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Sammanfattning 

En av dagens vanligaste maskiner för att underlätta hanteringen av tungt gods är 

gaffeltrucken. Denna tillverkas i industriell produktion där konkurrensen är hård. 

Dagens konkurrensutsatta marknadssituation och miljökrav påverkar industrier till att 

ständigt sträva efter förbättringar och innovation. Eftersom konkurrensen är hård 

bland tillverkningsföretagen på den globala marknaden ökar strävan att tillverka 

produkter till ett så kostnadseffektivt pris som möjligt. För truckar är optimering av 

konstruktionen hos ingående komponenter ett sätt att kostnadseffektivisera 

produkten. En sådan komponent är truckens drivlinsupphängning. Syftet med det här 

arbetet är att utreda huruvida det går att optimera en befintlig drivlinsupphängning 

med avseende på tillverkningskostnad och vikt. Genom en produktutveckling skall 

ett koncept för en optimerad lösning tas fram gällande konstruktion, materialval och 

tillverkningsmetod. För att skapa ett underlag till denna produktutvecklingsprocess 

har väsentliga teorier tagits fram och presenterats i arbetet. I den inledande fasen av 

produktutvecklingen genereras koncept och två av dessa väljs ut. 

Produktutvecklingsprocessen har anpassats så att den lämpar sig för att 

vidareutveckla den befintliga lösningen. Därmed kommer endast de delar som kan 

tillämpas väl för arbetet att användas. I den andra fasen genomförs val av material för 

dessa koncept. Materialvalen baseras på tillverkningsmetoder, mekaniska egenskaper 

och kostnader. Ett material kommer väljas ut för vardera koncept. Fas tre innefattar 

beräkningar och simuleringar för att säkerställa hållfastheten i konstruktionen. I 

denna fas väljs även ett slutgiltigt koncept ut. Slutligen utförs en designoptimering 

och utvärdering angående kostnaderna för det slutgiltiga konceptet. Här erhåller 

konstruktionen sin slutgiltiga dimensionering och design. Detta resulterade slutligen i 

två kostnadsuppskattningar. En av kostnadsuppskattningarna för den framtagna 

lösningen blev dyrare än den befintliga lösningens kostnader. Den andra 

uppskattningen visade sig vara lägre än den nuvarande. Slutsatsen som således kan 

dras utifrån detta är att det är möjligt med en kostnadsreducering. Vikten kan 

dessutom reduceras utan att försämra hållfastheten. 
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Summary 

Today one of the most important machines to simplify the handling of heavy goods is 

the forklift truck. These are manufactured in industrial production where the 

competition is tough. The competitive market situation of today and environmental 

requirements affects the industries to constantly strive for improvements and 

innovation. Since the competitiveness is tough among the manufacturing industries 

on the global market the will to produce products that are as cost-efficient as possible 

increases. Optimization of the design of the included components is a way to make 

the forklift truck more cost-efficient. The powertrain suspension is such a 

component. The purpose of this thesis is to investigate whether it’s possible to 

optimize an existing powertrain suspension regarding costs of manufacturing and 

weight. A product development process is used to generate and find a concept for an 

optimized solution regarding design and selection of material and manufacturing 

process. To support this product development process relevant theory for the thesis 

has been presented. In the opening stage of the product development process several 

concepts are generated from which two of these are selected. The product 

development process has been adjusted to suit further development of the existing 

solution. Thereby will only steps of the product development process that applies 

properly be used. In the second stage material selection of each concept is made. The 

material selections are based on manufacturing processes, mechanical properties and 

costs. For each concept a material will be chosen. Stage three includes calculations 

and simulations to ensure the strength in the design. A final concept is also selected 

in this stage. Finally, a design optimization and evaluation of the cost is made for the 

final concept. The design is given its final proper dimensions and shapes. This 

resulted in two different estimations. One of the estimations of the costs for the 

solution resulted in an exceeding cost compared to the existing solution. The other 

estimation showed a reduction of the costs. Furthermore, the conclusion was made 

that it’s possible to reduce the cost. The weight can also be reduced without impair 

the strength of the design.  
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Abstract 

En av dagens vanligaste maskiner för att underlätta hanteringen av tungt gods är 

gaffeltrucken. Denna tillverkas i industriell produktion där konkurrensen är hård. 

Den hårda konkurrensen bland tillverkningsföretagen på den globala marknaden ökar 

strävan att tillverka produkter till ett så kostnadseffektivt pris som möjligt. Syftet 

med det här arbetet är att utreda huruvida det går att optimera en befintlig 

drivlinsupphängning med avseende på tillverkningskostnad och vikt. Genom en 

produktutveckling skall ett koncept för en optimerad lösning tas fram gällande 

konstruktion, materialval och tillverkningsmetod. För att skapa ett underlag till denna 

produktutvecklingsprocess har väsentliga teorier tagits fram och presenterats i 

arbetet. Produktutvecklingen kommer generera ett nytt koncept. I 

produktutvecklingen utförs även materialval, val av tillverkningsmetod, beräkningar, 

FEM-simuleringar, designoptimering och utvärdering angående kostnaderna. Detta 

resulterade slutligen i en möjlig kostnadsreducering. Vikten kan dessutom reduceras 

utan att försämra hållfastheten. 

Nyckelord: Drivlinsupphängning, Produktutveckling, Materialval, Gjutning, 

Svetsning, Hållfasthet, FEM, Kostnad. 
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1. Introduktion 

I det här kapitlet introduceras vad som ligger till grund för arbetet och problemet 

formuleras. Här ges även syfte och målet för arbetet samt avgränsningar.  

1.1 Bakgrund  

Sedan man i Storbritannien under 1700-talets andra hälft förändrade världen genom att gå 

från handkraft till att använda maskiner, den s.k. industrialiseringen [1], blev det 

startskottet på det som idag är ett av vårt största miljöproblem, industriernas utsläpp [2].  

Idag står industrierna för cirka 43 % av alla växthusgaser i Sverige. Sjutton procent av 

dessa kommer från energiindustrin, resterande kommer från bränsleanvändning inom 

tillverknings- och konstruktionsindustrin (14 %) samt från industriella 

tillverkningsprocesser och produktanvändning (12 %). I Sverige är målet uppsatt att 

mellan 1990 och 2020 ska utsläppen ha minskat med 40 %. För att detta ska fortsätta att 

vara inom räckhåll räcker det inte bara med att minska förbränningsutsläppen. Utsläppen 

från processerna inom de olika industriområdena måste också minskas och nyckeln till 

detta är framför allt utveckling och ny teknik [2]. 

För att Sverige ska kunna stödja en hållbar utveckling är det viktigt att svenska företag är 

tillmötesgående mot de miljömål som satts upp av naturvårdsverket [3]. Sverige har idag 

tillsammans med Frankrike och Irland den lägsta koldioxidintensiteten i EU per capita 

[4]. 

Dagens konkurrensutsatta marknadssituation och miljökrav påverkar industrier till att 

ständigt sträva efter förbättringar och innovation. Detta för att kunna tillverka produkter 

som är så kostnadseffektiva som möjligt för att konkurrera på marknaden [3, 5].  

World economic forum publicerar varje år en rapport om konkurrenskraft mellan 

världens alla nationer. I rapporten definieras konkurrenskraft som uppsättningen av 

institutioner, politik, och faktorer som bestämmer nivån på produktiviteten i en ekonomi 

[6]. 

Alla nationer rankas i ett globalt konkurrensindex baserat på långsiktig tillväxt och 2016 

landade Sverige på sjätte plats. Sverige hade under året en tillväxt på 3,7 % och 

arbetsmarknaden anses fungera relativt väl. Dock har Sverige tagit ett kliv tillbaka på 

arbetsmarknaden gällande tillgång på forskare och ingenjörer [6]. 

Idag växer tjänstesektorn i rasande takt och 60 % av de svenska företagens verksamhet 

bedrivs idag inom just tjänstesektorn. Dock är det den svenska tillverkningsindustrin som 

historiskt sett lagt en stabil grund för den svenska ekonomin och den är än idag är mycket 

viktig [4]. 

Sveriges är väl utvecklat inom teknologiska områden och ligger på en sjätte plats i 

kategorin innovation vilket är viktigt för att skapa konkurrenskraft gentemot andra 

nationer på dagens globaliserade marknad. Svenska företag måste därför hela tiden sträva 

efter att ligga i framkant med ny forskning och utveckling av innovativa produkter för 

inte hamna i bakvatten [6]. 
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Idag är det vanligt att använda sig av produktutveckling för att designa produkter. Det är 

en produktplaneringsprocess där man översätter kundernas synpunkter till 

produktegenskaper och senare till produktionsbehov för att kunna anpassa produkten 

efter kundens förväntningar. Det som vill uppnås är bland annat en ökad 

kundtillfredsställelse, minskade ledtider och tillverkningskostnader [7]. Vid 

produktutveckling behöver man dock överväga flera aspekter, några av dessa är kostnad, 

kvalité och miljö. Det kan däremot vara svårt att tillfredsställa alla dess aspekter hos en 

produkt då en eller flera aspekter kan påverka en annan negativt vilket leder till 

kompromisser i designen [8]. 

1.2 Problemformulering  

På tillverkningsindustrier hanteras ofta tungt gods vilket kan bestå av allt från råmaterial 

till färdiga produkter. Godset kräver lagerhantering, transport och distribuering i 

produktionen. Ett av de vanligaste sätten för att sköta denna hantering är att använda 

motviktstruck eller gaffeltruck som den vardagligt kallas. Truckar används även för att 

lasta och lossa industriernas utgående och inkommande transporter [9]. 

Eftersom konkurrensen är hård bland tillverkningsföretagen på den globala marknaden 

ökar även strävan att tillverka produkter till ett så kostnadseffektivt pris som möjligt [5, 

10]. För truckar är optimering av konstruktionen hos ingående komponenter ett sätt att 

kostnadseffektivisera produkten. Samtidigt som det är viktigt med konkurrenskraftiga 

priser får inte hållfastheten äventyra konstruktionens säkerhet. Truckar är ofta stora 

maskiner och de hanterar tungt gods vilket vid haveri kan orsaka allvarliga personskador. 

Därför är det viktigt att hållfasthetsberäkningar är tillförlitliga och väl utförda vid 

konstruktion av truckar. 

En truck vars drivlina består av en förbränningsmotor med direktansluten växellåda hängs 

vanligtvis upp i ramen med dämpning för att minska att vibrationer förflyttar sig ut i 

ramen [11]. Upphängningen kan konstrueras på många sätt men då en redan befintlig 

konstruktion ska optimeras måste existerande gränssnitt tas i beaktande. Med gränssnitt 

avses hur den resterande konstruktionen i trucken är utformad. Om gränssnittet inte tas i 

beaktande så kan detta medföra förändrad geometri och kollisioner i konstruktionen. 

Förändrad geometri kan i sin tur leda till andra kostnader då fler komponenter behöver 

modifieras. 

Materialval är en viktig faktor för utformandet av konstruktionen då olika material har 

olika egenskaper. En av dessa egenskaper är densitet vilket avgör vikten på materialet 

och därmed konstruktionen [12, 13]. 

Vid utveckling av en produkt är det även viktigt att välja lämplig tillverkningsmetod för 

att minimera tillverkningskostnader och materialspill. Materialspillet bör undvikas då det 

påverkar både tillverkningskostnader och miljön. 

Utifrån denna problemformulering har följande fråga lyfts fram: 

Går det att optimera nuvarande motor- och växellådsupphängning för att reducera vikt 

och tillverkningskostnader men samtidigt bibehålla en hög hållfasthet? 
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1.3 Syfte & mål 

Syftet med det här arbetet är att utreda huruvida det går att optimera den nuvarande 

drivlinsupphängningen med avseende på tillverkningskostnad och vikt. Genom en 

produktutveckling skall ett koncept för en optimerad lösning tas fram gällande 

konstruktion, materialval och tillverkningsmetod. För en fullständig utredning skall 

sedermera en jämförelse med den tidigare lösningen genomföras för att bedöma huruvida 

konceptet är bättre lämpat än dagens konstruktion. Det som kommer att jämföras mellan 

de båda lösningarna är dess inköpspris och vikt. Visar sig den nya konstruktionen kunna 

mäta sig med dagens lösning skall underlag för det nya konceptet levereras. Utredningen 

kan dock visa på att den nuvarande lösningen är svår att ersätta gällande design, 

materialval och tillverkningsmetod. I ett sådant fall kommer arbetet fortskrida genom att 

utföra designoptimeringar på den nuvarande konstruktionen i förhoppning om en viss 

reducering av vikt och tillverkningskostnad. Även i ett sådant fall skall ett nytt underlag 

för lösningen tas fram.  

För att kunna leverera ett nytt koncept behöver ett antal delmål uppnås. Följande skall 

levereras: 

 3D-ritning 

 Hållfasthets- och strukturella beräkningar genom simulering med finita 

elementmetoden, FEM  

 En konstruktion med dimensioner och toleranser anpassade efter befintligt 

gränssnitt 

 Val av material 

 Val av tillverkningsmetod 

Dessa delmål ska uppnås genom att följa en produktutvecklingsprocess där en ny 

optimerad lösning tas fram och presenteras.  

1.3 Avgränsningar 

Gränssnittet för motor- och växellådsupphängningen är redan utvecklat och får inte 

ändras. Upphängningen ska kunna tillverkas i Skandinavien, England och Tyskland. 

Materialet ska vara ett stål av europeisk standard med beteckningen EN, så kallat EN-stål, 

eller vid gjutning antingen gjutjärn eller gjutstål.  

Utredning gällande kostnader för transport kommer inte att inkluderas i arbetet. Likaså 

kommer ingen utredning gällande annan ytbehandling än den som används idag att ske. 

De strukturella beräkningarna i FEM kommer att utföras med stöd från handledare och 

institutionen för maskinteknik på Linnéuniversitetet då erfarenhet inom området saknas. 
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2. Metodologi  

Följande kapitel innehåller vetenskapliga begrepp som inkluderas inom metodologin och 

som tillämpas i undersökningen och arbetet. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Följande stycken beskriver några av de vetenskapliga förhållningssätt som är aktuella i 

dagens debatt om vetenskap och forskning. Människor är olika vilket gör att det råder 

delade meningar om vad som är vetenskap och hur världen ser ut. Det är även viktigt att 

ta denna överblick i beaktande för att kunna följa den kontinuerliga diskussionen om hur 

vetenskap idkas och även för att kunna kritisera den kunskap som produceras efter val av 

vetenskapligt förhållningssätt [14]. 

 

2.1.1 Positivism 

En forskare med positivistiskt synsätt ser saker utifrån ett objektivt perspektiv. Med detta 

menas att personliga värderingar och känslor, religion, etik och politik inte ska 

involveras. Med fysiken som förebild är visionen, som positivist, att skapa en enhetlig 

vetenskaplig metodologi som är lika för alla vetenskaper [14] – [16]. 

Det som ligger till grunden för positivism är den beprövade vetenskapen som under 

människans existens visat sig vara, med naturvetenskapen som nyckel, en fungerande 

metodologi för att förklara fenomen och företeelser. Med influenser av denna 

forskningsmetod vill man lyfta över detta till studier av den sociala världen. Man vill helt 

enkelt kopiera naturvetenskapens forskningsmetodik och applicera den i andra 

sammanhang [14] – [16]. 

Man kan genom positivism känna igen idén att formulera en hypotes som sedan med 

empirisk prövning, alltså observation, testa hypotesen. Förklaringarna ska kunna anges i 

termer av orsak-verkan och kunskapen uttryckas i lagbundenheter. Förenklat kan man 

säga att ett påstående är sant om det stämmer överens med verkligheten [14, 15]. 

Positivismen har dock inte samma status idag som för ett tiotal år sedan. Detta eftersom 

det visat sig vara omöjligt att skilja på teorier och observationer [14]. 

 

2.1.2 Hermeneutik  

Hermeneutik kan i grova drag översättas till läran om tolkning där man försöker se 

helheten i ett forskningsproblem. Man utgår från bilden av att verkligheten är subjektiv 

och skapas i samspel mellan människor. Detta är raka motsatsen till positivism, där man 

studerar forskningsobjektet bit för bit. En hermeneutiker står för det mesta för kvalitativa 

förståelse- och tolkningssystem och besitter en mer öppen roll som forskare [14, 15, 17, 

18]. 
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Pendlingen mellan fakta i en text och den insiktsskapande tolkningen kallas för den 

hermeneutiska cirkeln varpå denna växelverkan utgör grundmetoden för moderna 

vetenskaper som psykologi och pedagogik. Det talas om den hermeneutiska cirkeln för att 

visa hur nya delkunskaper används och appliceras i nya helheter [15, 18].  

Det hermeneutiska synsättet kan alltså beskrivas som ett vetenskapligt sätt att förstå andra 

människor och sedermera vår egen livssituation genom tolkning av hur människans 

existens, handlingar och yttringar uttrycks i det talade och skrivna språket [14]. 

 

2.1.3 Arbetets vetenskapliga synsätt 

Arbetet i grova drag kommer att utföras med hjälp av en produktutvecklingsprocess. I 

detta tillvägagångssätt sker designen etappvis för noggrann analys och för att kunna hitta 

bättre lösningarna i ett specifikt område av produkten. Mycket i utvecklingen kommer 

dessutom vara mätbart, därför förhåller sig detta arbete åt det positivistiska synsättet.  

Givetvis kommer det finnas inslag i arbetet där tolkning hamnar i fokus och där man 

måste försöka resonera sig fram till en godtycklig lösning, dvs. när mätning är omöjlig, 

och personer kommer att bli intervjuade för att få en ökad förståelse inom området. Detta 

betyder alltså att även hermeneutiken kommer bidra till arbetet. 

 

2.2 Vetenskapligt arbetssätt 

Med vetenskapligt angreppssätt avses vilken metod som ämnas användas för att relatera 

teori till verkligheten inom det vetenskapligt arbetet. Framförallt finns två angreppssätt 

som rotat sig, nämligen deduktiv och induktiv metod. Det först beskrivs som bevisandets 

väg där forskningsarbetet går från teori till empiri och det andra som upptäckandets väg 

vilken är det förstnämndas motsats och har empiri som utgångspunkt. Ett tredje 

angreppssätt är abduktion vilket kombinerar de båda angreppsätten. [14, 19] 

 

2.2.1 Deduktion 

Deduktivt angreppssätt, bevisandets väg, utgår ifrån befintliga och etablerade teorier för 

att dra slutsatser om enskilda fall. Hypoteser formuleras utifrån dessa teorier och testas i 

empiriska studier vilket antingen stärker eller förkastar hypoteserna för det studerade 

fallet [14, 20]. Det deduktiva arbetssättet anses bevara objektiviteten i forskningen genom 

att det grundar sig i de befintliga och etablerade teorierna. Dock finns en risk att 

forskningen begränsas från att göra nya intressanta upptäckter då den riktas för mycket av 

de redan vedertagna teorierna. Kritiker menar att detta angreppsätt präglas av att 

forskaren endast söker den information som anses relevant och därmed endast ger stöd 

för egna förväntningar [14, 21]. 
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2.2.2 Induktion 

Induktivt angreppssätt, upptäckandets väg, tar ingen hänsyn till befintliga och etablerade 

teorier. Istället formuleras hypoteser och teorier utifrån enskilda fall och dess insamlade 

empiriska material, dvs. den information som samlats in genom observationer och 

analyser. Det induktiva arbetssättet utgör även det en risk att begränsa forskningen. 

Således att det är svårt att validera huruvida teorins omfattning är tillräckligt generell då 

den baseras på det empiriska materialet. För att bevara objektiviteten i induktiva 

arbetssättet krävs att det empiriska materialet har samlats in förutsättningslöst. Kritiker 

menar dock att teoretiska ställningstagande och urval görs medvetet eller omedvetet vid 

insamlingen av det empiriska materialet. Följaktligen innebär det att även om den 

induktiva forskningen inte har förankrats i några teorier då den påbörjas så är 

utgångspunkten i forskningen inte fri från subjektivitet [14, 15, 18, 20, 21]. 

 

2.2.3 Abduktion 

Abduktion är som nämnts tidigare en kombination av deduktion och induktion. I 

abduktionens första fas används ett induktivt arbetssätt för att formulera hypoteser och 

teorier som förklarar ett enskilt fall. I den andra fasen övergår arbetssättet till deduktivt 

för att testa hypotesen eller teorin på nya fall. Därifrån kan sedan den ursprungliga 

hypotesen eller teorin utvecklas till att bli bredare och mer generell. Fördelen med det 

abduktiva arbetssättet gentemot att antingen arbeta strikt deduktivt eller induktivt är att 

forskaren inte begränsas i lika stor skala [14]. Dock kräver det abduktiva arbetssättet 

erfarenhet inom forskningsområdet [15]. Därmed uppstår en påtaglig risk att forskningen 

inte inleds förutsättningslöst då alla forskare blir subjektivt präglade av tidigare 

erfarenheter och forskning. Det utgör även en risk att forskningsobjekt väljs utifrån dessa 

tidigare erfarenheter och att den hypotes eller teori som utvecklas inte breddas och öppnar 

upp flera tolkningar. I ett sådant fall kan hypotesen eller teorin bekräftas redan i den 

deduktiva fasen [14]. 

 

2.2.4 Arbetets angreppssätt 

Den drivlineupphängning som optimeras måste anpassas efter ett givet gränssnitts 

dimensioner och toleranser i den konstruktion den ingår i. Arbetets ansats är abduktiv då 

arbetet baseras på en produktutvecklingsprocess där empiriskt material utgör grunden och 

som sedan kommer relateras till befintliga teorier. Därefter ska en optimerad löning tas 

fram. 

 

2.3 Forskningsmetod 

I ett forskningsarbete där man samlar in information är det viktigt att planmässigt ordna, 

komprimera och förädla materialet så att undersökningsfrågan kan ställas till svars. Det 

finns därför forskningsmetoder för att bearbeta och tolka denna information [14]. Dessa 

kallas för kvalitativa och kvantitativa metoder, vilka förklaras djupare i nästkommande 

stycke. 
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2.3.1 Kvalitativ metod 

När man talar om den kvalitativa metodiken talar man om en strategi där man är mer 

intresserad av ord än insamling av analys och data. Det som gör kvalitativ metod 

signifikativ är det friare och vidare förståelseperspektivet där vikten läggs på helheten 

och personliga upplevelser [18, 22].  

Kvalitativ metod framhäver ett induktivt synsätt mellan teori och forskning och fokus 

läggs på skapandet av teorier. Bearbetning av metoden sker oftast med textmaterial 

genererat av bland annat intervjuer, observationer och videoinspelningar och till skillnad 

från kvantitativ undersökning, där man gör en löpande analys, väntar man med 

bearbetning till allt material är insamlat [14, 22]. 

 

2.3.2 Kvantitativ metod 

Med kvantitativ metod avses en forskningsstrategi för datainsamling, där en mängd 

matematiskt avancerade tillvägagångssätt omfattas för att analysera siffror och uppgifter. 

Till skillnad från kvalitativ metod, där man mer intresserar sig av ord, riktar man när det 

kommer till kvantitativ metod ett större fokus åt numeriska värden. Detta visar sig vara 

bäst lämpat när man vill få en bredare mätning [23, 24]. 

Kvantitativ metod måste i de flesta fall vara deduktiv, vilket bygger på att forskaren 

kategoriserar information innan den samlats in. Det deduktiva synsättet förhåller sig till 

relationen mellan teori och praktisk forskning, där vikten läggs på prövning och teorier. 

Detta kvantitativa och deduktiva synsätt ger en sluten ansats eftersom starka 

begränsningar läggs på vilken information som samlats in. Metoden bygger även på ett 

objektivt synsätt där man tar en opartisk ställning till forskningen [21, 24]. 

 

2.3.3 Arbetets forskningsmetod 

Detta arbete kommer endast baseras på kvalitativ metod. I början av arbetet kommer 

fokus ligga på att samla in så mycket information som möjligt för att därefter bearbeta 

och tolka materialet. Informationen kommer att genereras med hjälp av intervjuer, 

enkäter och observationer. Således kommer en stor del av arbetet innehålla kvalitativa 

forskningsmetoder. 

 

2.4 Metod för datainsamling 

För att kunna göra det möjligt att besvara arbetets frågeställning måste man samla 

information vilket kan göras med flertalet metoder. De tekniker som väljs och används 

för detta ändamål görs utifrån vilken teknik som verkar ge bäst svar på frågeställningen i 

förhållande till arbetets tidsplanering och resurser [14].     
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2.4.1 Primär- och sekundärdata 

När det kommer till insamling av information kan detta ske under skilda förutsättningar. 

En förutsättning kan vara att nya data måste samlas in. En annan kan vara att 

informationen man vill komma åt redan har samlats in men visar sig vara relevant för den 

aktuella undersökningen [25].  

