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Sammanfattning 

Trenden inom svensk industri är att man tar hem mer och mer av sin 

tillverkning som varit utomlands. Svensk industri ligger långt fram när 

det kommer till teknik och automatisering, och av den anledningen kan 

man producera till låga kostnader ”in house”.  

På Rottne Industri AB tillverkar man skogsmaskiner. Man tillverkar två 

typer av maskiner, skördare och skotare. Skördarens uppgift är att kapa 

och kvista av träden och skotarens uppgift är att forsla bort träden ifrån 

skogen. Både skördarna och skotarna finns i olika modeller. Alla dessa 

modeller har en ramuppbyggnad som är snarlik. 

Tillverkningen av dessa ramar sker idag i gamla fixturer. Alla modeller 

har inte en fixtur och därför använder man fixturer som inte är anpassade 

till vissa modeller. Detta ger stora variationer mellan ramarna som 

svetshäftas ihop i dessa fixturer innan de sätts in i en robotsvets.  

Målet med detta arbete var att ta fram en ny fixtur som kunde 

implementera så många som möjligt av de sju olika typer av ramar som 

svetsas i fabriken. Man ville även förbättra arbetsmiljön för operatörerna 

då de gamla fixturerna var väldigt oergonomiska. Det fanns här en 

önskan att få till en lättare arbetssituation och en mer ergonomisk fixtur, 

samtidigt som resultatet alltid skulle hålla sig inom angivna toleranser. 

Genom att jobba efter en produktutvecklingscykel och med väl utvalda 

teorier kunde en fixtur modelleras fram som kunde implementera sex 

utav de sju modellerna. Fixturen blev halvautomatisk då den ställer in sig 

själv mellan modellerna vid val av modell, men där vissa moment med 

att spänna fast plåtarna sker manuellt. Intressanta lösningar har tagits 

fram när det kommer till hur man jobbar med fixturen där bland annat ett 

sätt att jobba med magneter blev utmärkande. 

Resultatet blev en fixtur som Rottne Industri började tillverka under 

arbetets gång, men som på grund av problem i deras bearbetningsmaskin 

inte hann bli färdig. Fixturen håller på att färdigställas medan detta 

arbetet skrivs klart.  
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Summary 

Swedish companies bring home more and more of there production to 

Sweden. The knowledge of automation and technology, in general, are 

high amongst Swedish companies, and because of that the benefits of 

production abroad is decreasing. Production in-house is nowadays most 

companies goal. 

Rottne Industries AB is producing forestry machinery. They are 

manufacturing two types, harvesters and forwarders. The harvester is 

cutting and delimbing, and the forwarders job is to transport the logs out 

of the forest. Both types of machines are available in different models, 

and most of the frames have a similar construction. 

Today the frames are manufactured in old welding fixtures and some of 

the models are welded in fixtures that they aren’t adapted for. This leads 

to big variations between the frames of the same model and the robot 

who finishes the welding are having big problems to find its position. 

The aim of this report was to construct a new welding fixture that could 

handle as many of Rottne Industries frames as possible. And also to 

make the working environment as god and ergonomic as possible. 

The report has been following a product development cycle and known 

theories about the subject. A half-automatic fixture was the result and six 

out of seven frames was implemented in the fixture. Different solutions 

for the details was made, where a different way to work with magnets 

where interesting. 

The result was a fixture who Rottne Industries was starting to 

manufacture, but because of problems with a processing machine the 

time for the report ran out before the fixture was completely done.  
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Abstract 

Målet med detta arbete var att ta fram en svetsfixtur till Rottne Industri 

AB. De hade problem med tillverkningen av sina ramar till deras 

skördare och skotare. Man använde sig av gamla fixturer som inte var 

anpassade till alla modeller som svetshäftades. En 

produktutvecklingscykel användes för att strukturera arbetet och 

resultatet blev en automatiserad fixtur som kunde implementera sex av 

de sju ramar som Rottne Industri tillverkar. Fixturen blev ett ergonomiskt 

lyft för operatörerna och intressanta lösningar med hur man jobbar med 

fixturer togs fram.   

 

Nyckelord: Fixtur, automation, konstruktion, svetsning, PLC, 

elektromagneter  
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Förord 

Detta examensarbete har utförts som den sista delen av 

högskoleingenjörsutbildningen i maskinteknik, inriktning 

produktutveckling vid Linnéuniversitetet. Arbetet har skett på Rottne 

Industri AB under tidsperioden 2018-01-16 till 2018-05-29. Detta 

examensarbete togs fram efter en dialog med platschefen på Rottne 

Industri AB, Joakim Ragnarsson och platschefen på fabriken i Lenhovda, 

Jens Svensson. 

Vi vill tacka vår handledare Samir Khoshaba och examinator Izudin 

Dugic för stöd och vägledning genom projektet. Ett tack även till Mats 

Almström för hjälp med utrustning vid experimentet. 

Vi vill även ge ett stort tack till Jens Svensson på Rottne Industri AB för 

ett gott samarbete. Vi vill tacka Allan Johansson för värdefull 

information runt bearbetningsprocesserna och Kurt Ingemarsson för att 

han hjälpt till och delat med sig av sin erfarenhet om fixturer. 

Peter Budai ska ha ett stort tack för värdefull information runt svetsning 

och elektromagneter. 

Ett tack ska även riktas till Mattias Lidén på SMC och Sigvard Vågerdal 

på Mitsubishi för hjälp inom deras expertisområden. 

 

 

Andreas Magnusson    &      Simon Heller 

Växjö 21 maj 2018 
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1. Introduktion 
 

En kort presentation av mål, syfte och bakgrund, samt hur arbetet är avgränsat. 

1.1 Bakgrund  

Inom svensk industri går trenden för produktion mot ”In house” istället för 

outsourcing. Produktioner hämtas hem från låglöneländerna tillbaka till 

bygden. Detta är något som företagen är stolta över samtidigt som de ser 

fördelar med att ha all kompetens och tillverkning i sin direkta närhet.  

En annan faktor som bidrar till att många företag väljer att hämta hem sin 

produktion är att Sveriges industrier ligger långt fram i att digitalisera och 

automatisera sin produktion. Automationen av produktionen gör att faktorer 

som låga operatörslöner inte är lika konkurrenskraftiga när det gäller en 

produkts slutliga ekonomiska bärighet. Fokus har även delvis flyttats från 

tillverkningskostnaden till fördel för korta beslutsvägar och kvalité. Att 

automatisera produktion kräver teknisk förståelse och hög kompetens. Detta 

medför att man i Sverige hittar höga löner inom industrin [1]. För att kunna 

bibehålla den höga standarden krävs det att svensk industri ständigt 

utvecklas och ligger i framkant.  

Ett av många områden där utvecklingen verkligen har tagit fart är 

skogsindustrin. En viktig del av skogsindustrin är avverkning av skog. Man 

vill avverka snabbare, skonsammare och samtidigt få ut maximalt med 

användbart material ur skogen. Då detta till största del sker maskinellt ställer 

det nya krav på skogsmaskinerna. 

När man pratar om skogsmaskiner syftar man ofta på ett terränggående 

motorfordon som används i skogsbruket. De vanligaste typerna av 

skogsmaskiner där kortvirkesmetoden tillämpas är skotare och skördare. 

 

Figur 1: Skördare H14 en mellanstorlek av Rottne Industri 
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Skördare är som namnet antyder den maskin som skördar skogen. Dagens 

maskiner utför fällning, kvistning och kapning i ett moment. Skördaren 

består av en arm med ett skördaraggregat på. Kapningen styrs i realtid efter 

det mest efterfrågade virket. Under tiden avverkningen sker loggas GPS-

koordinater och mängd uppkapat virke så att skogsägaren och efterföljande 

processer kan följa avverkningen i realtid. 

 

Figur 2: Skotare F11 en av Rottne Industris mindre skotare. 

 

Skotare är den maskin som tar vid efter skördaren. Skotaren fraktar ut virket 

ur skogen för vidare transport via lastbil. Skotaren består av en arm med en 

gripklo som används för att lasta virket på den egna lastbärande delen. 

Maskinerna som används i skogsindustrin blir mer och mer kundunika. 

Marknadens krav på möjligheten att skräddarsy produkten efter kundens 

behov ställer stora krav på flexibilitet i tillverkningen. Samtidigt ska 

ledtiderna vara korta och kvalitén hög. Detta gör att produktionen snabbt 

behöver kunna ställas om från en modell till en annan utan större 

ansträngning för operatören samtidigt som kvalitén bibehålls [2].  

För att lyckas med detta går utvecklingen mer och mer mot att använda 

automatiserade omställningar i produktionen. Genom att använda 

automatiserade omställningar erhåller man en rad fördelar, bl.a. kortare 

ställtider, mindre belastning för operatören, mindre risk för olyckor och en 

direkt feedback om status. Genom att minimera operatörernas inverkan i 

omställningen av en process elimineras också en stor del av fel pga. den 

mänskliga faktorn.  

1.2 Problembeskrivning 

På Rottne Industri tillverkar man olika typer av skogsmaskiner. På deras 

avdelning i Lenhovda svetsas alla de olika ramverken till skogsmaskinerna. 

I dag använder man sig av gamla fixturer för att häfta ihop de olika 

plåtdetaljerna innan ramarna sedan helsvetsas i en robotsvets. 
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Figur 3: Befintlig fixtur 

För att en fixtur ska ge det resultat man vill är det många parametrar att 

tänka på, till exempel hur man positionerar plåtarna som ska svetsas med 

tanke på svetszonens påverkan på materialet [3]. Eller att detaljerna har 

fixerats i frihetsgraderna ordentligt så det inte sker förflyttningar under 

häftningen [4].  

När en svetsfog har lagts så påverkas materialet av värmen och det bildas 

spänningar i materialet när det kyls, vilket medför att plåtarna vill röra sig i 

förhållande till varandra. Här är viktigt med rätt spännelement och rätt 

spännkraft för att hålla plåtarna i position [5]. 

Dagens fixturer på Rottne Industrier är gamla och de uppfyller inte alla 

dessa parametrar och framförallt häftar man idag flera modeller i samma 

fixturer, vilket de inte är utvecklade för från början. Att använda samma 

fixtur till olika ramar kräver att fixturen är utformad och automatiserad efter 

alla ramar som ska implementeras [6] [7]. En automatiserad fixtur kan ha 

rörliga delar av olika varianter, ex hydraulik eller pneumatik [8] alternativt 

servomotorer som ställer fixturen i position.   

Idag sker all uppsättning och fastsättning manuellt på Rottne, vilket innebär 

att om inte fixturen är ordentligt konstruerad så hamnar felkällan ofta i 

operatörens händer. Det finns en stor risk att resultatet varierar från operatör 

till operatör och varje produkt blir unik.  

Resultatet blir olika från gång till gång, och man får problem inte bara under 

häftningen utan även när ramarna ska svetsas i robotsvetsen. Det finns 

svårigheter i dagsläget att skriva ordentliga program för robotsvetsen då det 

skiljer så mycket mellan produkter som i teorin borde vara lika. 

Man får även problem då ramarna efter robotsvetsen ska svetsas ihop med 

andra ramdetaljer i skogsmaskinerna. Och problemen sprider sig sedan 
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vidare genom montering. Eftersom dessa ramar är en del av 

grundkonstruktionen på skogsmaskinerna så blir det fel i alla steg i 

processen om det blir fel på ramen. 

Problemformuleringen lyder således: 

”Hur kan man optimera en svetsfixtur att passa olika modeller och göra den 

enkel att använda för operatören med korta ställtider samtidigt som resultatet 

och toleranserna alltid blir lika.” 

1.3 Mål  

I den här studien ska vissa delmål uppfyllas. Det första delmålet är att göra 

en nulägesanalys för att studera kritiska moment i monteringen och 

svetsning samt undersöka nuvarande fixtur för att lokalisera möjliga 

felkällor.  

Det andra delmålet blir att hitta likheter eller punkter i rymden som alla 

olika modellerna av ramar uppfyller. Det vill säga punkter som är möjliga att 

sätta som gemensamma stödpunkter för alla modeller i fixturen. 

Det tredje delmålet är att konstruera en modell av en fixtur där så många 

olika modeller som möjligt kan passas in i. Utvecklandet av denna modell 

ska ske i CAD miljö i detta fall SolidWorks, vilket är det program som 

Rottne Industri använder. Konstruktionen ska underlätta för operatörerna 

samtidigt som ställtiderna ska vara minimala och den färdiga produkten ska 

hålla sig inom angivna toleranser. Om fixturen kräver automatisering ska 

även detta tas i beaktande. 

1.4 Syfte 

Syftet med arbetet är att få en djupare förståelse för konstruktionslösningar, 

både när det gäller fixturer och automationer, men även en ökad förståelse 

för processen om hur man tar fram en ny produkt på ett effektivt sätt. 

Syftet med arbetet för Rottne Industri AB är att man ska få en jämnare 

produktion på sina ramar, minska ställtiderna och att operatörerna ska få en 

bättre arbetsplats.  

1.5 Avgränsningar 

Avgränsningar i detta arbete finns framförallt i tid men även i form av 

budget och tillverkning. 

• Tiden avgränsas av examensarbetet slutdatum. 
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• Rottne Industri har en avsatt budget för att ta fram och tillverka en ny 

fixtur.  

• Samt att göra kostnadseffektiva konstruktionstekniska lösningar 

anpassade för tillverkning ”In House”. Man vill tillverka och bearbeta 

alla detaljer i den egna maskinparken, och här finns en avgränsning i vad 

och hur man kan konstruera detaljer. 
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2. Metod 

För att på bästa sätt hitta en lösning till en flexibel svetsfixtur till Rottne 

Industri så kommer olika vetenskapliga metoder att användas.  

2.1 Forskningsmetod 

Detta är en fallstudie där ett specifikt fall kommer undersökas och 

utvärderas, och även förbättras och testas. Det kommer i första hand jobbas 

mycket med primärdata [9]. Primärdata kommer vi hitta i ramarna som ska 

häftas, men också i fixturerna som redan finns.  

Sekundärdata kommer också finnas med i bilden, där till exempel olika sätt 

att röra detaljer eller hålla fast detaljer finns med. Men även det mesta av 

tekniken som kommer implementeras i modellen, tex krafter i en pneumatisk 

cylinder. 

För att få fram en modell som ska vara både operatörsvänlig och exakt i 

toleranserna kommer både en kvalitativ [10] och en kvantitativ metod att 

användas. 

2.2 Kvalitativ metod 

Erfarenhet är en värdefull kunskapsbank och på Rottne Industri finns många 

svetsare med erfarenhet just när det gäller fixturer. För att komma åt denna 

kunskap kommer en nulägesanalys genomföras på de gamla fixturerna men 

också intervjuer med svetsoperatörerna generellt. Samtal kommer även föras 

med konstruktörerna av ramarna på Rottne Industri. 

Detta är viktigt då fixturen inte bara ska kunna fixera alla modellerna, utan 

den ska även konstrueras så att den blir lättarbetad för operatörerna. 

För att få in kunskap om hur man använder fixturer på andra företag 

kommer även studiebesök på Volvo i Braås att genomföras. Deras fixturer 

kommer studeras och även samtal med konstruktörer på Volvo som jobbar 

just med fixturutveckling. 

