet. Företagen måste idag komma 

ut snabbt på marknaden med en ny högkvalitativ produkt annars riskerar de att hamna efter. 

Genom att implementera DFMA i produktutvecklingen resulterar detta i att företag kan 

utveckla produkter med hög kvalitet snabbare och med lägre produktionskostnader. Detta 

skapar mer lönsamhet och konkurrenskraft (Quality-One, 2019). 

DFMA är en kombination mellan de traditionella metoderna, Design for Manufacturing (DFM) 

och Design for Assembly (DFA). Genom DFMA uppnås en design som kan  

tillverkas effektivt och monteras enkelt vilket i sin tur minimerar den totala arbetstiden. 

Tidigare så bestämde konstruktörerna utseendet av produkten och lämnade sedan ritningen 

till produktionen som bestämde tillverkningsprocess och montering (Quality-One, 2019). 

DFMA bygger på ett samspel mellan konstruktion och produktion från början till slut för att få 

med alla viktiga aspekter under projektets gång. DFM fokuserar på individuella delar och 

strävar efter att reducera komplex geometri som försvårar tillverkningen medan DFA 

fokuserar på användning av standardkomponenter och reducering av onödiga 

delsammanställningar (Quality-One, 2019). 

2.1.1 DFM 

Konstruktören bestämmer typ av tillverkningsprocess, material och volym genom följande 

riktlinjer: 

• Välja material som är vanliga och kompatibla med existerande produktionsmöjligheter. 

• Gå igenom komponenterna för att kunna eliminera onödiga funktioner och geometrier 

som kan resultera i en försvårad tillverkningsprocess. 

• Konstruktionsgenomgångar med personal från produktion- och kvalitetsavdelningar 

ger ofta bra återkoppling och positiva förändringar. Inte minst så ger det en ökad 

förståelse mellan de olika avdelningarna.  
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2.1.2 DFA 

Genom att upprätta en lista över alla ingående komponenter samt sammanställningar i en 

konstruktion får man en överblick och ett underlag för att kunna ta bort onödiga komponenter 

alternativt sätta ihop befintliga till en ny sammanställning (Quality-One, 2019). Några 

riktlinjer att följa är: 

• Kan komponenten tillverkas av samma material som andra komponenter? 

• Hur rör sig den befintliga komponenten i relation med andra rörliga delar? 

• Kan komponenterna integreras utan att vara beroende av speciella verktyg eller 

processer? 

• Om komponenterna integreras, hur påverkar detta isär och ihop montering? 

• Om komponenterna integreras, hur påverkar detta tillverkningen? 

 

2.2 Standardisering  

För att ytterligare effektivisera utvecklingen av nya produkter och minska kostnaderna utan 

någon inverkan på kvalitén ställer detta press på konstruktörerna att identifiera 

förbättringspunkter i varje fas av konstruktionsprocessen. Små men kvantitativa förbättringar 

ökar lönsamheten i det stora hela. En viktig del i detta är standardisering och 

standardkomponenter (Svensk Verkstad, 2019). 

Att uppfinna hjulet på nytt är inget man strävar efter. Genom att skapa kontakter med externa 

leverantörer kan dessa bistå med alla relevanta designdata och många företag har även 

nedladdningsbara CAD-modeller som kan konfigureras utefter önskemål. På så sätt kan man 

vinna mycket tid genom att använda dessa arbetssätt istället för att modellera ett bibliotek av 

metriska skruvar själv (Svensk Verkstad, 2019). 

Standardkomponenter är även billigare och har en lägre leveranstid än unika kundanpassade 

detaljer då de ofta finns på lager. Standardkomponenter är också redan testade vilket reducerar 

intern test och utvecklingstid (Svensk Verkstad, 2019). 
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3 Metod 

Projektet har ansetts vara ett produktutvecklingsarbete och har därav genomgått ingående 

faser som projektplanering, kravspecifikation, konceptgenerering och layoutkonstruktion. 

3.1 Projektplanering 

Det första steget i projektet är planering av arbetet för att få en tydlig överblick av ingående 

arbetsmoment och tidsåtgång. Detta ska leda till en projektplan som används som ett underlag 

för vägledning genom projektet och ska innehålla: 

• Problemformulering 

• Tidsåtgång 

• Resurser 

• Medarbetare 

Utöver detta beskriver projektplanen bakgrund, mål, avgränsningar, organisation, 

projektmodell, riskbedömning och dokumenthantering (Eriksson & Lilliesköld, 2004). 