Det man skiljer på är så kallade primär- och sekundärdata. Primärdata är upplysningar 

som hämtas av forskaren själv, vilket kan ske genom datainsamlingsmetoder som 

intervjuer, observationer eller enkäter. Sekundärdata syftar till information som redan har 

förts samman och presenterats av andra personer i publikationer, databaser, 

arkivdokument eller dylikt. Oavsett vilken typ av data som samlas in så brukar det i 

vanliga fall talas om huruvida det görs en primärdataundersökning eller en 

sekundärundersökning [17, 21, 25].  

En av fördelarna med primärdata är att uppgifterna kan fås så aktuella som möjligt. 

Definitioner och avgränsningar kan även anpassas till frågeställningen. Fördelen med 

sekundärdata är att användningen vanligtvis blir billigare. Sekundärdata kan även 

användas som komplement till primärdata [25]. 

 

2.4.2 Intervjuer 

En värdefull metod för att få input och information, som är relevant för ett specifikt 

ämnesområde, är att använda sig av intervju. Intervjuer kan utföras antingen som 

kvalitativ- eller kvantitativ undersökning [23, 25]. En kvalitativ intervju är generellt sett 

mindre ostrukturerad och liknar i det stora hela ett samtal mellan intervjuaren och 

respondenten (den intervjuade). I en ostrukturerad intervju kan intervjuaren, om denne är 

skicklig nog, komma åt den intervjuades djupare kunskap eller egna uppfattningar inom 

ämnet i fråga [23].  

En strukturerad intervju kommer till större nytta för det standardiserade frågandet och 

liknar mer en kvantitativ undersökning där utrymmet för tolkning är begränsat. Denna 

intervjuform leder även till minskad risk för intervjuareffekt, dvs. den inverkan som 

intervjuaren kan ha på den intervjuades svar [23, 24] 

Intervjuer kan även utföras på olika sätt. Man kan träffa den intervjuade i verkligheten 

och uträtta en så kallad besöksintervju och man ringa upp den intervjuade via telefon. 

Den sistnämnda varianten kallas för telefonintervju. En fördel med telefonintervju är att 

det är snabbt och relativt billigt, dock ökar risken för en kortvarig intervju och risken för 

ogenomtänkta svar likaså. Vid en besöksintervju ökar möjligheterna för en bredare 

öppenhet och felaktigheter kan redas ut snabbt. Samtidigt ökar priset och även risken för 

intervjuareffekt [25]. 

 

2.4.3 Enkät 

Utifrån metodologisk synvinkel är enkäter en del av intervjumetodiken. Enkäter är ett 

utmärkt sätt att från en stor grupp individer samla in mängder av information, s.k. 
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massdata. Genom att tilldela gruppen ett standardiserat frågeformulär utförs en 

massintervju. Hur frågeformuläret utformats påverkar validiteten på den information som 

samlas in. Ett väl strukturerat och systematiskt utformat frågeformulär, med tydliga 

frågor och svarsalternativ samt ett språk som är enkelt att begripliga, gynnar 

möjligheterna att de utvalda försökspersonerna genomför enkätundersökningen och 

återger pålitliga svar [18]. 

 

2.4.4 Observation 

Observationer tas till vardags in av individer genom att de reflekterar det som försiggår i 

omgivningen. Vilken information som fångas från omgivningen av enskilda individer 

beror i olika grad på tillfälligheter och individuella erfarenheter och preferenser [14]. 

Inom vetenskapligt arbete används observationer mera som verktyg för att samla in 

empiriskt material. Till skillnad från vardagliga observationer krävs det att vetenskapliga 

observationer utförs noggrant och objektivt [14, 16]. Observation används i olika 

forskningssammanhang där grundläggande efterforskning är ett av de vanligaste. Den 

erhållna informationen från utforskningen används sedan som bas för mer 

informationssamlande med andra metoder. Observationer kan även ha nyckelrollen i 

forskningen eller fungera som ett kompletterande verktyg för insamling av ytterligare 

information [14]. 

Gentemot intervjuer och enkäter behöver forskare varken förlita sig till att individer 

återger korrekt information eller huruvida informationen som förmedlas av individen 

tolkas rätt av forskaren. En nackdel som ofta förs på tal är att observationer är både 

kostsamma och tidsödslande [14]. 

 

2.4.5 Dokument 

Ett dokument kan grovt definieras som en allmän term för ett avtryck en person gjort på 

ett föremål och förekommer främst i tryckt eller skriven form. Tack vare dagens teknik 

och dess utveckling kan informationen även bevaras och förekomma i digital och analog 

dokumentation såsom film, ljudinspelningar eller fotografier [14, 26].  

Ett dokument finns bevarat i privata samt statliga arkiv eller samlingar. 

Problemformuleringens utformning spelar därför en viktig roll vid sökandet av dokument, 

då man får vända sig till olika instanser för att finna de mest relevanta. Det är också 

viktigt att belysa det man vill undersöka från flera synvinklar, vilket innebär att valen av 

dokument man gör bör skapa en så fullständig helhetsbild som möjligt [14, 26]. 

Att vara källkritisk och granska källorna som finns i dokumentationerna är nödvändigt för 

att göra en bedömning om fakta eller upplevelser är sannolika [14]. 
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2.4.6 Val av datasamlingsmetod 

Eftersom arbetet handlar om att optimera en nuvarande lösning kommer en hel del 

sekundärdata att komma till användning, dvs. information som redan finns i form av 

ritningar, materialdata, historiska data etc.  

Observationer kommer att genomföras vid ett eller flera företagsbesök och är därför en 

viktig metod i arbetet. Vid företagsbesöken kommer noga utvalda frågor att ställas och 

även en enkätundersökning kommer att genomföras hos Cargotec. All information 

kommer under datainsamlingens och arbetets gång gås igenom kritiskt och utförligt. 

 

2.5 Undersökningsmetod 

Utifrån arbetets problemformulering är det i det här avsnittet dags att definiera 

undersökningsupplägget. Det innebär att individer som ska medverka måste bestämmas 

samt vilka tekniker som ska användas. För att bestämma vad som ska undersökas och hur 

det ska gå till finns det olika metoder. De vanligaste uppläggningarna är 

surveyundersökning, fallstudie och experiment [14]. 

 

2.5.1 Surveyundersökning 

En surveyundersökning samlar vanligen in stora datamängder genom att antingen rikta 

till stora grupper eller innefatta ett stort antal variabler. Undersökningen kan även 

kombinera de båda dvs. vara omfattande både var gäller grupper och variabler. Det mest 

typiska för en surveyundersökning är den stora omfattningen vad gäller deltagande 

individer, variabler och datamängd. Ofta utförs surveyundersökningar med frågeformulär 

eller intervjuer [14, 18]. 

 

2.5.2 Fallstudie 

När man utför en fallstudie koncentrerar man sig i de flesta fall på ett fåtal objekt i olika 

avseenden för att erhålla ett större djup och en bredare helhetsbild i undersökningen. En 

fallstudie bygger ibland på information från fler än en källa och kan sedermera innehålla 

både kvantitativa och kvalitativa data [16, 17].  

När processer och förändringar vill studeras kommer fallstudien till bra användning och 

blir på så vis en fördel eftersom man studerar det som sker i verkliga förhållanden. Detta 

genererar i sin tur en vetskap om att en företeelse faktiskt existerar eller att en viss 

verksamhet fungerar och kan därför fungera som förstudie till annan forskning, samt ge 

mer generell kunskap [14, 15]. 
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2.5.3 Experiment 

Syftet med experiment är generellt sett att säkerställa orsaker. Experiment baseras på de 

antaganden man gör på ett samband i en riktning mellan variabler, en så kallad hypotes. 

Man skiljer variabler åt genom att definiera de som beroende och oberoende variabler. 

Den sistnämnda variabeln är den som manipuleras, medan beroende variabler är beroende 

av manipulationen [14, 15].  

För att genomföra ett experiment krävs det noggrann planering. Det gäller att kontrollera 

alla faktorer som kan tänkas påverka de oberoende och beroende variablerna. Faktorerna 

som är viktiga att ha uppsikt över är individfaktorerna och situationsfaktorerna [14].   

 

2.5.4 Arbetets undersökningsmetod 

Detta arbetes undersökningsmetoder kommer nästan uteslutande att innefatta 

surveyundersökningar i form av intervjuer och enkäter vid besök på företaget. 

Experiment kommer att utföras i mån av tid och resurser. De områden experimentet 

kommer att handla om kan i så fall vara test av materialets egenskaper, produktens 

hållfasthet eller sammanställning. 

 

2.6 Källor 

Att använda sig av källor i ett omfattande projektarbete är grundläggande för innehållets 

trovärdighet. När källor väljs ska de göras inom ett objektivt perspektiv, att de inte 

vinklar ett resultat åt ett visst håll och att författaren tagit en neutral roll inom ämnet. 

Därför är det viktigt att man alltid är kritisk till innehållet. Nedan följer beskrivningar om 

källor hur man kritiskt granskar dem. 

 

2.6.1 Primär- och sekundärkällor 

Källor har olika ursprung, de kan vara antingen primära eller sekundära. En primär källa 

återger det som upplevts vid ett direkt deltagande av en händelse medan en sekundär 

källa återger en tolkning av en händelse men som baseras på en primär källa. Att ha i 

åtanke är dock att i vissa fall kan en källa var primär ur en synvinkel men primär ur en 

annan [26]. 

 

2.6.2 Källanalys 

En av de viktigaste normerna i källanalys är att allt ska ifrågasättas. Att utveckla den 

kritiska och empiriska förmågan är ett måste. När målet är att göra en kritisk analys är det 

viktigt att en källa inte godtas på ett ytligt sätt. Det är också viktigt att bedöma om källan 

mestadels utmärks av fakta eller av värderingar som ger upphov till brister, dvs. huruvida 

källan är sann eller falsk [19, 26].  
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En analys av källor kan delas upp i extern och intern granskning. Med extern granskning 

syftas det till att upptäcka en källas äkthet och autenticitet. Det sistnämnda betyder om 

källan ger en sannolik bild av det den säger. Vid extern granskning måste det kontrolleras 

att författaren verkligen är upphovsmannen [26].  

Intern granskning används normalt sett i ett mindre omfattande projekt. Här utsätts en 

källas innehåll för en noggrann granskning. Hur pass noggrann upphovsmannen har varit 

är också ett ställningstagande som bör tas i beaktande [26]. 

 

2.6.3 Källkritik 

Att angripa en källa med en kritisk attityd är ett tillvägagångssätt för att bryta ner 

insamlad information till relevant information för att göra det möjligt att besvara 

frågeställningen. En del i det källkritiska arbetet är att undersöka källans ursprung, dvs. 

vem källan skrevs av, när och var den blev till, dess syften och hur forskaren själv fått tag 

i den [19]. 

 

2.6.4 Arbetets val av källor 

Parallellt med arbetet kommer litteraturstudier att utföras. Undersökningen kommer då 

baseras på framför allt sekundära källor som kommer granskas och tolkas för att 

möjliggöra egna slutsatser. Vid observationer och intervjuer, de primära källorna, 

kommer kontroll av informationens relevans att verkställas för att säkerställa personens 

kunnighet. Detta för att frågeställningen lättare ska kunna ställas till svars. 

 

2.7 Sanningskriterier 

För att resultat och slutsatser i en undersökning ska vara så trovärdiga och sanningsenliga 

som möjligt är det viktigt att undersökningen får hög trovärdighet redan från början. 

Därför måste begreppen validitet, reliabilitet samt objektivitet tas i beaktande och redas ut 

för att erhålla en hög sanningshalt [15, 26]. 

 

2.7.1 Validitet 

Det som ska mätas måste definieras så att ett mätinstrument kan konstrueras eller utses 

och mäta det som ämnas mätas samt att inget ovidkommande påverkar resultatet, dvs. att 

instrumentet har god validitet [14, 15].  

Validitet kan delas upp i teoretisk och empirisk validitet. Teoretisk validitet avser att 

modellen ska ta med relevanta variabler och parametrar så att ett korrekt samband kan 

återges. Empirisk validitet handlar om att jämföra utfallet med ett kriterium på det som 

ska mätas, att jämföra mätresultatet med andra resultat för att således avgöra dess 

validitet [14, 15]. 
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2.7.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett tillförlitlighetsmått på i vilken grad flera oberoende mätningar ger 

samma eller mycket snarlika resultat under samma eller likartade förhållanden [19, 23, 

26]. För att en undersökning eller mätning ska ha en hög reliabilitet måste den 

följaktligen kunna generera samma eller likartade resultat då den repeteras. Hög 

reliabilitet strävas det efter i alla undersökningar och är dessutom en förutsättning för att 

senare kunna besvara frågeställningen på ett trovärdigt sätt [19]. 

 

2.7.3 Objektivitet 

När man pratar om objektivitet avser man ett synsätt skilt från olika parter (opartiskhet). 

Man ser saker och ting utifrån ett sakligt perspektiv.  

För att opartiskhet ska uppnås bör beskrivningar som inte är kopplade till särintressen 

sökas upp. Särintressen kan vara ett visst politiskt parti eller särskild intressegrupp [17]. 

 

2.7.4 Arbetets sanningskriterier 

Undersökningarna som utförs i arbetet ska genom en jämförelse med den ursprungliga 

konstruktionen ge arbetet både teoretisk och empirisk validitet. Genom noggrann 

dokumentation för hur arbetet utförs ska en hög reliabilitet erhållas och det ska vara 

möjligt att återskapa undersökningen med likvärdiga resultat. Objektivitet är något som 

också kommer att beaktas genom att utföra studierna opartiskt. 
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2.8 Sammanfattning av valda metoder 

 

I Figur 1 nedan sammanfattas de valda metoderna för arbetet. 

 
 

Figur 1: Valda metoder för arbetet. 
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angreppssätt 

Abduktivt 

Forskningsmetod 
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Datainsamlingsmetod 
Primär- och 

sekundärdata 

Undersökningsmetod Surveyundersökning 

Sanningskriterier 
Sträva efter hög 
reliabilitet och 

validitet 
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3. Teori 

Teoriavsnittet behandlar produktutveckling eftersom det utgör grunden för det empiriska 

arbetet. Två andra väsentliga delar av det här arbetet är att välja material och 

tillverkningsmetod. Då avgränsningarna redan är satta till stål, gjutjärn och gjutstål 

kommer endast material inom dessa kategorier att beskrivas. Tillverkningsmetoderna 

som beskrivs i teorin är endast de som anses relevanta för vad som behandlas i det 

empiriska arbetet. Resterande delar i detta kapitel kan även dessa knytas till arbetets 

genomförande. 

 

3.1 Produktutveckling 

Följande avsnitt kommer att innefatta ett tillvägagångssätt för att kunna generera ett nytt 

koncept. För produktutvecklingen kommer främst boken Getting Design Right [27] att 

användas. Alla bokens steg som beskrivs kortfattat i följande text kommer inte tas med, 

utan modellen anpassas utifrån arbetet. Som komplement till denna bok används även 

boken Produktutveckling – Effektiva metoder för konstruktion och design [28]. 

 

3.1.1 Definition av projektet 

Välja och namnge projektet 

Allt inom projektdesignen börjar med en idé. Det kan antingen handla om ett problem 

som vill lösas eller ett nytt koncept till ett problem, alltså en idé om en ny lösning. 

Ansatserna för problemen som definierats kan antingen göras som en ”top-down strategi” 

vilket innebär att generering och utforskning sker för att hitta en lösning. Eller som en 

”bottom-up strategi”, där utgångspunkten är en redan framtagen lösning och här gäller det 

att ursprungslösningen tydligt är definierad och vilket typ av problem som ska lösas samt 

att andra alternativ övervägs [27].  

Innan problemlösningen kan börja måste problemet först tilldelas ett namn. Detta är 

viktigt eftersom det ger designern motivation och kreativitet att nå framgång i projektet. 

Ingen produktutveckling bör påbörjas förrän namnet är specificerat [27]. 

 

Skissa konceptet 

Att skissa koncept är bra för att ge den kreativa delen av hjärnan stimulans och aktivitet 

så att idéer kan genereras och visualiseras. Skissen behöver inte vara noggrant ritad eller 

detaljerad, utan det kan räcka med en snabb skiss. Detta ska påbörjas efter att projektet 

har valts och namngetts [27]. 
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Skräddarsy processen 

Att skräddarsy processen handlar om hur designern planerar att lägga upp sin 

designprocess och hur mycket tid som ska läggas ner samt hur budgeten ser ut. Hur pass 

detaljerat arbetet kommer vara ska också tas hänsyn till [27]. 

Den bästa vägen till en skräddarsydd process är erfarenhet eftersom upprepning leder till 

ökad förståelse om vilka insatser som krävs för utförandet och även vilka fördelar som 

uppstår. Felaktigheter kommer lättare att kunna upptäckas och designern kommer ha 

möjlighet att spåra tillbaka till de aspekterna av processen där fel uppstod [27]. 

 

Identifiera användarrollerna 

Det är viktigt i en designprocess att klargöra vilka de olika användarna är och vad de har 

för uppgift. Beroende på hur omfattande systemet är involveras olika många människor. 

De olika rollerna kan definieras som ägaren, kunden och användare [27]. 

Systemets ägare är individen som sätter upp designmål och tar ansvar för viktiga beslut. 

Kunden är den som köper produkten och använder den för sitt eller deras ändamål. 

Användaren kan å andra sidan agera som alla dessa roller, men är först och främst 

personen som faktiskt använder systemet för ett godkänt ändamål [27]. 

 

Uppdragsbeskrivning  

Uppdragsbeskrivningen är en kortfattad redogörelse för projektets syfte och mål utifrån 

projektägarens perspektiv [27]. Detta är det sista steget för att fastställa projektets 

omfattning. 

 

3.1.2 Definiera sammanhanget 

Nulägesanalys 

Det är viktigt att göra en förstudie för att samla in viktig och relevant 

bakgrundsinformation om produkten och dess kringliggande miljö. I förstudien 

undersöker man även produktens förutsättningar och sätter begränsningar för produktens 

framtida kostnader [27, 28]. 

 

 

Definiering av designram 

För att designgruppen inte ska stöta på problem på grund av bristande kommunikation är 

det viktigt att klargöra vad som omfattar arbetet och vad som ligger utanför arbetets 

gränslinjer. Enheter som ligger utanför ramarna har sina egna mål och syften, funktioner, 

beteendemönster och gränssnitt. Dessa berör systemet men omfattas inte när det kommer 

till förändringar i den utvecklade produktens design [27]. 
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Dokumentera systemets sammanhang 

Ett system kan definieras som en samling av objekt där var och ett är i relation med 

varandra. Efter definiering av systemet och de externa enheterna kan det vara bra att sätta 

relationer mellan systemet och de externa enheterna. Detta är till för att lättare kunna se 

och förklara varför en extern enhet är relevant i systemet. I detta skede observeras 

relationer som bör undersökas i detalj senare i arbetet. Anslutet till varje relation finns ett 

gränssnitt som måste specificeras [27]. 

 

Samla kundkommentarer 

Att samla in kundkommentarer är en lämplig metod för att kunna utveckla och skapa en 

produkt som tillfredsställer kundens behov och förväntningar. Detta är ett viktigt steg i 

arbetet eftersom det ökar den färdiga produktens chanser att vara något bra och som 

kunden efterfrågar. Kommentarerna samlas in genom intervjuer [27]. 

Syftet med att samla in kundkommentarer är för att kunna lista och tolka kommentarerna 

för att sedermera översätta dem till funktionskrav [27]. 

 

Sammanställning av produktmål 

Summering av projektmål handlar om att ta kundkommentarerna som är uttryckta i rå 

form och summera dem till produktmål. Detta för att ge designern en mindre 

fragmenterad bild av vad kunden vill ha samt att erhålla en bättre insikt för vilka 

produktmål som finns [27]. 

 

3.1.3 Definiera funktionskraven 

Vid utveckling av en produkt är det viktigt att designern har klart för sig vad kunden har 

för krav och förväntningar på slutprodukten. Därför definieras funktionskrav för 

produkten. Funktionskraven bör specificera vad produkten ska kunna uppfylla och inte 

vad den förväntas uppfylla för krav. Funktionskraven bör skrivas med aktsamhet, 

samtidigt som alla viktiga krav måste finnas med bör inte kravspecifikation göras så snäv 

och restriktiv att det hindrar utvecklingen av designen eller funktioner [27]. 

 

3.1.4 Konstruktion- och tillverkningsmålsättning 

I det andra steget av produktutvecklingsprocessen utvecklas en produktspecifikation där 

man börjar med att ranka kundens behov och önskemål för att klargöra vilka av dessa 

som är viktigast. Sedan utvecklar man riktlinjer för att utvärdera eller mäta så att kundens 

behov och önskemål uppfylls. Produktspecifikationen kan förändras och uppdateras 

under konstruktionens gång eftersom mer kunskap erhålls om produkten [27, 28]. 
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3.1.5 Konceptframtagning  

Brainstorming 

Brainstorming är en bra metod för att fritt generera fram idéer och lösningar till 

problemet där idékvantitet är viktigare än idéernas kvalitet. För att en brainstorming ska 

vara så effektiv som möjligt är det viktigt att alla deltagare har en överenskommelse om 

att inga fel eller för- och nackdelar diskuteras förrän sessionen är över. Om inte 

disciplinen tas på allvar finns det risk att kreativiteten minskar. Efter en bestämd tid ska 

sessionen gå över till en mer seriös diskussion [27, 28]. 

 

Design For Manufacturing (DFM)  

Design For Manufacturing förkortas DFM och är en integrerande tillämpning inom 

produktutveckling. I DFM utnyttjas flera typer av information så som skisser, ritningar, 

produktspecifikationer och olika designalternativ. Detaljerade förståelser av produktion 

och monteringsprocesser samt uppskattningar av tillverkningskostnader och 

produktionsvolymer tas också i beaktande. För att genomföra DFM krävs det oftast 

expertis från ingenjörer, inköpare och produktionspersonal [29]. 

En sammanfattning av DFM kan göras som följande: 

1. Uppskatta kostnader för tillverkning 

2. Reducera komponenters kostnader 

3. Reducera monteringskostnader 

4. Reducera kostnaderna för att stödja produktionen 

5. Överväga effekten av DFM-beslut för andra faktorer  

Under utvecklingens gång kan de här fem stegen behöva upprepas innan en acceptabel 

design är framtagen [29]. 

 

SWOT-analys 

SWOT-analys är ett planeringsverktyg för att generera fram idéer eller förbättringar av 

redan framtagna lösningar. S står för strenghts (styrkor), W för weaknesses (svagheter), O 

för opportunities (möjligheter) och T för threats (hot), se Figur 2 [30]. 

Denna metod ger en förståelse av en produkts interna styrkor och svagheter samt dess 

externa möjligheter och hot. För en produkt som redan finns och som ska förbättras 

används SWOT-analys som bedömning av vilka ändringar som behövs för att behålla 

konkurrenskraftighet på marknaden [30]. 

Styrkor och svagheter är segment hos en produkt som går att förbättra medan möjligheter 

och hot är aspekter som ofta ligger i området för omvärld och framtid och kan vara svåra 

att påverka [30]. 
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Figur 2: Modell för SWOT-analys. 

 

3.2 Mekaniska termer och begrepp 

Nedan följer en beskrivningar över de begrepp som är vanligt förekommande när man 

talar om ett materials egenskaper. Detta är till för att ge en ökad förståelse varför man i 

olika sammanhang applicerar särskilda material, samt vilka för- och nackdelar de har. 

De termer som kommer tas upp och förklaras är de som har relevans för arbetet. 

 

3.2.1 Formbarhet 

Ett materials formbarhet kan ha två olika innebörder, den ena är om materialet tål stora 

plastiska deformationer utan att det brister. Den andra betydelsen är om materialet kan 

deformeras utan större energiförbrukning, dvs. om det är lätt att deformera [31]. 

Om ett material har god formbarhet, kan det med andra ord sägas att materialet har god 

duktilitet. Det andra fallet, om materialet lätt kan deformeras, betyder att materialet har 

lågt deformationstillstånd [31]. 

 

3.2.2 Hållfasthet  

Ett materials hållfasthet avser dess förmåga att motstå mekaniska påfrestningar. När 

exempelvis en rund stång av stål utsätts för dragspänning kommer den att töjas och är 

kraften liten återgår stången till sin ursprungslängd så fort kraften avtagit. Detta fenomen 

kallas för materialets elastiska deformation [31].  

När det kommer till den elastiska deformationen är det viktigt att känna till sambandet 

som råder mellan spänning (σ) och töjning (ε) samt materialkonstanten som har namnet 
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elasticitetsmodul och betecknas med E. Elasticitetsmodulen kan definieras som ett 

materials förmåga att fjädra och sjunker med temperaturens ökning [31]. 