2.3 Kvantitativ metod 

För att kunna ta fram en modell till fixturen kommer ramarna att studeras 

både i verkligheten och i 3D-cad modeller. Utmaningen ligger här i att hitta 

fixpunkter i rymden som överensstämmer mellan modellerna alternativt att 

hitta fixpunkter som lätt kan förflyttas mellan modellerna vid modellbyte. 

Fixpunkterna ska lokaliseras och modelleras i 3D-cad, varefter en modell 

kan tas fram.  
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Varje fixpunkt ska sedan innehålla någon form av fasthållning av plåtarna 

som ska svetsas ihop. Dessa hållare ska utformas och implementeras i 

modellen så att plåtarna håller sig inom angivna toleranser. Detta 

utvecklingsarbete kommer också ske i 3D-cad tillsammans med hela 

fixturen.  

När en färdig fixtur är framtagen ska alla detalj- och 

sammanställningsritningar sedan tas fram i 2D-ritingar för tillverkning och 

bearbetning. 

Fixturen kommer sannolikt behöva någon form av styrning mellan 

modellerna, och här kommer en programvara tas fram för styrning med 

PLC. 

2.4 Vetenskapligt förhållningssätt 

Det vetenskapliga synsättet som används i detta arbete är ett positivistiskt 

synsätt [11]. Det är väsentligt att vara så objektiv som möjligt, och allt ska 

kunna bevisas genom olika prövningar. I detta arbete är det fakta och 

verkliga siffror som ska genomsyra arbetet, och inte tolkningar eller känslor. 

2.5 Vetenskapligt angreppssätt 

Detta arbete kommer angripas abduktivt [12]. Arbetet kommer börja med 

empiriska studier och vissa slutsatser kommer härifrån att få bevisas 

deduktivt. Det finns många parametrar i detta arbetet så det kommer löpande 

ske ett arbete mellan induktion och deduktion.  
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3. Teori 

Teorin som använts i detta arbete grundar sig i hur arbetet har utförts efter 

produktutvecklingens cykel. De olika stegen som projektet gått igenom 

innehåller alla sin del av teori och vissa teorier har använts löpande genom 

flera av stegen [13]. 

3.1 Produktutveckling  

Det finns många sätt att jobba för att ta fram en ny produkt. För mer 

komplexa produkter sker produktutveckling vanligen i projektform. I projekt 

sätts ett team ihop för att tillgodose de olika delarna av expertis som krävs. 

Produktutvecklingen är en process och sker därför i steg. Varje produkt är 

unik och därför blir även processen för varje produktutveckling unik. En väl 

definierad process ger följande egenskaper:  

Kvalitetssäkring och planering: Det finns en struktur att följa vilket gör att 

viktiga steg inte faller bort och det är lättare att upprätta en tidsplan. Gantt-

scheman är ett exempel på en form av tidsplan i form av ett flödesschema 

som visualisera processerna på en tidslinje och kan med fördel användas. 

Strukturen kan även fungera som ett grindsystem där nästa steg i processen 

inte kan påbörjas innan föregående steg är slutfört [14]. 

Ledning och koordination: Fördelen med att ha en bra struktur gör att det 

lättare att fastställa de olika rollerna i teamet samtidigt som hela processen 

blir lättare att överskåda och utvärdera av ledaren [14]. 

Förbättringar: I en bra struktur sker kontinuerlig granskning och 

dokumentation av processen. Inför varje nytt steg går teamet tillsammans 

igenom det föregående steget. Alla medlemmarna i teamet kan identifiera 

möjligheter och bidra med förbättringar och synpunkter i processen [14]. 

En generell beskrivning av en generisk produktutvecklingsprocess består av 

sex steg, se Figur 4. 

 

Figur 4: Generisk produktutvecklingsprocess. 

3.1.1 Planering 

Planeringen är det första steget i produktutvecklingsprocessen. Detta steget 

utförs innan det finns ett projektgodkännande. I planeringssteget identifieras 

möjligheterna som styrs av marknadsbehovet eller företagets strategi. När 
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planeringssteget är avslutat ska det finnas en produktplan. I produktplanen 

finns uppdragsbeskrivning om produktens målmarknad, affärsmål och 

projektets begränsningar [14]. 

I fallet som rapporten behandlar baseras behovet av en ny produkt på ett 

problem som ska lösas. 

För att hitta en bra lösning gäller det att först analysera och förstå problemet. 

Det är lätt att gå för snabbt fram med att hitta en lösning på ett problem utan 

att egentligen förstå grunden till problemet. Lösningen kan då bli en ytlig 

lösning som kringgår själva problemet och blir en tillfällig lösning, eller en 

omständlig lösning. Att ta reda på och grundligt analysera det verkliga 

problemet är oerhört viktigt i planeringsstadiet [13]. 

För att förstå problemet görs olika studier beroende på produkten. Det kan 

vara att observera en process eller att göra intervjuer med befintliga 

användare. Det kan även vara att gå ner i detaljer på en befintlig produkt 

som inte fungerar korrekt rent tekniskt, och förstå varför produkten inte 

uppfyller sin funktion för att utveckla en ny bättre produkt.  

Ett bra sätt att börja jobba med problemet är att göra sketcher och modeller. 

När man tecknar ner det på papper är det lättare att visualisera själva 

problemet och blir då lättare att förstå. Framförallt blir det lättare för en 

grupp att förstå varandra än om man bara diskuterar problemet [13]. 

Det är också viktigt att definiera kontexten som produkten befinner sig i. 

Omkringliggande miljö är viktig för att förstå och att få med sig alla 

parametrar i en lösning. Beroende på produkt så är olika typer av variabler 

intressanta, som till exempel vilka som använder produkten eller var man 

använder produkten [13] [14]. 

Användarscenarion görs genom att man grundligt går igenom olika 

fabricerade scenarier som produkten användas i såväl avsedda som 

oavsedda. Ur dessa scenarion hämtas krav som produkten bör eller ska 

uppfylla. Användarscenario gör att man får ut målen med produkten, alltså 

produktmålen [13]. 

När problemet är definierat görs en utvärdering på behovet och av 

användarna. Man kan här använda sig av produktmålen och utvärdera dem 

för att kunna värdera dem mot varandra. Målet med definitionen och 

utvärderingen är att överföra och rangordna kraven och behoven på 

produkten till mätbara data och sedan göra det till krav på produkten. Utan 

mätbara data är det svårt att avgöra om produktens egenskaper tillgodoser 

användarnas behov i nästa process som är konceptutvecklingen. 
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3.1.2 Konceptutveckling  

I detta steget av produktutvecklingen gäller det att använda sig av kraven 

satta sen innan och ta fram olika koncept på produkten. Nyckeln i ett lyckat 

projekt är att man tar fram olika koncept och tänker utanför boxen. Alla 

idéer ska vara välkomna här, för att få fram något nytt behöver man ge sig ut 

på okänd mark [13]. 

Det är lätt att man i detta steget fastnar för en lösning, och att man här börjar 

jobba på detaljer på just den lösningen. Det är även viktigt om man jobbar i 

grupp att alla får göra sin röst hörd och tillåts komma med idéer. Att fastna 

för en ide eller utesluta vissa personers idéer är inte gynnsamt för denna 

process, utan här ska alla koncept tas i beaktande [13]. 

Koncepten ska sen utvärderas och man tar här fram metoder för hur man ska 

designa koncepten. Olika undergrupper tas fram beroende på vad detaljen i 

produkten ska göra, eller bestå av. Det kan till exempel vara olika sätt att 

skapa en rörelse eller en viss typ av material som detaljen ska bestå av. Även 

här gäller det att använda sig av brainstorming och tänka utanför boxen [14] 

[13]. 

Nästa steg är att designa de koncept som är möjliga. De undergrupper man 

tog fram i föregående steg utvärderas och bara de möjliga lösningarna tas 

med. Man kombinerar sedan dessa undergrupper med varandra för att 

designa olika koncept med varierande lösningar. Man får här fram olika 

detaljerade koncept som man skissar ner, antingen enklare skisser eller 

direkt i 3d-cad [14] [13]. 

De olika koncepten utvärderas mot varandra. Det gäller att få fram ett 

koncept som är den mest optimala lösningen. Ett effektivt sätt att göra detta 

på är med hjälp av konceptsållningsmatriser för att väga alternativen mot 

varandra. I konceptsållningsmatriser väljer man ett av koncepten man tagit 

fram som referens och utvärderar hur väl det andra koncepten uppfyller 

kraven i förhållande till referenskonceptet [13]. 

Man gör en jämförelse mot produktmålen och värderar koncepten med ”+”, 

”-” eller ”0” mot referenskonceptet. Man väger sen in värdet på 

produktmålen så att resultatet blir i förhållande mot vad som faktiskt är 

viktigast med produkten [13]. 

Det koncept som sen får den högsta rankningen är det koncept som bör 

väljas att jobba vidare med.  

3.1.3 Utveckling på systemnivå 

Att utveckla arkitekturen handlar om att hitta rätt design på alla undersystem 

i konceptet. Man går här tillbaka till användaranalyserna för att bryta ner 
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dem till krav på undersystemen. När man bryter ner användaranalyserna så 

ser man vad som krävs av undersystemet, det kan vara ett gränssnitt mot ett 

annat undersystem eller ett energiflöde mellan två undersystem [14]. 

Det väsentliga med detta steget i processen är att man hittar undersystemens 

krav och hur man ska lösas dem så att de i sin tur uppfyller produktmålen 

som är satta sedan tidigare i processen. Men även att det finns en tydlig 

produktarkitektur som beskriver hur de olika undersystemen samverkar [14]. 

3.1.4 Detaljutveckling 

I den här fasen görs en fullständig dokumentation av produktens samtliga 

unika delar. Komponenter som ska köpas från underleverantörer identifieras. 

Sättet som produktens unika delar ska tillverkas och monteras på samt 

geometri, toleranser och material fastställs. Produktens kostnad kan 

uppskattas och beräknas [14]. 

3.1.5 Testning och vidareutveckling 

I detta steget verifieras att konceptet håller för kraven som var ställda på 

produkten, risker som designen kan utgöra undersöks. Att validera konceptet 

kan göras på flera sätt. Ett sätt är om konceptet kan valideras av faktiska 

siffror, ett mått med en given tolerans. Produkten kanske ska passa i 

någonting och det är det enda kravet. I detta steg är det vanligt att man har 

en eller ett par prototyper att verifiera och visa upp [14]. 

Ett annat sätt att verifiera att konceptet håller är att använda sig av en 

designpanel som får validera konceptet som har tagits fram. Det finns två 

olika typer av panel man bör jobba med, antingen en panel av användare 

eller framtida köpare av produkten, eller använder man sig av en panel 

bestående av experter inom det område produkten befinner sig i [13]. 

3.1.6 Produktionsupptakt 

I detta steget förbereds produktionen för den nya produkten. Verktyg 

tillverkas och arbetskraften tränas för att möta eventuella 

produktionsförändringar. En provbatch eller en prototyp tillverkas och 

granskas noga. Produkterna i provbatchen levereras ibland till särskilt 

utvalda kunder för ytterligare en utvärdering. Efter produktionsupptakten 

implementeras produkten i ordinarie produktion, vilket brukar ske succesivt 

[14]. 
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3.2 Fixturer 

För att få ner kostnader på produkter som serietillverkas kan fixturer vara ett 

lämpligt verktyg. En fixturs uppgift är att göra tillverkning eller bearbetning 

tids- och kostnadseffektivt samtidigt som man ser till att produkterna alltid 

blir repeterbara [15]. 

En fixtur kan vara små konstruktioner för enkla detaljer till stora avancerade 

konstruktioner implementerade i till exempel en automationsprocess. 

Fixturens uppgift är att hålla fast och säkra detaljer medans de bearbetas. 

Den enklaste formen av en fixtur kan vara ett vanligt skruvstycke, där biten 

som ska bearbetas spänns fast [16]. 

En fixtur ska kunna placera och hålla detaljen i förhållande till 

bearbetningsprocessen så att relationen mellan detaljer eller verktyg alltid är 

densamma. Beroende på vilka toleranser och relationer som är viktiga låses 

detaljerna i en del eller alla frihetsgrader [17] [4].  

Det är även viktigt att spännelementen är utförda på rätt sätt, detta för att 

undvika märken i detaljerna som spänns fast. Beroende på material som ska 

hållas i fixturen bör spännkraft och elementutförande tas i beaktande [5]. 

De grundläggande reglerna för att lokalisera detaljer är att positionera anhåll 

och stöttor, ha toleranserna på tillverkande detaljer i beaktande, utforma 

anhåll och stöttor så att det inte går att använda dem på fel sätt och att så ofta 

som möjligt se till att man lägger anhåll mot bearbetade ytor. Man försöker 

ofta undvika att ha mer anläggningsyta än nödvändigt, se Figur 7 [16]. 

Vid toleransmåttsättning ska man försöka ligga på mellan 20 och 50 procent 

av vad toleranserna är på detaljen som ska bearbetas. Till exempel om ett hål 

ska borras inom en tolerans på ±.01 mm, så bör toleransen i fixturen ligga på 

mellan ±0.02 och ±0.05 mm [17]. 

Vid fixturdesign ska man också försöka ha så mycket distans som möjligt 

mellan anhållen, detta medför att mindre antal anhåll används och ger full 

kontakt mellan anhåll och detalj.  

Anhåll, stöttor och klämmor som håller detaljer eller stödjer detaljer kan 

med fördel vara kalibreringsbara. Fördelen med kalibreringsbara punkter är 

framförallt vid större fixturer, där inställningar kan behövas efter 

tillverkning av fixturen. Detta kan ske med gängor på anhåll som kan 

justeras med antingen stoppskruvar eller shimsbrickor. 

För att få en detalj att vara låst i rymden behöver man låsa den i alla 

frihetsgrader. En detalj som är helt fri kan röra sig tolv olika riktningar [16]. 

Figur 5 visar ett objekt med tre axlar, eller plan, och hur rörelser kan uppstå 

utmed dessa. 
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Figur 5: Frihetsgrader [17] 

För att låsa fast detaljen i sina frihetsgrader använder man sig av anhåll, 

stöttor och olika typer av klämmor. Beroende på hur många frihetsgrader 

man vill beröva från detaljen så använder man sig av olika många 

fixpunkter. [17] [7] 

Vid användning av tre punkter låser man detaljen i fem riktningar, och vid 

användning av fem punkter låser man detaljen i åtta riktningar. 

 

Figur 6: Tre och fem låsta punkter 

För att låsa detaljen i alla riktningar behöver man låsa den i sex punkter, 

vilket även kallas för 3-2-1 metoden, Figur 7. 
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Figur 7: Sex låsta punkter 

3.3 Svetsning 

Svetsning är ett sätt att sammanfoga två eller flera arbetsstycken. 

Detta kan göras med eller utan tillsatsmaterial. Det finns många typer av 

svetsmetoder. Man brukar skilja på tryckande och smältande svetsning. Vid 

smältsvetsning upphettas arbetsstyckena som ska sammanfogas till 

respektive smältgräns och smälts samman, detta kan göras med eller utan 

tillsatsmaterial. Exempel på smältande svetsning är gassvetsning, TIG, MIG 

och MAG men även lasersvetsning. Vid trycksvetsning används ett tryck 

som pressar samman arbetsstyckena, detta kan göras med eller utan värme. 