3.1.1 WBS 

Projektet bryts ned tidigt i en Work-breakdown-structure (WBS). Detta är ett verktyg för att 

kunna bryta ner projektets olika moment i mindre delar enligt en hierarkisk struktur. Detta 

ger en tydlig överblick över vad som behöver göras för att slutföra projektet (Eriksson & 

Lilliesköld, 2004). 

3.1.2 Gantt-schema 

För att kunna få en tidsuppfattning och se den tillgängliga tiden för varje arbetsmoment sätts 

de olika aktiviteterna från WBS:n in i ett Gantt-schema. Detta verktyg ger ett tydligt perspektiv 

över den planerade arbetsgången och dess tidsåtgång (Eriksson & Lilliesköld, 2004). 
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3.1.3 FMEA 

Under planeringsstadiet görs en riskbedömning av projektet för att kunna belysa risker och 

deras konsekvenser för projektet. Konsekvenserna och dess sannolikhet identifieras och 

bedöms på en skala 1-5. Dessa två värden multipliceras med varandra och ger ett mått på 

risken. Förslag till åtgärder för riskerna ges även med i FMEA:n (Eriksson & Lilliesköld, 2004). 

Fullständig FMEA finns beskriven i bilaga A. 

3.1.4 Informationssökning 

För att dra igång projektet görs informationssökning för att bygga upp en grundkunskap och 

skapa mer förståelse kring ämnesområdet. Informationssökningen sker löpande under 

projektets gång, där mycket information samlas in i början av projektet. 

3.2 Kravspecifikation 

För att konkretisera problemet och för att säkerställa att alla ingående aspekter tas hänsyn till 

upprättas en kravspecifikation med hjälp av uppdragsbeskrivning och informationssökning. 

Kravspecifikationen innehåller de önskemål och krav som uppdragsgivaren ställer på 

produkten och är ett levande dokument som kan komma att ändras under projektets gång.   

En ordentligt framtagen kravspecifikation underlättar styrning av utvecklingsarbetet och 

förkortar utvecklingstiden (Johannesson, et al., 2013). 

3.2.1 Kriteriematris 

Som ett verktyg i kravspecifikationen kan man använda sig av Olssons kriteriematris. Den går 

ut på att dela upp de olika kraven i aspekter för att uppnå mer struktur samt en överblick över 

produktens livcykelfaser (Johannesson, et al., 2013). 

Tabell 1: Olssonmatris  
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3.3 Konceptgenerering 

Med kravspecifikationen till hjälp tas en mängd olika konceptlösningar fram. Här strävar man 

efter kvantitet för att ge ett brett underlag till konceptvalsfasen (Johannesson, et al., 2013). 

3.3.1 Brainstorming 

Vid brainstorming är målet att komma på så många lösningar som möjligt genom att tänka 

utanför lådan och därefter undvika att ge kritik. Idéerna kan även kombineras för att skapa 

ytterligare lösningar. Detta kan utföras individuellt eller i grupp (Johannesson, et al., 2013). 

3.4 Konceptval 

Konceptvalsprocessen innebär att varje lösning ska analyseras för att kunna bestämma dess 

värde i förhållande till de krav och önskemål som ställts upp i kravspecifikationen 

(Johannesson, et al., 2013). 

3.4.1 Elimineringsmatris 

Med hjälp av en elimineringmatris kan de lösningar som inte lever upp till kraven elimineras. 

Här läggs vikt i att analysera om konceptidéerna löser huvudproblemet och uppfyller kraven i 

produktspecifikationen. Andra viktiga aspekter är realiserbarhet ur kostnad, miljö 0ch 

säkerhetssynvinkel samt att de passar företagets produktprogram. (Johannesson, et al., 2013). 

3.5 Konstruktions-FMEA 

När en godtagbar lösning valts ut analyseras denna för att finna vilka fel och konsekvenser som 

kan komma att uppstå med slutprodukten. Detta görs genom Felmods- och feleffektsanalys 

(FMEA). Den går ut på att lista möjliga fel och bedöma dess konsekvens samt mögliga åtgärder. 

Genom en tio gradig skala multipliceras felsannolikhet, allvarlighetsgrad och felupptäckbarhet 

med varandra vilket ger ett slutgiltigt risktal och på så sätt kan man prioritera 

förbättringsåtgärder (Johannesson, et al., 2013). 
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3.6 Beräkningar och konfiguration 

När det slutgiltiga konceptet genomgått alla analyser påbörjas utvecklingsarbetet. För att 

arbetet ska leda till en fungerande produkt behövs val av ingående balkar samt dimensionering 

specificeras.  Här kommer beräkningar att ligga till grund för de beslut som ska tas.  