Ökar kraften å andra sidan på stången kommer töjningen att kvarstå och en plastisk 

deformation har inträffat. Spänningen som går åt för att plasticera stången kallas för 

sträckgräns (Re). Dras stången vidare kommer den till slut att erhålla brott och då har 

även brottgränsen nåtts, vilken är den högsta uppmätta spänningen innan stången töjs till 

två delar. Beteckningen för brottgräns skrivs som Rm [31].  

Brottförlängning (A) och kontraktion (Z) är också två hållfasthetsegenskaper. 

Brottförlängningen kan också bara kallas för förlängning och är sträckan i procent av 

stångens ursprungliga sträcka. Kontraktionen mäts genom midjan som bildas på stången 

när dragspänning sker. Tvärsnittsarean (Su) mäts och jämförs med stångens primära 

tvärsnittsarea (So). Därefter fås en minskning i procent av den So [31]. 

 

3.2.3 Korrosionshärdighet 

Korrosionshärdighet kan beskrivas som ett materials förmåga att stå emot korrosion. Om 

ett material är korrosionsbeständigt, är materialet i fråga mycket härdigt mot korrosion. 

Termen korrosion definieras som en negativ inverkan på ett material genom kemisk 

reaktion med omgivningen. Exempel på korrosion är rostning, ärgning och 

glödskalsbildning [32]. 

 

3.2.4 Skärbarhet 

Skärbarheten hos ett material avser dess beteende vid spånskärande bearbetning. Det är 

viktigt att hålla isär olika skärbarhetsegenskaper eftersom god skärbarhet kan ses ur flera 

aspekter. Detta är aspekter som inkluderar verktygsförslitning, skärmotstånd, 

spånbrytning, löseggsbildning samt kladdning [31]. 

 

3.2.5 Svetsbarhet 

Svetsbarheten hos ett material kan beskrivas som motsatsen till härdbarhet och kan mer 

noga förklarat definieras hur lätt eller svårt ett material kan svetsas i utan att fel uppstår. 

Hur pass svetsbart ett material är beror främst på dess kolhalt, som bör vara under 0,25 

%, men även andra legeringsämnen har betydelse. Risken med material som har dålig 

svetsbarhet är att områden lätt blir härdade och sprickbildning uppstår nära svetsen [31]. 

 

3.2.6 Utmattningshållfasthet 

När metaller får utstå upprepade belastningar kan brott ske på grund av spänningar i 

materialet, s.k. utmattningsbrott. Genom utmattning kan en brottyta uppenbara sig och 

den har ett karakteristiskt utseende. Vanligtvis utgår brottet från någon form av anvisning 

i materialets yta eller inuti materialet och växer till en början sakta. Här nöts brottytorna 
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mot varandra och får ringteckningar. Ringteckningar markerar olika tidpunkter i brottets 

tillväxt. Då sprickan blivit tillräckligt stor blir påfrestningarna för höga för den resterande 

tvärsektionen. Materialet erhåller sedermera sprött brott och får vid brottytan ett kornigt 

utseende [31].  

 

3.3 Stål 

Detta avsnitt kommer beskriva stål i allmänhet och de stålsorter som är mest relevanta 

för arbetet. Det som kommer tas upp är dess olika varianter, materialstrukturer samt hur 

stålen bearbetas och behandlas. 

Stål är i allmänhet en legering lämpad för plastisk formgivning i varmt eller i kallt 

tillstånd. Legeringen stål innehåller kol, vanligtvis under två procent, och har järn som 

basmaterial. Gränsen mellan stål och gjutjärn ligger något över två procent i kolhalt. En 

del stål med kromlegeringar ligger över denna siffra. Termen råstål kan definieras som 

stål innan det gjuts, valsas eller formges på annat vis [32].  

Ståltillverkningen är den viktigaste tillverkningen av metalliska material i världen. Den 

världsliga råstålsproduktionen var under år 2015 runt 1600 miljoner ton, vilket är en 

ökning med nästan 100 miljoner ton sedan 2011 [32, 33].  

Stålets basmaterial, järn, utvinns från järnhaltiga mineraler i berggrundens malm. De två 

mineralerna är hematit (Fe2O3) och magnetit (Fe3O4). Eftersom malmen oftast innehåller 

40 % gråberg måste den först anrikas, dvs. separeras, och det sker i gruvan. Här krossas 

och mals malmen ner så att icke-järnhaltiga delar kan sållas bort [32].  

När anrikningen är klar får man fram en produkt som kan liknas vid finkornig sand och 

kallas slig. För att kunna smälta sligen i en masugn behöver den först värmas upp till 

ungefär 1250 °C så att större stycken av den finkorniga sanden kan bildas. Ett annat 

tillvägagångssätt är att man värmer upp sligen till pellets. Styckena eller pelletsen skickas 

därefter till masugnen där reduktion utförs. Masugnen matas från ovan med koks och den 

sintrade sligen. Genom masugnens botten blåses varmluft in varpå syret reagerar med 

koksen och bildar koldioxid [32]. 

Där luften kommer in, smälter järnet och rinner ned till ugnens botten. Tack vare 

interaktionen mellan koksen och järnsmältan kan järnet lösa omkring fyra procent kol. 

Dock är råjärnet osmidbart vid alla temperaturer och används som råvara vid stålverk och 

gjuterier. Råjärn som används för tillverkning av stål innehåller 4 % kol, 0,5 – 4 % 

mangan, 0,3 - 1% kisel, 0,04 – 0,12 % svavel samt max 0,2 % fosfor [32].  

Framställningen av råstål kan ske genom olika moment. Några av dessa är [32]: 

 Färskning  

 Raffinering 

 Legering 

 Sur och basisk process  

 Bessemer- och Thomasprocesser 

 LD-process 

 OBM-process  
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3.3.1 Behandlingsprocesser av stål 

Man kan klassificera stål enligt olika principer. Vanligast är att man delar in den efter 

sammansättning och användning. Vid indelning efter sammansättning brukar man skilja 

mellan olegerade och legerade stål. Olegerade stål kallas, beroende på sammanhanget, 

även för kolstål och avser stål med kol som huvudsakligt element vid sidan om järn. 

Legerade stål avser stål innehållande andra ämnen förutom järn och kol [32]. 

 

Värmebehandling 

Värmebehandling används i syfte att ändra särskilda egenskaper hos ett material och 

definieras som värmning och kylning eller värmning och svalning. Kylning avser 

påskyndad temperatursänkning hos det som ska värmebehandlas medan svalning betyder 

att objektets temperatur sänks långsamt. I allmänhet kan värmebehandling delas upp i 

fyra olika former, vilka är normalisering, glödgning, härdning och anlöpning [32]. 

 

Normalisering 

Vid normalisering strävar man efter att få materialet finkristallint och värmebehandlingen 

sker i två steg. I det första steget värms stålet upp till 30 - 70 °C över 

ferritbildningstemperaturen (ca 820 °C) och kallas austenitisering. Små austenitkorn 

bildas och stålet får genomgå långsam svalning i luft. Från den finkorniga austeniten 

bildas en finkornig blandning av ferrit och perlit [32]. 

Normalisering används främst för kolstål och låglegerade stål och den finkorniga 

strukturen ger homogena hållfasthetsegenskaper och bättre seghet [34]. 

 

Härdning 

Anledningen till att stål härdas är för att ge det lämplig hårdhet. Vid härdning upphettas 

materialet och kyls därefter hastigt i vatten, olja eller luft beroende på materialets 

stålsammansättning [32, 34]. 

 

Anlöpning 

Anlöpning sker efter härdning med avsikten att ge stålet lämplig hårdhet och sedermera 

bättre seghet. Stålets härdbarhet avgör valet av hårdhet. Vid till exempel grundhärdande 

stål kan man välja högre ythårdhet än vid stål som är djuphärdande [34]. 

 

Seghärdning 

Ett stål som har seghärdats erhåller högre sträckgräns, brottgräns, hårdhet och slagseghet 

jämfört med ett liknande stål som har varmvalsats eller normaliserats. Härdningen följs 

av anlöpning till mellan 500–670 °C. Väl lämpat för seghärdning är kolstål med kolhalt 

runt 0,25–0,6 % och liten godstjocklek. Skulle dimensionerna vara grövre används 

legerade stål [32]. 
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Sätthärdning 

Vid sätthärdning, som är en ythärdningsmetod, utgår man från ett stål med låg kolhalt och 

omger det med ett kolavgivande medium. Därefter värms det upp till omkring 850–950 

°C varpå kolet diffunderar in i stålets ytskikt. Detta kallas uppkolning och stålet får ett 

hårt ytskikt och en mjuk kärna [32]. 

Det djup under stålets yta där hårdheten nått ett visst förutbestämt värde kallas 

sätthärdningsdjup. Djupet brukar vanligtvis ligga runt 0,1–1,5 mm. Sätthärdning utförs 

sällan på stål med kolhalt mer än 0,25 %. Sätthärdningens fördel är att risken för 

härdsprickor och kastningar är mindre än vanlig härdning och att slutprodukten ibland 

minskar i pris. Detta eftersom stål med låg kolhalt är billigare i inköp och i bearbetning 

än stål med högre kolhalt [32].  

 

3.3.2 Olegerade och mikrolegerade konstruktionsstål 

Allmänna konstruktionsstål 

Allmänna konstruktionsstål avser stål för bärande konstruktioner såsom broar, byggnader, 

lyftkranar och maskindelar m.m. Konstruktionsstål har en kolhalt mellan 0,1–0,6 %, 

vilket är relativt lågt. Den låga kolhalten medför att dessa stål lämpar sig väl för svetsade 

konstruktioner [32]. 

För att höja sträckgränsen hos ett kolstål kan en ökning av kolhalten vara en lämplig 

metod. Detta gäller de mjukare kolfattiga stålen. Genom ökning av manganhalten, ofta i 

kombination med finkornbehandling, kan en ytterligare sträckgränshöjning erhållas 

eftersom kraven på seghet och svetsbarhet begränsar ökad kolhalt. Om små mängder 

legeringsämnen tillsätts kan ännu högre sträckgräns nås. Exempel på legeringsämnen är 

niob, vanadin och titan [32]. 

 

Varmvalsade konstruktionsstål 

SS-EN 10 025–2004 är standarden för varmvalsade konstruktionsstål. De olika delarna 

har olika innebörder för stålet, vilket framgår nedan: 

 

 Del 1: handlar om allmänna tekniska leveransvillkor. 

 Del 2: olegerade allmänna konstruktionsstål och maskinstål redogörs, där 

ursprungliga stål från tidigare utgåva av EN 10 025 inkluderas. 

 Del 3: normaliserade/normaliservalsade finkornstål (f.d. EN 10 113 del 2). 

 Del 4: beskriver termomekaniskt valsade finkornstål (f.d. EN 10 113 del 3). 

 Del 5: stål med förbättrat korrosionsmotstånd mot atmosfärisk korrosion beskrivs. 

 Del 6: handlar om seghärdade konstruktionsstål (f.d. EN 10 137).  

Benämningen för stålen är S samt sträckgränsen i tunn dimension. Ett bokstavstillägg 

beskriver även leveranstillståndet och seghetsnivå. Det finns olika kvalitetsklasser för 

stålen som baseras på slaghetskrav vid olika låga temperaturer. Dessa står specificerade i 

Tabell 1 nedan [32]. 
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Tabell 1: Stålens indelning i kvalitetsklasser [32]. 

Beteckning Temperatur °C Minimienergi (J) 

Nominell tjocklek i mm 

Enligt 

EN 10027–1 

och 

CR 10260 

 

 

Enligt 

EN 10027–2 

 

≤ 150
1 

 

 

> 150 

≤ 250
1 

 

 

> 250 

≤ 400
2 

S235JR 

S235J0 

S235J2 

1,0038 

1,0114 

1,0117 

20 

0 

-20 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

- 

- 

27 

S275JR 

S275J0 

S275J2 

1,0044 

1,0143 

1,0145 

20 

0 

-20 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

- 

- 

27 

S355JR 

S355J0 

S355J2 

S355K2 

1,0045 

1,0553 

1,0577 

1,0596 

20 

0 

-20 

-20 

27 

27 

27 

40
3 

27 

27 

27 

33 

- 

- 

27 

33 

S450J0
4 

1,0590 0 27 - - 

1
 För profiler med nominell tjocklek > 100 mm ska värden överenskommas. 

2 
Värdena gäller för platta produkter. 

3
 Detta värde överensstämmer med 27 J vid -30 °C (se Eurokod 3). 

4
 Gäller endast långa produkter. 

 

Finkornsstål och mikrolegerade stål 

Finkornstål som används som allmänna konstruktionsstål och tryckkärlsstål besitter en 

sträckgräns som är hög och samtidigt har en god svetsbarhet. Detta gäller för de stål som 

är rätt värmebehandlade. Kolhalten ligger mellan 0,10–0,20 %. Svetsbara finkornstål för 

allmänna konstruktionsändamål är standardiserade i SS-EN 10 025–3, där normaliserade 

stål (N) omfattas. SS-EN 10 025–4 inkluderar stål i termomekaniskt valsat tillstånd (M). 

[32]. 

Stål som ligger under kategorin mikrolegerade stål är material som är tillsatta med niob, 

vanadin eller titan tillsammans med aluminium. Dessa mer avancerade finkornstål har 

särskilt höga krav på sträckgräns och brottgräns [32]. 

 

3.5 Gjutmaterial 

Detta avsnitt kommer beskriva de gjutmaterial som är mest relevanta för arbetet. Det 

som kommer beskrivas är de grupperna samt vilka typer av gjutmaterial som finns och 

som är relevanta för arbetet.  

3.5.1 Gjutjärn 

Det som definierar gjutjärn är att järn-kol-legeringarna har en kolhalt över två procent. 

Detta inkluderar olika typer av gråjärn, segjärn, aducerjärn, kompaktgrafitjärn, vitjärn och 

austenitiska gjutjärn. De vanligaste gjutjärnen innehåller mellan 2,5–3,5 % kol [35].  
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Bland de ovan nämnda gjutjärnen förekommer det mesta av kolet i gråjärn, segjärn, 

aducerjärn och kompaktgrafitjärn som grafit. Kolet förekommer som karbider hos vitjärn 

[32]. 

Gemensamt för olika typer av gjutjärn är att de innehåller olika och varierande mängder 

legeringsämnen. Förutom kol består dessa sammansättningar av kisel, mangan, fosfor, 

svavel, magnesium, krom och nickel [35]. 

 

Gråjärn 

Det äldsta och det mest dominerande materialet inom materialgruppen gjutjärn är gråjärn, 

trots att det ersatts av framför allt segjärn i flertalet konstruktioner. Gråjärn har ett relativt 

lågt pris, god gjutbarhet, god skärbarhet samt bra värmeledningsförmåga. Det har även 

goda vibrations- och bullerdämpande egenskaper [36]. 

De flesta av gråjärnets goda egenskaper sammanfaller tack vare den speciella 

mikrostrukturen där stora mängder fritt kol omgivet som fjällformig grafit i metallisk 

grundmassa äger rum. Denna struktur bidrar med en god nötningsbeständighet med låg 

risk för skärning. Den ger även godset en låg seghet, som dock är en negativ egenskap ur 

hållfasthetssynpunkt. Däremot underlättas eliminationen av ingjut och matare i gjuteriet 

[36]. 

Brottgränsen bestämmer klassen för gråjärn. Gråjärnets egenskaper ändras med 

svalningshastigheten vid konstant sammansättning och ju snabbare svalning desto högre 

brottgräns. Tvärtom för långsam svalning. Brottgränsen varierar således med 

godstjockleken eftersom tunnare tjocklekar svalnar snabbare än grova. Detta måste därför 

kännas till vid val av gråjärn, eftersom det är så kallat sektionskänsligt [34]. 

 

Segjärn 

Segjärn har på grund av sin kulformade grafitstruktur, genom tillsats av magnesium, 

högre hållfasthet än gråjärn. Även segheten är bättre och friktionsegenskaperna är goda 

[32].  

En betydlig brottgränsförlängning kan erhållas om grundmassan besår av ferrit. De 

hållfasta egenskaperna kan alltså påverkas vid variation av strukturens grundmassa. För 

att uppnå höga hållfasthetsvärden ska perlitandelen vara stor. Detta försämrar å andra 

sidan segheten i godset [32]. 

Legeringar, svalningshastighet, grafitens form, täthet och fördelning är tre styrparametrar 

som i huvudsak ska hållas till tillgång för att få en avsedd mikrostruktur [32].  

De legeringsämnen som påverkar segjärnets mekaniska egenskaper är kol, kisel, mangan, 

koppar, nickel och molybden samt fosfor. Olika behandlingsmetoder för segjärn används 

med produkternas egenskaper i beaktande. Några av dessa är skänklocksmetoden, 

sandwichmetoden, injektionsmetoden och inmold [32]. 
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Aducerjärn 

Användningen av aducerjärn minskar kraftigt och kommer snart helt att försvinna. En av 

orsakerna är att segjärnet blir mer och mer konkurrenskraftigt, dessutom är aducerjärnets 

värmebehandling en kostsam process [32, 37].  

Vid tillverkning av aducerjärn ska utgångsmaterialet ha en sådan sammansättning att det 

nästan bildar vitjärn. Detta innebär att halterna för kol och kisel förhållandevis är låga 

[32]. 

Värmebehandlingen som kallas aducering, där vitjärn överförs till aducerjärn, sker genom 

två steg. Det första steget är värmning till ungefär 950 °C med 15–36 timmars hålltid, där 

strukturen omvandlas till austenit med 1,3 % kolhalt plus grafit. Detta kallas med ett 

annat namn temperkol. I det andra steget sänks temperaturen snabbt till 740 °C, därefter 

sänks den långsamt mellan 12–20 timmar ner till 710 °C. Resterande kolet diffunderar till 

det redan existerande temperkolet [32].  

Skillnaden i struktur mellan aducerjärn och gråjärn är framför allt att grafiten uppträder 

som grova fjäll i förra fallet. I det senare fallet förekommer grafiten som oregelbundna 

knutar. Grafiten verkar således inte som brottanvisning i samma skala som hos gråjärn 

och därför erhåller aducerjärn högre brottgränser och förlängningar. Ur 

hållfasthetssynpunkt är dessa värden snarlika med segjärn [32]. 

 

3.5.2 Gjutstål 

Normalt brukar gjutstålen delas in efter deras kemiska sammansättningar i olegerade, 

låglegerade och höglegerade gjutstål, men även andra indelningar förekommer [32]. 

 

Gjutstålets struktur 

Standardiserade gjutstål ligger alla inom kategorin konstruktionsstål och är tätade. 

Kolhalten ligger mellan 0,1–0,5 % vilket är relativt lågt. Kolhalten går max upp till 0,2 % 

när stålen är aktuella för svetsning. Ökas manganhalten, erhålls höjd sträckgräns [32]. 

När stålen är gjutna är de spröda och har en ferrit-perlitisk struktur vilken är mycket grov 

och måste därför värmebehandlas. De hållfasta egenskaperna för ett felfritt gjutstål är en 

aning sämre än hos ett smitt och valsat stål med samma kolhalt. En större säkerhetsfaktor 

bör tas i åtanke eftersom sugningar och blåsor är vanligt förekommande i stålgjutgods 

[32]. 

Fördelar med gjutstål vid jämförelse med gråjärn är dess större seghet och högre 

brottgräns. Nackdelarna är det dyrare priset, mer sugningar och krympningar vid stelning 

och svalning. De är dessutom svårare att gjuta i tunna dimensioner samt mer komplicerad 

bearbetning [32]. 
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Olegerade gjutstål 

Kolhalten är en avgörande faktor för vilka hållfasthetsegenskaper som denna grupp av 

gjutstål erhåller. Normalt ligger kiselhalten mellan 0,3–0,6 % och manganhalten ligger 

mellan 0,5–0,8 %. GS240, GS240 och GE300 är de olegerade gjutstål som är 

standardiserade. GE300 är det stål som är vanligast eftersom kraven för komponenten 

oftast finns på hållfastheten. För god svetsbarhet, är GS200, ett olegerat gjutstål, att 

föredra på grund av dess låga kolhalt [32]. 

 

Legerade gjutstål 

Manganstål, krom-molybdenstål och krom-nickel-molybdenstål är de legerade stål som 

tillhör kategorin låglegerade gjutstål. Stålen G20Mn5 och G28Mn6 ingår i den första 

gruppen. Det förstnämnda är lämpligt vid svetsning och kan även användas vid höga 

temperaturer. G28Mn6 är ett gjutstål som är bra vid höga påkänningar [32]. 

Till höglegerade gjutstål tillhör höglegerade manganstål. Dessa används när högt 

nötningsmotstånd är ett krav. Kolhalten ligger runt 1,2 % och manganhalten är cirka 12 

%. Även krom kan tillsättas, då upp till 2 % [32]. 

 

Värmebehandling 

De värmebehandlingar som förekommer för värmebehandling av gjutstål är 

mjukglödning, avspänningsglödgning, högtemperaturglödgning, normalisering, 

seghärdning och släckglödgning [32]. 

 

3.6 Spånskärande bearbetning 

Spånskärande bearbetning avser bearbetningsmetoder där skärande verktyg används för 

att utföra en spånbildande materialavverkning av ett arbetsstycke. Genom skärande 

ingrepp i materialet ges arbetsstycket en ny form. Det skärande ingreppsförloppet sker 

genom samverkan mellan en huvudrörelse och en matningsrörelse. Huvudrörelsen är den 

skärande rörelsen och dess hastighet utgör skärhastigheten, vc [m/min, m/s], vid 

bearbetning av ett arbetsstycke. Matningsrörelsens hastighet kan benämnas som både 

matning, f [mm/varv, mm/slag], och matningshastighet, vf [mm/min]. Materialingreppet 

vid bearbetning benämns skärdjup vilket kan vara både axiellt och radiellt.  

Skärhastigheten, matningen och verktygets skärdjup har getts det gemensamma namnet 

skärdata [34, 38]. 

Spånbildningen sker när materialet utsätts för så pass höga spänningarna, i de 

materialskikt där verktyget skär, att materialets flyt- eller brottgräns uppnås. Vid 

spånskärande bearbetning kan olika spånformer bildas och de bildade spånen kan ha 

direkt negativ påverkan på skärförloppet. För att åstadkomma en god spånbrytning, med 

låg inverkan på skärförloppet och ett bra bearbetningsresultat, förses därför verktygen 

med spånbrytare [34]. 

Verktygsmaterialet är den väsentligaste faktorn för att uppnå effektiv materialavverkning. 

Spånskärande bearbetning ställer höga krav på verktygsmaterialet då verktygen utsätts för 
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flera sorters påfrestningar. Verktygen måste dels vara sega nog att hantera de mekaniska 

påfrestningarna men samtidigt tåla de mycket höga yttryck och temperaturer de utsätts 

för. Utöver det så är verktygen även föremål för plastisk deformation, diffusion och 

kemisk påverkan vilket kräver att verktygsmaterialet har en härdighet även mot dessa 

påfrestningar. De främst förekommande verktygsmaterialen idag är snabbstål, hårdmetall, 

cermets, keramik, kubisk bornitrid och diamant [38]. 

 

3.6.1 Borrning 

Borrning innefattar spånskärnade bearbetning för tillverkning av cylindriska hål. 

Borrning avser alla metoder där matningsrörelsen sker i verktygets axiella riktning. 

Huvudrörelsen utförs i de flesta fall genom rotation av borrverktyget men det finns dock 

undantag. Ett sådant undantag är när borrning utförs i en svarv, då skapas den roterande 

huvudrörelsen istället av arbetsstycket [34]. 

Vid borrning är verktygets periferihastighet, vilken syftar till rotationshastigheten i 

borrets periferi, dess skärhastighet (vc). Matning (fn) är den förflyttningen borren axiellt 

gör per varv och är vanligtvis angiven i mm/varv. Matningshastigheten (vf) anges i 

mm/min. Skärdjupet vid borrning (ap) är det axiella ingreppet borren gör [34]. 

Den mest förekommande borrmetoden är spiralborrning. En Figur 3 nedan åskådliggörs 

och förklaras dess geometri. Dock finns det många andra typer av borr [34, 38]. 

 
 

Figur 3: Spiralborr med morsekona [38]. 

3.6.2 Fräsning 

Fräsning är en bearbetningsmetod i maskiner där ett skärande verktyg har en roterande 

huvudrörelse. Huvudrörelsen ges av maskinens spindel vilken verktyget sitter monterat i. 

Samtidigt som verktyget roterar, utför maskinen en matningsrörelse. Möjligheterna för 

vilka matningsrörelser som kan utföras och hur komplexa geometrier som kan framställas 

beror på maskinen. Anledningen är att de maskiner som används vid fräsning i hög 

utsträckning skiljer sig åt i sitt utförande och därmed deras förmåga att utföra 
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matningsrörelser likaså. Enklare fräsmaskiner kan utföra linjära och roterande 

matningsrörelser medan kopierfräsmaskiner och numeriskt styrda maskiner kan följa 

kurvor [34, 38]. Vid fräsning sker ingreppet i materialet intermittent. Spånavverkningen 

sker följaktligen genom att skäreggarna är i ingrepp intervallvis, under korta tider, och då 

avverkar material genom att skära i arbetsstycket [34]. 