Exempel på tryckande svetsning är punktsvetsning och pressvetsning [18]. 

3.3.1 Svetsegenspänningar 

Den värmetillförsel i arbetsstycket som de flesta smältsvetsningsmetoder 

orsakar medför alltid att spänningar i materialet uppstår när det svalnar. 

Dessa kallas svetsegenspänningar och ger upphov till svetsdeformationer. 

Detta beror på att det smälta materialet drar ihop snabbare än omgivande 

material när det svalnar. Det egenskaper som styr svetsegenspänningarna 

och svetsdeformationernas storlek är främst materialets 

värmeledningsförmåga, värmekapacitet och längdutvidgningskoefficient 

[19] [18]. 

Svetsföljdens har stor betydelse för hur svetsdeformationerna uppstår och 

var egenspänningarna uppstår. Med en genomtänkt svetsföljd kan 

svetsegenspänningarna motverka varandra. Svetsningen kan även planeras 

så att värmetillförseln används som förvärmning av intilliggande material 

för att motverka svetsegenspänningarna. Dock kan förvärmning av en 

konstruktion som är inspänd, förhindrad att röra sig i längdled, öka 

svtesegenspänningarna i konstruktionen [19] [18]. 

När arbetsstycket är fixerat under svetsproceduren ökar omfattningen av 

svetsegenspänningarna samtidigt som deformationerna orsakade av 

svetsningen minskar [19]. 
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Deformation på grund av svetsegenspänningar 

Deformationer i samband med svetsning kan definieras i två kategorier: 

deformationer förorsakade av krympning vinkelrätt mot svetsriktningen och 

deformation förorsakade av krympning längs med svetsriktningen. Intressant 

för den här rapporten är vinkeldeformeringar som sker i plåtar som svetsas 

vinkelrät mot varandra, se Figur 8. 

 

Figur 8: Vinkeldeformation (vänster) och förhållande mellan vinkel och antal strängar. [20] 

Vinkeldeformationerna styrs av svetsegenspänningar som i sin tur styrs av 

antal strängar, se Figur 12 och Figur 8. Detta då mängden tillsatsmaterial, 

som ökar vid fler antal strängar, står i proportion med mängden tillförd 

värme [19] [21]. 

För att göra enklare beräkningar på vilka krafter som uppstår av 

vinkeldeformationen så kan följande ekvation användas: 

 

𝑀 =  
𝐸∗ 𝑡3

12(1−𝑣2)
(

𝑙1

𝑙2
) ∗ 𝜃   (1) 

M = Moment [Nm] 

E = Youngs Moduls [N/𝑚2] 

𝜃 = Vinkelförändringen [rad] 

𝑣 = Poissions konstant  

t = tjockleken på vertikalt stående plåt [m] 

𝑙1= bredden på vertikalt stående plåt [m] 

𝑙2= längden på vertikalt stående plåt [m] 
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Figur 9: Förklaring till symboler i ekvation (1). 

Fördelarna med en enklare beräkningsekvation är att då det finns väldigt 

många parametrar som påverkar deformationen vid svetsning finns det också 

många felkällor. Dessa minimeras vid den förenklade ekvationen. En annan 

fördel är att man har möjligheten att använda sig av de material och den 

utrustning som uträkningen faktiskt avser.  

 

Nackdelen med en förenklad beräkning är att den kräver värden från en 

provsvetsning för att fungera [22]. 

3.3.2 Magnetisk blåsverkan 

Vid bågsvetsning bildas ett magnetfält kring ljusbågen. Det magnetiska 

fältet rör sig runt elektroden som leder svetsströmmen och ner i 

arbetsstycket, se Figur 10. Magnetfältets kraft och storlek är i proportion 

med strömstyrkan. Normalt sätt är magnetfältet symmetriskt och orsakar då 

inga problem. Magnetisk blåsverkan är den magnetiska kraft som uppstår 

när magnetfältet blir osymmetriskt.  

 

Figur 10: Magnetfält 
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Det är ett större problem med magnetisk blåsverkan vid svetsning med 

likström än med växelström. Detta för att växelströmmen ger upphov till 

snabba polbyten i magnetfältet vilket medför att magnetfältets påverkan på 

svetsningen blir mindre [18]. 

Den magnetiska kraften kan göra att smältan och svetssträngen förflyttas i 

sidled från fogen, att strängbredd och inträngning påverkas och att slagg och 

gasskydd blir sämre vilket kan orsaka föroreningar eller porer i materialet. 

Orsaker till osymmetriska magnetfält; att återledaranslutningen är 

osymmetrisk, arbetsstycket är osymmetrisk och inducerade magnetfält i 

arbetsstycket orsakade av svetsströmmar [19]. 

Permanentmagnetiska fält  

Permanentmagnetiska fällt orsakas av andra komponenter som ger upphov 

till magnetism eller remanens. Med remanens avses en kvarsittande 

polarisering i materialet efter påverkan av magnetism. Exempel på 

komponenter som orsakar permanentmagnetiska fält är lyftmagneter, 

magnetbord, fixturmagneter och hållmagneter [18]. 

Elektromagneter och magnetisk blåsverkan vid gasmetallbågsvetsning i stål 

Elektromagneten ger vare sig upphov till magnetisk blåsverkan eller sämre 

inträngning av svetsen i arbetsstycket. Elektromagneter lämpar sig för 

fixturering av arbetsstycke under häftsvetsning men med restriktion för 

värmeutveckling. Värmeutveckling vid häftsvetsning är generellt för låg för 

att påverka magneternas lindningar så att hållkraften avtar [23]. 

3.3.3 Gasmetallbågsvetsning 

En ljusbåge skapad av en strömkälla smälter kontinuerligt en automatiskt 

frammatad elektrod omgiven av en skyddsgas. Detta är en form av 

smältsvetsning och benämns ofta som MIG eller MAG. Skillnaden mellan 

MIG (Metal Inert Gas) och MAG (Metal Active Gas) är skyddsgasen. En 

inert gas är oftast en ädelgas. En inert gas reagerar inte kemiskt med sin 

omgivning och således inte med smältan i svetsfogen. Vanligen används 

argon eller helium. Är gasen aktiv så reagerar den med smältan. En effekt av 

en aktiv gas är att ge bättre legeringsegenskaper, djupare genomträngning 

och mindre mängd sprut. Aktiva gaser är ofta blandningar mellan ädelgaser 

och andra föreningar ex koldioxid blandat med argon [18]. 

Elektroden är normalt upplindad på en spole som brukar finnas nära 

matarverket. Elektroden som smällts kan vara solid, metallpullverfylld eller 

fluxfylld och valet av elektrod beror på vilka egenskaper svetsen ska ha, 

vilket svetsläge som är möjligt och vilka material som sammanbinds. 

Elektroden finns solid i diametrarna 0,6 – 1,2 mm och fylld i diametrar 1,0 – 

1,6 mm [18]. 



18 

Heller & Magnusson 

Strömkällan som används vid MIG/MAG-svetsning är oftast en 

stegomkopplad likriktare. Dessa består av en transformator, likriktare och 

induktor. Spänningen ställs genom att man ändrar antalet aktiva varv av 

lindningar på transformatorns primärsida [18]. 

  

Figur 11: Svetskomponenter [24] 

Användningsområdena är många både inom industri och reparationsarbeten. 

Svetsmetoden kan användas för svetsning av många olika material även 

icke-järnmetaller och medger de flesta svetslägen. Används ofta för 

tunnplåtssvetsning men kan med stränguppbyggnad och förvärmning även 

svetsa grova material, se Figur 12 [25]. 

 

Figur 12: Svetsning av grova material med stränguppbyggnad 

3.3.4 Nästning/Häftsvetsning 

Häftsvetsning eller nästning är en benämning som används när man med 

korta svetssträngar, häftor, sammanfogar arbetsstycken inför helsvetsning 

eller montage, se Figur 13. Detta görs för att hålla bitarna på plats under 

svetsningen och för att undvika kantförskjutningar. Det är ett enkelt och 

billigt sätt att snabbt fixera arbetsstycken [18] [19]. 
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Figur 13: Häftsvets 

3.3.5 Robotsvetsning 

En robotcell består normalt av en robot som styr svetsningen i 4–6 

frihetsgrader, axlar, en manipulator som utökar frihetsgraderna genom att 

förflytta arbetsstycket i ytterligare en eller flera rörelseaxlar och en 

svetsströmkälla samt svetsutrustning. 

 

Figur 14: Schematisk bild över en robotcell 

Manipulatorn är ofta uppbyggd i två stationer. Medans roboten svetsar i den 

ena stationen så kan den andra plundras och laddas, se Figur 14. 

Manipulatorn kompletterar svetsrobotens rörelsefrihet så att alla fogar ska 

kunna nås och att svetsningen utförs i optimalt läge. Det förekommer 

robotceller med flera robotar och manipulatorer detta främst i produktioner 

med snabba ställtider exempelvis inom bilindustrin [18]. 

3.4 Elektromagneter 

Magneter har stora användningsområden inom allt från industrin till 

medicinsk och elektrisk utrustning. Med framsteg inom magnetisk vetenskap 

och teknologi har tekniker om höga magnetiska fält gett inte bara 
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möjligheter inom den magnetiska läran utan också nya utmaningar inom den 

magnetiska teorin. Det är en utveckling som går ständigt framåt [26]. 

Inom industrin är en av de vanligaste magneterna att använda 

elektromagneten. Med elektromagneten får man fördelen att man kan styra 

magnetismens tillstånd.  

En elektromagnet är uppbyggd med koppartråd runt en kärna av järn. För att 

få ett magnetiskt fält går en elektrisk ström igenom koppartråden, se Figur 

15. Beroende på vilken typ av järnkärna man använder sig av kan 

magnetfältets styrka variera. Styrkan på magnetfältet kan även styras med 

hjälp av hur många varv som koppartråden är virad runt kärnan, men även 

av strömstyrkan som går genom tråden [26]. 

 

Figur 15: Elektromagnetiska fällt 

De vanligaste elektromagneterna använder sig av likström i koppartråden då 

detta ger fasta nord- och sydpoler på magneten. Magnetismen ligger kvar så 

länge strömmen är tillsatt och slås strömmen av försvinner magnetismen 

[26]. 

3.5 Maskinbearbetning 

Med maskinbearbetning avses här en skärande och spånavskiljande 

maskinbearbetningsoperation. Ett maskinbearbetningssystem består vanligen 

av tre huvudkomponenter, verktygsmaskin, verktyg och arbetsstycke. 

Spånavskiljande bearbetning används för att avskilja material från 

arbetsstycket för att uppnå önskad form, tolerans och ytjämnhet. De tre 

vanligaste formerna av skärande bearbetning är svarvning, borrning och 

fräsning [25] [27]. 

Huvudrörelserna vid svarvning är rotation av arbetsstycket i förhållande till 

ett vanligen fast enkeleggat verktyg. Svarvningen består av tre rörelser: 

• rotation av arbetsstycket. 
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• längsgående matning, verktyget förflyttas i arbetsstycket 

längsgående axel. 

• radiell matning, verktyget förflyttas in mot eller ut från 

arbetsstyckets roterande centrumaxel. 

Svarvning delas in i två typer, utvändig och invändig bearbetning. Vanliga 

deloperationer är längdsvarvning, formsvarvning, gängsvarvning, 

avstickning och borrning [27]. 

Vid fräsning består huvudrörelsen av en rotation av verktyget och en 

rätlinjig rörelse av arbetsstycket. Fräsning är en bearbetningsmetod som 

möjliggör framställning av mycket varierande ytformer med hög ytjämnhet 

och höga toleranser. Verktyget rör sig i förhållande till arbetsstycket i ett 

antal frihetsgrader, beroende på maskin, vilket gör att komplexa former kan 

erhållas. Verktygets utformning varierar mycket och avgörs av vilket 

material som ska avverkas och vilken geometri om skall uppnås.  

 

Figur 16: Medurs fräsning med pinnfräs. 

Borrning avser alla metoder för framställning av invändiga cylindriska hål. 

Huvudrörelsen är rotation av verktyg eller arbetsstycke. Borret som är det 

avverkande verktyget består av fäste, kropp, spår, släppningsyta, tväregg och 

huvudegg. Den avverkande delen är huvudeggen, spåren i borret har till 

uppgift att föra bort spånen från hålet, detta är mycket viktigt för att hålla 

nere temperaturen på borret. Bra spånfrånskiljning och låg 

värmeutvecklingen vid borrning är avgörande faktorer för livslängden på 

verktyget. För att underlätta spånavskiljningen och hålla temperaturen nere 

används ofta skärvätska [27]. 

3.6 Toleranser 

Det finns inga exakta mått. Det går således inte att tillverka en detalj med 

exakta mått. För att avgränsa hur stort mätfelet som tillåts använder man sig 

av toleranser. Toleransområde väljs efter vad detaljen har för 

användningsområde. Generellt är tillverkningskostnaden proportionell 

gentemot valet av toleransområde. Ju snävare toleransområde desto högre 

tillverkningskostnad. Det är därför viktigt att inte ha snävare toleranser än 
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vad detaljen eller konstruktionen kräver. Ett toleransområde väljs efter 

storlek och läge. Men när en detalj ska tillverkas efter en ritning räcker inte 

enbart toleranser för att beskriva tillverkningsnoggrannheten hos en detalj. 

Man beskriver även på ritningen hur toleranserna förhåller sig till varandra i 

form, riktning, läge och kast. I Figur 17 visas hur dessa toleranser delas upp 

ytterligare samt deras ritningssymboler [27]. 

  

Figur 17: Ritningssymboler för form- och lägestoleranser 

3.7 Computer Aided Design 

Computer Aided Design eller CAD som det mer vanligen benämningen är i 

grunden ett designverktyg som designern kan använda för att skapa 3D-

modeller i. Detta är ett effektivt sett att både visualisera idéer och utvärdera 

dem. En handskiss kan importeras till 3D-verktyget och ligger sedan till 

grund för utformningen. De flesta underleverantörer tillhandahåller idag 3D-

modeller av sina produkter vilket gör att även dessa kan importeras och 

användas i 3D-verktyget. Utvärderingen kan senare göras med hjälp av olika 

integrerade verktyg exempelvis, simulering av tillverkning och montering. 

3D-modellerna kan senare användas för att få feedback från uppdragsgivare, 

generera ritningsunderlag för tillverkningen eller som 

marknadsföringsunderlag [28]. 

SolidWorks är ett program framtaget av Dassault systems och är ett 3D-

programverktyg som är till för att skapa och simulera 3D-modeller. Ur dessa 

modeller kan man även ta fram 2D- och 3D-ritningar både som 

detaljritningar tillverkningsritningar och sammanställningsritningar. 

De flesta CAD program har någon form av simulation eller analysprogram 

integrerat. I SolidWorks finns ett simulationsprogram som grundar sig i 
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FEM (Finite Element Method). Detta simuleringsprogram används till att 

göra komplicerade beräkningar på modeller när det gäller fysiska problem 

eller processer.  