Hållfasthetsberäkningar kommer att göras för hand samt med hjälp av Finita elementmetoden 

(FEM) som finns tillgängligt i CAD-programmet CREO 5. 

3.7 Layoutkonstruktion 

När alla beslut om produktens layout och arkitektur har valts modelleras och sammanställs 

allt i CAD-programmet Solidworks.  
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4 Resultat 

4.1 Projektplanering 

Projektet började på Goodtech Solutions AB med att bryta ner projektet enligt ”Work 

breakdown structure”. Denna låg sedan till grund för projektmodellen där milstolpar och 

deadlines bestämdes. Ur projektmodellen kom gantt-schema samt FMEA och finns beskrivna 

i bilaga A. 

4.2 Informationssökning 

För att bygga en grundläggande kunskap inhämtades information från tidigare dokumentation 

samt internet. Fokus lades på att titta på den tidigare konstruktionen för att få en uppfattning 

om hur maskinen fungerade samt typer av fyrkantsprofiler och material.  

4.2.1 Fully Automatic Bagging 

Under varumärket Portabulk® tillhandahåller Goodtech kompletta system för bulkhantering 

och storsäckspaketering. En robot hämtar en färdigöppnad säck från bandet och trär över 

denna på fyllnadstratten och blåses upp. Där fylls säcken med materialet samt vägs innan den 

sammanfogas av ett svetsverktyg och avlastas sedan på ett rullband. Säcken transporteras 

sedan till nästa station där den sträcks och roterar 90 grader. Detta är för att skapa en slät yta 

för etiketten samt att ge en bättre stabilitet under transporten. Efter etikettstationen tas säcken 

om hand via truck och lastmaskin. (Goodtech, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Komplett modell över en FAB-linje 
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4.2.2 FIBC  

Flexible Intermediate Bulk Container (FIBC) är en 

storsäck som är patenterad av Goodtech. De vertikala 

trådarna i det yttre skiktet går ihop i toppen och bildar 

en intergrerad lyftögla.  Detta ger en kostnadseffektiv 

paketeringslösning där maximala lyftstyrkan med en 

given vävnandsstruktur eliminerar behovet av ytterligare 

lyftöglor samt minimerar plastanvändning per specifik 

”Safe Working Load” (SWL). (Goodtech, 2019). 

 

 

 

4.2.3 Rig 

Riggen är själva grundstommen i konstruktionen. På denna 

sitter serviceplattformen och ramverket för cellerna. Den är 

uppbyggd av HEA-160 balkar i målat svartstål S355J2. 

(Goodtech, 2019). 

 

 

 

 

Figur 2. FIBC Storsäck 

 

Figur 3. Rig 
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4.2.4  Tripod 

Namnet tripod är en kvarleva från en tidigare 

konstruktion då den hade tre ben men har 

tillförts extra ben med tiden för att ge mer 

stabilitet. Tripoden bär de olika verktygen som 

fyllnadstratt, svetsverktyget och säcksträckaren. 

Fyllnadstratten och svetsverktyget sitter på 

varsin linjärenhet för att kunna förflyttas linjärt. 

Tripoden är uppbyggd av HEA och UPE-balkar i 

dimensioner om 100 – 160 mm.  

(Goodtech, 2019). 

 

4.2.5 ISO container 

Standard containrar är mest vanliga i 20 och 40-fots utförande. Däremot finns det även ett 

High Cube utförande där höjden ökats. Måtten är viktiga i konstruktionsperspektivet då det 

begränsar delbarheten samt vikten hos produkten. Innerdimensioner och maximal last finns 

beskrivet i tabell 2. (Vilken storlek, 2019). 

Tabell 2. Inre dimensioner av ISO container.  

 20 fot 20 fot high cube  40 fot 40 fot high cube 

Längd 6,01 m 6,01 m 12,11 m 12,11 m 

Höjd 2,39 m 2,69 m  2,39 m 2, 69 m  

Bredd 2,34 m 2,34 m 2,34 m  2,34 m  

Maximal last 21700 kg 21700 kg 26500 kg  26500 kg 

 

 

 

 

 

Figur 4. Tripod 
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4.2.6 Material 

Som standard används idag S355J2 som är ett lågkolhaltigt, svetsbart konstruktionsstål.   

Det vanligaste rostfria stålet går under beteckningen AISI 304/EN 1.4301. Detta stål används 

oftast i mindre korrosiva miljöer till exempel inomhus. Legeringen består utav 18% krom och 

8% nickel. Materialen har väldigt lika egenskaper förutom sträckgräns. Detta betyder att ur ett 

hållfasthetsperspektiv är det rostfria stålet dimensionerande.  