Fräsverktyg finns i en mängd utföranden och med olika skärgeometrier men generellt 

kategoriseras de som antingen valsfräs eller ändplansfräs. Ett fräsverktyg som saknar 

ändskär kategoriseras som valsfräs medan verktyg med ändskär kategoriseras som 

ändplansfräs. Fräsverktygen tillverkas av antingen snabbstål, hårdmetall eller i 

kombination av flera material. Fräsar vars skär består av hårdmetall tillverkas både som 

solida fräsar och som vändskärsfräsar, där vändskär av hårdmetall monteras på en 

fräskropp. Snabbstålsfräsar tillverkas däremot endast solida. Figur 4 nedan visar några 

olika fräsverktyg [34, 38]. 

 
 

Figur 4: Planfräs, hörnfräs och solid pinnfräs [39]-[41]. 

 

Vid fräsning av ett arbetsstycke utsätt verktygets skäreggar för slagbelastning när 

verktyget är i ingrepp. Slagbelastningen på skäreggarna påverkas av hur fräsens 

ingreppsförhållande till arbetsstycket ser ut vilket i sin tur påverkar livslängden på skären. 

Ingreppsförhållandet beror av fräsdiameter, geometri och fräsens positionering i 

förhållande till arbetsstycket då dessa faktorer avgör skäreggens kontakt med 

arbetsstycket vid in- och utgång [34, 38]. 

De grundläggande typerna av fräsoperationer som används vid fräsning är valsfräsning 

och planfräsning. Gemensamt för de båda operationerna är att fräsen skär med sin 

periferi. Vid valsfräsning finns två frässtrategier nämligen medfräsning och motfräsning. 

De två frässtrategierna är illustrerade i Figur 5. 

 
 

Figur 5: Med- och motfräsning [42]. 
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Skillnaden mellan med- och motfräsning är deras rotationsriktning i förhållande till 

matningsriktningen. Detta påverkar hur fräsen skär in i arbetsstycket. Vid motfräsning 

glider skäret ett stycke på arbetsstyckets yta, vid varje ingrepp, innan det förmår att skära 

in i materialet. Vid medfräsning går skäret däremot direkt i ingrepp vilket ger en 

slagbelastning på skäreggen. Arbetsstyckets yta påverkas av vilken strategi som används. 

Vid motfräsning blir arbetsstyckets yta blank då den glättas av trycket från fräsen när den 

glider på ytan. Arbetsstyckets yta blir även lite vågig av samma anledning. Vid 

medfräsning kommer däremot ytan bli mattare på grund av att materialet från 

arbetsstycket kommer slitas loss då skäreggen går ur sitt materialingrepp [34, 38]. 

Skärhastigheten (vc) på en fräs, är likt borrning, verktygets periferihastighet. Vad det 

gäller matning finns det tre matningar att hålla reda på vid fräsning. Den första är 

matningshastighet (vf) vilken anges i mm/min och är maskinens matningshastighet. 

Maskinens matningshastighet kallas även bordsmatning. Den andra är matning eller 

matning per varv vilken avser hur långt fräsen förflyttat sig per varv. Den anges i 

mm/varv och den kan sättas i relation till den tredje matningen nämligen tandmatning (fz) 

[38]. 

 

3.7 Plastisk bearbetning 

Plastisk bearbetning omfattar bearbetningsmetoder där materialet utsätts av yttre krafter i 

den grad att en varaktig formförändring sker. Krafternas påverkar materialegenskaperna 

och kan förändra dessa i betydande utsträckning. Både eftersträvade och oönskade 

fysikaliska egenskapsförändringar kan uppstå i materialet vid plastisk bearbetning. 

 

3.7.1 Bockning 

Bockning är en bearbetningsmetod som används för böjning av olika former av material, 

såsom plåt, band, stång, rör och profiler. Materialet utsätts helt enkelt för ett böjmoment 

där ena sidan av materialet töjs ut medan den andra sidan komprimeras. På så vis får 

materialet ny form, en bockad form [34, 38]. 

Vid bockning genomplasticeras inte materialet fullständigt vilket leder till att materialet 

vill återfjädra. Materialets vilja att återfjädra medför i sin tur att spänningar uppstår. I den 

yttre zonen där materialet sträcks uppkommer tryckspänningar och i den inre zonen där 

materialet komprimeras uppstår dragspänningar. För att kompensera för återfjädring och 

erhålla önskad vinkel överbockas materialet i normala fall [38]. 

Materialet får en varierande radiestorlek när det bockas. Radien blir minst i den 

kontaktpunkt där bockmomentet är störst och radien ökar kontinuerligt bort från punkten. 

Desto mindre bockradie som väljs ju mer sträcks materialets yttre zon vilket ökar risken 

för bockbrott [34, 38]. 

Bockning utförs med verktyg bestående av två formgivande verktygshalvor, en fast- och 

rörlig halva. Verktyghalvorna tillverkas främst i stål dock kan den fasta halvan även 

tillverkas i ett flexibelt material såsom uretangummi. Fördelen med att bocka mot gummi 

är att risken för repor minskas gentemot att bocka mot stål där plåten glider mot en 
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hårdare yta. Några andra fördelar är att verktyget kan användas för flera bockvinklar, 

ingen återfjädring förekommer av tunnare plåtar och att en lägre verktygskostnad kan 

erhållas. Dock orsakar gummit mer friktion mot plåtmaterial vilket medför större 

dragspänningar i plåtar bockade mot gummi [34, 38]. 

 

3.8 Profilskärande bearbetningsmetoder 

Detta avsnitt omfattar metoder för att skära ut profiler ur plåt. Metoderna som tas upp är 

laser-, vätskestråle-, gas- och plasmaskärning. 

 

3.8.1 Laserskärning 

Laser är en förkortning av Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. 

Inom industrin används laser för att skära och borra i material. Främst är det CO2-laser 

och Nd:YAG-laser som då används vid industriell tillverkning då dessa kan leverera 

kontinuerligt hög uteffekt på flera kW. Vid laserskärning används främst CO2-laser men 

Nd:YAG-lasern tillämpas vid tillverkning av mycket små detaljer [34, 38]. 

Laserskärning gör det möjligt att erhålla både höga skärhastigheter och bra precision. 

Utöver god precession har laserskärning flera tydliga fördelar gentemot 

tillverkningsmetoder som klippning, stansning och gasskärning. Laser erbjuder en liten 

formförändring, spänningsfria och mestadels gradfria skärsnitt, liten värmepåverkad zon, 

små materialförluster och bullerfri arbetsmiljö [34]. 

En laserstråle har några unika ljusegenskaper som ger den mycket hög effekttäthet. 

Strålens ljus har en liten spridning och är så när helt parallellt. Ljusets är kraftigt 

monokromatiskt, det vill säga nästintill enfärgat, på grund av att det har en liten 

våglängdsspridning. Ljusvågorna är dessutom samstämmiga och ligger väl i fas med 

varandra vilket innebär att ljuset är koherent [38]. 

Laserstrålens parallella, monokromatiska och koherenta ljus gör det möjligt att fokusera 

strålens energikoncentration till en brännpunkt på ca 0,1 mm i diameter. Effekttätheten 

kan då överskrida 10MW/cm
2
 vilket möjliggör smältning eller förgasning av nästintill 

alla material. På grund av den höga effekttätheten krävs ytterst liten energitillförsel. Detta 

medför att det endast uppstår en liten värmepåverkad zon och inga eller mycket lite 

deformationer bildas vid bearbetning av material [34, 38]. 

För att en fokusera en laserstråle på ett arbetsstycke leds den för det fram till en 

fokuserande lins. Det sker antingen genom att strålen riktas med speglar eller leds med 

fiberoptik. Lasern arbetar antingen kontinuerlig eller pulserande beroende på tillämpning 

[34, 38]. 

Vid laserskärning av stålplåt fokuseras brännpunkten för det mesta en aning nedanför 

arbetsstyckets yta. Den fokuserade strålens höga energitäthet medför en uppvärmning av 

ytan vilken börjar oxidera. Oxidationen ger upphov till att reflektionerna på ytans 

arbetsstycke avtar alltmer varpå temperaturen hastigt stiger och en smältning eller direkt 

förångning uppstår. En relativrörelse mellan laserstrålen och arbetsstycket skapar en 

skärande rörelse i materialet och resulterar i ett skuret spår ca 0,1 mm brett i 
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arbetsstycket. Under skärförloppet tillsätts en gas, vanligtvis genom ett munstycke som 

omsluter laserstrålen. Gasen ger förbättrade skärförhållanden då den förstärker både 

oxideringen och förbränningen av materialet samt blåser bort det smälta eller förångade 

materialet. Gasen har även skyddande funktioner, dels skyddar den mot oxidering av de 

snittytorna som bildats och dels skyddar den fokuseringslinsen från materialstänk [34, 

38]. 

Laserskärning har idag kommit långt i utvecklingen och mycket etablerad inom industrin. 

Utvecklingen har dock inte avstannat utan utvecklas fortfarande för att skapa fler 

användningsmöjligheter med laserteknik [34]. 

De mer konventionella metoderna gas- och plasmaskärning konkurrerar fortfarande med 

laserskärning vid större plåttjocklekar. Laserskärningens konkurrenskraft är främst 

skärning av följande: 

 

 Små och medelstora serier 

 Prototyptillverkning 

 Höga kvalitets- och toleranskrav. 

 Geometrierna som konventionella tillverkningsmetoder inte kan utföra  

 I material som inte kan bearbetas med andra tillverkningsmetoder, t.ex. keramer 

 Renskärning av formpressade plåtdetaljer eller formgjutna och armerade 

plastdetaljer. 

 

Laser användas även för borrning och det är möjligt att tillverka mycket små hål. Hål 

mellan 20–500 µm kan tillverkas genom att en pulserande stråle skjuter ett hål i 

materialet. För större hål skärs hålet upp [34]. 

 

3.8.2 Vätskestråleskärning 

Vätskestråleskärning är en teknik som kan användas för att skära de flesta material. 

Metoden kallas vanligtvis för vattenskärning av den enkla anledningen att vatten är den 

mest förekommande vätskan som används vid tillverkningsmetoden. Emellertid kan 

andra vätskor användas i samband med vätskestråleskärning, bland annat etanol och 

vegetabilisk olja. I sådana fall att arbetsstycket inte tål vatten kan dessa vätskor brukas 

istället [34]. 

Tekniken bygger på att en komprimerad vätska med ett högt tryck får flöda ur ett 

munstycke med liten diameter vilket på så vis ger en tunn stråle med mycket hög 

hastighet, upp till 1000m/s. Strålen har så pass hög hastighet att den förmår penetrera och 

tränga igenom arbetsstycket som bearbetas. Materialet skärs av den tunna strålen genom 

att en relativrörelse mellan arbetsstycket och munstycket. Med modern utrustning utförs 

rörelsen antingen i en CNC-styrd maskin eller med industrirobot. Trycket har en typisk 

nivå runt 350 MPa och flödet 2–3 l/min beroende på storlek av munstycke, typisk 

munstycksstorlek är 0,1–0,4 mm [34, 38]. 

För att undvika att strålen divergerar när den lämnar munstycket blandas ett polymert 

material i vätskan. Anledningen till att strålen inte bör divergera när den passerat 

munstycket är att erhålla en ökad uppbrytning av strålen när den väl träffar arbetsstycket 
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då det medför ett förbättrat skärförlopp. Dessutom har det polymera materialet en viss 

smörjande förmåga trots att koncentrationen vanligen inte överstiger 0,5 % [34, 38]. 

För att bygga upp det höga trycket används både en pumpenhet och ett högtrycksaggregat 

som ökar på trycket. För att erhålla ett jämnt tryck finns även en ansluten 

ackumulatortank. Vätskan leds genom rör fram till ett eller flera munstycken. 

Arbetsstycket är beläget över en uppsamlare, vanligen bestående av en vattentank, för att 

absorbera strålens fart och dess vätska samt det avverkade materialet. Även en dämpning 

av ljudnivån kan erhållas av detta [34, 38]. 

Vattenskärning har vidareutvecklats till vad som benämns som abrasiv vattenskärning. 

Det är med abrasiv vattenskärning det blir möjligt att skära i stort sett alla material. 

Genom att tillföra ett abrasivt medel till vätskan förbättras strålens skärförmåga. Det 

abrasiva medlet tillförs i blandningskammare som är placerad efter vattenstrålens primära 

munstycke. Det abrasiva medlet blandas med vattnet som redan fått en hög hastighet i 

primärmunstycket. Vattnets hastighet används till att accelerera det abrasiva medlet fram 

till ett fokuserande abrasivmunstycke där en abrasiv stråle bildas. Den abrasiva strålen 

består till större delen av luft, andelen vatten uppnår endast till ca 4 % och det abrasiva 

medlet till ca 1 %. Strålens diameter är vanligen omkring 0,8–2 mm beroende av 

munstycke men även mindre diametrar förekommer. Med abrasiv vattenskärning är det 

möjligt att nå toleranser kring ± 0,1 mm då godstjockleken uppnår 100 mm. Det är en 

kombination av vattentryck och storlek på primärmunstycke som avgör hur hög effekt 

skärprocessen kan erhålla [34]. 

Primärmunstycket är tillverkat av antingen safir, rubin eller diamant och 

abrasivmunstycket av en mycket slitstark keramisk komposit. Primärmunstycket har 

normalt en diameter på några tiondels millimeter och vanligtvis används en tre gånger så 

stor diameter för abrasivmunstycket. Abrasivmedel består vanligtvis av granatsand med 

en kornstorlek på 180-120µm. För att problem vid matningen inte ska uppstå måste 

sanden vara ren och bör ha tämligen jämna kornstorlekar. Generellt sett ger en grövre 

kornstorlek högre skärhastighet och sämre snittytor är vad en finare kornstorlek gör [34]. 

En av de största fördelarna med just abrasiv vattenskärning, gentemot andra skärande 

bearbetningsmetoder, är att snittytorna knappt utsätts för någon åverkan, varken från 

termisk eller mekanisk påfrestning. Utmärkande för abrasiv vattenskärning är även den 

bildade snittytan. I ovankant ger strålen en fin snittyta men ytan övergår till att bli allt 

mer vågig desto djupare i snittet strålen arbetat. För att erhålla en fin yta djupare ner i 

snittet är det möjligt att sänka skärhastigheten [34]. 

 

3.8.3 Gasskärning 

Vid gasskärning, som är den vanligaste skärningsmetoden för olegerade och legerade stål, 

används vanligen acetylen eller propan som brännande gas. Vid förbränning av gasen 

bildas en låga vars temperatur är hög och som används för att förvärma arbetsstycket. När 

arbetsstycket värmts och mjukats upp tillräckligt, ingriper en stråle av oxygen som 

verkställer skärningen. Denna skärning är mer specifikt en förbränning av metall och 

metalloxid bildas som flytande slagg. Slagget flyttas sedermera bort från snittet [43, 44]. 
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Figur 6 nedan ger en tydlig bild på gasernas ingrepp och verkan på arbetsstycket.  

 

Figur 6: Gasskärningsprocessen [44]. 

 

Gasskärning kan utföras på gods med tjocklekar mellan 0,5–2500 mm med kraven att 

metallen brinner i oxygen samt att antändningstemperaturen för metallen är lägre än 

smältpunkten. Slaggen måste dessutom ha lägre smältpunkt än metallen [45]. 

Skärbrännaren kan sitta monterad i en stationär maskin varpå plåten ligger på ett skärbord 

i horisontellt läge. Den skurna plåten kan även erhållas med ett skärbrännarverktyg då 

manuell gasskärning utförs. De mest förekommande brännarna är injektorbrännare och 

tryckbrännare [45]. 

 

3.8.4 Plasmaskärning 

Vid plasmaskärning används en elektrisk ljusbåge som verkar mellan en elektrod och ett 

arbetsstycke. Elektroden är av ett material med hög smältpunkt, exempelvis volfram. 

Elektroden är kopplad till minuspol därför måste materialet ha god ledningsförmåga. 

Sedermera blir ljusbågen koncentrerad då den omges av en dysa, som kyls ned med 

vatten och har en trång öppning. Utförandet och principen för plasmaskärning 

visualiseras nedan i Figur 7 [46]. 
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Figur 7: Plasmaskärningsprocessen [46]. 

 

Från dysan levereras plasmagasen, som i sin ljusbåge kan besitta mycket höga 

temperaturer. Beroende på parametrar och gas kan temperaturen gå upp till 30 000 °C. I 

början är en pilotljusbåge med låg effekt tänd mellan elektroden och dysan och när 

arbetsstycket närmas av skärhuvudet överförs ljusbågen per automatik till arbetsstycket. 

Sedan ökar effekten och arbetsstycket skärs med ljusbågen varpå den kraftfulla 

plasmagasen blåser allt smällt material ur snittet. Vanligaste godstjockleken för 

plasmaskärning är 25 mm men även tjocklekar upp till 100 mm kan skäras. Nästan alla 

metalliska material kan plasmaskäras, men vanligast är olegerade stål då höga 

skärhastigheter kan uppnås [46]. 

 

3.9 Gjutning 

Gjutning är en tillverkningsmetod där en form fylls av nedsmält metall som får stelna. 

Gjutformarna kan vara tillverkade för antingen engångsbruk eller för upprepat bruk 

beroende på vilken gjutmetod som används. Genom gjutning kan kostsam skärande 

bearbetning undvikas och gjutning lämpar sig för svårbearbetade legeringar. Gjutningen 

skapar en designmässig frihet med möjligheter för komplexa konstruktioner och 

möjliggör förbättrad formgivning med hänsyn till bland annat utmattningsegenskaper. En 

mer komplex konstruktion kan minska antalet ingående komponenter i konstruktionen. 

Med gjutning finns det möjlighet att tillverka mycket stora detaljer som väger upp emot 

flera hundra ton likaväl som synnerligen små detaljer som endast väger några få gram 

[34]. 

 

3.9.1 Sandformsgjutning 

Gjutning i sandform är den främst förekommande gjutmetoden. Sandformsgjutning 

används vid tillverkning av allt från enskilda detaljer till mycket stora serier och kan 

tillämpas för alla godsstorlekar. Gjutning i sandform kan ske genom olika metoder, dessa 

är presenterade i Figur 8. Till höger om gjutmetoderna finns även materialet som 
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gjutformarna tillverkas av angivet. Vilken metod som används kan bero på seriestorleken, 

vanligtvis används handformning för små serier medan större serier använder 

maskinformning eller skalformning [34]. 

 

 

 
 

Figur 8: Gjutmetoder och dess formmaterial [34]. 

 

Grunderna för de olika gjutmetoderna och dess uppbyggnad av sandformar är tämligen 

lika varandra. Den enda metod som markant skiljer sig åt är skalformning. En enklare 

illustration av hur en sandform är uppbyggd, då undantaget skalformning, finns att 

beskåda i Figur 9. Vanligtvis är gjutformen vilken ofta kallas flaska delad i två halvor, 

över- och underflaska. Arbetet att bygga formarna utgår från detaljritningen av den 

produkt som skall gjutas. Först tillverkas en tvådelad modell av detaljen vilken används 

för att tillverka de två flaskorna. I fallet som illustreras krävs även att en kärnlåda och 

kärna tas fram för att vid gjutningen kunna skapa det genomgående hålet i detaljen. När 

flaskorna och kärnan är tillverkad är detaljen redo att gjutas [34, 47, 48]. 
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Figur 9: Uppbyggnad av sandformar [47]. 

 

Vid sandgjutning är kostnaden för tillverkning av modeller generellt relativt låg, dock kan 

kostnaden vid enstycks- och småserietillverkning bli hög. Kostnaden kan emellertid 

reduceras i vissa fall genom att använda metoden fullformsgjutning [34]. 

Modellmaterialet anpassas efter både dimension och seriestorlek. De vanligaste är 

materialen för modeller och kärnlådor är trä, gjutplaster, polyuretanplast, aluminium, 

gjutjärn och stål [47, 49]. 

Formmaterialet som används vid sandformsgjutning har en jämförelsevis låg 

värmeledningsförmåga gentemot kokillformar för gjutjärn och stålverktyg. Dessa 

används som permanenta formar. Materialet för både formar och kärnor består vid 

sandgjutning av just sand och sanden kan även ha tillsatt bindemedel. Vilken sorts sand 

och bindemedel som används beror på gjutmetod. Idag binds emellertid formar och 

kärnor samman på kemisk väg i allt större utsträckning [34]. 

För att en modell inte ska skadas när den dras ut ur formen är det viktigt att den förses 

med släppning. Släppning kan således definieras som de sidor modellen erhåller för att 

underlätta utdragningen. Detta gäller även för kärnlådor [50]. 

Maskinformning kan ske som antingen flaskformning eller bullformning och båda 

metoderna använder råsand som formmaterial. Flaskformning har utvecklats i hög takt 

med målsättningen att producera bättre formar. Samtidigt har även den flasklösa 

bullformningen utvecklats och sker idag genom automatiserad tillverkning. Metoden 

benämns därefter ofta som bullautomatformning. Med mekanisk och automatiserad 

tillverkning kompakteras sanden genom att skakas och pressas samman av antingen 

tryckluft eller hydraulik. Moderna maskiner är vanligtvis endast försedda med 

hydrauliska system [34, 51]. 
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Vid skalformning tillverkas formen som ett skal av finkornig sand som bekläds med 

fenolharts. Skalet skapas antingen av att sand får falla eller blir blåst mot ett varmt 

metallbrätt med en modell av metall monterad på. Hartset närmast brättet och modellen 

smälter varpå kornen binds samman och skal på 5-15mm bildas. Skalet härdas och 

avlägsnas från modellen. Därefter är skalet klart för att gjutning [34, 52]. 

Vid vakuumformningsmetoden tillverkas sandformarna utan något bindemedel i sanden. 

För att sand ska hållas samman vakuumpackas den istället av en tunn plastfolie som 

täcker ytskiktet på samtliga formdelsytor [34]. 

Fullformsgjutning har modeller tillverkade i expanderad polystyren. Formmaterialet 

omger modellen som låts vara kvar i formen vid gjutningen. När den smälta metallen 

hälls i formen förgasas modellen och metallen fyller ut volymen den efterlämnar [34]. 

 

3.10 Svetsning 

Svetsning är en sammanfogningsmetod för att foga ihop flera delar av en konstruktion. 

Sammanfogningen kan skapas antingen med eller utan materialtillförsel genom att något 

av följande sker [34, 53]: 

 

 Uppvärmning som leder till en lokal smälta 

 Plastisk lokal flytning 

 Atmosfär diffusion 

Svetsmetoder skiljs åt och kan i grova drag kategoriseras under två huvudkategorier 

nämligen smältsvetsning och trycksvetsning [34]. I Figur 10 nedan åskådliggörs en 

indelning på hur olika svetsmetoder delas in. 

 

 
 

Figur 10: Svetsmetoder och dess indelning [54]. 

Vid svetsning är det viktigt att välja en svetsmetod som lämpar sig för materialet som 

skall svetsas för att uppnå en fullgod svetsning. Den kemiska sammansättningen av ett 
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material tillsammans med godstjockleken påverkar materialets svetsbarhet. För att kunna 

bedöma i vilken grad ett material är svetsbart och undvika härdning och sprickbildning 

vid svetsningen kan materialets så kallade kolekvivalens beräknas. Genom årens lopp har 

flera kolekvivalenter förespråkats dock bör ingen av dem tillämpas helt okritiskt för 

samtliga ståltyper. Den kolekvivalent som emellertid blivit mest känd är CE(IIW) och 

denna ekvivalent har även antagits av International Institute of Welding. Ekvivalenten har 

formeln: 

 

𝐶𝐸(𝐼𝐼𝑊) = 𝐶 +
𝑀𝑛

6
+

𝐶𝑟+𝑀𝑜+𝑉

5
+

𝐶𝑢+𝑁𝑖

15
   (1) 

 

Genom att beräkna kolekvivalenten kan en bedömning göras för huruvida materialet bör 

ha en förhöjd arbetstemperatur och således skall förvärmas innan svetsning. Förvärmning 

kan ske med temperaturer på 75–250 °C och det är rekommenderat att förvärma material 

till 75 °C om det har en kolekvivalent på 0,41 och en godstjocklek kring 30 mm. Vid 

högre ekvivalentvärden eller grövre godstjocklek samt vid både högre ekvivalent och 

godstjocklek bör materialet förvärmas till högre temperaturer. Standarden enligt EN 

1011–2 kan användas för att utföra exakta temperaturberäkningar [34, 32]. 

Vid svetsning påverkas materialet och dess struktur, i den zon som svetsas, av de höga 

temperaturer som uppstår. Den värmepåverkade zonen benämns vanligtvis som Heat 

Affected Zone (HAZ) [32]. Figur 11 visar en beskrivning hur materialet påverkas vid 

svetsningen. 