FEM analys har blivit en form av universal metod för att lösa varierande 

komplicerade beräkningar på konstruktioner. Metoden används inom 

områden som mekanik, hållfasthet i konstruktionslösningar, 

flödesberäkningar men även inom gjutteknik [29]. 

Generellt kan FEM analys hantera godtycklig geometri, varierande 

materialegenskaper, godtyckliga krafter och andra typer av påverkningar, 

godtyckliga gränsvillkor och tidspåverkade materialegenskaper, krafter och 

gränsvillkor.  

 

Figur 18: Mesh (vänster) och Kraftanalys 

Programmet bryter ner konstruktionen i små element, kallat mesh, för att sen 

göra beräkningar på varje element, se Figur 18. Summan av alla små 

element läggs sedan ihop och man får fram hur konstruktionen påverkas av 

krafterna som konstruktionen simuleras för. Detta ger en klar bild över 

konstruktionens delar och var den största påverkan kommer hamna, se Figur 

18 [28] [14]. 

3.8 Pneumatik / Hydraulik 

De flesta industriella processer kräver att utvalda objekt utför någon form av 

rörelse. Det kan vara rotationsrörelser, linjära rörelser eller en kombination 

av flera rörelser. 

Dessa rörelser går att skapa på flera olika sätt, ett sätt är att förflytta objekt 

genom tryck i slutna system. Hydraulik eller pneumatik är båda sådana 

system. Hydraulik jobbar genom att en vätska sätts under tryck och sätter 

kolvar i rörelse. Ordet kommer från grekiskans hydra som betyder vatten 

och aulos för rör. Idag använder man nästan uteslutande oljebaserade system 

när det gäller hydraulik [30]. 
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Pneumatik kommer från grekiskans pneumn som betyder vind och är ett 

system som sätter gaser under tryck. Det vanligaste idag är vanlig luft som 

sätts under tryck genom en kompressor, men det finns även system som 

använder kväve. 

Användandet av hydraulik alternativt pneumatik skiljer sig i att pneumatiken 

jobbar lite mjukare medan hydrauliken kan jobba under mycket högre tryck 

och således få ut högre krafter i kolvarna [30]. 

 

Figur 19:Genomskärning av linjär cylinder med kolvstång [31] 

I många utföranden används linjära cylindrar som i Figur 19. Denna är 

uppbyggd med ett cylindriskt hölje som har en öppning i vardera änden. 

Inne i cylindern finns en kolvstång med en tätningsring. När mediet 

trycksätts i ena änden vill kolvstången förflytta sig mot den motsatta sidan 

med lägre tryck. 

Både hydraulik och pneumatik jobbar enligt samma princip. Ett slutet 

system sätts under tryck och olika typer av styrventiler sätter tryck på en 

sida av en kolv. Detta gör att kolven vill förflytta sig framåt. Man kan styra 

trycket på mediet genom en regulator och på så sätt uppnå de krafter som är 

bäst lämpade för applikationen [30]. 

 

Figur 20: Exempel på schematisk bild av cylindrar och ventil 

För att styra hastigheten som kolven rör sig med används en strypbackventil 

i ändarna på cylindern. Detta gör att mediet stryps på vägen ut och således 

minskar kolvens hastighet. 
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Det finns en uppsjö av olika typer av cylindrar, allt ifrån linjära till 

roterande. Och det finns även en mängd olika tillbehör för olika typer av 

styrningar och regleringar av mediet.  

För att räkna ut krafterna som en cylinder ger använder man sig av formeln: 

𝑃 =
𝐹

𝐴
    (2) 

Där P är trycket i N/𝑚2 (Pa), F är kraften i N och A är arean i m2. Det är 

vanligt att man har trycket i systemet uttryckt i bar, vilket har en relation 

mot Pa som 1 bar = 0.1 MPa [32]. 

Arean i detta fallet motsvarar kolvens area inne i kammaren. Beroende på 

vilken typ av cylinder det rör sig om kan arean se olika ut. Är det en 

kolvstång till cylindern sitter denna på ena sidan av kolven och man får då 

två olika krafter ur cylindern beroende på att kolvstången tar upp en del av 

arean som trycket verkar på. 

De flesta cylinderkamrarna är just cylindriska och det innebär att arean som 

kolven har är enligt: 

𝐴 =
𝜋𝑑2

4
   (3) 

Har cylindern en kolvstång blir arean som används 

𝐴 = 𝐴1 − 𝐴2  (4) 

Där A1 är kolvens area och A2 är kolvstångens area. [32]  

 

3.9 Programmable Logic Controller 

Programmable logic controller, benämns PLC, är en form av industriell 

dator. Den första PLC:n kom i USA i slutet på 1960-talet och har utvecklats 

mycket sedan dess. 

En PLC är utvecklad för att klara industrins tuffa miljö och med sitt enkla 

programmeringsspråk och förmåga att styra processer är den därför högst 

lämplig att använda i industriella processer [33]. 

Man kan använda ett PLC både till maskinstyrning som processtyrning 

beroende på vilken typ av applikation som ska styras. I en maskinstyrning 

styrs allt med digitala signaler, vilket innebär att all styrning är antingen 

”till” eller ”från”, alternativt ”hög” eller ”låg”. Detta är en form av enkel 

styrning som är vanlig inom tillverkningsindustrin för att styra maskiner, till 

exempel för att förpacka livsmedel eller pressa plåt [15]. 
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Med processtyrning styr man med analoga signaler, vilket innebär att en 

utsignal eller insignal har ett flytande värde. Till exempel mellan 0 till 20 

mA, eller 0 till 10 V. Detta används mycket för att styra servomotorer eller 

andra processer där rörelser eller styrsignaler behöver vara följsamma [33]. 

Det finns många olika sätt att styra processer med ett PLC, antingen direkt 

kopplat till de styrobjekt som ska styras eller med hjälp av olika bussystem 

som kommunicerar med externa moduler i maskinen. Fördelen med ett 

bussystem i applikationen är att man oftast slipper en väsentlig mängd 

kabeldragning till PLC:n, och det är förhållandevis enkelt att lägga till 

styrenheter i applikationen. 

 

Figur 21: Exempel på PLC program 

Programspråket i ett PLC kan vara i ladder format, genom funktionsblock 

eller en kombination av de båda. Alternativt kan man programmera i IL, 

Instruction list. Det är ett programspråk som är förhållandevis enkelt att lära 

sig, men kan ändå göra avancerade program, se Figur 21 [33]. 

 

3.10 Människa-Maskin 

HMI (Human Machine Interface) är gränssnittet mellan människa och 

maskin. Det är viktigt att man skapar ett bra HMI, som operatören har lätt 

för att använda och förstå. Det är väsentligt inte bara säkerhetsmässigt utan 

också för att underlätta operatörens arbetssituation. Beroende på applikation 

kan man skapa ett HMI som är generellt eller individuellt anpassat. Man kan 

till exempel ha olika inloggning för olika operatörer så att inställningarna är 

anpassade för varje operatör. Det kan vara anpassningar efter till exempel 

datorvana eller språkkunskaper [24]. 
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Det väsentliga är att sättet att jobba är enkelt och effektivt. Det ska vara lätt 

att förstå till exempel en display. Information kan lätt bli för mycket och det 

gäller att visa endast det som är nödvändigt för operatören att se. 

Gränssnitten kan variera sig mycket, det kan vara till exempel knappar, en 

display eller en dator som man styr ifrån. Det beror på vad applikationen 

behöver för input från operatören. 

3.11 Ergonomi 

Det finns många vinster med en ergonomisk arbetsplats, dels håller sig 

människor friska på lång sikt och man får dessutom en mer effektiv 

produktion. Företag och organisationer når ökad lönsamhet i sin verksamhet 

om man integrerar ergonomiska aspekter. Bland annat genom högre 

produktivitet och attraktiva arbeten [34]. 

Att jobba med kroppen är bra för hälsan om det görs på rätt sätt. Många 

arbeten är inte utformade med tanke på hur kroppen påverkas, och det finns 

många sätt att arbeta som är direkt skadliga. Att ha ett monotont arbete är ett 

exempel. Ett monotont arbete påfrestar kroppen oerhört mycket i längden 

[35]. 

Det är viktigt ur ergonomisk synvinkel att ha ett varierande kroppsligt 

arbete. Om arbetet i sig är enformigt bör arbetsplatsen kunna justeras så att 

olika kroppsliga utföranden kan tillämpas. En justerbar arbetsplats har även 

fördelen att den passar olika typer av människor. Alla människor ser inte 

likadana ut och att kunna anpassa arbetsplatsen till sina egna mått är en stor 

fördel [35]. 

Andra arbetssätt som man vill undvika är att arbeta över huvudet eller att 

behöva sträcka ut sig för att nå någonting. Detta påfrestar också kroppen 

mycket och kan leda till långtidsskador på kroppsdelar. Det optimala 

arbetsområdet i armbågshöjd ligger 200–300 mm framför operatören, se 

Figur 22 [15]. 

 

Figur 22: Optimalt arbetsområde i armbågshöjd. 
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Ungefär hälften av alla arbetsskador i Sverige är belastningsskador, och 

många av dessa går att undvika genom att ge arbetsplatsen en bra 

utformning. 

3.12 Misstagssäkring 

Misstagssäkring inom tillverkningsindustrin används främst för att bygga 

bort fel orsakade av operatörerna men även för att verifiera att underhåll 

följs. Fixturer utformas så att bitarna bara kan läggas i på rätt sätt, eller så 

styrs processen så att operatören inte kan fortsätta innan en givare har 

registrerat att en bit är i rätt läge. Underhåll byggs in så att en maskin stannar 

efter ett visst antal cykler och signalerar service. En servicetekniker måste 

godkänna servicen innan maskinen åter går att använda. Fördelaktigt är om 

misstagssäkringen förbereds redan i designutformningen av produkten vilket 

gör den enklare att tillverka [36]. 

Misstagssäkring delas ofta in i hårda och mjuka begränsningar. Hårda 

begränsningar är rent mekaniska hinder medans mjuka kan vara skyltar, ljus 

eller signaler. Hårda begränsningar är såklart säkrare än mjuka och därför 

brukar de mjuka begränsningarna kompletteras med att ett aktivt val måste 

göras för att processen skall fortgå [37] [36]. 

Inom Lean kallas misstagssäkring för Poka-Yoke. Ordet kommer 

ursprungligen från Toyotas produktionsutveckling och lanserades i börja på 

1960-talet [37]. 
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4. Genomförande 

Genomförandet av denna fallstudie har följt produktutvecklingens steg.  

 

Figur 23: Produktutvecklingens olika steg. 

4.1 Planering 

Projektet började med ett möte ute på Rottne Industri AB, där en genomgång 

gjordes om problematiken runt Rottnes tillverkning av de olika ramarna. 

Man hade vid detta tillfälle valt ut 7 olika ramar till företagets 

skogsmaskiner som man har en snarlik konstruktion på. Målet och 

önskningen från Rottnes sida var att få fram en svetsfixtur som kan hantera 

så många av de sju ramarna som möjligt.  

 

Figur 24: Bakstycke, H21. 

Ramarna det handlade om var bakstycken på företagets skördare och skotare 

se rödmarkering Figur 24. Dessa ramarna är grunden till hela maskinens 

uppbyggnad och således en väldigt viktig del i konstruktionen. Bakstyckena 

svetsas sen ihop med en mitt- eller framdel och bildar fundamentet som 

maskinerna byggs på. 
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Figur 25: CAD-modell av ram 

Ramarna består av ett flertal plåtar som häftas ihop. När dessa plåtar har 

häftats på plats använder man sig av en robotsvets som helsvetsar ramen.  

Problematiken runt ramarna var flera, se Problembeskrivning.  

4.1.1  Nulägesanalys 

Rottne Industri har delar av sin tillverkning belägen i Lenhovda. Här svetsas 

och bearbetas mycket av företagets grövre detaljer. Bakstyckena är en av 

detaljerna som tillverkas här.  

En nulägesanalys gjordes i Lenhovda där möjlighet fanns att följa nuvarande 

tillverkningsprocess. Man jobbade med mycket manuella operationer. 

Beroende på vilken modell som ska tillverkas hämtas rätt fixtur in med truck 

från ett kallförråd beläget ca 200 meter utanför produktionshallen. Med hjälp 

av en truck lyfter man in den fixtur som man ska använda och ut den som 

användes till föregående modell. Fixturerna är grovt konstruerade för att 

klara av de belastningar och påfrestningar som de utsätts för. Detta innebär 

också att de blir väldigt tunga och otympliga att hantera. 

 

Figur 26: Befintlig fixtur med frontplåt och bottenplåtar ilagda. 



31 

Heller & Magnusson 

Ett annat problem var att det fanns många manuella inställningar på 

fixturerna som ställs in för att passa avsedd modell. Otympligheten med att 

hämta in och ställa in fixturen för respektive modell medför att man valt att 

batcha tillverkningen. Man tillverkade alltså ca 10 st. av varje modell när 

behovet egentligen var mindre. Detta för att minska antalet ställ. Till det 

kom också att det inte fanns tillräckligt med fixeringspunkter på fixturen så 

mycket av operatörens tid går åt till att lägga i plåtarna och med hjälp av 

talmeter mäta in detaljerna innan inspänning. Detta för att plåtarna skulle 

fixeras i rätt position. 

 

Figur 27: Arbete i befintlig fixtur. 

Problemet man fick här var att resultatet skiljde sig mellan operatörerna 

beroende på hur man mäter in, vilka mått man kompenserar eventuella fel 

med och hur man jobbar med fixturen. Det fanns inte heller någon ordentlig 

fixering för sidoplåtarna så en stor risk var att parallelliteten mellan dem 

eller vinkelrätheten mot bottenplåten blev fel, se Figur 27. Detta påverkar 

slutresultatet avsevärt både i varierande tillverkningstider och i att 

toleranserna på modellen inte kunde hållas. 

För att förstå hur man vill kunna jobba med fixturen ute i fabriken var en 

analys av behovet nästa steg. Detta för att få fram vilka krav och önskningar 

framförallt operatörerna men även efterkommande processer hade. 

4.1.2  Möte med platschef Lenhovda 

Efter nulägesanalysen ute i fabriken hölls ett möte med platschefen ute på 

Lenhovda. Här togs vissa mål och visioner upp med hur man önskade sig 

kunna arbeta i framtiden. Viljan fanns att få till en fast station där man 
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kunde jobba med så många olika modeller som möjligt. Allt flyttande av 

fixturer var både slitsamt och tidsödande.  

Framförallt ville man optimera kvalitén på detaljerna som tillverkades i 

fixturen och arbetssättet i fixturen. Det var nu för mycket handpåläggning i 

arbetet och fixeringen av plåtarna var undermålig. Önskvärt var att ta fram 

en fixtur som höll toleranserna och samtidigt kunde implementera så många 

modeller som möjligt.  

4.1.3 Genomgång med operatörer 

En dialog hölls med de operatörer som använde sig av fixturerna. Här blev 

det klart att fixturerna är svåra att arbeta med. Dels är de väldigt låga, det är 

gynnsamt när man ska lyfta i de stora plåtarna med hjälp av traversen eller 

häfta en del av plåtarna, men blir direkt oergonomiskt när man behöver häfta 

inne i modellen. Då måste operatören krypa in i fixturen och hamnar i en 

väldigt trång arbetsposition. Se Figur 28. 