Tabell 3. Material och dess egenskaper.  

                        Material 

Egenskaper 

S355J2 AISI 304/EN 1.4301 

Densitet 7,850*10^3 Kg/M^3 7,850*10^3 Kg/M^3 

Sträckgräns 355 MPa  215 MPa 

Elasticitetsmodul 210 GPa 193-200 Gpa 

 

4.2.7 Profiler 

Konstruktionsrör är ett vanligt konstruktionselement som används i svetsade 

stålkonstruktioner. Inom denna kategori ingår kvadratiska, rektangulära och cirkulära rör. 

Efter samtal med personal på Goodtech bestämdes att för denna konstruktion lämpar sig 

fyrkantsrör bättre än cirkulära då det underlättar infästning och montering av komponenter 

genom fyra raka sidor. (BE-Group, 2019) 

4.2.8 Dimensioner 

Av säkerhetsskäl får inte det nya tvärsnittet understiga tvärsnittsarean på de föregående 

balkarnas då detta kan leda till att knäckning uppstår. Efter sökning hos stålleverantörer 

uppkom det ett kvadratiskt fyrkantsrör med liknande tvärsnittsarea i dimensionen 150x150 

millimeter i både svartstål och rostfritt. Dessa fanns tillgängliga i olika godstjocklek där 5, 6 

och 8 millimeter var intressanta. (Tibnor, 2019). 
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4.3 Kravspecifikation 

Nedan beskrivs kravspecifikationen och förtydligande för varje kriterie. 

Tabell 4. Kravspecifikation 

 

1. Detta möjliggör enklare tillverkning  

2. Ett krav för att vara CE-märkt och ger tillträde till utrustning vid underhåll.  

3. Vid korrekt förankring i golvet ska konstruktion inte kunna svaja. Detta ger ett robust 

helhetsintryck och förbättrar säkerheten. 

4. Tripoden står under riggen och håller enbart upp verktygen och serviceplattformen. Om 

denna skulle integreras med riggen kan den bidra till hållfastheten och samtidigt utföra sina 

uppgifter. Förenklar tillverkning och montage. 

5. Färre ingående delar. Detta är bra på alla aspekter och minskar tillverkningskostnad i form 

av både tid samt verktyg. 

6. Detta skapar valmöjligheten hos slutkunden att kunna välja vilket material konstruktionen 

ska ha utan att kräva omkonstruktion av produkten.  

7. För att konstruktionen ska hålla för både svartstål och rostfritt krävs att tvärsnittet på 

ingående balkar är optimerat. 

8. Detta betyder att produkten kan transporteras globalt och på så sätt skapa mer lönsamhet.  

9. Skapar lönsamhet i form av tidsåtgång och verktyg. 
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10. Inga underhållspunkter ska vara blockerade eller svåråtkomliga. 

11. Då maskinen är hög medför detta fallrisk. Den ska vara säker för medarbetare att beträda 

och utföra underhåll samt annan relevant verksamhet. 

12. Möjliggör att enklare kunna justera maskinen utefter golvets plan utan att behöva 

lyftverktyg. 

 

4.4 Konceptgenerering 

Ramkoncept 1 

Denna konstruktion är uppbyggd med fyra 

stycken pelare och med balkar tvärs över, likt ett 

spindelnät. 

 

 

 

Ramkoncept 2 

Detta koncept fokuserar mer på raka balkar för 

att förenkla tillverkning. Fyra stolpar i varje 

hörn med möjligheter till flera potentiella 

placeringar. 

 

Figur 5. Ramkoncept 1 

Figur 6. Ramkoncept 2 
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Ramkoncept 3 

En hexagonformad ram med sex stycken pelare i 

ett något snedställt utförande. Ger en bred och 

stabil grund.  

 

 

Ramkoncept 4 

Detta koncept bygger på en romb-liknande form 

för att kunna optimera placering av stolpar.  

 

 

Ramkoncept 5 

Likt koncept 2 bygger detta också på raka balkar 

men är tvärskuren ovanför roboten för att ge 

fullständig frigång. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Ramkoncept 3 

Figur 8. Ramkoncept 4 

Figur 9. Ramkoncept 5 
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Ramkoncept 6 

Här tog brainstormingen en ny väg och 

en triangelformad konstruktion både på 

ramen och cellriggen togs fram.  

