
Linnéuniversitetet 

Institutionen för teknik 

Växjö VT 2011 

Kurs: 2MT00E Maskinteknik, examensarbete 

Handledare: Hans Hansson, Swepart Transmission AB 

Handledare: Samir Khoshaba, Institutionen för teknik 

Studenter: Henrik Flink, Douglas Lvov Ekberg 

 

 

 

 

 

 

Lyftanordning till kraftuttag 

Lifting device for power take-off 

  



Linnéuniversitetet 

Institutionen för teknik 

II 

Organisation/ Organization  Författare/Author(s) 

Linnéuniversitetet                                           Henrik Flink 

Institutionen för teknik                                    Douglas Lvov Ekberg 

 

Linnaeus University 

School of Engineering 

Dokumenttyp/Type of Document                Handledare/tutor          Examinator/examiner 

Examensarbete/Diploma Work                       Samir Khoshaba            Izudin Dugic 

Titel och undertitel/Title and subtitle 

Lyftanordning till kraftuttag 

Lifting device for power take-off 

Sammanfattning (på svenska) 
Vi fick i uppgift av Swepart Transmission AB att hitta en lösning på problematiken av 
dräneringen på oljan hos deras kraftuttag. Dessa ser annorlunda ut beroende på ändamål. Det 
enda de har gemensamt är förhållandet mellan fyra hål och det är dessa vi fokuserar vår 
lösning på. 

Idag ställer de kraftuttagen på ett bord och vinklar upp dem för hand. Eftersom de har rotation 
på avdelningen blir resultatet olika beroende på vem som står vid dräneringen. 

De hade också som önskemål att vi skulle försöka hitta en lösning på hur de skulle göra i steget 
mellan monteringen och testkörningen av kraftuttagen. Idag lyfts de små kraftuttagen för hand 
till testbordet och likaså de stora. Både de stora och små monteras på fixturer, men eftersom de 
stora väger runt 30 kilo vill man försöka använda den befintliga lyftkroken för att kunna lyfta in 
dem direkt i testmaskinen. Detta går inte som det ser ut idag då banan är horisontell. 

Nyckelord 

Kraftuttag, Swepart 

Abstract (in English) 
We were given the task of SwePart Transmission AB to find a solution to the problem of 
draining the oil from their power take-off. These look different depending on its purpose. The 
only thing they have in common is the relationship between four holes and it is on these we are 
focusing our solution. 

Today they put the power take-offs on a table and tilt them up by hand. Since they are rotating 
in the department the result might look different depending on who's at the drain. 
Key Words 

Power take-off, Swepart 

Utgivningsår/Year of issue                Språk/Language           Antal sidor/Number of pages 

2011                                                            Svenska                                        80 



Linnéuniversitetet 

Institutionen för teknik 

III 

Sammanfattning 

Vi fick i uppgift av Swepart Transmission AB att hitta en lösning på problematiken av 

dräneringen på oljan hos deras kraftuttag. Dessa ser annorlunda ut beroende på ändamål. 

Det enda de har gemensamt är förhållandet mellan fyra hål och det är dessa vi fokuserar 

vår lösning på. 

Idag ställer de kraftuttagen på ett bord och vinklar upp dem för hand. Eftersom de har 

rotation på avdelningen blir resultatet olika beroende på vem som står vid dräneringen. 

De hade också som önskemål att vi skulle försöka hitta en lösning på hur de skulle göra 

i steget mellan monteringen och testkörningen av kraftuttagen. Idag lyfts de små 

kraftuttagen för hand till testbordet och likaså de stora. Både de stora och små monteras 

på fixturer, men eftersom de stora väger runt 30 kilo vill man försöka använda den 

befintliga lyftkroken för att kunna lyfta in dem direkt i testmaskinen. Detta går inte som 

det ser ut idag då banan är horisontell. 
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Summary 

We were given the task of SwePart Transmission AB to find a solution to the problem 

of draining the oil from their power take-off. These look different depending on its 

purpose. The only thing they have in common is the relationship between four holes and 

it is on these we are focusing our solution. 

Today they put the power take-offs on a table and tilt them up by hand. Since they are 

rotating in the department the result might look different depending on who's at the 

drain. 

They also had a request that we would try to find a solution on how to make the step 

from assembly to test driving the power take-offs. Today they lift the small power take-

offs by hand to the test table and also the large ones. Both large and small are mounted 

fixtures, but since the big weigh around 30 kilograms they want to use the existing hook 

to lift them directly in the test machine. This is not what it looks like today when the 

track is horizontal. 
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Abstract 

We were given the task of SwePart Transmission AB to find a solution to the problem 

of draining the oil from their power take-off. These look different depending on its 

purpose. The only thing they have in common is the relationship between four holes and 

it is on these we are focusing our solution. 