 

Figur 28: Häftsvetsning i befintlig fixtur. 

En önskan fanns från operatörerna att slippa så mycket manuella moment 

som möjligt, men även att göra modellen mer lättåtkomlig i de olika 

häftmomenten. 
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4.1.4 CAD modeller av 7 olika ramar 

För att kunna börja jobba med modellerna gavs CAD modeller ut på de sju 

olika ramarna som man ville få med i fixturen. Dessa modeller går under 

arbetsnamnen H11, H21, F11, F1315, F15, F18 och H11-V. Dessa modeller 

hade en snarlik konstruktion och man hoppades här kunna hitta likheter som 

gick att bygga en fixtur på. På Rottne Industrier jobbar man i SolidWorks 

vilket underlättade för projektet då detta även är CAD programmet som 

Linnéuniversitetet använder sig av. 

4.2  Konceptutveckling 

De olika plåtarna döptes för att ha en fungerande termologi när modellens 

olika detaljer beskrivs, se Figur 29. 

 

Figur 29: Beskrivning av frontens detaljer. 

4.2.1  Hitta gemensamma fixpunkter i ramarna 

Grunden i att få fram en fixtur som passar många olika modeller ligger i att 

hitta punkter mellan modellerna som man kan använda som fixpunkter i 

fixturen. Förhoppningen var att kunna hitta så många fasta gemensamma 

fixpunkter som möjligt för att få ner omställningarna mellan modellerna i de 

övriga fixpunkterna.  

För att hitta fixpunkter började arbetet med att titta på geometrin. De olika 

modellerna har en liknande geometri i många delar av konstruktionen och 

fokus lades här på att utvärdera möjliga fasta fixpunkter i dessa delar. 
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Ganska tidigt i processen insågs att topplåten var en bra grund att börja 

jobba ifrån, se Figur 30. Denna plåt har många geometriska likheter mellan 

modellerna och är dessutom plan, vilket underlättar för att ha en grund att 

utgå ifrån.  

 

Figur 30: Topplåten markerad i blått 

En av de geometriska likheterna på topplåten är framkanten av plåten. Här 

fanns skillnader i bredden på plåtarna men vinkeln ß i förhållande till 

framkant mellan modellernas topplåtar var konstant, se Figur 31. 

 

Figur 31: Gemensam vinkel ß, mellan modellerna. 

En detalj som var gemensam för alla modellerna var motorfästena, se Figur 

32. Hålbilden i fästena är lika mellan modellerna. Det skiljde dock en del 

mellan motorfästenas placering på ramarna. 



35 

Heller & Magnusson 

 

Figur 32: Motorfästena markerade i blått 

Eftersom motorfästena är en av punkterna där toleranserna är som minst och 

så pass geometriskt lika mellan ramarna så togs motorfästenas placering i 

rymden fram. Placering lades här med referenspunkt i fronten på ramen och 

i centrum längs med ramen, se Figur 33. 

 

Figur 33: Referenslinjer, röd vertikal eller längsgående  

centrumlinje, grön referenslinje front.  

En matris för motorfästenas placering i rymden togs fram för att se hur stora 

och hur många förflyttningar som skulle behövas mellan de olika 

modellerna. Se Bilaga 1. 

De bakre topplåtarna hade precis som topplåten en plan del att utgå ifrån. 

Här skiljde det sig mellan ramarna i att vissa modeller hade en bockning i 

bakre delen. Detta medförde således att höjden mellan modellerna på den 

bakre delen av bakre topplåten var olika. Även här togs punkter mellan 

ramarna fram med referens mot fronten och centrum, se Figur 34. 



36 

Heller & Magnusson 

 

Figur 34: Bakre topplåtens gemensamma punkter 

När dessa punkter var funna kunde grova skisser om var topplåtarnas 

fixpunkter behövde vara tas fram. 

Sidoplåtarna som går utmed ramen, se Figur 35, är tappstyrda. Med 

tappstyrt menar man små tappar i plåten som styrs av utskärningar i plåten 

som den ligger mot, se Figur 35. Detta är en lösning som konstruktörerna 

använder sig av för att detaljer i modellen ska hamna på rätt ställe under 

monteringen. Om man styr upp motorfästena med fixpunkter så får man 

således naturliga fixpunkter för sidoplåtarna.  

 

 

Figur 35: Sidoplåtar (vänster) och  tappstyrning 

Detsamma gäller för frontplåten och sidoplåtarna på fronten. Dessa plåtar 

var också tappstyrda. Frontplåtarna hade samma avstånd mot 

referenspunkterna i alla modellerna och därför kunde fasta fixpunkter tas 

fram. Sidoplåtarna i fronten hade två olika lägen mellan alla modeller och en 

fixpunkt med två lägen kunde sättas här.  

4.2.2  Ta fram en grundkonstruktion 

En CAD modell togs fram som grund för fixpunkterna. Alla fasta fixpunkter 

togs tillvara på och olika koncept för de olika rörliga fixpunkterna togs fram. 

Se Figur 36. Som utgångsläge valdes att jobba med modellerna upp och ner, 

då man får den plana topplåten nedåt och kan använda den som grund.  
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Figur 36: Tidigt modell. 

Denna enkla modell var ett sätt att kunna se vilka fixpunkter som var 

lämpliga och hur man i så fall skulle använda dem. Och olika koncept 

började diskuteras om hur man skulle kunna låsa plåtarna och på vilka 

ställen mellan modellerna som detta var lämpligt. 

Ett nytt sätt att angripa lösningar för att hålla plåtarna togs fram. Konceptet 

bestod en elektromagnet i en hållare som fixerar plåten på plats. Detta var ett 

koncept som inte används idag på Rottne, se Figur 37. 

 

Figur 37: Modell av hållare och elektromagnet. 

Eftersom operatörerna behövde kunna jobba mer ergonomiskt med fixturen 

togs även olika koncept fram på hur man behöver kunna vända och vrida på 

fixturen. Alternativen var om man skulle konstruera en totallösning där 

fixturen har en inbyggd lösning, en typ av vagga för att underlätta 

åtkomligheten eller om man skulle använda sig av lägesställare som redan 

fanns tillgängliga i Lenhovdas.  

4.2.3  Manuell eller automation 

Med hjälp av fixpunkterna som hittades togs olika koncept fram på hur man 

skulle kunna manövrera dessa punkter. Den naturliga frågan som ställdes här 

var om man skulle förflytta dem manuellt eller automatisera fixturen, se 

Figur 38. 
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Figur 38: Exempel på manuell och automatisk förflyttning. 

Eftersom flera olika modeller skulle implementeras i fixturen så blev det 

många rörliga fixpunkter. För en manuell fixtur blev det många 

omställningar som operatören måste göra och risk för fel på grund av den 

mänskliga faktorn blev därför hög. Fördelen med en manuell fixtur var att 

kostnaden för komponenter kunde hållas ner. En automatiserad fixtur hade 

däremot varit mer optimal för att undvika fel i omställningarna. 

Kostnadsmässigt hade en automatiserad fixtur dock blivit mycket dyrare i 

inköp och tillverkning än en manuell.  

I detta skede av processen brainstormades det om olika typer av 

konceptlösningar. Både manuella och automatiserade. Fördelar och 

nackdelar vägdes mot varandra och innan en riktig modell kunde börjas ta 

fram var ett beslut i denna fråga väsentlig. Den enkla CAD modellen 

utvecklades och olika sätt att förflytta de rörliga fixpunkterna togs fram. 

Ett beslut togs att fixturen skulle monteras på en befintlig lägesställare, se 

Figur 39. Detta underlättade konstruktionen av fixturen då funktionen för 

dess rörlighet inte behövde implementeras. Nackdelen med denna lösning 

var att fixturen skulle manövreras av något externt, vilket gör att gränserna 

för vart och hur fixturen rör sig bestäms av operatören. Då det inte kommer 

finnas några restriktioner i rymden för hur lägesställaren förflyttar fixturen 

finns risken att fixturen kan kollidera med omgivningen. 

 

Figur 39: Lägesställare. 
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4.2.4  Framtagning av anhåll med magneter 

En presentation hölls för alla anställda på Lenhovdafabriken. Koncepten 

togs här upp och en bra dialog fördes om vilken väg som skulle väljas. Alla 

fick chansen att komma till tals för att utnyttja all den kompetens och 

erfarenhet som finns bland de anställda. Operatörerna såg bara fördelar med 

en automatiserad fixtur.  

Inför mötet hade ett koncept med magneter tagits fram. Beräkningar på vilka 

magneter som hade varit lämpliga gjordes innan mötet, se Bilaga 3.  

En elektromagnet hade här beställts hem för att testa draghållfastheten mot 

en ankarplåt. Operatörerna fick själva känna på magneten och lösningen att 

hålla plåten. Det råder en generell skepsis mot magneter bland svetsare, då 

dessa blandas ihop med permanentmagneter som kan bidra till blåsverkan i 

svetsningen. Ett beslut togs här att tester skulle utföras för att se hur 

elektromagneterna påverkade svetsningen och hur svetsningen påverkade 

magneterna, se Bilaga 4.  

4.3 Utveckling på systemnivå 

För att kunna ta fram ett koncept att jobba vidare med behövdes det tas 

beslut i vissa frågor. Kraven på fixturen och dess olika undersystem var 

tvungna att tas fram innan djupare konstruktionsarbete kunde göras. 

4.3.1  Studiebesök Volvo Braås 

För att få inspiration till lösningar i fixturen genomfördes ett studiebesök hos 

en liknande tillverkningsindustri som ligger i framkant vad det gäller 

produktionsteknik, nämligen Volvo Construction Equipment i Braås. Volvo 

valdes på grund av att deras produkters storlek och utformning men även 

tillverkningsmetod är väldigt snarlika Rottne Industris, se Figur 40. 

 

Figur 40: Rottnes H21 Skördare (vänster) jämfört med Volvos A45G Dumper 

Volvo var väldigt öppna och hjälpsamma med hur deras 

produktionsavdelning tog fram nya fixturer för deras produkter. Via 

kontakter fick gavs även möjlighet att fråga ut de personer som jobbar 

specifikt med konstruktionen av just fixturerna på Volvo. Detta gav en unik 
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möjlighet att blanda ett nytänkande koncept med gamla beprövade tekniker. 

Möjligheten gavs även att fråga fixturkonstruktörerna om deras syn på idéer 

och lösningar i de framtagna koncepten. 

4.3.2  Automationslösning 

Efter mötet med Volvo i Braås och ytterligare diskussioner där för och 

nackdelar mellan alternativen automatiserad och manuell fixtur enades 

platscheferna om att det fanns fördelar med den automatiserade fixturen som 

övervägde den högre engångskostnad det skulle innebära gentemot ett 

manuellt alternativ.  

 

Tabell 1: Konceptsållningsmatris 

 Manuell 

fixtur 

Automatiserad 

fixtur 

Ställtid 0 + 

Omställningsäkerhet 0 + 

Inköpskostnad 0 - 

Implementering 0 - 

Ergonomi 0 + 

Genomloppstid 0 + 

   

I och med detta kunde fokus läggas på att utveckla koncept med 

automatiserad omställning mellan modellerna. 

Konceptet delades upp i undersystem bestående av stomme, front, 

motorpaket fram och motorpaket bak. Sedan delades de olika kraven som 

fixturen ska uppfylla mellan de olika undersystemen.  

 

Figur 41: Hierarki som beskriver undersystemen. 

Fixtur

Stomme Front Motorpaket fram Motorpaket bak
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4.3.3 Stomme 

Kraven på stommen var att den ska utgöra en bas för de andra 

undersystemen. Den ska fungera som en referenspunkt för de andra 

undersystemens rörliga delar. På stommen ska de fasta fixpunkterna fästas. 

De fasta fixpunkterna var de punkter i fixturen som var lika mellan alla 

modeller. Det ska även finnas möjlighet att fästa stommen på lägesställaren. 

De plåtar som eventuellt kommer spännas fast på stommen ska vara möjliga 

att låsa oberoende av andra system för att garantera operatörens säkerhet. 

Om något går fel i fixturens process ska dessa fästpunkter ändå hålla fast 

plåtarna i fixturen. 

Ett genomgående krav är att alla fixpunkter ska vara justerbara för 

kalibrering och alla fixpunkter ska fungera efter Poka-Yoke principen. Poka-

Yoke-principen avser genomgående för fixturen att detaljerna, rent 

mekaniskt, bara ska gå att lägga i på rätt sätt. 

Stommen ska även dimensioneras för att klara vikten från de andra 

undersystemen och vikten från själva ramen som häftas. Den ska även klara 

vikter som kommer från eventuella yttre påfrestningar. 

Då alla andra undersystem kommer utgå från stommen ställdes höga 

toleranskrav på infästningarna till de andra undersystemen. Fler krav var att 

det ska finnas plats för montering av övrig kringutrustning. 

4.3.4 Front 

Kraven som ställs på fronten är att den ska gå att ställa i två lägen i X-led 

och således passa de olika topplåtarnas bredd för att fixera plåten. Topplåten 

ska fixeras enligt 3-2-1 metoden för att låsa alla frihetsgrader. 

När topplåten är fastspänd ska fronten garantera att toleranserna hålls även 

om en viss deformation uppkommit under tidigare operationer. Den ska även 

kunna fixera frontplåten samt de främre sidoplåtarna vinkelrätt mot 

topplåten i rätt positioner.  

På fronten ska det finnas möjlighet att hålla de undre sidoplåtarna i rätt 

position. Alla plåtar ska fixeras med Poka-Yoke principen. För att 

säkerställa toleranserna ska det gå att justera alla fixpunkter för kalibrering. 

Då fronten är ett undersystemen ska det finnas en stabil infästning i fronten 

för montering på stommen. 
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4.3.5 Motorpaket fram 

Då motorpaketet fram var ett av undersystemen som behövde förflytta sig i 

alla axlar ska det finnas ställbara punkter i X-, Y- och Z-led. Det ska gå att 

passa in sex olika modeller med sex individuella lägen. Det ska även finnas 

ett läge som möjliggör plundring av fixturen. 

Motorfästena ska kunna fixeras med hjälp av 3-2-1 metoden och 

motorfästena ska utgöra stöd för de inre sidoplåtarna. Det ska finnas 

fixeringspunkter för sidoplåtarna så nära motorfästena som möjligt. 

Montering av alla plåtar ska även här ske med Poka-Yoke principen. 

Alla fixpunkter på motorpaket fram ska vara justerbara för kalibrering och 

som ett undersystem med bas på stommen ska det finnas en stabil infästning 

på stommen. 

4.3.6 Motorpaket bak 

Då motorpaketet bak var ett av undersystemen som behövde förflytta sig i 

alla axlar ska det finnas ställbara punkter i X-, Y- och Z-led. Det ska gå att 

passa in sex olika modeller med sex individuella lägen. Det ska även finnas 

ett läge som möjliggör plundring av fixturen. 

Motorfästena ska kunna fixeras med hjälp av 3-2-1 metoden och 

motorfästena ska utgöra stöd för de inre sidoplåtarna. Det ska finnas 

fixeringspunkter för sidoplåtarna så nära motorfästena som möjligt. 