 

 

 

Ramkoncept 7 

Koncept 5 och 6 kombinerades och på så 

sätt skapades ett nytt koncept. Detta 

koncept har fem stycken ben där tre ingår 

i en triangelform som sträcker sig uppåt 

med celltornet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Ramkoncept 6 

Figur 11. Ramkoncept 7 
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4.5 Konceptval och konceptutvärdering 

4.5.1 Val av huvudkoncept 

Koncept 1, 3 och 4 elimineras då dessa inte uppfyller kravspecifikationen. 

Tabell 5: Elimineringsmatris 

 

Koncept 2 och 6 ansågs ta för mycket plats men däremot idén om tre ben på cellramarna ansågs 

vara intressant. Detta ledde till att koncept 5 trycktes ihop mot rullbandet och kombinerades 

med koncept 6 för att skapa koncept 7. Efter diskussion med handledare landade slutligen valet 

på ramkoncept 7 då detta koncept ansågs vara lämpligast att lösa problemen.  
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4.5.2 Val av underkoncept 

Underkoncepten är beroende utav ramkonstruktionen vilket medförde att dessa skissades 

efter att huvudkoncept valts.  

Serviceplattform: 

Underkoncept 1 

Denna plattforms layout är tänkt att vara en komplett del som 

monteras i efter hand genom att sticka in den och på så sätt omsluta 

ramen. 

 

Underkoncept 2 

Detta koncept har överhänget på andra sidan där det finns tre 

ben istället och är uppbyggt i moduler.  

 

 

Infästning av serviceplattformsvåning: 

Underkoncept 3 

Detta koncept bygger på att fötterna på cellramarna förlängs och 

eventuellt stärks upp för att sedan skruvas ihop med 

serviceplattformen.  

 

Underkoncept 4 

Detta koncept använder istället en fyrkantsram som monteras 

ovan på fötterna och skruvas ihop. Serviceplattformen skruvas 

sedan på fyrkantsramen. 

 

 

Figur 12. Underkoncept 1 

Figur 13. Underkoncept 2 

Figur 14. Underkoncept 3 

Figur 15. Underkoncept 4 
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Upphängning av verktyg: 

Underkoncept 5 

Detta koncept bygger på att skurna och bockade plåtar 

fästs mot linjärenheterna, alternativt svetsade 

fyrkantsrör.  

 

 

 

Underkoncept 6 

Detta koncept innefattar en svetsad ram där båda 

linjärenheterna kan fästas runt profilen. Stödskenan 

sitter på ett vinkeljärn underifrån för att nå ner.  

 

 

 

Slutligen valdes underkoncept 2, 4 och 6 efter diskussion med handledare då dessa koncept 

passade den valda ramen bäst.  

 

 

 

4.6 Konstruktions-FMEA 

Efter valet av det slutgiltiga konceptet analyserades denna för att finna vilka fel och 

konsekvenser som kan komma att uppstå med slutprodukten för att därefter bidra med 

förbättringsåtgärder. Fullständig FMEA finns bifogad i bilaga A. 

 

Figur 16. Underkoncept 5 

Figur 17. Underkoncept 6 
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4.7 Beräkning och dimensionering 

Efter att det slutgiltiga konceptet valts ritades en principiell CAD-modell av ramen med olika 

tvärsnitt. Dessa modeller lades sedan in i CREO 5 för beräkning med dess inbyggda FEM-

modul. Modellerna som redovisas nedan har många skarpa hörn vilket medför singulariteter i 

resultaten därav visas relativt höga spänningar som maximala i staplarna. Detta har 

kontrollerats och tagits hänsyn till i resultatet. 

Beräkning av ramverk: 

När fyllnadsmaterialet ligger i cellerna uppskattades den pålagda kraften till  

20kN för varje cellram vilket resulterade i en maxbelastning på totalt 40kN.  

För att verifiera att data lagts in korrekt och att resultatet stämde gjordes 

hållfasthetsberäkningar på den bakre balken för hand för att sedan jämföra. Detta gjordes på 

tvärsnittet 150x150x5 och redovisas i bilaga B. Notera att för figur 13 och 14 är färgskalan 

inverterad för nedböjningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. FEM-analys 150x150x5 
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Figur 19. FEM-analys 150x150x6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20. FEM-analys 150x150x8 
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Tabell 6: Resultat av FEM-analys 

Tvärnitt Nedböjning Jämförelsespänning 

150 x 150 x 5   1,3mm 63 MPa 

150 x 150 x 6 1,08mm 31 MPa 

150 x 150 x 8 0,81mm 14 MPa 

 

Efter diskussion med handledare hamnade valet av tvärsnitt på 150 x 150 x 6 då denna ger en 

sjufaldig säkerhetsfaktor gentemot rostfritt stål samt har tidigare använts som standard hos 

Goodtech. 