 

 
 

Figur 11: HAZ, Heat Affected Zone [53]. 

 

3.10.1 MIG- och MAG-svetsning 

Metal Inert Gas (MIG) och Metal Active Gas (MAG) är två olika svetsmetoder som 

tillämpar skyddsgas vid svetsningen. MIG är en svetsmetod där reaktionströga 

skyddsgaserna används. Framförallt är det de inerta gaserna argon och helium som 

tillämpas. MAG är en metod där gaser som aktivt kan påverka svetsprocessen används. 

Gaser som används vid MAG-svetsning är bland annat oxygen, koldioxid, hydrogen eller 

en blandning av dessa tillsammans med argon eller helium [34]. 
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Vid vardagligt talspråk benämns ofta både MIG- och MAG-svetsning som MIG-

svetsning. En mer korrekt benämning och kategorisering är gasmetallbågsvetsning då den 

inte hänvisar till vilken skyddsgas som tillämpas. Denna kategori kan även omfatta 

svetsning som utförs med endast koldioxid som skyddsgas vilken ibland benämns som 

CO2-svetsning [34]. 

Gasmetallbågsvetsning är idag mycket utbredd inom industriell tillverkning och 

reparationer. En av anledningarna till att metoden används i så hög utsträckning är för att 

den lämpar sig väl för att svetsning av många olika material, både stålsorter och icke-

järnmetaller [34]. I stort sett kan alla olegerade och låglegerade stål inom allmänna 

konstruktionsstål svetsas. En annan fördel är att det är möjligt att svetsa i många lägen. 

Svetsmetoden kan användas både genom halvautomatiserad metod och helautomatiserad 

robotssvetsning vilket medför lägre svetskostnader gentemot svetsning med belagda 

elektroder så kallad MMA-svetsning [34, 55]. 

Metoderna inom gasmetallbågsvetsning utförs på samma sätt, den enda skillnaden är 

valet av gas. Vid gasmetallbågsvetsning används ett matarverk som kontinuerligt matar 

fram en tråd- eller rörelektrod till en svetspistols kontaktmunstycke. Vid kontakt mellan 

elektroden och arbetsstycket skapas en kortslutning varpå en elektriskt brinnande 

ljusbåge uppstår som smälter elektroden. Det smälta materialet från elektroden droppar 

på arbetsmaterialet och bildar en fog. Medan elektroden matas fram strömmar skyddsgas 

ut ur pistolsmunstycket omkring elektrodmunstycket och elektroden. Gasen skyddar på så 

vis materialet i svetsområdet från kontakt med luften i omgivningen, vilken annars 

påverkar fogningen negativt och ger försämrad svetskvalité [34]. En illustration av MIG- 

och MAG-svetsning finns i Figur 12 nedan. Strömkällan består vanligtvis av en 

transformator som genererar likström. Den negativa polen är då ansluten till arbetsstycket 

medan elektroden agerar pluspol [34, 55]. 

 

 
 

Figur 12: MIG- och MAG-svetsning [55]. 
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3.11 Hållfasthetsberäkningar 

För att få inparametrar till de finita elementberäkningarna kommer följande avsnitt i 

arbetet skildra de teorier inom mekanik- och hållfasthetsberäkningar som ska inkluderas 

i arbetet. 

 

3.11.1 Laster 

Punktlast eller koncentrerad last [N] antas verka och angripa en diskret punkt. I 

verkligheten angriper inga laster i diskreta punkter, utan är istället en idealisering som 

lämpar sig att användas för laster som verkar i mindre ytor. För att en jämvikt ska vara 

uppfylld måste en normalkraft [N] existera för att väga upp den yttre lasten. 

Normalkraften är lika stor som den yttre kraften, men riktningen är, som syns i Figur 13, 

motsatt [56]. 

 

Figur 13: Normalkraftens inverkan på ett objekt. 

3.11.2 Moment 

Moment är den vridverkan, med avseende på en axel genom en arbiträr punkt, som 

uppstår då en kraft verkar på ett objekt. Momentet erhålls genom att multiplicera kraften 

med hävarmen, se ekvation (2) nedan. Hävarmen är det vinkelräta avståndet mellan 

kraftens riktning och punkten kring vilken momentet verkar [56]. 

𝑀 = 𝐹 ∗ 𝐿 [Nm]     (2) 

3.11.3 Jämvikt 

Ett objekt befinner sig i jämvikt då den inte accelererar och kan antingen ta sig fram med 

konstant hastighet, men kan även vara i vila. Enligt Newtons första lag är den 

resulterande kraften och det resulterande momentet noll på en kropp som är i jämvikt. 

Därför kan jämviktsvillkoren för ett tvådimensionellt system i ekvationsform uttryckas 

enligt ekvationerna (3)-(5), som är momentsumman kring en axel [56]. 

Σ𝑀𝑧 = 0  [Nm]     (3) 

Σ𝐹𝑦 = 0 [N]     (4) 

Σ𝐹𝑥 = 0 [N]     (5) 
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3.11.4 Utmattning 

Utmattning uppstår genom upprepande plastiska deformationer. Eftersom höga plastiska 

böjningar kan vara början av utmattningsbrott, bör fokus ligga på eventuellt sårbara 

områden i en konstruktion. Dessa områden kan vara hål, vassa kanter, gängor eller 

kilspår. Att förstärka dessa partier kan vara lika effektivt som att ändra material för hela 

konstruktionen [12].  

Den största belastningsparametern vid utmattning är spänningsvidden, som kan definieras 

som skillnaden mellan maximal och minimal spänning i en spänningscykel. Beroende på 

konstruktionens utseende beräknas spänningsvidden antingen som nominell 

spänningsvidd, modifierad nominell spänningsvidd eller geometrisk spänningsvidd [57]. 

 

3.12 Finita elementmetoden 

Den finita elementmetoden (FEM) är ett av de mest vanliga numeriska verktygen för att 

erhålla approximativa lösningar av partiella differentialekvationer. Metoden har 

applicerats framgångsrikt inom många områden för ingenjörsvetenskap till att studera, 

modellera och förutsäga strukturella förhållanden. Metodens användningsområde 

inkluderar bland annat luftfartygs- och rymdindustri, bilindustri, maskinteknik, 

civilingenjörsområden, biomekanik och materialvetenskap. FEM manövrerar inte 

differentialekvationer, istället blir kontinuerliga gräns- och initialvärden omformulerade 

till ekvivalenta varierande former. I finita elementmetoden krävs det att området för ett 

objekt är indelat i icke-överlappande rutnät, så kallad mesh. Lokal polynomisk 

representation används för fälten inom elementen [58]. 

Den stora fördelen med FEM är att den kan hantera komplexa gränslinjer utan 

svårigheter. Ett av de mest signifikanta intresseområdena inom fasta mekanikproblem är 

simuleringen av brott- och skadefenomen. Strukturer som är utsatta för stora laster kan 

resultera i att påfrestningar i objektet överstiger materialets hållfasthet och således brister. 

FEM är på så vis ett mycket användbart redskap för att undersöka om och i så fall var i ett 

objekt det finns brister och risk för fel [58]. 
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4. Genomförande 

Detta kapitel är uppdelat i fyra produktutvecklingsfaser. I den inledande fasen av 

produktutvecklingen genereras koncept och två av dessa väljs ut. I den andra fasen 

genomförs val av material för dessa koncept. Fas tre innefattar beräkningar och 

simuleringar för att säkerställa hållfastheten i konstruktionen. I denna fas väljs även ett 

slutgiltigt koncept ut. Slutligen utförs en designoptimering och utvärdering angående 

kostnaderna för det slutgiltiga konceptet. 

 

4.1 Produktutveckling 

Produktutvecklingsprocessen har anpassats så att den lämpar sig för att vidareutveckla 

den befintliga lösningen. Därmed kommer endast de delar som kan tillämpas väl för 

arbetet att användas. 

 

4.1.1 Definition av projektet 

Välja och namnge projektet 

Det som ligger i kundens intresse är framför allt en kostnadsreducering av produkten och 

helst att vikten minskas. Fokus i detta arbete kommer därför att ligga på att reducera 

tillverkningskostnaderna och vikten. Då det inte är en ny produkt utan en befintlig 

produkt som ska förbättras och begränsningar finns gällande gränssnittet innebär detta att 

projektet handlar om en optimering. Då dagens produkt är utvecklad av erfarna 

konstruktörer kan fallet vara så att den befintliga lösningen är svårersättlig. Därmed är 

detta en utredning huruvida produkten kan förbättras och arbetets titel blev därför 

följande:  

En utredning gällande optimering av en drivlinsupphängning med avseende på kostnad 

och vikt. 

 

Skissa koncept 

Valet föll på att använda den nuvarande konstruktionen som grundkoncept istället för att 

skissa ett eget. Anledningen till detta är att den nuvarande designen redan har de 

funktioner som krävs för att fungera ihop med resterande komponenter. Dessutom har 

den nuvarande konstruktionen redan observerats och detta har givit influenser. Därav 

anses det vara bättre att utgå från den än att ödsla tid på att börja från ruta ett samt att 

underlätta för att hitta lösningar som skiljer sig åt från den nuvarande. Att ha den 

nuvarande lösningen i åtanke anses vara bra för att inte omedvetet utveckla en alltför 

snarlik konstruktion, då en alltför snarlik lösning förmodligen inte genererar i någon 

större optimering. Figur 14 visar den nuvarande lösningen. 



44 

Engström & Wilson 

 

Figur 14: Konceptskiss (nuvarande konstruktionsritning). 

 

 

Skräddarsy processen 

Stegen arbetet kommer att följa är steg 1-3 eftersom innehållet i dessa steg är mest 

relevanta för projektet. Detta beror även på arbetets tidsram då designprocessen inte får ta 

upp hela projekttiden. Utöver designprocessen ska även andra delar rymmas. Efter de tre 

produktutvecklingsstegen tas ett antal koncept fram. Ett par koncept kommer att väljas ut 

och utifrån dessa kommer senare val av material och tillverkningsmetod göras. 

Materialvalet kommer att utföras dels genom att ringa in materialgrupper som är 

intressanta och dels genom samråd med materialleverantörer. Anledningen till 

rådgivningen från materialleverantörer är både för att erhålla deras erfarenhet och 

kunskap men även för att bespara tid då egna djupdykningar i ämnet antas vara väldigt 

tidskrävande. 

Vidare i processen genomförs beräkningar och FEM-simuleringar för att dimensionera de 

utvalda koncepten. För kostnadsuppskattningar av konstruktionerna förs en dialog med 

Cargotec och deras inköpsavdelning. Efter kostnadsuppskattningar av koncepten 

utvecklas den konstruktion med högst potential. I mån av tid kommer även en 3D-printad 

prototyp att tas fram för att få ett visuellt resultat. 

 

Identifiera användarrollerna 

Genom en identifiering av användarrollerna står det klart att det är författarna som 

konstruerar och utvecklar produkten som står för äganderollen. Cargotec kommer i detta 

fall både utgöra kunden och rollen som användare då det är de som väljer huruvida 

designen ska godkännas och användas samt tar produkten i bruk om den anses vara 

godkänd. 

Cargotecs kunder köper en komplett lösning där upphängningen endast är en 

delkomponent. Därför anses det att konsumenterna som köper truckarna inte är användare 

till upphängningen utan snarare är användare av själva trucken. 

Kort sagt kan man säga att det är författarna som är utvecklare och därmed ägare. 

Cargotec utgör både rollen som kund och användare. 
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Uppdragsbeskrivning 

Uppdragsbeskrivningen av arbetet slogs fast vid samråd med uppdragsgivaren och har 

redan presenterats i arbetet under avsnittet Syfte & mål. 

 

4.1.2 Definition av sambanden 

För att ge en klar bild på hur drivlinsupphängningen ser ut och vad den har för funktion 

görs i det första steget av det här avsnittet en nulägesanalys. I denna ingår även hur 

drivlinsupphängningen är tillverkad, monterad på drivlinan samt dess pris och vikt. 

 

Nulägesanalys 

Den nuvarande konstruktionen av drivlinsupphängningen, Figur 15, består av fyra 

komponenter i stål, som har materialbeteckningen S355J2G3. Dessa har med svets 

sammanfogats till en solid detalj. Två av detaljerna är vinkeljärn med olika form som 

tillverkats genom att skäras ut ur plåt och därefter bockas. Det har även gjorts en 

fräsförsänkning i en av ändarna på båda vinkeljärnen. På vartdera vinkeljärnen, vid 

fräsförsänkningen, finns även ett genomgående hål. 

 

 
Figur 15: Drivlinsupphängningen monterad på växellådan. 

 

I försänkningarna som finns markerat i Figur 16 monteras gummidämpare som fixeras i 

hålen som syns i figuren. Dämpare sitter även monterade på undersidan av vinkeljärnet, 

även dessa är fixerade i hålen. I Figur 17 åskådliggörs det hur gummidämpningarna sitter 

monterade i vinkeljärnen. Genom både gummielementen och den ram som 

gummielementen ligger an mot finns genomgående hål för M16-skruv. Med skruvarna 

samt muttrar undertill dras konstruktionen samman. 
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Figur 16: Försänkning. 

 

 

Figur 17: Gummidämpare. 

 

Vinkeljärnen svetsas på en U-formsliknande komponent. Svetsmetoden som används för 

samtliga svetsar är MAG-svets. Den U-formade komponenten är gasskuren och har fyra 

genomgående hål samt ett par genomgående gänghål. De fyra hålen används för 

infästning av drivlinans växellåda.  

På ett av vinkeljärnen sitter även den fjärde komponenten fastsvetsad vilket är en platta 

med två hål i, Figur 18. Den har satts dit för infästning av slang och kablage. Det finns 

två M8-hål längst ner på den U-formade komponenten, Figur 19, som även de används 

för slang och kablage. 
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Figur 18: Fastsvetsad platta. 

 

 

Figur 19: M8-hål. 

 

Genom denna konstruktion, infästningen i både ram och växellåda, hängs drivlinans ena 

ände upp. I den andra änden ser infästningen annorlunda ut, där fästs drivlinan direkt i 

ramen. Den infästningen ligger dock utanför designramen för projektet. 

Värt att nämna gällande gränssnittet är att ramen och växellådans plan för infästning inte 

är vinkelräta i förhållande till varandra. Därför svetsas den U-formade delen av 

drivlinsupphängningen fast på vinkeljärnen med en lutning. Detta kan tydligare beskådas 

i Figur 20. 
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Figur 20: Vinkel mellan ram och växellåda. 

 

Efter sammanfogning är drivlinsupphängningen ytbehandlad med våtlackering för att 

motstå korrosion. Den totala vikten i nuläget är 31 kg och priset per styck ligger på 192 €. 

Anledningen till att priset är i euro är för att drivlinsupphängningen är tillverkad i Polen. 

Det utförande som den befintliga konstruktionen har idag är en lösning som tagits fram 

för att undvika de haverier som kunde uppstå med en tidigare lösning. Den äldre 

lösningen hade även den två vinkeljärn, dessa var inte sammanfogade utan utgjorde en 

tvådelad lösning. Lösningen bestod av ett höger- och ett vänsterfäste. Orsaken till att den 

tvådelade lösningen havererade var på grund av att skruvförbandet lossnade och började 

glappa. Detta ledde i sin tur till att brytkrafter uppstod vilket gjorde att godset i 

växellådshuset sprack. 

Nedan ges en sammanställning för den nuvarande lösningen i Tabell 2. 

 

Tabell 2: Sammanställning nulägesanalys. 

Design 

Nuvarande tillverkningsmetod Skärning ur plåt  

Bockning 

Svetsning 

Fräsning 

Gängning 

Korrosionsbehandling Våtlackering 

M8-hål Infästning av kablage 

Fastsvetsad platta på vinkeljärn Infästning av kablage 

Kostnadsaspekter 

Volym Ca 300 st./år 

Pris/st. 192 €  

Material S355J2G3 

Övrigt 

Tillverkningsland Polen 
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Designram och dokumentation av samband 

Som tidigare nämnts får gränssnittet och toleranserna inte ändras på, då dessa redan är 

givna. Därför måste de samband som redan existerar tas i hänsyn. Designramen har tre 

externa enheter, dessa är ramen drivlinan ska fästas i, växellådan samt 

monteringspersonalen. Relationerna mellan dessa och drivlinsupphängningen klargörs 

visuellt i Figur 21 nedan. 

 

 

 

Figur 21: Relationsschema. 

 

 

Samla kundkommentarer 

En del information erhölls vid besöken på Cargotec samt från den kravspecifikation de 

har skapat och tillhandahållit för projektet. Kundkommentarer samlades även in genom 

enkäter som delades ut vid ett andra företagsbesök. En enkät var riktad till Cargotecs 

Research and Development-avdelning (R&D) och den andra till produktionen. I Bilaga 1 

respektive Bilaga 2 har dessa enkäter och svaren bifogats. I Tabell 3 ges en 

sammanställning av informationen från Cargotec samt enkäterna. 
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Tabell 3: Sammanställning av insamlade kundkommentarer. 

Kundkommentarer 

Reducera kostnaderna 

Reducera vikten 

Anpassa drivlinsupphängningen efter nuvarande gränssnitt  

Drivlinsupphängningen ska uppfylla de nuvarande toleranskraven 

Drivlinsupphängningen ska bära upp drivlinan 

Drivlinsupphängningen måste uppfylla hållfasthetskrav 

Välj ett lämpligt material 

Motstå korrosion 

300 styck köps in per år 

Kostar 192 € per styck 

Väger 31 kg  

Drivlinsupphängningen våtlackeras för att motstå korrosion 

Finns inga speciella krav på utseendet 

Endast krav på utseende där toleranssättning finns 

Den tidigare tvådelade lösningen (inte senaste lösningen) hade problem med 

brytkrafter som uppstod när skruvförbandet lossnade och började glappa vilket 

gjorde att godset i växellådan sprack 

Tillverkningsmetoderna är skärning ur plåt, bockning, svetsning, fräsning 

M8-hålen används till uppklamring av kablage och behöver ingen speciell 

godstjocklek kring hålen 

Drivlinsupphängningen behöver inte vara en solid detalj 

Drivlinsupphängningen läggs in i ram med gummielement. Motorpaket är 

monterat ihop från motorlina och dockas mot drivlinsupphängning. 

Skruvförbandet mot växellåda dras ihop i obelastat läge 

Första momentet att lägga fästet i ramen tar ca 10–15 minuter. Andra momentet 

att dra skruvförbandet mot växellåda tar ytterligare 10–15 minuter. I 

monteringstiden ingår det att hämta detaljer och verktyg 

Drivlinsupphängningen är tung och lyfts med lyftkedjor. Ett lättare material hade 

varit mer ergonomiskt, vilket hade gjort det bättre för lagerpersonal och 

montörer 

Det är viktigt att det är en sammanhållande komponent pga rörelse 

Hål för lyfthjälpmedel 

Fästet används även för slang och kabel  

Den fastsvetsade plattan som sitter på ett av vinkeljärnen kan uteslutas 

M8-hålen kan uteslutas 

Produktens utformning ska vara smidig att lagerhantera och transporteras 

Produkten bör designas för lätthanterlig montering 

Funktionen är viktigare än utseendet 

 

Vissa kundkommentarer är motsägelsefulla och andra kommentarer motsäger de tidigare 

avgränsningarna. Efter en dialog med Cargotec, togs beslutet att M8-hålen och plattan för 

infästning av kablar och slangar kan uteslutas. Enligt enkäten från 
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produktionsavdelningen måste detaljen vara sammanhållande men samtidigt säger R&D 

att den inte behöver vara en solid detalj. Vid en tidigare dialog med R&D uttrycktes det 

att detaljen inte behöver vara solid och kunde mycket väl bestå av flera komponenter. 

Dock bör det tas i beaktande att en tidigare tvådelad lösning har orsakat kvalitetsproblem. 

Produktionen uttrycker att ett lättare material skulle bidra till bättre ergonomiska 

förhållanden. Detta motsäger dock de tidigare avgränsningarna där det har valts att 

avgränsa materialvalet till EN-stål, gjutjärn och gjutstål. Då stål skiljer sig ytterst lite i 

densitet kommer materialvalet inte nämnvärt att kunna påverka vikten. För att reducera 

vikten måste i så fall materialreducering ske. 

 

Sammanställning av produktmål 

Kundkommentarerna som uttrycks i rå form ovan, utvecklas och sammanställs nedan i 

Tabell 4 till produktmål. En del av kommentarerna som samlats in är inte särskilt 

relevanta för produktens konstruktion utan har samlats in för att ge en bättre förståelse 

om kringliggande faktorer. Dessa kommer inte att utvecklas vidare till produktmål. 

Dessutom liknar en del av kundkommentarerna varandra och utvecklas sedermera till ett 

och samma produktmål. 

 

Tabell 4: Sammanställning av produktmål. 

Produktmål 

Reducera tillverkningskostnader 

Välja lämplig tillverkningsmetod 

Reducera material 

Kollision får inte uppstå 

Följer toleranskrav 

Bära upp drivlinan 

Tåla påfrestningar som kan uppstå 

Välja ett lämpligt material 

Korrossionsskydd ska finnas 

Reducera monteringstiden 

Sammanhängande konstruktion 

Hål för lyftöglor eller genomgående hål 

Lager- och transporthanterbar 

 

En sammanhängande konstruktion är ett av produktmålen och det som avses med det är 

en konstruktion som består av flera delar men fördelar kraften mellan höger- och vänster 

infästning i ramen. På så vis undviks kvalitetsproblem som fanns i den tidigare tvådelade 

lösningen. 
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4.1.3 Definiera funktionskraven 

I mån av tid väljs det att inte gå igenom hela processen för att definiera funktionskrav då 

det anses att det inte appliceras särskilt väl för produkten eller att det bidrar till 

utvecklingen av produkten. Cargotec har redan uttryckt hur behov och kravbilden ser ut, 

vilket har formulerats som produktmål. Därför översätts produktmålen till funktionskrav. 

Det är möjligt att andra funktionskrav skulle kunna erhållas genom att följa processen, 

men då detta är en tidskrävande uppgift väljs det helt enkelt att direkt översätta 

produktmålen till funktionskrav. 

Hur produktmålen översätts till funktionskrav åskådliggörs i Tabell 5 nedan. 

Tabell 5: Översättning till funktionskrav. 

Produktmål Funktionskrav 

Reducera tillverkningskostnader 

 

Välja lämplig tillverkningsmetod 

Produkten ska bli billigare att tillverka 

Reducera material Produkten ska bli lättare 

Kollision får inte uppstå Produkten ska passa nuvarande gränssnitt 

Följer toleranskrav Produkten ska följa de nuvarande 

toleranskraven 

Bära upp drivlinan Produkten ska bära upp drivlinan 

Tåla påfrestningar som kan uppstå Produkten ska vara hållfast 

Välja ett lämpligt material Produkten ska ha ett lämpligt material 

Korrossionsskydd ska finnas Produkten ska motstå korrosion 

Reducera monteringstiden 

 

Hål för lyftöglor eller genomgående hål 

Produkten ska ha hål för lyfthjälpmedel för 

att underlätta enkel hantering och 

montering 

Sammanhängande konstruktion Produkten ska vara en sammanhängande 

konstruktion 

Lager- och transporthanterbar Produkten ska vara enkel att lagerhantera 

och transportera 

 

4.1.4 Konstruktion- och tillverkningsmålsättning 

I steg två börjar man med att ranka kundens behov och önskemål. Här valdes att direkt 

översätta funktionskraven till konstruktionsmål samt att ranka dem. Anledningen är att 

det anses täcka kundens önskemål och behov. I steg två ska även riktlinjer sättas upp för 

att utvärdera huruvida kundens behov och önskemål uppfylls. Resultatet anses möjligt att 

utvärdera genom att tolka om uppgiften har lyckats eller misslyckats och att inga direkta 

mätningar krävs. De riktlinjer som skall uppfyllas för att avgöra om resultatet är lyckat 

eller inte är följande: 

 

 Specifikation av material 

 Specifikation av tillverkningsmetod 

 Leverans av komplett 3D-ritning 
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 Ej försvårad lagerhantering och transport 

 Analys av framtagen konstruktion genom FEM-simulering där resultatet jämförs 

med nuvarande konstruktionen 

 Pris och vikt ska vara lägre 

 Förändringarna ska leda till att Cargotec kan tänka sig att gå vidare med lösningen 

 

Funktionskraven delas in i två grupper, nämligen konstruktion, Tabell 6, och tillverkning, 

Tabell 7. Här rankas de olika funktionskraven och målsättningar sätts upp för både 

konstruktion och tillverkning. Anledningen till att de delas in i två grupper är på grund av 

att delarna i gruppen tillverkning är ett stort område att täcka. Här kommer även 

Cargotecs inköpsavdelning bistå med hjälp. 