Montering av alla plåtar ska även här ske med Poka-Yoke principen. 

Det ska finnas fixpunkter som är ställbara i två lägen i Z-led för att fixera de 

bakre topplåtarna. Det ska även finnas rörliga fixpunkter i tre olika lägen i 

Y-led för att fixera de bakre topplåtarna. 

Alla fixpunkter på motorpaket bak ska vara justerbara för kalibrering och 

som ett undersystem med bas på stommen ska det finnas en stabil infästning 

på stommen. 

4.4 Detaljutveckling 

En CAD modell togs fram med lösningar på de krav som ställdes på 

fixturens olika undersystem. Sättet att jobba för att få en stabil rörelse vid 

förflyttningar byggdes upp på samma sätt genom hela fixturen. För att hålla 

detaljen som ska förflyttas i rätt läge användes skenstyrningar som bas. På 

skenstyrningarna monteras en platta som är fäst i en pneumatisk cylinder. 

Cylindern i sin tur är fäst i en del av fixturen som plattan ska förflytta sig i 

förhållande till, se Figur 42. 
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Figur 42: Cylindrar för förflyttning 

Detta ger en stabil förflyttning av plattan som då är låst i två av rymdens tre 

axlar. På detta sätt fås en linjär rörelse som endast styrs av slaglängden på 

cylindern.  

För att ta fram rätt typ av cylindrar gjordes uträkningar som baserades på det 

befintliga tryckluftssystemet som man hade ute i Lenhovda. Med hjälp av en 

regulator in till blivande fixtur skulle man kunna hålla ett tryck på 6 bar. 

Detta tryck användes för att dimensionera cylindrarna, för att det var ett 

minimitryck som systemet kunde ge.  

Cylindrarna som valdes var för de tyngsta punkterna cylindrar med en 

kammare på 80 mm i diameter. Detta gav en kraft på 3016 N i utslaget läge. 

Och en kraft på 2895 N i intryckt läge. Vikten på de tyngsta detaljerna som 

skulle lyftas uppskattades i SolidWorks till ca 150kg, se Bilaga 2. 

Cylindrar med 80 mm i diameter i kammaren är enligt uträkningarna 

tillräckligt för att klara egenvikten, vikten från plåtarna och eventuella 

dragkrafter som uppstår på grund av häftsvetsningen. Vid lägena i X-led för 

motorfästena valdes att använda kammare på 63 mm i diameter, då dessa 

lägen inte är utsatta för lika stora krafter. 

För att kunna ställa in alla fixpunkter i fixturen när alla delarna är monterade 

användes generellt att jobba med shims, se Figur 43. Shims är en bricka med 

en bestämd tjocklek som staplas ovanpå varandra. Alla fixpunkter är 

modellerade med ett avstånd på 5 mm mot dess bas, vilket gör att man kan 

shimsa in fixpunkterna med ± 5 mm efter montering. Detta säkerställer att 

konstruktionens slutliga toleranser uppnås.  
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Figur 43: U-formade shimsbrickor 

På de flesta fixpunkter i modellen har uppläggningselement använts, se 

Figur 44. Uppläggningselementen har valts med en gänga för att monteras 

och för att kunna ställas in med shims.  

 

Figur 44: Uppläggningselement av härdat stål. 

För att hålla en del plåtar på plats i fixturen valdes att jobba med magneter. 

Fördelarna med att jobba med magneter är att det blir lättare för operatören 

att sätta upp plåtarna och man slipper ha något som håller runt plåten. 

Eftersom man nu kan hålla på en plan yta av plåten slipper man lossa 

fästanordningen för att sätta dit de övre plåtarna.  

Lösningen med magneter bygger på att magneten drar plåten mot ett anhåll. 

Anhållet kan justeras in för att hålla de toleranser som krävs av fixturen och 

magneten kan i sin tur justeras mot anhållet, se Figur 45. Magneterna som 

valdes var elektromagneter. Elektromagneter kan enkelt implementeras till 

automatiken i fixturen och man kan således styra dem med ett vred.  

Detta gör att operatören själv kan välja när magneten ska vara på eller av 

och även slå av den om plåten hamnar i fel position under montering.  

 

Figur 45: Magnet och anhåll 
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4.4.1 Lösning på stomme  

En stomme modellerades fram för att uppfylla de ställda kraven. Grunden 

blev att bygga på VKR rör med ISO standarder. De viktiga punkterna på 

stommen var att fronten, motorpaketet fram och bak samt lägesställaren ska 

kunna fästas in. Fronten, motorpaket fram och bak behövde alla hålla vissa 

toleranser och samtidigt vara rörliga. Lösningen blev att jobba med 

skenstyrningar som håller paketen i position och samtidigt tar upp krafter i 

de riktningar som behövdes, se Figur 46. 

 

Figur 46: Skenstyrningar (vänster) och skenstyrningar mellan stomme och front. 

Även cylindrarna som kommer förflytta front, motorfäste fram och bak 

behöver ha infästningar i stommen. De plattor som cylindrarna kommer 

fästas i ritades in tillsammans med de plattjärn som skenstyrningarna skulle 

sitta på, se Figur 47. 

 

Figur 47: Koncept på stommen. 

De områden som behövde bearbetas för toleransernas skull markerades med 

rött för att enklare kunna jobba med detaljritningarna senare i arbetet. 

En FEM analys i SolidWorks utfördes för att se hur stommen skulle 

påverkas av de krafter som den kommer utsättas för. Dels en FEM-analys 

som visar var tryckbelastningarna är som störst, se Figur 48 och en Fem-

analys som visar hur utböjningen kommer bli under belastning, se Figur 49. 
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Figur 48: FEM-analys tryckbelastning 

 

Figur 49: FEM-analys utböjning 

Analysen byggde på att plattjärnen som sitter mot lägesställaren var 

fixpunkter och ett jämnt tryck lades på de plattjärn som håller 

skenstyrningarna. Krafterna i analysen var förlagda på 4000 N i fronten och 

6000 N på de mittre sektionerna där motorfästena sitter infästa. 

Enligt analysen håller sig utböjningen inom toleranserna för vad stommen 

ska klara av.  

På stommen ritades även fasta anhåll in för de fixpunkter som var lika 

mellan alla modeller. Det blev en lösning där ett sidobord svetsas fast på 

vardera sida för att ge stöd åt delvis topplåten som de bakre topplåtarna. Se 

Figur 50 
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Figur 50: Stomme med fasta fixeringspunkter 

Manuella spännare togs fram för att på ett enkelt sätt kunna låsa plåtarna 

som ligger plant mot de fasta stöden, se Figur 51. Det var viktigt att 

grundplåtarna kunde låsas säkert när fixturen kan vändas runt i lägesställaren 

och av säkerhetsskäl valdes här manuella spännare för att säkerställa 

plåtarna vid eventuella avbrott mitt i processen.  

Spännarna utformades efter vilket läge de hade i fixturen. Vissa spännare 

kunde inte gå in för långt på plåten som den skulle spänna fast, detta för att 

det ska monteras vertikala plåtar nära kanten på den liggande plåten. 

 

Figur 51: Manuell spännare. 

4.4.2  Lösning på front 

Frontens uppgift i fixturen är att hålla fast topplåten och kunna fixera in 

front- och sidoplåtarna och de undre sidoplåtarna. Fronten modellerades som 

två plattor med möjlighet att förflytta sig i X-led, se Figur 52. 
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Figur 52: Fronten av fixturen monterad på stommen. 

På fronten användes samma typ av manuella spännare som på stommen. 

Även här för att hålla fast topplåten, se Figur 51. 

På plattorna som utgör fronten fästes anhåll för frontplåten, se Figur 53. 

Frontplåten har samma position mellan alla modeller även om det skiljer lite 

på bredden. Därför blev anhållen här fasta på plattan och kommer således att 

förflytta sig efter slaget tillsammans med plattorna.  

I anhållen sattes en elektromagnet för att hålla plåten mot anhållet. 

Elektromagneten är justerbar med hjälp av skruvar och stoppskruvar i 

bakänden. Detta för att kunna ställa in dem med stor noggrannhet mot 

anhållen. 

 

Figur 53: Anhåll för fixering av front-plåten. 

Anhållen gjordes med spår i botten för att vara ställbara mot frontplåten 

detta för att se till att positioneringen av frontplåten hålls inom toleranserna. 

Detsamma gäller för anhållen till frontens sidoplåtar, där det dock blev en 

liten förflyttning på 3mm mellan vissa modeller. Detta löstes genom att styra 

anhållet med en cylinder, se Figur 54. 
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Figur 54: Anhåll med cylinder för förflyttning. 

På sidorna av frontens plattor skulle även stöd för plåtarna på modellens 

undersida fästas. Här gjordes en lösning där man kan fälla in en arm med en 

trapetsgänga i änden. Detta för att kunna skruva ner en trappetsskruv mot 

plåten och spänna ner den mot front- och sidoplåtarna, se Figur 55.  

 

 

Figur 55: Arm för fastspänning av bottenplåtarna. 

Frontens plattor monteras på skenstyrningar som sitter fast i stommen. Detta 

för att kunna förflytta plattorna i X-led. Det skiljde sig i två lägen mellan 

modellerna, så lösningen blev att montera en cylinder på varje sida. Bredden 

mellan de två lägena var 100 mm, så cylinderns slaglängd blev 50 mm, se 

Figur 56. 
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Figur 56: Cylinder på undersidan av fronten som förflyttar frontens ena platta i dess lägen. 

4.4.3  Lösning på motorpaket fram 

Motorpaketet fram har till uppgift att fixera motorfästena på rätt position 

beroende på modell. För att åstadkomma detta behöver fixturen kunna 

förflytta sig i X-, Y- och Z-led.  

 

 

Figur 57: Motorpaket fram med ett motorfäste pålagt. 

För att på ett stabilt sätt kunna förflytta fästena valdes även här 

linjärstyrningar till att guida rörelserna. Förflyttningarna sker med hjälp av 

pneumatiska cylindrar. Då varje cylinder endast har en slaglängd och således 

två ändlägen, men fixeringspunkterna minst tre olika lägen i vardera led 

löstes detta med en kombination av cylindrar. 
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Stommen till motorpaketet fram modellerades upp med VKR rör och 

vinkeljärn, se Figur 58. På VKR rören fästes plattor för att kunna montera 

skenstyrningarna till den vertikala rörelsen. Även fästplattor för 

cylinderfästen i Z-led och Y-led fästes på VKR rören. I vinkeljärnen borras 

hål för åkvagnarna till skenstyrningarna i stommen.  

 

Figur 58: Motorpaket fram, stommen. 

I både Y-led som Z-led blev lösningen cylinderpaket som var ”back-to-

back”-monterade. Detta för att det var tre eller fler fixpunkter på dessa axlar. 

På åkvagnarna som tillhör skenstyrningarna i Z-led monteras fästen till 

plattan som kommer vara bas för rörelserna i X-led, se Figur 59. På plattan 

kommer skenstyrningar för rörelsen i X-led monteras. Även i X-led blev 

lösningen ”back-to-back”-monterade cylindrar, se Figur 59. 

 

Figur 59: Plattan monterad på stommen (vänster) och cylindrar ”back-to-back”-monterade fästa 

plattan. 

På åkvagnarna till skenstyrningarna i X-led monteras plattor som utgör bas 

till hållarna för motorfästena. Hållarna har avlånga hål i Y-led för att kunna 

justeras med hjälp av shims mot ett mothåll, se Figur 60. Tillsammans med 

uppläggningselementen och möjligheten att shimsa mellan cylinder och 

fäste, gör detta att hållarna för motorfästena kan justeras i alla tre axlarna 

med hjälp av shims.  
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Figur 60: Sammanställning motorpaket fram. 

Hållarna till motorfästena fixeras med hjälp av magneter. För att säkerställa 

att motorfästena inte vändes på fel håll valdes fjäderbelastade kulor som 

hindrar operatören att lägga motorfästena på fel håll. Dessutom 

modellerades hållarna efter motorfästenas form så att man enkelt och snabbt 

ska kunna placera dem rätt, se Figur 61. 

 

Figur 61: Hållare för motorfäste. 

4.4.4 Lösning på motorpaket bak 

Precis som motorpaket fram så har motorpaket bak till uppgift att låsa 

motorfästena i rätt position till rätt modell, se Figur 62. Integrerat i det bakre 

motorpaketet sattes även anhåll till de bakre topplåtarna. Även här hålls 

motorfästena med magneter. Fästenas hållare är även utformade efter fästets 

profil för att det ska fixeras i rätt position.  
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Figur 62: Motorpaket bak. 

En skillnad mot det främre motorfästet var att det inte gick att hålla 

sidoplåtarna med magneter. Detta på grund av platsbrist orsakat av de bakre 

topplåtarna. 

Sättet att jobba med toleranserna blev precis som på motorfäste fram med 

hjälp av uppläggningselement och shims. Och även spännelement i vissa 

positioner. Spännelementen består av en ledad fot på en trapetsgänga som 

spänner fast sidoplåtarna i rätt position mot motorfästena. Dessa spänns 

manuellt vid behov, se Figur 51. 

Motorpaketet behöver kunna förflytta sig i X, Y och Z-led. Detta görs 

genom att ställa hela paketet på skenstyrningar och låta två cylindrar som är 

”back-to-back”-kopplade styra slaget i Y-led, se Figur 63. 

 

Figur 63: Cylindrar back-to-back-kopplade. 
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I Z-led är det också styrt med skenstyrningar. I de bakre fästena skiljer det 

bara på två positioner mellan modellerna, så det blev en cylinder som 

kommer styra slaglängden, se Figur 64. 

 

Figur 64: Motorpaket bak, cylinder i Z-led. 

När det kommer till styrningarna i X-led blev det även här en lösning med 

skenstyrningar. Två cylindrar sköter slaglängderna, så hemmaläget på dessa 

kommer utgöra positionen för plundring. Detta för att underlätta att plocka 

ur modellen när den är färdig, se Figur 65.  

Plattorna som sitter på åkvagnarna och som hållarna för motorfästena är fäst 

på, blev utformade på ett annat vis än på motorpaket fram. Detta för att 

slaglängden på cylindrarna blev här längre och plattorna från respektive sida 

var tvungna att kunna överlappa varandra.  

 

Figur 65: Motorpaket bak, skenstyrningar för rörelse i X-led. 

Ett anhåll konstruerades för att kunna pressa in sidoplåten mot motorfästena. 

Detta eftersom att vissa av modellerna har sidoplåtar som har svetsats innan. 

Detta gör att sidoplåtarna kan dra sig lite och behöver således pressas mot 
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fästena för att hålla position. Detta anhåll är konstruerat med trapetsgänga 

för att manuellt kunna pressa in plåten. 

4.4.5 Underleverantörer 

Ett besök gjordes på Elmias underleverantörsmässan för att studera den 

senaste tekniken inom flexibla spännsystem, fixtursystem, linjärenheter, 

motorer, magneter, styrsystem, hydraulik och pneumatik. Genom att dela 

upp koncepten i mindre delar kunde det på mässan tas kontakt med experter 

och marknadsledande leverantörer inom respektive område. Här gavs också 

möjlighet att utvärdera vissa produkter och lösningar i verkligheten vilket 

gav bra insikt i hur de fungerar samt vilka för och nackdelar de olika 

lösningarna innebar.   