 

Beräkning av balkar till rotationsenheten: 

Rotationsenheten väger ungefär 500 kilogram och en fylld storsäck kan väga upp mot 1200 

kilogram. Maxlasten sattes då till 20kN. Spänningen uppkom till 44 MPa och maximal 

nedböjning blev 1,4 mm. 

 

 

 

 

 

 

Figur 21. FEM-analys balkar till rotationsenhet. 
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Beräkning av verktygsram: 

Momenten räknades ut genom att mäta från ramen ut till masscentrum av verktygen för att 

kunna få ut hävarmarna. Svetsverktyget väger 226 Kg och har en hävarm på 0,1275 m vilket 

ger ett moment på 288 Nm medan fyllnadstratten har ett moment på 600 Nm då den väger 

158 Kg och har en hävarm på 0,38m. 

Spänningen uppkom till 16 Mpa och nedböjningen till 1,11mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22.FEM-analys verktygsram 
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4.8 Layoutkonstruktion 

4.8.1 Hela maskinen 

 

Figur 23. Sammanställning över konstruktionen 

Efter beräkning och dimensionering togs en CAD-modell fram ur det slutgiltiga konceptet med 

Solidworks. Det nya ramverket är konstruerat av 75% fyrkantsprofil 150x150x6 vilket har 

resulterat i enklare inköp och tillverkning. Den är dimensionerad för maximal last på cellerna 

samt rotationsenheten och kan tillverkas i både svartstål S355J eller rostfritt AISI 304. Detta 

ger slutkunden en valmöjlighet att anpassa maskinen utefter sin arbetsmiljö.  
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4.8.2 Rig 

Den nya riggen kan liknas med den 

föregående tripod i utseende. Med fem 

stycken förankrade ben som omsluter 

rullbandet ger det en stabil grund för 

konstruktionen. Med de anpassningsbara 

fötterna kan maskinen ställas in att stå 

vågrät på ett någorlunda lutande golv. 

Det ena benet är flyttat åt sidan och inåt 

för att ge arbetsrum åt roboten under. 

Stödstruktur i form av skurna plåtar är 

satta vid alla ben för att ge ökad styvhet.  

 

4.8.3 Cellramar 

Cellramarna följer samma geometri för riggen under 

för att kunna leda ner krafterna i benen. De är 

identiska till varandra varav den övre cellen vägs med 

sensorer i infästningen och den undre cellen har 

adapterplattor för att kompensera mellanrummet.  

 

 

 

 

Figur 24. Rig 

Figur 25. Cellramar 
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4.8.4 Upphängning av verktyg 

Tripoden lyser med sin frånvaro då denna 

bidrog med ett ytterligare ramverk med 

andra typer av dimensioner. Istället så har 

rotationsenheten flyttats till ovansidan av 

riggen och svetsvertyget samt fyllnadstratten 

har fått egna platser på en nedhängande ram. 

Ramen är uppbyggd av helt och hållet 

fyrkantsrör med dimensionen 60x60x5. 

Här har även ”design by eye” tagits hänsyn till 

då ramen visserligen klarar av belastningen 

men för att ge ett stabilare helhetsintryck har 

tvärgående förstärkningar lagts in för att 

motverka moment.  

  

 

4.8.5 Serviceplattformar 

Serviceplattformarna är uppbyggda 

av ihopsvetsade vinkeljärn med 

dimensionerna 150 x 150 och 

omsluter riggen samt cellramarna. 

De består utav tre moduler på varje 

våning. Ramen kan transporteras 

med två utav modulerna på plats 

med nedtagna räcken vilket 

resulterar i mindre montage vid 

slutkund. På andra våningen läggs en 

adapterram ovanpå fotplattorna på 

cellramen och skruvas därefter ihop 

med serviceplattformen. Denna ger en 

bättre stabilitet underifrån. Adapteramen är uppbyggd av fyrkantsrör i dimensionen 

100x100x5.  

 

Figur 26. Komplett verktygsram 

Figur 27. Vy över serviceplattformar 
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4.9 Lönsamhet 

4.9.1 Kostnadskalkyl 

Genom att summera alla balklängder på den gamla och nya konstruktionen kunde dessa 

jämföras i en kostnadskalkyl. Av den framgår det att den nya konstruktionen är cirka 7000kr 

billigare i materialinköp samt genererar ungefär tre gånger mindre spill. Notera att 

kostnadskalkylen endast tar hänsyn till ingående balkar på rig, cellramarna och tripod ur den 

gamla konstruktionen och rig, cellramarna samt verktygsram ur den nya. Kostnadskalkylen 

finns beskriven i tabell 7 nedan. 