Konstruktions- och tillverkningsmålsättningarna i tabellerna nedan rankas som antingen 

förstahandsprioritet (1) eller andrahandsprioritet (2). 

 

 

Tabell 6: Konstruktion. 

Prioritet Konstruktion Konstruktionsmålsättning 

1 Produkten ska bli lättare Minska materialmängd 

1 Produkten ska passa nuvarande gränssnitt Passa ihop med gränssnitt 

1 
Produkten ska följa de nuvarande 

toleranskraven 

Ingen förändring av toleranskrav 

1 Produkten ska bära upp drivlinan Ingen förändring av funktionen 

1 Produkten ska vara hållfast 
Genomförande av FEM-simulering 

och hållfasthetsberäkningar 

2 

Produkten ska ha hål för lyfthjälpmedel för 

att underlätta enkel hantering och 

montering 

Konstruera för lyftanordning 

2 
Produkten ska vara en sammanhängande 

konstruktion 

Sammanhängande konstruktion 

2 
Produkten ska vara enkel att lagerhantera 

och transportera 

Enkel att lagerhantera och 

transportera 

 

 

Tabell 7: Tillverkning. 

Prioritet Tillverkning Tillverkningsmålsättning 

1 Produkten ska bli billigare att tillverka Välja lämplig tillverkningsmetod 

1 Produkten ska motstå korrosion Korrosionsbeständig 

1 Produkten ska ha ett lämpligt material Välja lämpligt material 
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4.1.5 Konceptframtagning 

Vid det här laget har alla kundkommentarer samlats in och gjorts om till funktionskrav, 

produktmål har satts upp och riktlinjer har definierats. Utifrån detta påbörjades 

konceptframtagningen med brainstorming som metod för att genom kreativitet få fram 

olika idéer och lösningsförslag. 

 

Brainstorming och konceptgenerering 

I det inledande skedet av konceptframtagningen gjordes ännu en tillbakablick på 

gränssnittet detaljen ska appliceras i. Enkla skisser ritades till en början upp för hand för 

att generera nyckfulla och kreativa idéer som sedan kunde utvecklas till mer kvalitativa 

konceptskisser. Dessa skisser finns att beskåda i Bilaga 3. För varje koncept sågs 

möjligheter för vilken tillverkningsmetod som kunde vara aktuell. Det bestämdes att 

dessa idéer och skisser senare skulle ritas upp i SolidWorks då flera av dem möjligtvis 

skulle bli svåra att tillämpa utan att gränssnittet påverkas. 

För att kunna rita upp de enkla konceptskisserna i SolidWorks skapades en mall över 

gränssnittet. Anledningen var att det underlättade utvecklingen av koncepten då det fanns 

ett tydligt uppritat gränssnitt att arbeta emot och följa. På så vis gick det att undvika 

kollisioner och bespara en hel del tid. Mallen finns att beskåda i Figur 22. 

 

Figur 22: Konceptmall. 

 

Medan ritningar gjordes i SolidWorks valdes det att inte gå vidare med alla handskissade 

koncept. Detta beror dels på att lösningarna inte ansågs värda att vidareutveckla samt att 

det skulle vara väldigt tidskrävande och därmed valdes det att begränsa antalet koncept. 

Däremot behölls en del idéer och tankar ifall de skulle komma till nytta senare och 

eventuellt användas till att förbättra de koncept som ritats upp i SolidWorks. De 

lösningsförslag som tagits fram och ritats upp i SolidWorks sammanställdes tillsammans 

med växellådshuset. Sammanlagt har nio koncept ritats upp och dessa finns presenterade i 

Bilagorna 4–12. Koncepten är antingen utvecklade för tillverkningsmetoderna gjutning 

eller svetsning. 
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SWOT-analys och val av koncept 

En utvärdering av koncepten har gjorts i form av en SWOT-analys. SWOT-analyser 

används för det mesta som ett verktyg för att generera fram idéer och utveckla produkter. 

Eftersom alla koncept är ritade efter mallen bör således inga allvarliga problem med att 

tillämpa konstruktionerna uppstå. De enda bristerna som koncepten har risk att utsättas 

för gäller hållfasthetsegenskaper, tillverkning, försvårad montering samt att de kan vara 

mindre väl lämpade gentemot den befintliga lösningen. Därför har en SWOT-analys 

använts för att utvärdera konceptens potential och brister. Koncepten har utvärderats 

tillsammans med verkstadstekniker Mats Almström. Han gav synpunkter på alla koncept 

vilket hjälpte till för att väga för- och nackdelar. SWOT-analysen har utförts i tabellform 

där varje koncepts styrkor, svagheter, möjligheter och hot beskrivs. 

Under SWOT-analysen togs det även hänsyn till hur många komponenter som ingick i 

konstruktionerna. Detta var ett sätt att integrera DFM. Dock gjordes ingen djupare analys 

gällande detta utan istället listades detta som en svaghet. Dels för att konstruktionerna 

med många komponenter skulle behöva flertalet skurna plåtar och dels för att det medför 

mycket svetsning. Det ansågs i så fall vara mer fördelaktigt att optimera dagens lösning 

då den endast består av tre komponenter. DFM är dessutom en tidskrävande process om 

den görs grundligt, något som inte passar vår tidsram.  

Med hjälp av SWOT-analysen valdes två koncept ut. Ett svetsat och ett gjutet koncept 

med vardera störst potential för dess tillverkningsmetod. Inga hållfasthetsberäkningar har 

genomförts än, så någon analys av hur hållfasta konstruktionerna hos koncepten är har 

inte gjorts i detta stadie. Orsaken till att inga beräkningar utförs nu är för att bespara tid 

då nio olika koncept har tagits fram. Genom att bara ta fram två koncept kan dessa ägnas 

mer tid åt eftersom dimensionering och FEM-beräkningar är en tidskrävande process. 

Den utförda SWOT-analysen finns i Bilaga 13. Där finns kommentarer om varje koncept 

vilka används för att motivera valet av de utvalda koncepten. 

Efter SWOT-analyserna för koncepten, återstår nu endast två koncept. Särskilda 

funktioner hos koncepten, vars design inte är speciellt välutvecklad, kommer finnas kvar i 

åtanke vid vidareutveckling av ett slutgiltigt koncept. De två koncept som har valts ut är 

Koncept 7 och Koncept 8.  

 

4.2 Val av material 

I detta avsnitt kommer material väljas ut för de utvalda koncepten. Materialvalen baseras 

på tillverkningsmetoder, mekaniska egenskaper och kostnader. Ett material kommer 

väljas ut för vardera koncept. Då ett koncept är svetsat och ett är gjutet ställs således 

olika krav på materialet för vardera koncept. 

 

4.2.1 Val av material för svetsad konstruktion 

De materialegenskaper som är viktigast för en svetsad konstruktion kommer således vara 

att materialet har en god svetsbarhet, skärbarhet och hållfasthet. Utöver det är även priset 

en mycket väsentlig faktor för vårt arbete. 
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Som guide för att finna lämpliga material används Tibnors stålvalsguide [59]. Med 

guiden ringas intressanta materialgrupper som uppfyller kraven in. I Bilaga 14 finns ett 

utdrag från Tibnors stålvalsguide och där presenteras materialgruppernas egenskaper och 

prisklasser. Med hjälp av guiden ringades materialgrupperna konstruktionsstål och 

mikrolegerade stål in. Vid närmare studie upptäcktes även ett intressant material i guiden 

inom seghärdningsstål. Dessa materialgrupper samt seghärdningsstålet är presenterat i 

Bilaga 14.  

Först jämfördes konstruktionsstål med mikrolegerade stål. Priset för konstruktionsstål är 

det absolut fördelaktigaste, men vid jämförelse med mikrolegerade stål är hållfastheten 

betydligt sämre. Detta skulle påverka både dimensioner och vikten för konstruktionen. 

Därför valdes det att ta kontakt med några som är kunniga och har lång erfarenhet om 

material. 

Flertalet stålleverantörer kontaktades via mail, dock var det endast två personer som 

återkom med svar. En av dem var Hannes Johansson på Stena Stål AB. Här fördes endast 

en mailkonversation. Den andra av dem var Marie Rylander på BE Group där utöver 

mailkontakt även en diskussion via telefon ägde rum. Materialet som används i den 

befintliga konstruktionen och de krav som finns för det nya materialet presenterades. Det 

ställdes en del frågor, men den huvudsakliga frågan var om det finns något 

konkurrenskraftigt alternativ till det nuvarande materialet S355J2G3, som är ett 

mikrolegerat konstruktionsstål. I den frågan var båda företagen eniga om att det är 

mycket svårt att hitta ett ersättande material med likande eller bättre egenskaper inom 

närliggande prisklass. Anledningen är att materialet S355J2G3 tillverkas i stora 

kvantiteter och därför är priset relativt lågt i förhållande till dess egenskaper. Dock 

nämndes att för applikationer där tunn plåt används kan dyrare höghållfasta stål 

konkurrera. Dessa var dock inte lämpliga i vårt fall.  

Det seghärdningsstål som fångade intresse var SS-EN-25CrMoS4. Anledningen var att i 

guiden står det att materialet har ganska bra svetsbarhet och dessutom bra hållfasthet. 

Information om materialegenskaper finns presenterat i Bilaga 14. Men enligt företagen är 

svetsbarheten betydligt sämre än S355J2G3 samt dyrare och därför är inte detta ett bra 

alternativ för vår applikation. 

Sammanfattningsvis anses det att materialet som används i dagsläget är det bästa för en 

svetsad lösning. Detta material kommer därför användas som referensmaterial och 

jämföras med vid valet av material för det gjutna konceptet. 

 

4.2.2 Val av material för gjuten konstruktion 

Vid valet av material för gjutning är det så klart gjutbarheten som är mest relevant. 

Hållfastheten är även en avgörande faktor och då gjutgodset kommer behöva 

efterbearbetas krävs en relativt god skärbarhet. Redan i avgränsningarna gjordes valet att 

endast undersöka gjutjärn och gjutstål för ett eventuellt gjutet koncept. Anledningen till 

varför god skärbarhet eftersträvas är för att gjutningen kommer kräva efterbearbetning för 

att uppfylla de toleranskrav som finns på vissa ytor. 

För att ringa de materialgrupper inom detta område användes ett diagram från Karlebo 

Handbok [34] och Gjuterihandboken [60]. En del av detta diagram finns i Bilaga 15. I 
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diagrammet presenteras materialgrupper och dess egenskaper. Där finns även vanliga 

applikationsområden för materialen, dock togs inte applikationsområdena med i 

beaktande utan endast egenskaperna. 

Det första som kunde konstateras var att inget material bland gjutstålen har god 

skärbarhet. Därför uteslöts dessa snabbt och vid fortsatt studie av diagrammet kunde tre 

material från materialgruppen gjutjärn väljas ut då de uppfyller alla kraven. Dessa 

material var gråjärn, segjärn och aducerjärn. Enligt Gjuterihandboken är aducerjärn idag 

inte lika konkurrenskraftigt gentemot segjärnet som det var tillbaka i tiden. Anledningen 

är att kostnaden ökar på grund av värmebehandling och därför har man i många 

applikationer, där man tidigare använt aducerjärn, idag gått över till att använda segjärn. 

Utifrån denna information tolkas det som att segjärn är mer fördelaktigt ur en 

kostnadsmässig synpunkt. Vid en jämförelse mellan segjärn och gråjärn studerades 

egenskaperna mellan de båda kategorierna. Vad som kunde konstateras var att gråjärn har 

sämre skärbarhet då de hållfasta förhållandena är likvärdiga som för segjärn. 

Sedermera kontaktades, via mail, Stefan Fredriksson på det gjuteritekniska företaget 

VCast, som är ett dotterbolag till gjuteriet Holsbyverken AB. Anledningen till att denna 

kontakt togs med Stefan var dels för materialkonsultation och dels för att senare kunna få 

en kostnadsuppskattning för det gjutna konceptet. Vid dialogen med Stefan ställdes 

frågan vilket material han skulle rekommendera. Författarna berättade att materialet som 

används i nuläget är S355J2G3 och att materialet vid gjutning bör ha minst lika bra 

hållfasta egenskaper samt vara lätt att bearbeta. Stefan svarade att det såklart alltid är upp 

till kunden att avgöra vilket material som skall användas men gav samtidigt en 

rekommendation på ett material med liknande egenskaper. Materialet, vilket enligt Stefan 

används i hög utsträckning och är ett vanligt segjärn, har materialbeteckningen EN GJS 

500–7. 

Efter rekommendationen gjordes en egen jämförelse mellan EN GJS 500–7 och 

S355J2G3 för att få en bättre uppfattning om materialets egenskaper. På så vis kunde 

materialets lämplighet, för applicering i konstruktionen, på egen hand avgöras. Genom 

denna studie avgjordes att materialet var ett bra alternativ för en gjuten lösning. För 

ytterligare övertygelse kontaktades även Cargotec för att ta reda på vilken typ av material 

de använder för gjutna komponenter i liknande sammanhang. Detta var även ett sätt att 

vidga insamlingen av information från personer som arbetat med liknade frågor och är 

insatta i branschen. Enligt handledaren på Cargotec är det just segjärn de brukar tillämpa i 

liknande konstruktioner vilket då stärkte uppfattningen om att segjärn är ett bra alternativ. 

 

4.3 Beräkning och val av slutgiltigt koncept 

I detta avsnitt utförs de beräkningar som krävs för att utreda hållfastheten för koncepten. 

Sedermera väljs ett slutgiltigt koncept ut för att vidareutvecklas. 

4.3.1 Beräkningar 

Efter att materialet bestämdes påbörjades mekanikberäkningar för att kunna utföra FEM-

beräkningar på ett enklare vis. Eftersom kunskaperna var begränsade inom FEM 
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rådfrågades både handledare på Cargotec samt på universitetet för vägledning huruvida 

krafterna ska appliceras i FEM-simulationen. 

De krafter som verkar på drivlinsupphängningen är dels det moment som motorn ger och 

dels den kraft som uppstår från drivlinans viktbelastning. Det momentet motorn ger samt 

kraften från viktbelastningen som verkar vid drivlinsupphängningens infästning i ramen 

tillhandahöll Cargotec och detta är presenterat i Bilaga 16. Vid diskussion med Cargotec 

bestämdes det att drivlinsupphängningen kunde friläggas och fixeras i hålen för bultarnas 

infästning i växellådan vid FEM-simulering. Det bestämdes även att både momentet och 

normalkraften till drivlinans vikt kunde antas verka som punktlaster mitt i hålen där 

gummielementen sitter. Dessutom kunde gummielementens inverkan i konstruktionen 

ignoreras. 

Beräkningarna har utförts för två olika lastfall och anledningen är att det är två fall som 

påverkar konstruktionen, både fram och back vilket ger motsatt riktning på momentet 

som i sin tur skapar olika spänningar i konstruktionen.  

Utifrån det kända momentet gjordes först beräkningar för att omvandla momentet till 

statiska punktlaster. Därefter beräknades normalkrafterna och summerades sedan med 

punktlasterna, som ersatt momentet, till två lastfall, Lastfall A och Lastfall B. Lasterna för 

de två olika lastfallen, vilka senare appliceras i FEM-simuleringen finns att beskåda i 

Figur 25 respektive Figur 26. Eftersom fästet fixeras vid FEM-simuleringen kommer inte 

drivlinans tyngd att appliceras i FEM-beräkningen och har därför ignorerats i Lastfall A 

och Lastfall B. Normalkrafterna består dock och är en del av krafterna som verkar i 

figurerna. De fullständiga beräkningarna som gjorts för FEM-simuleringen finns i Bilaga 

17. 

 

Figur 25: Lastfall A. 

 

Figur 26: Lastfall B. 
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4.3.2 Val av slutgiltigt koncept 

Efter att krafterna för FEM-beräkningarna var bestämda gjordes en analys för den 

svetsade konstruktionen och en för den gjutna. För att utföra FEM-beräkningarna 

användes SolidWorks simulationsmodul vilket är ett finita elementanalysverktyg. I detta 

skede var kunskaperna inom denna simulationsmodul mycket begränsade och författarna 

lyckades inte med att lägga på krafterna på det sätt som diskuterats med Cargotec. Därför 

användes ett annat kraftpålägg för att komma vidare och få en analys av 

konstruktionerna.  

Den svetsade konstruktionen gav ett resultat som ansågs vara tvivelaktigt. Anledningen 

var att som konceptet hade konstruerats så förutsattes det att förstärkningar i 

konstruktionen skulle behöva läggas till. Därför betvivlades även resultatet för den gjutna 

konstruktionen då krafterna och fixeringarna hade satts på samma sätt. 

Figur 27a-b visar hur fixeringarna samt krafterna lades på för både den svetsade och 

gjutna konstruktionen. De gröna pilarna är fixeringar som är lagda på ytorna i hålen, 

vilket tydligare kan ses i Figur 28. De lila pilarna representerar krafterna, vilka i detta 

skede har lagts på hela de försänkta ytorna där gummielementeten sitter. Anledningen till 

krafterna lades på hela ytan är att kunskaperna för att lägga lasten i en virtuell punkt i 

hålens centrum inte finns. 

 

a)    b) 

Figur 27: Fixering och krafter. 

 

 

Figur 28: Fixeringspunkt. 
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För att bespara tid valdes det att ta kontakt med VCast för en kostnadsuppskattning trots 

att det fanns en osäkerhet kring resultaten som FEM-simulering gav. I det utförande som 

det gjutna konceptet var konstruerat fanns en del höga spänningar och det fanns en 

medvetenhet om att dimensionerna skulle behöva ändras. Det fanns heller ingen 

släppning på ytorna vilket krävs vid gjutning. Samtidigt ansågs det vara värdefullt att få 

VCasts synpunkter på konstruktionen och således kunna erhålla nyttig information för 

eventuell vidareutveckling av konceptet. Efter att VCast tittat på konstruktionen återkom 

de med synpunkter och även en 3D-modell som hade anpassats för gjutning. Denna 

modell visas i Figur 29 där det tydligt går se att en hel del gods tillkommit. De tidigare 

genomgående fickorna har fyllts igen. Anledningen är att fickorna kan bli svåra att forma 

samt att det kan skapas spänningar i detaljen där grovt och tunt gods ligger i anslutning 

till varandra. En annan sak som blir tydlig är att en hel del efterbearbetning kommer att 

krävas på detaljen. 

 

 

Figur 29: Godstillägg. 

 

En jämförelse av vikten mellan den 3D-modell som skickades till VCast och den som de 

skickade tillbaka gjordes i Solid Works. Vikten före godstillägget var omkring 17 kg och 

efteråt strax över 22 kg. VCast förklarade även att då detaljen har en relativt låg volym i 

förhållande till storlek kommer kilopriset bli högt eftersom en stor formmaskin erfordras i 

tillverkningsprocessen. Då prisuppskattningen är gjord för ett gods omkring 22 kg är det 

därför önskvärt att den slutgiltiga konstruktionen inte skiljer sig markant viktmässigt då 

detta eventuellt kommer påverka kostnaden för gjutningen. 

Eftersom det fanns en viss osäkerhet kontaktades handledaren på Cargotec för att 

diskutera vad de trodde om den svetsade konstruktionen och resultaten från simuleringen. 

Cargotec ansåg att den svetsade konstruktion inte var värd att gå vidare med och att 

dagens konstruktion är en bättre lösning. De tyckte istället att en fortsatt utredning 

gällande den gjutna konstruktionen skulle fortsätta. 

Under diskussionen erhölls även förslag gällande tillvägagångssättet för FEM-

simuleringarna. De ansåg att krafterna bör verka som punktlaster mitt i hålen men om 
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detta inte kunde lösas så kunde lasten låtas verka på ytorna i hålen för gummielementen 

istället för de försänkta ytorna. Deras egna beräkningar brukar se annorlunda ut men då 

de använder ett annat simuleringsverktyg var det svårt för dem att hjälpa till med detta 

och därför ansåg de att det var mest rimligt att låta krafterna verka i hålens ytor. Detta 

visualiseras i Figur 30. 

 

Figur 30: Ny kraftansättning. 

I detta skede hade svar erhållts från VCast gällande kostnaden för det gjutna konceptet, 

dock inkluderar inte detta pris någon efterbearbetning. Även en prisuppskattning från 

Peter Johansson på Cargotec kommer att erhållas. Detta efter att ha blivit hänvisade till 

honom av inköpsavdelningen. Denna kommer även inkludera efterbearbetning och 

våtlackering. Peter använder sig av mjukvaran aPriori för att genomföra dessa 

kostnadsuppskattningar.  

 

4.4 Val av tillverkningsmetod 

Detta avsnitt omfattar val av tillverkningsmetod. Konstruktionen som valdes ut i förra 

kapitlet är en gjuten konstruktion, därför kommer endast gjutmetoder att behandlas. 

Vid valet av gjutmetod användes boken Materials Selection in Mechanical Design [61]. 

Utdrag från boken finns i Bilaga 18. Genom att noggrannt beskåda de figurer som finns i 

bilagan blir det tydligt att sandgjutning är den mest lämpliga gjutmetoden. Segjärnet är av 

ferritisk struktur, detaljen är av 3D-solid form, vikten är minst 17 kg, största godtjocklek 

är över 100 mm och årsvolymen är 300 stycken. Med dessa värden eliminerades alla 

metoder utom sandgjutning. I Bilaga 18 tydliggörs detta visuellt. 

 

4.5 Designoptimering 

I denna avslutande del av produktutvecklingsprocessen utförs optimering av det 

slutgiltiga konceptet. Här erhåller konstruktionen sin slutgiltiga dimensionering och 

design. Därefter kommer kostnadsuppskattningar för den slutgiltiga lösningen tas fram. 

Efter överenskommelse med Cargotec om att gå vidare med den gjutna lösningen 

bestämdes att oavsett vad kostnaderna är så ska en komplett gjuten lösning tas fram. 

Därmed kommer inte något försök till optimering av befintlig lösning att genomföras. 

Anledningen är att fixeringar och krafter i FEM enligt Cargotecs råd inte lyckades. 

Lösningen som tas fram kommer sedan utvärderas av Cargotec. 
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FEM-beräkningar gjordes först på den nuvarande lösningen för att ha något att jämföra 

den nya konstruktionen med. Genomförandet av FEM-beräkningarna för den nuvarande 

lösningen finns i Bilaga 19.  

Enligt Cargotecs erfarenhet bör inte spänningsvidden överstiga 200 MPa och då FEM-

beräkningarna har utförts som två statiska fall bör således inte något av lastfallen 

överstiga 100 MPa. Samtidigt upptäcktes det att det vid mindre radier och i några 

områden förekom spänningar mellan 100 och 110 MPa i den nuvarande lösningen. Detta 

kan beskådas i Bilaga 19. Därför bestämdes det att försöka undvika att detta sker i 

konstruktionen men samtidigt inte lägga allt för stor vikt vid att det i något område 

förekom en något högre spänning än 100 MPa. 

För att optimera designen på det gjutna konceptet gjordes flera FEM-beräkningar där 

dimensionerna ändrades mellan varje simulering och spänningarna analyserades. Efter 

varje förändring av dimensionerna gjordes även en volym- och viktkontroll för 

konstruktionen. Anledningen till detta är att det huvudsakliga målet med den nya 

lösningen är att den både ska bli billigare samt lättare. I Bilaga 20 beskrivs 

tillvägagångssättet för optimering av det utvalda konceptet mer utförligt.  

När designen väl var färdig så gjordes en kostnadsuppskattning av Peter Johansson på 

Cargotec. Denna kostnadsuppskattning utförs som tidigare nämnts i mjukvaran aPriori. 

Denna uppskattning inkluderar gjutning, efterbearbetning och våtlackering. Peter 

Johansson ansåg att en uppskattning från ett tillverkningsföretag bör erhållas gällande 

efterbearbetningen eftersom dessa kostnader kan vara missvisande. En sammanfattning 

av verktygsanvändningen för bearbetningen som skapats i aPriori finns i Bilaga 21. 

Som tidigare nämnts erhölls även en kostnadsuppskattning från Stefan på VCast. 

Kostnaden för gjutning inklusive material uppgick till 700 SEK. Dock var detta beräknat 

på detaljvikten 22,3 kg vilket ger ett kilopris på ca 31,40 SEK. När optimeringarna var 

utförda uppgick detaljvikten till 27,1 kg. Efter att ha pratat med Stefan så framgick det att 

kilopriset blir detsamma och därmed kunde den nya materialkostnaden enkelt räknas ut. 

Stefan lyckades även få fram en grovt uppskattad bearbetningskostnad vilken uppgick till 

mellan 150-225 SEK. Denna inkluderar dock ingen kostnad för fixturer vid 

efterbearbetningen.  

De svenska priserna räknades om till euro eftersom alla andra kostnader är baserade på 

denna valuta. En euro kostade vid tillfället 9,80 SEK [62]. 