När det kom till pneumatik och rörelse valdes två särskilt intressanta 

underleverantörer ut och möten togs för att utvärdera konceptet mer 

grundligt med. Detta för att få experters utlåtande och för att skaffa mer 

kunskap i om rätt sätt valts att applicera deras produkter på samt om det var 

de mest kostnadseffektiva och optimala lösningarna. 

4.4.6  Lösning automation av fixturen 

Fixturen kom att bestå av de fyra enheterna stomme, front, motorpaket fram 

och motorpaket bak. Alla dessa enheter är uppbyggda med diverse rörelser 

för att kunna ställa sig i rätt position för rätt modell, se Figur 66. 

 

Figur 66: Fixturen med alla undersystem. 
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För att kunna styra fixturen mellan de olika modellerna valdes att jobba med 

ett pneumatiskt system. Cylindrar valdes ut med slaglängder som passar de 

olika lägena i X, Y och Z-led. Genom att använda två cylindrar som 

monteras med bakändarna mot varandra, så kallat ”back-to-back” så gick det 

att få ut fyra fasta ändlägespunkter i ett paket. Detta sätt att jobba användes 

på de ställen i fixturen som behövde tre eller fyra olika lägen, se Figur 67. 

 

Figur 67: Två cylindrar sammankopplade med back-to-back-system. 

För att kunna hålla reda på i vilka positioner cylindrarna befinner sig 

utrustades varje cylinder med ändlägesgivare. Givarna är magnetsensorer 

som känner av kolven i cylindern. På så sätt vet systemet om när cylindern 

är i hemmaläge eller bortaläge.  

All pneumatisk utrustning som användes var från SMC. Där förutom 

cylindrar även ventilramper och givare valdes från samma leverantör. 

Ventilramperna bestod av 8 st. bistabila ventiler och 3 st. noder med 

ingångar för totalt 24 st. givare. Dessa ventilramper kommunicerar sedan via 

en buss (CC-Link) till en styrenhet, se Figur 68. 

 

Figur 68: Ventilramp 

Cylindrar och givare kopplas till en av två ramper. En ramp fästes i mitten 

av fixturen och försörjer de främre detaljerna och en ramp fästes i den bakre 

änden för att försörja de bakre detaljerna. 
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Figur 69: Bakre ramp med ventilpaket. 

Som styrenhet valdes att jobba med ett PLC. PLC:n som valdes var ett 

FX5U från Mitsubishi. PLC:n kommunicerar med ventilramperna samtidigt 

som det kommunicerar med en display. Även displayen kom från 

Mitsubishi, en GOT 2107, se Figur 70. Detta gjorde det möjligt att inte bara 

styra fixturen utan även få ett bra verktyg för operatörerna att jobba med.  

Mjukvaran till PLC:n är GX Works 3 och programmering till detta projekt 

sker med FCB/Ladder, vilket innebär att det är en kombination av 

funktionsblocks- och ladderprogrammering. Till displayen används en 

mjukvara som heter GT Designer 3 och här designar man sidornas utseende 

på displayen. Man lägger även till vilka dataregister och minnesceller som 

ska användas ifrån PLC:n för exempelvis knappar eller visuella effekter på 

displayen. 

På displayen till fixturen kan man välja modell, men också se att fixturens 

olika delar befinner sig i rätt positioner. Därför blev det också möjligt att 

kunna varna operatören om fixturen av någon anledning inte befinner sig i 

rätt position. 

 

Figur 70: Touchdisplay, Mitsubishi GOT 2107. 
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Displayen monterades på elskåpet tillsammans med fyra olika fysiska 

knappar. Detta för att operatören ska ha bra åtkomlighet till funktionerna på 

ett och samma ställe. Med hjälp av knapparna så kan man välja mellan att 

starta processen, stoppa processen eller plundra fixturen när häftningen är 

färdig. För att starta och plundra processen valdes att man ska vara tvungen 

att trycka in två knappar samtidigt. Knapparna placerades med ett visst 

avstånd emellan. Detta ur säkerhetssynpunkt för att operatören inte ska 

kunna nå in med ena handen i fixturen medans den är i rörelse. 

4.4.7 Lösning ergonomi 

Fixturen monteras på en lägesställare. På detta sätt kommer operatören att 

kunna ställa in hur hen vill jobba med den. Detta för att anpassa 

arbetsplatsen till människan och dess olikheter. Nu kan operatören vända 

och vrida, höja och sänka fixturen som den önskar och kommer på så sätt 

alltid att kunna ställa in en lämplig arbetsställning till sig själv, se Figur 71. 

 

Figur 71: Operatören anpassar fixturens läge. 

Med denna lösning och med hjälp av sättet att låsa detaljerna med magneter 

så kommer operatörerna få en större möjlighet att slippa otympliga sätt att 

montera detaljerna och obekväma arbetsställningar, se Figur 72. 
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Figur 72: Operatör arbetar i fixturen. 

4.4.8  Detaljritningar 

Efter att de olika systemen katalogiserades och det stod klart hur de skulle 

samarbeta med varandra kunde det valda konceptet bearbetas. Det skulle 

göras om från idé till en tillverkningsbar produkt. Här inverkar 

begränsningarna i tillverkningsmetoder, tid och budget. I och med att största 

delen av produkten skulle tillverkas ”In house”, alltså i största möjliga mån 

med Rottne Industris egna maskinpark, så behövdes information om vilka 

alternativ som stod till förfogande gällande tillverkningsmetoder. De 

aktuella tillverkningsmetoderna var svetsning, fräsning och svarvning, se 

Figur 73. 

 

Figur 73: Fräs ute i Lenhovdas fabrik 
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4.4.9  Ritningsunderlag 

Ett omfattande arbete gjordes med att rita alla ritningar till svetsning och 

bearbetning. Då man i Lenhovda inte jobbar med CAM-beredning i sina 

maskiner behövdes pappersritningar tas fram för alla detaljer. Vad som var 

viktigt att tänka på var att alla detaljer skulle gå att bearbeta i Lenhovdas 

maskiner. Hänsyn fick tas till hur stora detaljer maskinerna klarar av, men 

också rent generellt hur man enklast bearbetar en detalj. 

Dels gjordes detaljritningar på alla enskilda detaljer, sen gjordes 

sammanställningsritningar för svetsning och slutligen bearbetningsritningar. 

Ett axplock av alla ritningar finns i bilaga 5. 

 

 

  



61 

Heller & Magnusson 

 

5. Resultat 

Den slutliga modellen är en halvautomatisk fixtur, där 6 av 7 modeller 

kunde implementeras. Detta ger stora fördelar då man slipper ställtider vid 

fixturbyten och att man slipper lagerhållning av flera fixturer. Nu kan man 

ha en fast arbetsplats för alla modeller. 

Fördelarna för operatörerna är många då sättet att arbeta med fixturen blir 

mindre inställningar för operatören. Andra fördelar för operatören är att 

fixturen nu går att vända och vrida men även ställa i höjdled efter 

operatörens förutsättningar vilket ger en gynnsam individanpassad 

ergonomisk arbetsplats. Med hjälp av lägesställaren kan fixturen anpassas 

till operatören som använder den.  

Med automationen i fixturen kortas även ställtiderna ner väsentligt. Från att 

behöva byta fixtur som kunde ta flera timmar till att ha en fixtur som 

automatiskt ställer in sig efter en knapptryckning på några sekunder. Men 

även att gå från att behöva lägga i plåtar och mäta in punkter för att sen 

spänna varje plåt med en tving, till att bara behöva lägga i plåten och vrida 

på ett vred så håller fixturen plåten på exakt rätt position är ett stort steg och 

framförallt tidsbesparande. 

Med hjälp av den nya fixturen får man även ett resultat som ger en jämn 

kvalitet oavsett operatör. Det går bara att lägga i plåtarna på ett sätt i 

modellen och det finns inte möjlighet till variationer i positionerna. Fördelen 

av att jobba med shims gör att det alltid finns möjlighet att ställa in 

fixpunkterna efter behov, detta är något som inte är operatörsberoende utan 

blir konsekvent för alla ramar. 

Ritningar av fixturens delar kan ses i bilaga 5 där vissa ritningar valts ut att 

visas. I bilaga 6 kan PLC programmet ses, här visas hur hela 

automationsprocessen styrs.  

Operatören börjar med att välja modell av ram på displayen, se Figur 74. De 

6 olika ramarna finns lättillgängligt att välja på touchdisplayen. När valet är 

gjort ställer fixturen in sig i rätt positioner för vald ram. När fixturen är i rätt 

position tänds en orange lampa på elskåpet för att visa att alla cylindrar är i 

rätt läge för vald modell.  
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Figur 74: Meny i display. 

Om fixturen inte skulle nå sina respektive lägen tänds en röd lampa för att 

påvisa att något är fel. Operatören kan då växla sida på displayen och få upp 

en detaljerad bild av fixturen för att se vilken position som inte är i rätt läge, 

se Figur 75. 

 

Figur 75: Översiktsbild i displayen. 

När fixturen är på rätt plats ges även strömförsörjningen till magneterna som 

då går att slå på och av med hjälp av ett vred. Vreden är monterade på 

mindre boxar som även har en grön lampa ovanför vredet. Boxarna är 

placerade så att operatören enkelt når dessa under monteringen. Lampan 

lyser grönt när magneten är strömsatt och visar således operatören 

magnetens status. Fixturen är nu i position och operatören kan börja lägga i 

plåtdetaljerna i fixturen, se Figur 76. 
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Figur 76: Översiktsbild av fixturen på lägesställaren. 

De första plåtarna som operatören monterar i fixturen är motorfästena. Dessa 

läggs på plats i hållarna för fästena, se Figur 77. När fästet är i rätt position 

vrider operatören på vredet för respektive hållare och magneterna i hållaren 

kommer då att låsa fästet. Med hjälp av fjäderkulor i hållarna motverkas 

möjligheten för operatören att lägga motorfästena i fel position.  

 

Figur 77: Fixtur med motorfästen fixerade. 

I det andra steget i processen monterar operatören topplåten i fixturen. 

Denna läggs i dess position på fronten av fixturen. Operatören får här se till 

att plåten ligger mot de uppläggningselement som är avsedda för denna plåt. 

Topplåten spänns sen fast med hjälp av manuella spännare i fronten, se 

Figur 78. 
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Figur 78: Fixturering av topplåten. 

Nästa steg är att lägga i de bakre topplåtarna. Dessa lägger operatören i de 

bakre positionerna i fixturen. Med hjälp av uppläggningselement kan de 

enkelt positioneras rätt och även här spänns de fast av manuella spännare, se 

Figur 79. 

  

Figur 79: Fixturering, bakre topplåtar. 

När de bakre topplåtarna är fixerade i fixturen börjar man arbetet med 

sidoplåtarna. Man lägger först i de främre sidoplåtarna och frontplåten, se Figur 

80. Operatören använder sig här av samma typ av process som vid motorfästena. 

Operatören ser till att plåten läggs i sina respektive tapphål som finns på de 

plåtar som redan ligger i fixturen. När plåten är på plats slås magneten på som då 

håller plåten i rätt position. 
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Figur 80: Fixturering frontplåtar. 

Nästa plåt att monteras är sidoplåtarna. Dessa positioneras i respektive 

tappar som finns i de redan monterade detaljerna, se Figur 81. När plåtarna 

är i position använder sig operatören av magneter som sitter under 

motorfästena för att låsa sidoplåten. Detta görs även här med hjälp av vred. I 

den bakre änden låser operatören sidoplåtarna manuellt mot de bakre 

motorfästena. 

 

Figur 81: Fixturering sidoplåtar. 

Vid detta läge i processen sätter operatören ett antal häftor mellan plåtarna 

som ligger i fixturen. Efter det läggs bottenplåtarna på och spänns fast med 

hjälp av de främre trapetsgängade stängerna, se Figur 82. 

 



66 

Heller & Magnusson 

 

Figur 82: Fixturering bottenplåtar. 

Nästa moment i processen är att lägga i bottenplåten. Den har nu anhåll med 

hjälp av de plåtar som redan är monterade i fixturen, se Figur 83. När denna 

plåt är lagd häftas alla detaljerna ihop och häftsvetsningsprocessen är klar. 

 

Figur 83: Fixturering bottenplåt. 

Att lyfta ur den häftsvetsade ramen ur fixturen benämns plundring. Vid 

plundring trycker operatören på knappen för plundring på elskåpet. En 

dialogruta kommer då att visas på displayen för att säkerställa att operatören 

inte av misstag har kommit åt knappen för plundring. När operatören 

bekräftat på displayen att plundring ska genomföras släpper fixturen 

spänningen till magneterna och motorfästena kommer gå in i de inre 

positionerna.  
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Detta görs för att man enkelt ska kunna lyfta ur den färdiga modellen utan 

att skada fixturen. När fixturen har ställt sig i plundringsläge tänds en grön 

lampa som visar operatören att det är klart för att lyfta ur ramen. 

Under hela häftprocessen har operatören möjlighet att kunna flytta fixturen 

till önskad position. Detta med hjälp av lägesställaren som fixturen är 

monterad på.  
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6. Analys 

Vid svetsning av två plåtar får man alltid en viss form av deformation. 

Resultatet i form av fixturen löser detta problem eftersom man på ett smidigt 

sätt kan kalibrera alla fixpunkter efter hur plåtarna deformeras efter 

häftningen.  

Teorier om produktutvecklingens cykler har följts i den mån som det har 

bidragit till utvecklingen av fixturen. Alla moment i en 

produktutvecklingscykel passar inte alla produkter och här har bara de 

moment av produktutvecklingen som ansetts väsentliga utnyttjats. 

Fixturens uppbyggnad är konstruerad efter de använda teorierna om 

fixturering, pneumatik och PLC. För att låsa och hålla fast detaljer används 

tekniker som 3-2-1 metoden och Poka-Yoke. Detta gör arbetet med fixturen 

säkert när det kommer till att resultatet av häftningen alltid blir densamma. 

Fixturen har därav blivit en flexibel automationslösning som ger en enklare 

och mer ergonomisk arbetsplats till operatören.  

Elektromagneter som en lösning i svetssammanhang förenklar för 

operatörerna då sättet att hålla fast plåtarna görs på ett smidigt sätt. 

Experimentet som gjordes till denna rapport visar att svetsning och 

elektromagneter är en möjlighet.  

Valen av cylindrar och elektromagneter har gjorts efter teorier om hållkraft 

och svetsdeformation. Konstruktionen har arbetats fram med dessa 

parametrar och fixturen ska därav klara de hållfasthetskrav som ställs på 

den.  
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7. Diskussion & slutsats 

Det följer här en diskussion om metoderna som använts under detta arbetets 

gång. Det följs sedan upp med en diskussion om resultatet och vad som 

eventuellt skulle ha kunnat göras annorlunda. 