Tabell 7: Materialkostnadskalkyl 

 

4.9.2 Svetslängd 

Då ett tvärsnitt får en större omkrets vid en större kapningsvinkel påverkar detta svetslängden. 

Genom att beräkna omkretsen av alla profiler samt att summera antalet 

sammanfogningspunkter kunde total svetslängd räknas ut på både den gamla och nya 

konstruktionen. Resultatet blev då att den nya konstruktionen har ca 42% mindre svetslängd 

jämfört med den gamla.   
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Figur 28. Tvärsnitt av I-balk i 0° och 45° kapvinkel. 

 

Tabell 8. Omkrets för ingående profiler i olika kapvinklar samt total svetslängd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 9. Total svetslängd på den nya och gamla konstruktionen. 
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5 Diskussion 

5.1 Teori 

Standardisering och DFMA är två viktiga aspekter med avseende på målet att ta fram ett 

tillverknings- och montage optimerat konstruktionsunderlag för att minska kostnaden och öka 

lönsamheten hos produkten. Standardisering handlar till exempel inte bara om 

standardkomponenter utan även företagsstandard. Det kan innebära kompetens, tidigare 

erfarenhet, riktlinjer och värderingar. Genom kontinuerliga diskussioner med handledare 

kunde man se till att detta följdes.  

Riktlinjerna inom DFMA bidrog till att detaljer kunde konstrueras med avseende på 

tillverkning och montering.  Ett hål i en fotplatta kan uppfattas som en enkel och självklar sak 

medan i verkligheten strular montören med att få plats med skruvdragaren då den tar i till 

exempel stolpen. Detta är saker som konstruktörer lätt kan missa och är ett bevis på hur viktig 

en kontinuerlig kommunikation mellan konstruktion och produktion är.  

5.2 Metod 

Då projektet avsåg att utveckla en ny lösning för ett ramverk var produktutvecklingsprocessen 

rätt val av metod. Genom att gå systematiskt steg för steg och med en framtung hållning har 

detta resulterat i ett väl genomfört projekt utan större motgångar.  

I början av projektet lades stor vikt på att sätta sig in i problemet för att få en djupare förståelse 

genom samtal med handledare och med uppdragsbeskrivningen som grund. Att sedan i ett 

tidigt stadie bryta ner projektet enligt WBS, visade sig vara till stor hjälp då detta gav en 

överblick på vad som behövde göras för att få projektet att nå sitt mål.  

En tidplan arbetades fram ur WBS:en och lade sedan grunden för ett Gantt-schema. Detta gav 

en visuell bild på de olika faserna samt deras deadlines. Det var dock svårt att i början av 

projektet få en uppfattning om hur lång tid varje fas skulle ta vilket resulterade i att tidsplanen 

ändrades med tiden. Detta märktes av då under en period av slutredovisningar samt tentor 

från pararella kurser slukade mycket tid från projektet vilket medförde att faser blev försenade.  

Förseningar hade tagits hänsyn till i projektets FMEA som även listade eventuella åtgärder 

vilket ledde till att problemet kunde angripas och åtgärdas.  
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Genom att inhämta information från tidigare dokumentation samt internet kunde en 

grundläggande kunskap arbetas fram. Detta var givande då en stor mängd information 

behövde inhämtas och sammanställas vilket ställde krav på strukturering.  

På kravspecifikationen listades de önskemål och krav som konstruktionen behövde innehålla 

för att kunna lösa problemet. Detta visade sig vara ett bra verktyg även i ett senare skede då 

det agerade som en checklista för att stämma av så konstruktionen uppfyllde varje krav.  

Brainstormingen var väldigt givande då man var tvungen till att tänka utanför lådan och en del 

galna idéer kunde uppstå. Alla koncept sattes sedan in i en elimineringsmatris och med hjälp 

av handledare kunde de koncept som inte uppfyllde kraven sållas bort.  

Efter att det slutgiltiga konceptet valdes kunde vidareutveckling påbörjas. Mycket var 

fortfarande obestämt. Subfunktionerna såsom serviceplattformarna och upphängningen av 

verktyg löstes med hjälp av ytterligare konceptgenerering och konceptval. Detta var ett bevis 

på att faser kan innehålla interna loopar.  