Vid ytterligare kontakt med Peter Johansson diskuterades denna uppskattade 

bearbetningskostnad vilken är betydligt lägre än den uppskattning som erhölls från 

Cargotec. Genom att kolla på fixturkostnaden framgick det att denna blir väldigt låg då 

beräkningen är gjord på 300 detaljer om året och en produktionslängd på fem år. 

Fixturkostnaden blev därför i sammanhanget försumbar.  

Genom den erhållna informationen från VCast beräknades en ny kostnad fram gällande 

gjutning och efterbearbetning. För gjutningen användes en tillverkningskostnad på 86,73 

EUR vilket är aningen lägre än den tidigare uppskattningen. För efterbearbetningen 

användes en bearbetningskostnad på 22,96 EUR vilket är den omräknade maximala 

efterbearbetningskostnaden som har erhållits från VCast. För våtlackeringen användes 

samma kostnadsuppskattning som erhållits i aPriori. 
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5. Resultat & analys 

I detta avsnitt presenteras de resultat som uppnåtts genom arbetet. Resultaten som endast 

kan beskådas visuellt kommer även analyseras i detta avsnitt för att ytterligare förtydliga 

resultatet. 

Genom produktutvecklingsprocessen valdes Koncept 7 för vidareutveckling. Detta är ett 

gjutet koncept. Materialet för den gjutna konstruktionen är segjärnet EN GJS 500-7. 

Materialets egenskaper syns nedan i Tabell 8. I tabellen presenteras även det befintliga 

materialets egenskaper. 

 

Tabell 8: GJS 500-7.  

Konstruktion Gjuten konstruktion Befintlig konstruktion 

Material Segjärn Mikrolegerat 

konstruktionsstål 

Tillverkningsmetod Sandgjutning 

Skärande bearbetning 

Plåtskärning 

Bockning 

Svetsning 

Beteckning EN GJS 500-7 S355J2G3 

Sträckgräns 320 MPa [1] 315 MPa [1] 

Brottgräns 500 MPa [1] 490 MPa [1] 

Skärbarhet God God 

Svetsbarhet Låg God 

[1]
 Sträck- och brottgränser är hämtade från SolidWorks inbyggda materialdatabas. 

Den slutgiltiga konstruktionens design presenteras nedan i Figur 31. Resultaten från 

FEM-simuleringen finns att beskåda i Bilaga 22 och Bilaga 23. De visar resultaten för 

Lastfall A respektive Lastfall B. 

 

 

 

Figur 31: Färdigställd konstruktion. 
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Genom att analysera resultaten för modellen och dess skala är det tydligt att spänningarna 

i konstruktionen befinner sig inom spänningsvidden 200 MPa. Detta eftersom en 

summering av de båda maximala spänningarna för vardera lastfall ej överstiger 200 MPa. 

Vikten för den slutgiltiga konstruktionen blir ca 22,7 kg. Gjutvikten, dvs. den vikt som 

detaljen har innan efterbearbetning blir ca 27,1 kg. Detta är viktminskning med ungefär 

8,3 kg material, då detaljen är bearbetad och klar. Den minskade materialmängden vid 

tillverkningen blev 3,9 kg/st. 

Kostnaden för material och gjutning av detaljen blev 92,90 EUR. Kostnaden för 

efterbearbetning uppgick till 117,41 EUR. Våtlackering kostar 3,60 EUR. Den totala 

kostnaden blev därför 219,71 EUR. Därmed blev den nya konstruktionen 27,71 EUR 

dyrare än den befintliga lösningen. Ett utdrag från aPriori i Figur 32 nedan presenterar 

kostnaderna som Cargotec har försett författarna med.  

 

 

        

Material Consumption     

Gross Weight (kg) 27,13       

Waste material (kg) 4,47 16%     

Net weight (kg) 22,66 84%     

          

Production Time   

  Time (h) 
Process Rate 
(EUR/h) 

Process 
Cost (EUR)   

Set up time/batch size 0,03 47,94 5,80   

Casting - - 75,21   

Machining 1,19 98,57 117,41   

Surface Treatment 0,09 40,33 3,60   

Total time 1,31       

          

cost/ hour -       

Material cost/kg 0,652       

          

Production cost 202,02       

Material cost 17,69       

Total cost 219,71       

Figur 32: Resultat, aPriori. 

 

Kostnadsuppskattningen med de uppgifter som har erhållts från VCast inklusive den 

kostnad som tagits fram för våtlackering i aPriori presenteras i Tabell 9. Den totala 

kostnaden med denna kostnadsuppskattning blir 113,29 EUR vilket en 

kostnadsreducering på 78,71 EUR jämfört med den befintliga lösningen. 

 

BEARBETAD.Initial
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Tabell 9: Resultat med uppgifter från VCast inklusive våtlackering.  

Tillverkningsmetod Kostnad (EUR)
 
 [62] 

Gjutning (inklusive material) 86,73 

Efterbearbetning 22,96 

Våtlackering 3,60 

Totalt 113,29 

 
 

Sammanfattningsvis blir den lägsta kostnaden 113,29 EUR och den högsta 220 EUR. 

Kostnadsuppskattningen från aPriori ger en kostnadsökning på 27,71 EUR och 

uppskattningen med uppgifter från VCast ger en kostnadsreducering på 78,71 EUR. 
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6. Diskussion  

Följande kapitel kommer att handla om de tankar och åsikter vi har gällande våra valda 

metoder och vårt genomförande. Det kommer dessutom att inkludera våra synpunkter 

angående resultatet. I de olika områdena redogörs det som vi anser är viktigast att 

diskutera. 

 

Om man börjar med att titta på det vetenskapliga synsättet är det uppenbart att arbetet 

framför allt har förhållit sig åt det hermeneutiska synsättet. Detta eftersom de flesta beslut 

har tagits efter tolkning och sedan motiverats. Till vår hjälp har vi fått mycket rådgivning 

av erfarna personer och företag, vilket har underlättat valen och gjort våra motiveringar 

mer solida. Under hela arbetets gång har vi varit kritiska kring till insamlad information 

och tycker därför att innehållet i arbetet är relevant. Detta har i sin tur lett till att vi har 

hållt oss inom begränsningarna men samtidigt har vi inte bortsett från kringliggande 

faktorer.  

Ett av tillvägagångssätten för att generera koncept var att göra en mall för att underlätta 

konceptframtagandet. Detta besparade oss en hel del tid och gjorde det lättare att 

säkerställa att inga fel uppstod vid genereringen av koncept.  

I det stora hela anser vi att arbetet har god trovärdighet, framför allt eftersom information 

som erhållits har levererats av personer med lång erfarenhet inom ämnena som berör 

projektet.  

Valet att göra det här arbetet till en produktutvecklingsprocess kändes väldigt naturligt 

eftersom det är en gedigen metod och vi tror att det tar fram de bästa förslagen och 

idéerna. Likaså tycker vi att metoden rensar bort de svagare lösningarna vilket stärker 

chanserna till ett bättre resultat.  

För att då fokusera på vår produktutvecklingsprocess finns det ett antal punkter som är 

intressanta att diskutera. För det första valde vi att lägga stor vikt på nulägesanalysen för 

att skapa en bättre förståelse om arbetets innebörd. En nulägesanalys görs givetvis så 

utförlig som ämnet i fråga kräver, dvs. ju mer omfattande eller komplicerat ett arbete är 

desto utförligare bör nulägesanalys göras. Vi känner att vår nulägesanalys har varit 

tillräcklig för oss själva samt att den tillhandahåller läsaren en noggrann och värdefull 

beskrivning gällande förutsättningarna. Vi tror dessutom att om läsaren redan tidigt 

hänger med på vad arbetet handlar om. Desto enklare är det då att få bra synpunkter och 

konstruktiv kritik för att förbättra eller ändra delar i arbetet. Detta är något vi anser ha 

lyckats med då vi har erhållit många bra synpunkter, framför allt från våra opponenter. 

Vad som också känns relevant att diskutera är insamlingen av kundkommentarerna. En 

del av denna insamling ansågs ha gjorts vid de första företagsbesöken då vi pratade med 

Ola Svensson och Daniel Samuelsson på Cargotec. Vi valde att inkludera dessa 

tillsammans med de andra kundkommentarerna som samlades in via enkäter som delades 

ut till utvecklingsavdelningen samt produktionen. Detta gjorde vi eftersom de direkt 

kunde kopplas till krav som sedermera översattes till produktmål. I efterhand skulle 

enkäterna som ämnades åt produktionen genomförts tidigare och på plats tillsammans 

med monteringspersonal. Detta tror vi hade ökat förståelsen. En verklig observation när 

drivlinsupphängningen monteras i trucken hade också varit en fördel. Dock monteras inte 
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dessa dagligen och vid vilken tidpunkt dessa är aktuella för montering är svårt att avgöra. 

Därmed hade det även blivit svårt att planera in ett besök för denna observation. 

När funktionskraven, som översattes från produktmålen, gjordes om till målsättningar 

gällande konstruktion och tillverkning finns det två mål som inte riktigt har tagits i 

beaktande. Nämligen konstruktion för lyftanordning och transport. Dock har dessa 

markerats som andrahandsprioritet. En lyftanordning anser vi är ganska enkelt att fixa 

genom att först borra och gänga hål där man sedan skruvar på lyftöglor. Vi har valt 

behandla detta i mån av tid. Vad gäller transportfrågan skiljer sig inte vår lösning 

nämnvärt från den nuvarande. Sedermera bör ingen extra kostnad uppstå. 

På grund av tidsbrist togs inte alla lösningarna som skissats upp för hand vidare. 

Anledningen är att tiden för att ta fram kompletta koncept var så pass tidskrävande att 

dessa sållades bort. 

De koncept som togs fram var endast aktuella för att antingen sammanfogas med svets 

eller att gjutas som ett solitt stycke. Genom att endast se till de material som var lämpliga 

för antingen svetsning eller gjutning så avgränsades sökområdet markant. För att undvika 

höga kostnader så valdes även att endast blicka mot material som har en god skärbarhet 

vilket smalnade av området ytterligare. Att komma fram till vilket material som kändes 

mest aktuellt för en svetsad konstruktion var enkelt genom Tibnors stålvalsguide. Valet 

ansågs även vara mest lämpligt enligt två oberoende källor vilka har lång erfarenhet 

gällande material. Där av finns ingen större anledning att betvivla detta resultat. 

Valet för gjutet material var dock svårare. Här sållades material först ner till segjärn men 

det fanns en viss osäkerhet om det var den mest lämpliga materialgruppen. Vid kontakt 

med VCast gavs dock rekommendation om ett vanligt förekommande segjärn som har 

snarlika egenskaper som materialet för det svetsade konceptet. Valet föll på detta material 

eftersom det är ett vanligt förekommande material och för att det förekommer i andra 

konstruktioner hos Cargotec. Materialet ansågs lämpligt eftersom materialet används i 

några andra av Cargotecs konstruktioner och att både Cargotec och VCast har lång 

erfarenhet inom området. Därmed gjordes ingen mer djupgående analys om något annat 

material kan lämpa sig bättre för det gjutna konceptet och på så vis givit ett mer 

fördelaktigt pris för konstruktionen i slutändan. Anledningen är att arbetet för en sådan 

undersökning hade blivit allt för tidskrävande. Därmed fick den tillit som finns till 

VCasts och Cargotecs kunskaper inom området vara avgörande i detta fall. 

Arbetssättet som användes för val och material anses vara utfört på ett genomtänkt och 

trovärdigt vis. Att ta hjälp av företag med lång erfarenhet inom branschen ses som en 

självklarhet då de besitter kunskaper som är svåra att erhålla inom projektets tidsram.  

Att båda materialen som valts är bra material för den applikation de ska tillämpas i är 

inget som betvivlas och resultatet anses därför vara gediget. Däremot kan det inte 

uteslutas att ett bättre lämpat material finns tillgängligt på marknaden för att reducera 

både kostnad och vikt för drivlinsupphängningen. 

Vad gällande tillvägagångssättet för FEM-simuleringen har det förts diskussioner både 

med handledare på Cargotec och universitetet. Det bestämdes att FEM-simuleringen 

skulle utföras i SolidWorks FEM-modul. Vår avsaknad av tidigare kunskaper inom detta 

område samt bristen på kunskaper inom denna modul, både hos oss och handledare på 

universitetet, har bidragit till att mycket tid fått spenderas på att lära sig denna. Detta har 
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varit mycket tidsödslande och för att överhuvudtaget hinna med att utföra FEM-

simuleringar samt presentera ett resultat har kompromisser fått göras. Krafterna och 

fixeringen av modellen i SolidWorks är inte utförd likt det sätt Cargotec 

rekommenderade oss från början då vi varken lyckats ansätta krafter eller fixeringar i de 

punkter de ansåg som mest rimliga. Därför kan resultaten från FEM-simuleringen 

ifrågasättas och är något som bör tas i beaktande. Hur stor påverkan detta har på resultatet 

är omöjligt för oss att avgöra. Förhoppningen är att det inte påverkar så pass mycket att 

dimensionerna behöver ändras om Cargotec skulle välja att använda konstruktionen. 

Efter att ha utfört FEM-analys både på det svetsade och gjutna konceptet blev vi mycket 

kritiska till resultatet. Anledningen var att den svetsade modellen såg ut att hantera 

krafterna betydligt bättre än förväntat. Misstankarna föll på att fixeringarna är placerade 

på så sätt att de kan tänkas skapa en styvhet i modellen som inte kommer finnas i en 

verklig konstruktion. Även vår handledare på Cargotec var tveksam till resultatet och 

ansåg att den nuvarande konstruktionen vara bättre. Därför föll slutligen valet på den 

gjutna konstruktionen vilken trots allt ansågs vara mer intressant att utvärdera. Det 

bestämdes att vi skulle utföra FEM-beräkningar trots att resultatet kunde vara 

missvisande. Men då konstruktionen för den gjutna detaljen är förhållandevis lik dagens 

konstruktion valdes det att utföra en FEM-beräkning även på den för att ha något att 

jämföra med. Den koniska förstärkningen som gjordes på detaljen hade utöver funktionen 

till att minska de spänningar i området som visades i FEM-simuleringen även funktionen 

att förstärka konstruktionen likt dagens lösning. På så vis minskade risken för att en 

missvisande FEM-simulering av detaljen gör att den nya konstruktionen är mycket 

svagare i samma område gentemot den nuvarande lösningen. 

Det valdes också att enbart utvärdera det gjutna konceptet istället för att försöka optimera 

den nuvarande lösningen. Hade våra FEM-beräkningar utförts så som Cargotec brukar 

genomföra beräkningarna så hade det varit en god idé att försöka optimera den nuvarande 

konstruktionen. Våra bristande kunskaper har därför påverkat projektets resultat. Vi anser 

därför för att kunna uppnå ett bättre resultat än det vi har erhållit krävs bättre FEM-

kunskaper. 

De uppgifter gällande kostnader som har tagits fram är endast uppskattningar och inga 

slutgiltiga offerter har tagits in. Dessutom inkluderas inte några transportkostnader vilket 

vi även har avgränsat oss ifrån. Dock är de kostnadsuppskattningar som har erhållits 

beräknade för en svensktillverkad produkt. Skulle det bli verklighet av den utvecklade 

konstruktionen är det möjligt att tillverkningen hamnar i Sverige. I så fall bör inte 

transportkostnaderna öka eftersom den nuvarande lösningen tillverkas i Polen. Men då 

detta endast är en utredning huruvida det går att reducera kostnader och vikt för 

konstruktionen av drivlinsupphängningen är det upp till Cargotec att avgöra om de vill gå 

vidare med konstruktionen. 

När det kommer till mängden material som har förbrukats tycker vi att vi har lyckats väl 

eftersom mängden material har minskat. Detta är fördelaktigt sett ur ett miljöperspektiv. 

Dessutom har vikten på den färdiga detaljen minskat markant. Detta underlättar 

hanteringen för monteringspersonalen. 

Till skillnad från den nuvarande lösningen är kostnaden som uppskattats gentemot det 

aktuella inköpspriset baserat på tillverkningskostnader för svensk industri. Detta påverkar 

såklart prisjämförelsen. Anledningen var att Cargotec inte hade möjlighet att uppskatta 



69 

Engström & Wilson 

vissa kostnader hos utländska tillverkare i aPriori. VCast är dessutom baserat i Sverige 

och ingår i en svensk koncern.  

Kostnadsuppskattningarna som erhållits och presenterats i resultatet har ett ganska stort 

intervall gällande kostnaderna. Gjutkostnaderna för båda uppskattningarna skiljer sig inte 

avsevärt från varandra så de uppgifterna anses trovärdiga. Våtlackeringen har endast 

uppskattats i aPriori, denna anses vara trovärdig då Cargotec använder denna 

ytbehandlingsmetod sedan tidigare och har erfarenhet av vad det brukar kosta. Det som 

uppenbart skapar en stor kostnadsdifferens mellan kostnadsuppskattningarna är 

bearbetningskostnaderna. De kostnaderna som uppskattats i aPriori bör beaktas med 

försiktighet. Anledningen till detta är att bearbetningen kan skilja sig mycket från 

verkligheten. En av orsakerna kan vara användningen av, vad vi anser, onödigt många 

verktyg. Som tidigare nämnts finns detta att beskåda i Bilaga 21. Kostnadsuppskattningen 

gällande efterbearbetning som vi har erhållit från VCast är betydligt lägre och grovt 

uppskattat av någon som har erfarenhet för denna typ av bearbetning. Därför känns denna 

mer trovärdig. Men tyckte dock att detta kändes lite väl billigt eftersom Stefan på VCast 

sa att den uppskattade tiden för efterbearbetning skulle ta 15-20 minuter. Vi tror att en 

sådan efterbearbetning tar närmare den dubbla tiden. Dels på grund av egen erfarenhet 

inom skärande bearbetning och dels att det är lätt att vara tidsoptimistisk vid en snabb och 

grov uppskattning. Därför anser vi att en slutgiltig kostnad hamnar någonstans mitt 

emellan de två kostnadsuppskattningarna. Men då vi inte lyckats erhålla en fullständig 

offert är detta omöjligt att avgöra. Vi anser dock att det är möjligt att erhålla en viss 

kostnadsreducering genom att tillämpa den nya lösningen. 
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7. Slutsatser 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som dragits utifrån både resultat och analys. 

Dessa slutsatser har använts för att besvara arbetets undersökningsfråga. 

Det koncept som valdes ut genom produktutveckling blev mer eller mindre en gjuten 

konstruktion av den nuvarande lösningen. Då alla koncept anpassades efter möjliga 

tillverkningsmetoder behövdes ingen utredning efter att konceptet hade genererats. 

Tillverkningsmetoden valdes sedermera genom valet av koncept. Det materialet som 

valdes ut lämpar sig mycket väl för gjutning och bearbetning. Dessutom är de hållfasta 

egenskaperna mycket lika den befintliga lösningens material.  

Resultaten från FEM-beräkningarna, med gjorda kompromisser, tyder på att 

konstruktionens hållfasthet inte har försämrats. Hållfastheten har snararare förbättrats. 

Vikten för den framtagna lösningen har minskat med ca 8,3 kg jämfört med den befintliga 

lösningen. Detta anses vara mycket lyckat då det var ett av målen. Dessutom har 

mängden material som förbrukas vid tillverkningen minskat med 3,9 kg/st vilket är 

positivt både i kostnads- och miljösynpunkt. 

En av kostnadsuppskattningarna för den framtagna lösningen blev högre än den befintliga 

lösningens kostnad och den andra uppskattningen visade sig vara betydligt lägre. 

Slutsatsen som således kan dras utifrån detta är att det är möjligt med en 

kostnadsreducering. Vikten kan dessutom reduceras utan att försämra hållfastheten och 

sedermera är vår undersökningsfråga besvarad. 
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Bilaga 1: Sida 1 (2) 

Engström & Wilson 

BILAGA 1: Voice of Customer – Frågeformulär till R&D 

 

Voice of Customer – Frågeformulär till R&D 

 

1. Vilket är det exakta inköpspriset per styck? Hur många köps det in varje 

år? 

 

Svar: A41997.1600, ca300 st, 192Euro/st 

 

2. Hur mycket väger detaljen?  

 

Svar: 31 kg. 

 

3. Vilka krav finns det på korrosionshärdighet? Hur behandlas det 

nuvarande materialet för att motstå korrosion? 

 

Svar: Våtlackering. 

 

4. Vilka krav finns gällande utseendet? (t.ex. ytfinhet). 

 

Svar: Inga speciella krav. Normal lackad plåt men anliggning mot 

gummikudde är kravet ca Ra 6.3. 

 

5. Det fanns kvalitetsproblem i den tidigare tvådelade lösningen. Vilka var 

dessa? Varför uppstod de? 

 

Svar: Vi hade problem med att godset i växellådan sprack. Troligtvis 

lossnade skruvförbandet och när det började glappa blev det brytkrafter 

in i växellådan. 

 

6. Hur bearbetas de olika komponenterna i växellådsfästet idag? Vilka 

tillverkningsmetoder används för varje komponent? 

 

Svar: Skärning från plåt (U:et troligtvis gasskuret, vinkeljärnen troligtvis 

vatten- eller laserskurna), bockning, svetsning, fräsning. 

 

7. Vad har M8-hålen för funktion? Behöver de en viss godstjocklek i 

området omkring de?  



Bilaga 1: Sida 2 (2) 

Engström & Wilson 

 

Svar: Uppklamring av kablage. Behöver inte någon speciell godstjocklek 

 

8. Måste växellådsfästet vara en solid detalj? Eller kan den vara i flera 

komponenter? 

 

Svar: Det kan vara flera komponenter. 
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BILAGA 2: Voice of Customer – Frågeformulär till 

produktionen 
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BILAGA 3: Skissade koncept 
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Bilaga 3: Sida 4 (7) 

Engström & Wilson 
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Bilaga 4: Sida 1 (1) 

Engström & Wilson 

 

BILAGA 4: Koncept 1 

Detta är ett enkelt gjutet koncept med en tvärliggande balk där öppna fickor 

har gjorts för att inte kollidera med växellådan. Undertill sitter två 

infästningar för växellådan. Det snedliggande staget utformades för att 

förstärka konstruktionen. Denna konstruktion är inte utformad för nuvarande 

gränssnitt, utan en adapter måste läggas till för att även oljestickan och 

drivlinsupphängningen inte ska kollidera. Eftersom detaljen gjuts kommer 

efterbearbetning att krävas på vissa ytor, då toleranskraven inte kan uppnås 

med gjutning.  

Figur 1 visar Koncept 1 och Figur 2 visar konceptet monterat på växellådan. 

 

 

 
Figur 1: Koncept 1. 

 

 
Figur 2: Koncept 1 sammanställt med växellåda.
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BILAGA 5: Koncept 2 

Även detta är ett enkelt och gjutet koncept. Likt Koncept 1 så krävs även här 

en adapter för att undvika kollision. Här finns också en smalare tvärliggande 

balk och endast ett snedliggande stag intill den högra infästningen. Detta är i 

stort sett en nerskalad variant av Koncept 1. Även här tillkommer 

efterbearbetning på en del ytor eftersom detaljen gjuts.  

Figur 1 visar Koncept 2 och Figur 2 visar konceptet monterat på växellådan. 

 

 

 
Figur 1: Koncept 2. 

 

  
Figur 2: Koncept 2 sammanställt med växellåda.
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BILAGA 6: Koncept 3 

Enkelt och helgjutet koncept likt de två föregående koncepten. Den stora 

skillnaden är att ingen adapter krävs, dvs. oljestickan kan gå genom 

drivlinsupphängningen fritt utan att kollision uppstår. Infästningarna för 

växellådan är delvis koniskt utformade för att förstärka konstruktionen. Då 

även detta är ett gjutet koncept tillkommer efterbearbetning.  

Figur 1 visar Koncept 3 och Figur 2 visar konceptet monterat på växellådan.  

 

 

 
Figur 1: Koncept 3. 

 

 
Figur 2: Koncept 3 sammanställt med växellåda.
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BILAGA 7: Koncept 4 

Denna konstruktion är sammanfogad genom svetsning. Konstruktionen 

består av två dämparfästen, två fackverksbalkar och två infästningar för 

växellådan. Dämparfästena har ett snedplan ovantill och anledningen till det 

är för att få rätt vinkel gentemot växellådan. Fackverksbalkarna svetsas 

ovanpå dämparfästena och infästningarna svetsas mellan de två balkarna. 

Ingen adapter för oljestickan behövs, utan den går fritt mellan 

fackverksbalkarna. Här kommer flera tillverkningsmetoder att krävas. Dels 

måste profiler skäras ut och en del ytor behöver bearbetas med fräsning. 

Sedan tillkommer svetsning för sammanfogning.  

Figur 1 visar Koncept 4 och Figur 2 visar konceptet monterat på växellådan. 

 

 

 
Figur 1: Koncept 4. 