7.1 Metoddiskussion 

I detta arbete har en välbeprövad och väldokumenterad teori om 

produktutveckling använts. Sättet att arbeta med denna produktutveckling 

har gett projektet god struktur och ett beprövat arbetssätt. Då det mesta av 

arbetet är gjort i CAD miljö ges en stor del av validiteten på arbetet i 

faktiska mått och toleranser på den färdiga modellen. Sättet att komma dit 

har genomsyrats av väl utvalda källor och egna experiment i de fall det har 

saknats teori. De få moment som varit okända eller där det varit brist på 

forskning har testats fram, detta för att höja tillförlitligheten i rapporten. 

I det egna experimentet med magneter har det funnits begränsningar när det 

kommer till tidsaspekten. Detta experiment har därför hållits till att besvara 

just de frågor som behövts till detta arbete, och därför har experimentet varit 

relativt avgränsat. Validiteten till experimentet är därför stort endast i 

avseenden på problemen som behandlas i rapporten. För att få en ökad 

förståelse till helheten runt problemen som experimentet berör bör vidare 

experiment utföras. Det fanns inte mer tid för att göra fler tester med 

elektromagneter och svetsning, detta hade behövts för att höja reliabiliteten i 

experimentet. 

Att denna fallstudie skulle få exakt samma resultat av en annan grupp anses 

nästan helt omöjlig. Att man skulle komma fram till liknande lösningar kan 

anses troligt, men det är för många parametrar runt detaljer som gör att 

resultatet från en annan grupp troligtvis hade blivit annorlunda. 

Tillförlitligheten i arbetet får istället utgöras av lösningarna till problemen, 

och att den färdiga produkten faktiskt tillverkades. 

7.2 Resultatdiskussion  

Målet med detta arbete var att ta fram en svetsfixtur som skulle 

implementera så många av de sju ramarna som möjligt. Den skulle utformas 

med operatören i fokus för att underlätta arbetet, korta ställtider och få en 

bättre ergonomisk arbetsplats. Den skulle även hålla ramarna inom 

toleranserna och se till att man får en jämn kvalitet.  

Resultatet visar på att målen till stor del har uppfyllts av den framtagna 

fixturen. Sex av sju modeller har fåtts med i den utvecklade fixturen vilket 

var fler än vad Rottne Industri hade hoppats på. Automatiseringen av 

fixturen tillsammans med monteringen på en lägesställare ger operatören 
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stor bekvämlighet i processen, och ställtiderna har minskat drastiskt. Från 

flera timmar vid fixturbyte till några få sekunder. I Lenhovda har man räknat 

med att man kommer spara in runt 500 000 kr/år i mindre ställtider, kortare 

tillverkningstider och att man slipper omprogrammering av 

robotsvetsningen. Vad man inte har räknat med i kalkylen är tidsbesparingar 

under monteringsarbeten som sker i efterkommande processer. Många av de 

detaljer som monteras på ramen efter svetsning måste justeras för att passa 

och kommer med en jämnare kvalitet på ramarna att i högre grad kunna 

standardiseras. 

För operatörerna blir jobbet med den nya fixturen en stor skillnad mot innan. 

Sättet att jobba med plåtarna blir enklare då magnetlösningarna underlättar 

när detaljerna ska läggas på plats. Och med fixturen på en lägesställare blir 

arbetet mycket mer ergonomiskt då operatören kan välja själv hur hen vill 

positionera fixturen.  

Validiteten i arbetet skulle verifieras mycket av en verklig modell. Tyvärr 

fick tillverkningen i Lenhovda problem med sin största bearbetningsmaskin 

som skulle bearbeta stommen, så någon färdigmonterad fixtur hann aldrig 

bli färdig innan deadline för rapporten. Men tillförlitligheten för fixturen bör 

ändå anses vara hög då den simulerats i CAD miljö. Sättet att jobba med 

shimsning genom hela fixturen ökar möjligheten till kalibrering av 

fixpunkterna om det skulle behövas på grund av häftsvetsningens inverkan i 

form av spänningar och deformationer. 

För att resultaten från experimenten ska få en hög reliabilitet bör dessa 

experiment genomföras fler gånger. På grund av tidsaspekten gjordes inte 

experimentet mer än en gång, vilket ansågs tillräckligt för att införa 

lösningen i fixturen, men borde i forskningssyfte utföras fler gånger. 

Resultatet av detta arbete är en fixtur som sammanfogar tekniska lösningar 

för att underlätta arbetet för operatören. Med fixturens flexibilitet mellan 

modellerna och sättet att använda elektromagneter för att hålla plåtarna på 

plats, kommer tillverkningstiderna i processen att sänkas drastiskt och 

kvaliteten ligga på en jämn nivå.  
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Bilaga 1: Position motorfästen 
 

 

Referenspunkter för motorfästen. H11 har använts som nollreferens för att få 

fram slaglängder mellan modellerna. Alla mätningar skedde från en 

referenspunkt i fronten, en ifrån centrumlinjen och en ifrån topplåten då denna 

utgör en bas som var lika mellan alla modeller. 

 

 
 

 

 Fram Bak 

X Y Z X Y Z 

H11 0 0 0 0 0 0 

H21 30 50 -30 - - - 

F1315 0 0 0 0 0 0 

F15 0 130 60 0 130 0 

F18 30 50 -30 102 201 -58 

H11-V 0 130 0 0 130 0 

 

 



1/1 

 

Bilaga 2: Uträkningar cylindrar 
 

Uträkning av cylindrar med kammare på 80 mm i diameter och tryck på 6 bar. 

Enligt (2), (3) och (4) fås: 

 

𝑃 = 6 𝑏𝑎𝑟 = 0.6 𝑁/𝑚𝑚2 

 

𝐴 =  
𝜋 ∗ 802

4
 [𝑚𝑚2] 

  

𝐹 = 𝑃 ∗ 𝐴 =  
0.6 ∗ 𝜋 ∗ 802

4
= 3016 𝑁 

 

Kolvstångens diameter är 16 mm, vilket ger ett tryck på kolven i hemmaläge 

enligt: 

 

𝑃 = 6 𝑏𝑎𝑟 = 0.6 𝑁/𝑚𝑚2 

 

𝐴 = 𝐴1 − 𝐴2 =  (
𝜋 ∗ 802

4
) − (

𝜋 ∗ 162

4
) [𝑚𝑚2] 

 

𝐹 = 𝑃 ∗ 𝐴 = 0.6 ∗ ((
𝜋 ∗ 802

4
) − (

𝜋 ∗ 162

4
)) = 2895 𝑁 

 

Motsvarande uträkning för diameter på kammaren på 63 mm ger: 

 

𝐹 = 𝑃 ∗ 𝐴 =
0.6 ∗ 𝜋 ∗ 632

4
= 1870 𝑁 

Och 

 

𝐹 = 𝑃 ∗ 𝐴 = 0.6 ∗ ((
𝜋 ∗ 632

4
) − (

𝜋 ∗ 162

4
)) = 1749 𝑁
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Bilaga 3: Uträkning magneter 
 

För att få fram vilken hållkraft magneterna behövde ha var ett test tvunget att 

göras. Detta för att få fram vinkeln mellan de svetsade plattjärnen. Med denna 

vinkel kunde sedan kraften räknas ut med (1). 

 

Plattjärnen som användes till testet hade samma dimensioner som senare 

experiment skulle ha, 300x80x8 mm. Dessa plattjärn ställdes i 90° mot varandra 

med det ena plattjärnet stående på det andra, se figur 1 

 

 
Figur 1 

 

Diagonalen (a) mellan plattjärnen mättes till 106.7 mm. Detta ger enligt 

Pytagoras sats längder på b och c på 70.5 mm och 80 mm.  

𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 

 

Efter svetsning så mättes diagonalen på nytt och resultatet var då 105.4 mm. 

Denna förändring kunde då utnyttjas i cosinussatsen för att få fram vinkeln α. 

 

𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 − 2𝑏𝑐 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼 
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𝛼 = arccos (
𝑏2 + 𝑐2 − 𝑎2

2𝑏𝑐
) = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (

70.52 + 802 − 105.42

2 ∗ 70.5 ∗ 80
) = 88.67° 

 

Vinkelförändringen var här 1.33° = 0.0232 rad. 

 

Detta insatt i ekvation (1) ger: 

 

𝑀 =
210 ∗ 109 ∗ 0.0083

12(1 − 0.32)
∗ (

0.08

0.3
) ∗ 0.0232 = 60.91 𝑁𝑚 

 

Magneten monteras i centrum på plattjärnet vilket ger en höjd från svetsen på 40 

mm. Därav fås kraften som magneten behöver av: 

 

↻ 𝑆𝑣𝑒𝑡𝑠:  𝑀 − 𝐹 ∗ 0.04 = 0 ⇒ 

 

𝐹 =
𝑀

0.04
=

60.91

0.04
= 1522.8 𝑁 

 

Magneterna valdes till en hållkraft på 1700N. Då det i experimentet skulle 

användas två magneter ansågs en säkerhetsfaktor på 2 vara lämplig för att 

säkerställa att magneterna inte släpper på grund av för låg hållkraft. 
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Bilaga 4: Experiment 

 

Test av elektromagnet och hur det påverkar/påverkas vid 

svetsning med MIG/MAG 
 

Andreas Magnusson, Simon Heller  

Maskinteknik, inriktning produktutveckling, Linneuniversitetet. 

 

Uppgift 

 
Detta experiment är en del av ett examensarbete om hur man optimerar en 

svetsfixtur. Tanken med experimentet är att förstå hur elektromagneter påverkar 

MIG/MAG svetsning och om det finns risk att magnetisk blåsverkan 

uppkommer. Men även hur elektromagneten påverkas av svetsningen.  

 

Material 
Testrigg enligt Figur 1 

Elektromagnet, Kern HM 060 (Nordela). Hållkraft 1700 N, 24V, 9W. 

Transformator, 230/24, SPD 24120 Carlo Gavazzi 

MIG svets, ESAB Power compact 315. 

Tillsatsmaterial, SupraMig Lincoln Electric 0.8mm M21/ 42 3 C1 3Si1 

Skyddsgas, Air Liquide Arcal 11 (H2 5% ±0.5 %,He 20% ±2 %) 

Plattjärn S235JR 80x10 längd 300 

Oscilloskop, Rigol DS1054 

Värmekamera, Bosch Professional GIS 1000 C 

Digitalt skjutmått 

 

 

Testrigg: 

 

Figur 1 

 

En hållare för elektromagneten inkapslad i ett VKR rör 80X80, som blir anhåll 

mot den ena biten som ska svetsas. Hållaren består av två plattjärn som svetsas i 
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vinkel där det ena blir hållare för magnet och den andra hållare för det liggande 

plattjärnet med ställskruvar. Bitar som inte hålls med magnet kommer fästas med 

tving. 

 

 

Hypotes 
 

Hypotesen är att något av följande kommer hända. 

 

• Svetsningen kommer försvåras på grund av magneten då 

magnetiskblåsverkan kan uppstå och svetsen kommer inte få samma 

inträngning i materialet. 

• Magneten kommer tappa hållkraft på grund av värmen från svetsningen. 

• Vid användning av två magneter finns större risk att magnetiskblåsverkan 

uppstår då magneterna samverkar och bildar ett kraftigare magnetfält. 

 

Genomförande 

 
Testet genomfördes genom att två plattjärn 300mm långa sattes upp i testriggen. 

Plattjärnen markerades med märkpenna med mått för att veta var magneterna satt 

och även för att få en referens mellan testerna med och utan magnet. 

Referenspunkter sattes även diagonalt över plattjärnen för att se hur mycket 

svetsfogens momentkrafter påverkar plattjärnen. Figur 2. 

 

 

 

Figur 2 

 

Avståndet mellan referenspunkterna mättes upp med skjutmått för att kunna se 

hur mycket plattjärnen dragit ihop sig efter svetsning. Detta för att kunna se om 

magneterna håller kvar i plattjärnet. 

 

Oscilloskopet kopplades in för att mäta spänningen till magneterna ifrån 

transformatorn, strömmen till magneterna och även strömmen genom 

svetsmunstycket. Detta låg sedan med konstant videoövervakning under 

experimenten. Se Figur 3. 
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Figur 3 

 

Svetsningen skedde sen utmed hela plattjärnen. Temperaturen mättes över 

magnetpositionerna både på plattjärnen och i svetsområdet både innan och efter 

svetsning. Figur 4. 

 

 

Figur 4 

 

Efter svetsningen var genomförd mättes diagonalen över plattjärnen. Därefter 

fick plattjärnen svalna till ca 60°C. Då stängdes magneterna av, alt lossades 

tvingarna som höll plattjärnen. Diagonalen mättes här en gång till.  

Detaljerna lades sedan för att svalna.  

 

Plattjärnen kapades sedan i de områden som ansågs intressanta, vilket var mitt 

över magneterna, i kanterna och i centrum. Detta för att kunna följa svetsen 

genom hela plattjärnet. De kapade bitarna polerades i en polermaskin och 

genomträngningen kunde sedan visuellt inspekteras. Se Figur 5. 

 

  



4/5 

 

Resultat 
 

Tabell 1 

 

 Utan magneter Med magneter 

Diagonal innan svets 

pos1(mm) 

106.7 106.4 

Diagonal efter svets 

pos1 (mm) 

106.7 106.4 

Diagonal efter släppt 

pos1 hållkraft (mm) 

105.4 104.7 

Diagonal innan svets 

pos2(mm) 

106.7 106.4 

Diagonal efter svets 

pos2 (mm) 

106.7 106.4 

Diagonal efter släppt 

pos2 hållkraft (mm) 

105.5 104.7 

Värme innan svets 

(°C) 

20.6 20.8 

Värme efter svets, plj 

pos2 (°C) 

65 61.5 

Värme efter svets, 

svets pos2 (°C) 

320 270 

Släpp efter svets, (mm) 0 0 

 

 

 

Figur 5 

Vid granskning av svetsens genomträngning syns inga visuella skillnader mellan 

om man har haft magneterna på eller inte. Det märktes inte av någon blåsverkan 

under svetsning. Se figur 5. 
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Det gick inte att urskilja några avvikelser på varken ström eller spänning till 

magneterna under svetsning.  

 

Slutsats 
 

Då detta experiment gjordes för att se om det gick att implementera magneter 

tillsammans med svetshäftning kan slutsatsen dras att det kommer fungera bra. 

Experimentet är gjort med helsvetsning mellan plattjärnen och även här ser man 

att magneterna inte påverkar svetsningen. Och svetsningen påverkar varken 

ström, spänning eller hållkraften i magneterna.  

 

Vad som är svårt att bedöma genom detta experiment är om hållkraften påverkas. 

Experimentet visar att magneten håller kvar plattjärnet i dess position under 

svetsning men inte om hållkraften minskar i förhållande till värmen. 

 

Utvärdering 
 

Detta experiment visar att det går att använda elektromagneter vid svetsning. 

Vad experimentet inte visar är hur magneterna påverkas av värmen. De 

elektromagneter som användes i detta test var för starka i förhållande till A-

måttet på svetsen för att se det. Efter experimentet var gjort gjordes ett test med 

att lägga flera svetsfogar på varandra och då kan man se att magneten släpper till 

slut. Om detta beror på att spänningarna överstiger magnetens hållkraft eller om 

det är värmen som påverkar magnetens hållkraft utreddes inte.  

 

 



 

Bilaga 5: Ritningar (Några utvalda) 
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Bilaga 6: PLC- Program 
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