Att innan layoutkonstruktion upprätta en konstruktions-FMEA gav en bild på vilka risker och 

konsekvenser som kunde uppstå med den slutgiltiga modellen samt vilka åtgärder som skulle 

göras. På så sätt kunde man i ett senare skede kontrollera att åtgärder vidtagits på alla aspekter. 

Att göra hållfasthetsberäkningar på ramen i ett FEM-program visade sig vara en bra metod då 

modellen hade många balkar i olika riktningar vilket komplicerar uträkningarna. Problemet 

med FEM är att beräkningarna tar tid. Gör man något fel i inställningarna kan resultatet 

komma tillbaka med flera felmeddelande och därefter måste testet göras om. Då var det även 

bra att göra några enklare hållfasthetsberäkningar för hand då det medförde att resultaten 

kunde jämföras och verifieras.  

5.3 Resultat 

Projektet resulterade i att ett konstruktionsunderlag togs fram genom en CAD-modell av det 

nya ramverket med ingående funktioner. Projektet avgränsades senare till att hålbilder för alla 

ingående komponenter inte var aktuellt inom det givna tidsramarna.  

Den nya konstruktionen är först och främst nedskuren från sju olika balkprofiler till endast tre 

typer av konstruktionsrör varav 75% är av typen 150x150x6. Detta ger en rad olika fördelar 

som omfattar inköp, hantering, tillverkning och montering. Den är även konstruerad med 

hänsyn till innermåtten på en 40 fots container vilket har ökat möjligheterna för längre 

transporter.  
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Hela ramverket är dimensionerat för maximal last med avseende på rostfritt stål av typ 

AISI304/EN1.4301 då detta material hade lägst sträckgräns. Att tillverka ramverket i rostfritt 

medför dock vissa komplikationer då stålet lätt kan slå sig vid svetsning. Detta ställer högre 

krav på tillverkningskompetens och kan medföra en längre tillverkningstid. 

Materialkostnadskalkylen visade en relativt liten vinst i materialkostnad med avseende på 

maskinen i dess helhet. Däremot låg den stora vinsten i tillverknings- och monteringstid vilket 

visade sig vid beräkningen av total svetslängd. Det var dock svårt att uppskatta en kostnad för 

denna parameter dels på grund utav den begränsade tidsramen samt att flera olika faktorer 

ligger bakom såsom svetstyp, fixturer, beredning etc.  

 

 

5.4 Lärande 

Projektet har varit väldigt givande i sin helhet och att få bedriva ett projekt på egen hand med 

nära anknytning till arbetslivet har givit många nya erfarenheter. 

Att först och främst komma till en ny arbetsplats och anpassa sig efter ett företags kultur och 

rutiner är något som förbereder inför kommande arbetsliv.  

Att i början av ett projekt inte stressa och vara noga med att ta den tid som behövs för att göra 

en strukturell grund har visat sig vara mycket viktigt för projektet i sin helhet. Det är lätt att bli 

ivrig i början och hoppa till nästa fas innan den tidigare är fullbordad.  

Att ha nära till produktionen som konstruktör har varit en mycket bra tillgång då en 

kommunikation kunde upprättas med verkstadspersonal samt att kunna få se produkten i 

verkligheten då storleksuppfattning är något som en datorskärm har svårt att återge. Att få 

diskutera med verkstadspersonalen gav ingångsvärden på vad som är viktigt för just dem och 

vad som kan göras bättre med den nuvarande konstruktionen.  
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6 Slutsats 

Den nya konstruktionen löser de tidigare problemen med en robust och stabil ram med fem 

förankrade samt justerbara markstolpar. Med en tydlig nedskärning av balkprofiler och en 

förenklad konstruktion har detta resulterat i att maskinens tillverkningskostnad sänks. Då 

många komponenter kan sitta på ramen under transport ger detta en reducerad monteringstid 

väl på plats. Omslutande serviceplattformar ger maximal tillgång till underhållspunkter utan 

att ta upp onödigt med plats. Med en verktygsram istället för en tripod försvinner en stor andel 

tillverkning- och monteringstid. Konstruktionen är dimensionerad för både svartstål S355J2 

och rostfritt stål AISI 304/EN.14301 vilket ger företaget en högre flexibilitet. Den nya 

konstruktionen ger även en 42% lägre svetslängd jämfört med den äldre konstruktionen vilket 

reducerar tillverkningstiden. 

För att komma närmare en verklig produkt i ett nästa steg kommer hål för alla komponenter 

och infästningar behöva göras på modellen samt ritningsunderlag.  
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Bilaga A: Projektdokument 
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