 

 
Figur 2: Koncept 4 sammanställt med växellåda.
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BILAGA 8: Koncept 5 

Detta koncept består av två dämparfästen, som likt Koncept 4, har snedplan 

ovantill. Konstruktionen består också av två U-liknande profiler som svetsas 

fast ovanpå dämparfästena. Mellan profilerna svetsas förstärkningar fast för 

att öka styvheten. Utformningen av konstruktionen gör att det inte finns 

någon risk för kollision mellan oljestickan och drivlinsupphängningen. 

Utöver svetsningen krävs flera tillverkningsmetoder, dels skärning av 

profiler och bearbetning av ytor på dämparfästena.  

Figur 1 visar Koncept 5 och Figur 2 visar konceptet monterat på växellådan. 

 

 

 
Figur 1: Koncept 5. 

 

 
Figur 2: Koncept 5 sammanställt med växellåda. 
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BILAGA 9: Koncept 6 

Detta koncept är väldigt likt Koncept 5. De två stora skillnaderna är 

utformningen av förstärkningarna för profilerna och dämparfästenas 

utformning. Förstärkningarna är i form av plattor som är fastsvetsade 

liggandes ovanpå profilerna. Vid skruvarna in i växellådan sitter 

förstärkningar likt Koncept 5. Även här krävs flera tillverkningsmetoder.  

Figur 1 visar Koncept 6 och Figur 2 visar konceptet monterat på växellådan. 

 

 

 
Figur 1: Koncept 6. 

 

 
Figur 2: Koncept 6 sammanställt med växellåda. 
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BILAGA 10: Koncept 7 

Detta är ett helgjutet koncept som är ganska likt den ursprungliga lösningen. 

Materialbesparingar har gjorts i form av fickor, som finns mellan 

infästningarna för växellådan. Den U-formade utformningen skapar även 

fritt utrymme mellan konstruktionen och oljestickan. Likt de andra gjutna 

koncepten krävs efterbearbetning för att uppnå toleranskraven som finns på 

vissa ytor.  

Figur 1 visar Koncept 7 och Figur 2 visar konceptet monterat på växellådan. 

 

 

 
Figur 1: Koncept 7. 

 

 
Figur 2: Koncept 7 sammanställt med växellåda.
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BILAGA 11: Koncept 8 

Detta koncept är väldigt enkelt utformat med en tvärliggande balk och en 

fastsvetsad förstärkande balk ovanpå. Den förstärkande balken har ett 

snedplan på sidan intill växellådan, detta för att få rätt vinkel mellan 

växellådan och drivlinsupphängningen. Två raka infästningar för växellådan 

sitter fastsvetsade på den förstärkande balken. Flera tillverkningsmetoder 

kommer krävas, dels skärning och bearbetning av en del ytor.  

Figur 1 visar Koncept 8 och Figur 2 visar konceptet monterat på växellådan. 

 

 

 
Figur 1: Koncept 8. 

 

 
Figur 2: Koncept 8 sammanställt med växellåda.
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BILAGA 12: Koncept 9 

Ett koncept väldigt likt Koncept 4 och 8. Det ligger en tvärliggande balk 

som har ett snedplan vilket en förstärkande balk är fastsvetsad på. Den 

förstärkande balken är utformad som fackverk och ger därför 

materialbesparingar. De två infästningarna för växellådan är fastsvetsade på 

den förstärkande balken. Förutom svetsning tillkommer även andra 

tillverkningsmetoder, dels skärning och dels fräsning av särskilda ytor.  

Figur 1 visar Koncept 9 och Figur 2 visar konceptet monterat på växellådan. 

 

 

 
Figur 1: Koncept 9. 

 

 
Figur 2: Koncept 9 sammanställt med växellåda.
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BILAGA 13: SWOT-analys 

 

Koncept 1 

 
Strenght (styrkor) Weaknesses (svagheter) 

- Få tillverkningsmetoder 

- Förstärkt med snedstag på båda 

sidor 

- Enkel att justera konstruktion 

efter hållfasthetsberäkningar 

(p.g.a. gjutning) 

- En solid komponent 

- Kräver adapter för oljesticka 

- Komplicerad efterbearbetning 

- Svår att montera 

Opportunities (möjligheter) Threats (hot) 

- Gjutning öppnar fler 

möjligheter för 

designförändringar 

- Gjutning ger möjlighet till 

lättare konstruktioner 

 

- Gjutning och efterbearbetning 

kan eventuellt bli mer kostsamt 

i slutändan 

 

Kommentarer:  

Adapter för oljesticka är inget som är aktuellt enligt Cargotec. Dessutom 

skulle adapter orsaka utvecklings- och tillverkningskostnader.  
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Koncept 2 

 
Strenght (styrkor) Weaknesses (svagheter) 

- Få tillverkningsmetoder 

- En solid komponent 

- Kräver adapter för oljesticka 

- Svag konstruktion, endast ett 

snedstag på en sida 

- Komplicerad efterbearbetning 

- Svår att montera 

Opportunities (möjligheter) Threats (hot) 

- Gjutning öppnar fler 

möjligheter för 

designförändringar 

- Gjutning ger möjlighet till 

lättare konstruktioner 

- Lätt att förstärka konstruktion 

med snedstag 

 

- Gjutning och efterbearbetning 

kan eventuellt bli mer kostsamt 

i slutändan 

 

Kommentarer:  

Adapter för oljesticka är inget som är aktuellt enligt Cargotec. Dessutom 

skulle adapter orsaka utvecklings- och tillverkningskostnader. 
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Koncept 3 

 
Strenght (styrkor) Weaknesses (svagheter) 

- Få tillverkningsmetoder 

- Enkel montering 

- En solid komponent 

- Konisk förstärkning 

- Fritt utrymme mellan oljesticka 

och drivsupphängning 

- Ingen förstärkning i form av 

snedstag 

- Komplicerad efterbearbetning 

- Svag konstruktion vid 

oljestickan 

Opportunities (möjligheter) Threats (hot) 

- Gjutning öppnar fler 

möjligheter för 

designförändringar 

- Gjutning ger möjlighet till 

lättare konstruktioner 

- Lätt att förstärka konstruktion 

med snedstag 

 

- Gjutning och efterbearbetning 

kan eventuellt bli mer kostsamt 

i slutändan  

 

Kommentarer:  

 

Detta koncept anses vara sämre än Koncept 7 vilket även det är ett gjutet 

koncept.  
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Koncept 4 

 
Strenght (styrkor) Weaknesses (svagheter) 

- Besparing av material genom 

fackverkskonstruktion 

- Många tillverkningsmetoder 

- Många komponenter 

- Oljesticka går mellan de två 

fackverken i konstruktionen 

- Dämparfästen har snedplan, 

komplicerad bearbetning 

- Svår montering 

- Svår svetsning 

- Ingen förstärkning i form av 

snedstag 

Opportunities (möjligheter) Threats (hot) 

- En lätt konstruktion kan 

erhållas p.g.a. fackverk 

- Relativt enkelt att förstärka 

konstruktion med snedstag 

 

- Svetsning kan på en del ställen 

vara omöjlig, vilket i sin tur 

leder till svagare konstruktion 

- Vid förstärkning av snedstag 

krävs mer bearbetning och 

material 
 

Kommentarer: 

Den svåra svetsningen som konstruktionen kräver medför att den är ett 

dåligt alternativ.  
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Koncept 5 

 
Strenght (styrkor) Weaknesses (svagheter) 

- Enkel montering 

- Profilerna vilar på 

dämparfästena 

- Materialbesparing genom tunna 

förstärkta profiler 

- Många tillverkningsmetoder 

- Många komponenter 

- Dämparfästen har snedplan, 

komplicerad bearbetning 

- Svår svetsning 

- Svår att förstärka i bulthålens 

axiella riktning 

Opportunities (möjligheter) Threats (hot) 

- Tunna profiler med 

förstärkningar kan ge möjlighet 

till en lätt konstruktion 

 

- Svetsning kan på en del ställen 

vara omöjlig, vilket i sin tur 

leder till svagare konstruktion 

 
 

Kommentarer: 

Väldigt många komponenter med mycket och svår svetsning kommer 

fordras. Att konceptet är svårt att förstärka i bulthålens axiella riktning ses 

också som en stor brist, viket gör detta konceptet ses som ett svagt 

alternativ. 
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Koncept 6 

 
Strenght (styrkor) Weaknesses (svagheter) 

- Enkel montering 

- Profilerna vilar på 

dämparfästena 

- Enkel svetsning 

- Materialbesparing genom tunna 

förstärkta profiler 

- Många tillverkningsmetoder 

- Många komponenter 

- Dämparfästen har snedplan, 

komplicerad bearbetning 

- Svår svetsning 

- Svår att förstärka i bulthålens 

axiella riktning 

Opportunities (möjligheter) Threats (hot) 

- Tunna profiler med 

förstärkningar kan ge möjlighet 

till en lätt konstruktion 

 

- Svetsning kan på en del ställen 

vara omöjlig, vilket i sin tur 

leder till svagare konstruktion 

 
 

Kommentarer: 

Väldigt många komponenter med mycket och svår svetsning kommer 

fordras. Att konceptet är svårt att förstärka i bulthålens axiella riktning ses 

också som en stor brist, viket gör detta konceptet ses som ett svagt 

alternativ. 
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Koncept 7 

 
Strenght (styrkor) Weaknesses (svagheter) 

- Få tillverkningsmetoder 

- Enkel montering 

- Besparing av material 

- Förstärkt med stag 

- En solid komponent 

- Komplicerad efterbearbetning 

- Svag konstruktion 

Opportunities (möjligheter) Threats (hot) 

- Gjutning öppnar fler 

möjligheter för 

designförändringar 

- Gjutning ger möjlighet till 

lättare konstruktioner 

- Enkelt att förstärka 

konstruktionen 

 

- Gjutning och efterbearbetning 

kan eventuellt bli mer kostsamt 

i slutändan 

 

Kommentarer: 

Detta koncept anses ha störst potential för att bespara material och har på så 

vis goda möjligheter att erhålla låg kostnad. Dock kan efterbearbetningen bli 

dyr. Trots detta anses detta konceptet vara den bästa gjutna lösningen. 
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Koncept 8 

 
Strenght (styrkor) Weaknesses (svagheter) 

- Enkel montering 

- Få komponenter 

- Många tillverkningsmetoder 

- Ingen förstärkning i form av 

snedstag 

- Förstärkningsbalken har 

snedplan 

Opportunities (möjligheter) Threats (hot) 

- Går att göra godsbesparingar 

på förstärkning 

- Enkel att justera konstruktion 

efter hållfasthetsberäkningar 

- Enkelt att förstärka med 

snedstag 

 

-  P.g.a. godstjockleken krävs det 

fogberedning av svetsning 

 

 

Kommentarer: 

Detta koncept är en mycket enkel lösning och har få komponenter. Trots att 

det mer stor sannolikhet kräver fogberedning anses detta konceptet vara den 

bästa svetsade lösningen.  
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Koncept 9 

 
Strenght (styrkor) Weaknesses (svagheter) 

- Enkel montering 

- Få komponenter 

- Besparing av material i form av 

fackverkskonstruktion 

- Enkel svetsning 

- Dämparfästen har snedplan, 

komplicerad bearbetning 

- Många tillverkningsmetoder 

- Ingen förstärkning i form av 

snedstag 

Opportunities (möjligheter) Threats (hot) 

- Enkel att justera konstruktion 

efter hållfasthetsberäkningar 

- Enkelt att förstärka med 

snedstag 

- P.g.a. godstjockleken krävs det 

fogberedning av svetsning 

 

Kommentarer: 

Konstruktionen är lik Koncept 8, nackdelen är att det krävs mer skärning av 

plåt. Därför anses Koncept 8 mer fördelaktigt.  
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BILAGA 14: Jämförelse av materialgrupper för svetsning 

 



 

Bilaga 14: Sida 2 (4) 

Engström & Wilson 

 



 

Bilaga 14: Sida 3 (4) 

Engström & Wilson 

 



 

Bilaga 14: Sida 4 (4) 

Engström & Wilson 

 



 

Bilaga 15: Sida 1 (1) 

Engström & Wilson 

 

BILAGA 15: Jämförelse av materialgrupper för gjutgods 
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BILAGA 16: Hållfasthetsberäkningar – Data från Cargotec 
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BILAGA 17: Beräkningar – Punktlaster till FEM 

Figur 1 nedan visar drivlinsupphängningen i en vy från ovan och Figur 2 

visar detaljen framifrån. 

 

Figur 1: Vy från ovan. 

 

Figur 2: Vy framifrån. 

 

𝑙 = 850 𝑚𝑚 = 0,85 𝑚 

𝑙

2
=

0,85

2
= 0,425 𝑚 

𝑀 = 6560 𝑁𝑚 

𝐹 = 𝑚𝑔 = 5270 𝑁 

Figur 3 nedan visar hur momentet verkar i drivlinsupphängningen. 

Momentet verkar mitt emellan A och B som representerar infästningarna i 

ramen. 
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Figur 3: Friläggning med moment. 

 

Momentet ersätts med två lika stora krafter. 𝐹1 verkar i punkt A och 𝐹2 

verkar i punkt B likt Figur 4 nedan.  

Vi har 𝐹1 = 𝐹2 = 𝐹. 

 

 

Figur 4: Uppställning för jämvikt. 

 

Krafterna beräknas enligt nedan: 

𝑀 = 𝐹 ∗ 𝐿 [Nm]    (2) 

Σ𝑀𝑧 = 0  [Nm]     (3) 

(2) och (3) ger följande: 

↶: 𝑀 − 2 (𝐹 ∗
𝑙

2
) = 0  ⇒ 𝐹 =

𝑀

𝑙
=

6560

0,85
≈ 7720 𝑁 

 

Beroende på vilket håll momentet verkar skapas två olika lastfall. Figur 5 

visar hur krafterna verkar när ett moment läggs på moturs och detta benämns 

som Lastfall 1. Den andra figuren, Figur 6, visualiserar krafterna som 

uppstår när ett moment läggs på medurs, detta kallas Lastfall 2. 
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Figur 5: Lastfall 1, moment moturs. 

 

 

Figur 6: Lastfall 2, moment medurs. 

 

Sedermera behövs även drivlinans vikt tas i hänsyn. Enligt Bilaga 16 verkar 

en kraft på 5270 N där drivlinsupphängningen sitter monterad i ramen och 

där tyngdpunkten likt momentet är förlagt mitt emellan infästningarna. 

Därmed fördelades normalkraften i två punkter och utgör ett Statiskt 

jämviktsfall. Detta åskådliggörs i Figur 7. 

𝐹 = 𝑚𝑔 = 5270 𝑁 

𝑁1 = 𝑁2 

Σ𝐹𝑦 = 0 [N]    (4) 

Nedan beräknas fördelning av kraften: 

Σ𝐹𝑦: 2𝑁1 − 𝐹 = 0  ⇒ 𝑁1 =
𝑚𝑔

2
 

 

𝑁1 = 𝑁2 = 2635 𝑁 
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Figur 7: Statisk jämvikt. 

 

Det Statiska jämviktsfallet och Lastfall 1 summerades till ett fall. De 

krafterna som verkar tillsammans i punkterna A och B är beräknade och 

presenteras nedan. Krafternas riktning kan beskådas i Figur 8 nedan. 

 

𝐹𝐴 = 𝐹1 − 𝑁1 ⇒ 𝐹𝐴 = 5085 𝑁 

𝐹𝐵 = 𝐹2 + 𝑁2 ⇒ 𝐹𝐵 = 10355 𝑁 

 

Figur 8: Jämviktsfall och Lastfall 1 sammanlagt. 

 

Även det Statiska jämviktsfallet och Lastfall 2 summerades och åskådliggörs 

i Figur 9 nedan. Krafterna här är lika stora som i Figur 8 ovan men krafterna 

verkar åt motsatt håll. För krafterna gäller följande: 

𝐹𝐶 = 𝐹𝐵  

𝐹𝐷 = 𝐹𝐴 

 

 

Figur 9: Jämviktsfall och Lastfall 2 sammanlagt. 
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BILAGA 18: Val av tillverkningsmetod 

 

 

Figur 1 visar en kompatibilitetsmatris mellan tillverkningsmetod och 

material. Prickarna i matrisen visar vilka tillverkningsmetoder och material 

som är kompatibla med varandra. 

 

 

Figur 1: Kompatibilitetsmatris, tillverkningsmetod-material. 

 

 

 

 



 

Bilaga 18: Sida 2 (4) 

Engström & Wilson 

 

Figur 2 visar en kompatibilitetsmatris mellan tillverkningsmetod och form. 

Prickarna i matrisen visar vilka tillverkningsmetoder och former som är 

kompatibla med varandra. 

 

 

Figur 2: Kompatibilitetsmatris, tillverkningsmetod-form. 
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Figur 3 visar ett diagram med tillverkningsmetod och vikt och förhållandet 

mellan dem.  

 

 

Figur 3: Tillverkningsmetod-viktdiagram 

 

Figur 4 visar ett diagram med tillverkningsmetod och godstjocklek och 

förhållandet mellan dem. 

 
 

Figur 4: Tillverkningsmetod-godstjockleksdiagram. 
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Figur 5 visar ett diagram med tillverkningsmetod och batchstorlek och 

förhållandet mellan dem. 

 

Figur 5: Tillverkningsmetod-batchstorleksdiagram.
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BILAGA 19: FEM-beräkningar – nuvarande konstruktion 

FEM-beräkningarna för den nuvarande lösningen har utförts likt den 

beskrivning som gjordes i avsnittet Val av slutgiltigt koncept. Fixeringarna 

och krafterna för lastfallet som sker moturs kan beskådas i Figur 1. Figuren 

visar även den mesh som skapades för detaljen. Den skapades med 

SolidWorks standardinställningar vilket även gjordes för den nyutvecklade 

konstruktionen. 

 

 

 

Figur 1: Mesh. 

Efter att detaljens mesh hade skapats kunde simulationen utföras. Figur 2 

och Figur 3 visar detaljen för Lastfall A i två olika vyer för att åskådliggöra 

var spänningarna blir högst. I de röda partierna är spänningarna 100-110 

MPa. 

 

Figur 2: Spännigar, Lastfall A. 
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Figur 3: Spännigar, Lastfall A. 

 

I Figur 4 och Figur 5 nedan visas vyer över spänningarna som uppstår när 

Lastfall B appliceras i FEM-simuleringen. I de röda partierna uppnår 

spänningarna till knappt 105 MPa. 

 

Figur 4: Spänningar, Lastfall B. 

 

 

Figur 5: Spänningar, Lastfall B.
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BILAGA 20: Optimering av valt koncept 

Det utvalda konceptet har som tidigare nämnts för höga spänningar i 

konstruktionen och behövde optimeras. Flertalet beräkningar med 

förändrade dimensioner har genomförts. Nedan visas endast större 

förändringar gällande dimensioner och design. För att lättare förstå de 

förändringarna som har gjorts finns återigen det utvalda konceptet att 

beskåda i Figur 1 nedan. 

 

 

Figur 1: Utvalt koncept. 

 

Som tidigare beslutats ska inte något av lastfallen orsaka spänningar över 

100 MPa. Eftersom det utvalda konceptet erhöll spänningar långt över denna 

gräns på flertalet områden i konstruktionen behövdes omfattande 

dimensionsförändringar utföras på detaljen. I Figur 2 nedan visas det 

område i konstruktionen där spänningen är som högst. I det röda området 

som är markerat i figuren erhålls en spänning på över 360 MPa. Det gröna 

området har spänningar mellan 150-250 MPa vilket även detta är väldigt 

högt. 
 

 

Figur 2: Högsta spänningsområde. 
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Det första som utfördes var att förstärka detaljen i detta område genom en 

ökad radie samt grövre godstjocklek. Dock hade konstruktionen fortsatt 

höga spänningsområden. Därmed påbörjades större förändringar av 

designen. I Figur 3 har de två konstruktionerna lagts samman i varandra. 

Den nyare konstruktionen är transparant rödmarkerad och den ursprungliga 

konstruktionen är de mörkgråa partierna i figuren. Där det tidigare var 

genomgående fickor har det nu tillkommit gods. Anledningen är dels för att 

förstärka konstruktionen och dels för att undvika att spänningar byggs upp i 

detaljen vid gjutningen. Vad som kan beskådas i figuren är att större delar av 

detaljen har blivit grövre för att förstärka tidigare svaga partier. 

 

 

Figur 3: Förstärkta områden. 

 

Konstruktionen har även förstärkts genom att breddas koniskt mellan 

infästningarna i ramen och infästningarna i växellådan. En jämförelse mellan 

det ursprungliga konceptet och konstruktionens utförande i detta skede finns 

att beskåda i Figur 4. Detaljen till vänster i figuren är den ursprungliga 

konceptkonstruktionen och den till höger är den nu förstärkta 

konstruktionen. 

 

Figur 4: Konisk förstärkning. 
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Efter att alla förstärkningar gjorts på konstruktionen gjordes en FEM-

simulering. Spänningarna som uppstod i konstruktionen kan beskådas i 

Figur 5 och Figur 6 nedan. Figur 5 visar spänningarna som uppstod i 

Lastfall A och Figur 6 visar spänningarna som uppstod i Lastfall B. Inget av 

de röda områdena i båda figurerna överskrider 85 MPa och de gröna 

områdena ligger inte över 55 MPa. Detta var ett betydligt bättre värden 

gentemot den tidigare konstruktionen. 

 

Figur 5: Spänningar Lastfall A. 

 

 

Figur 6: Spänningar Lastfall B. 

 

Därefter genomfördes en granskning av vikten för konstruktionen. Önskvärt, 

som tidigare sagts, är att vikten helst inte bör bli mycket högre än 22 kg. 

Vikten för denna konstruktion låg närmare 27 kg, vilket ansågs vara så pass 

mycket högre att en ökad kostnad skulle förekomma. Eftersom spänningarna 

inte var speciellt höga bedömdes det att utrymme för godsbesparing fanns 

och att konstruktionen skulle utvecklas vidare. 
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Därmed gjordes ett antal försök att finna en design med lägre vikt utan att 

spänningarna i konstruktionen ökade markant och dessutom befann sig 

under 100 MPa. Detta resulterade i den konstruktion som åskådliggörs i 

Figur 7.  

 

 

Figur 7: Avlättad konstruktion. 

 

Konstruktionen blev betydligt lättare samtidigt som spänningarna inte ökade 

nämnvärt och låg under 100 MPa. Vikten uppgick till drygt 22 kg. De 

avlättningarna som har utförts gällande konstruktionen kan beskådas i Figur 

8, där det grönmarkerade är den avlättade konstruktionen och det 

transparanta området är den föregående konstruktionen. 

 

Figur 8: Jämförelse före och efter avlättning. 
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Därefter gjordes en del försök till förbättringar av konstruktionen, dock blev 

utfallet av detta att spänningarna ökade i lokala punkter eller att lösningen 

ansågs sämre. Denna konstruktion bedömdes därför vara bra och svår att 

förbättra avsevärt utan att spänningarna ökar. 

Vidare fortsatte arbetet med att optimera konstruktionen för gjutning genom 

att skapa släppningar på detaljen samt att anpassa den för efterbearbetning 

genom att upphöja de nedre gula ytorna från det omkringliggande godset. De 

anpassningar som har gjorts kan ses i Figur 9 vilken innehåller två vyer av 

detaljen. De gulmarkerade ytorna är de som kräver efterbearbetning. 

 

 

Figur 9: Anpassad för efterbearbetning. 

 

Efter att alla förändringar hade gjorts och konstruktionen ansågs vara klar 

gjordes en sista FEM-simulering för att säkerställa hållfastheten. 

Förändringarna hade inte påverkat spänningarna nämnvärt utan värdena var 

fortfarande vara godkända. Efter förändringarna steg även vikten en aning 

till 22,7 kg. 
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Figur 10 visar hur en gjuten modell skulle kunna se ut. På de rödmarkerade 

ytorna har en arbetsmån lagts eftersom ytorna ska efterbearbetas. De röda 

ytorna upptill har även lagts släppning på för att möjliggöra gjutning. I 

figuren syns endast halva detaljen och det gula planet representerar 

delningsplanet. Denna figur förtydligar ytterligare var efterbearbetning 

kommer krävas. När modellen väl är fylld och fått arbetsmån ökar även 

vikten. I detta utförande väger detaljen 27,1 kg. 

 

 

Figur 10: Gjutmodell. 

För att tydliggöra skillnaden i mängden material kan Figur 11 nedan 

beskådas. Det grönmarkerade området är den bearbetade konstruktionen och 

det transparant rödmarkerade området är det bearbetade materialet. 

 

Figur 11: Före och efter bearbetning. 
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BILAGA 21: Sammanfattning av verktygsanvändning 
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BILAGA 22: FEM-resultat för slutgiltigt koncept, Lastfall A 
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BILAGA 23: FEM-resultat för slutgiltigt koncept, Lastfall B 
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