Today they put the power take-offs on a table and tilt them up by hand. Since they are 

rotating in the department the result might look different depending on who's at the 

drain. 

Key words: power take-off, SwePart  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till anledningen för projektet, bakgrund av företaget 

och hur testsekvensen går till. 

1.1.1 Bakgrund till arbetet 

Detta arbete går ut på att underlätta hanteringen av kraftuttag då dessa kan vara väldigt 

tunga. Företaget har redan haft ett antal förslag för att underlätta detta men är inte riktigt 

nöjd med någon av dem, och det är anledningen till att vi har fått uppgiften att komma 

på en ny lösning eller vidareutveckla en av de befintliga. Idag har de endast en 

lyftanordning för att lyfta in och ur kraftuttagen från testmaskinen, där de fylls med olja 

och provkörs. Innan paketering måste dessa tömmas på olja och det är detta som är vårt 

huvudsakliga mål, att förbättra dräneringsprocessen. Vi ska försöka hitta en lösning på 

detta problem då uttagen skall vara helt tomma på olja innan de paketeras. 
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1.1.1.1 Provning av kraftuttag 

Swepart Transmission monterar och testkör ett stort antal kraftuttag från bl.a. Volvo 

Powertrain Corporation. Dessa kraftuttag används för att överföra kraft från motorn 

genom växellådan till lastbilens utrustning så som kran, tipp eller annan utrustning som 

är hydrauldriven. Kraftuttagen finns i ett par olika storlekar och utföranden, alla har 

dock vissa gemensamma mått så samma fixtur kan användas. 

Kraftuttagen monteras utmed en monteringslina (se bild 1). Ena delen av kraftuttaget 

monteras på en fixtur (se bild 2) och transporteras framåt på ett rullband samtidigt som 

de olika komponenterna monteras. Olika stora kugghjul för olika utväxlingar monteras, 

vissa komponenter så som kullager pressas i. Olika typer av hydraulslangar monteras 

också, allt enligt ett monteringsschema. 

När alla komponenter är på rätt ställe så sätts den övre halvan av kraftuttaget på plats 

och monteras ihop med bultar. Bultarna dras i en viss ordning och med ett bestämt 

moment för att kraftuttaget ska hålla tätt.  När hela kraftuttaget är färdigmonterat ska det 

provköras med olja så att allt fungerar och inga missljud förekommer, detta sker på en 

egen station. 

Dessförinnan provtrycks kraftuttagen med tryckluft så att alla anslutningar och 

packningar håller tätt och märks med ett p om de blir godkända. Därefter lyfts 

kraftuttagen för hand till stationen för själva provkörningen. 

  

Bild 1. Monteringslina.           Bild 2. Fixtur med kraftuttag. 
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Kraftuttaget transporteras in till själva provriggen med hjälp av en telfer som är utrustad 

med en specialtillverkad lyftkrok. Kraftuttaget placeras sedan i provriggen och spänns 

fast (se bild 3), därefter sker provkörningen. Vid provkörningen letar man efter missljud 

och kontrollerar så att allt fungerar. Provkörningen pågår i ca 4-5min innan det är dags 

att lyfta ut kraftuttaget och dränera det från olja. Även här sker transporten ut från 

riggen med hjälp av telfern och den specialtillverkade kroken (se bild 4). 

 

Bild 3. Kraftuttag monterat i provrigg           Bild 4. Telfer med lyftkrok. 
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Oljan dräneras med hjälp av en pump som suger ut oljan genom en slang. För att så 

mycket olja som möjligt ska kunna sugas ut måste kraftuttaget vinklas i olika lägen 

samt att oljan måste få tid på sig att rinna ner i botten på kraftuttaget. Idag sker alla 

vinklingsmomenten för hand då det inte finns någon riktigt bra lösning på detta 

problem. Kraftuttagen lutas och ställs mot ett galler vilket både är jobbigt för de som 

arbetar med provningen och dräneringen då själva kraftuttagen kan vara ganska tunga 

samtidigt som risken för att kraftuttagen välter är påtaglig. 

För att dräneringen ska bli lyckad bör kraftuttagen få rinna av i ca 8-10min. Man vill 

undvika att få med olja när kraftuttagen ska paketeras och skickas iväg eftersom det blir 

problem i senare monteringsmoment hos kunden. Oljan dräneras med hjälp av en pump 

som suger ut oljan genom en slang (se bild 5 och 6).  

 
Bild5. Provningstation med testkörning och dränering.          Bild 6. Dränering av kraftuttag. 

När oljan är dränerad läggs varje kraftuttag i en plastpåse, detta sker genom 

användningen av en metallplåt som kraftuttaget skjuts framåt på och in i påsen. Därefter 

läggs kraftuttaget i en pall och är redo för leverans. Alla kraftuttag är numrerade och 

monteras och paketeras enligt ett schema, allt prickas av och kontrolleras så att det blir 

rätt. Under tiden provkörs ett kraftuttag i riggen samtidigt som två kraftuttag lutas och 

dräneras. Det går att köra fler än så samtidigt bara man kan hålla reda på numreringen, 

vilket skulle kunna effektivisera arbetet. 

I dagsläget jobbar fyra personer med monteringen och provkörningen. Tre stycken 

jobbar med monteringen och en vid provningen och paketeringen. Arbetarna roterar på 

de olika arbetsstationerna för att få ett mer varierande arbete. Detta innebär att alla 

måste kunna de olika momenten samt att alla jobbar på sitt eget sätt. 
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1.1.2 Bakgrund av företaget 

Företaget är inriktat på tillverkning av kundspecifika växellådor, precisionstillverkade 

kugghjul och andra transmissionsdetaljer för industri och fordon. I samarbete med 

företagets kunder tas ett helhetsansvar för utveckling, konstruktion samt tillverkning av 

komponenter och transmissionslösningar. 

Kugghjul är en stor del av produktionen och olika typer av ritningsprogram och 

beräkningsprogram används, bland annat SolidWorks och Catia V5. Axlar med kugg 

och splines med längder upp till 2,0 meter kan tillverkas. Företaget har också 

tillverkning av ingående komponenter i växellådor och även växelhusen bearbetas och 

monteras till kompletta och provkörda växellådor och kraftuttag. 

Swepart Transmission har idag två stycken moderna produktionsanläggningar, en i 

Liatorp fyra mil sydväst om Växjö samt en i Sibbhult. Arbetet sker i stor utsträckning 

med automatiserade produktionsceller där all bearbetning kan ske i ett flöde. Ett 30-tal 

ABB och Motoman robotar används. Produktionsenheterna klarar de flesta typer av 

bearbetning t.ex. svarvning, fräsning, slipning och hening. 

Kunderna utgörs bl.a. av Sveriges ledande exportföretag samt internationella kunder 

med den tunga fordonsindustrin som dominerande bransch. Automationsteknik, skogs- 

och entreprenadmaskiner m.fl. utgör också en del av kundkretsen. 
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1.1.3 Befintlig utrustning 

Idag har företaget en lyftanordning för att lyfta in kraftuttagen i testriggen. Fördelen 

med den är att den är väldigt smidig och lätt, men när man sedan tar ut kraftuttagen efter 

testkörning vill de ha ett verktyg som är mer flexibelt. Det verktyget de har idag kan 

endast kopplas in på ett håll vilket gör att man får en begränsning (se bild 7). Därför 

kopplar de loss kraftuttagen, lägger dem på ett bord och använder handkraft för att 

snurra runt det och vinkla det i önskad position för att kunna suga ut oljan. 

 

Bild 7. Befintlig lyftanordning 
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De har också ett annat verktyg som är enklare, men anledningen till att de inte använder 

det är därför att på vissa kraftuttag måste de använda ”gängfunktionen” på detta verktyg 

och det är inte alltid det mest optimala (se bild 8). Detta p.g.a. att denna funktion inte 

alltid ger så bra stabilitet eftersom antalet gängor kan variera. Detta verktyg har Volvo 

konstruerat och det är deras egen lösning. En annan nackdel med Volvos krok är att 

kraftuttagen inte hänger helt rakt i luften vilket skapar problem när de ska monteras i 

provriggen. Kraftuttag har olika utseende beroende på ändamål. Vissa har medbringare 

medan andra har gängor (se bild 9). 

 

Bild 8. Volvos lyftanordning 

 

Bild 9. Vänster: Gängfästning, höger: medbringare 

Det har funnits andra varianter av lyftanordningar och diverse förslag. Ett förslag var att 

hänga kraftuttagen i en karusell där de fick rinna av och efter halva varvet vinklades 

kraftuttaget så resterande olja rann ner i botten för att möjliggöra fullständig tömning av 

olja.  
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1.2 Syfte 

Detta arbete är avlutningen på vår utbildning, och är något alla universitet har i slutet av 

varje utbildning. Det vi hoppas uppnå efter avslutat arbete är djupare förståelse för 

konstruktion och ergonomitänkande. Vi hoppas också kunna uppnå de förväntningar 

och krav som ställs på oss. 

1.3 Mål 

I detta avsnitt kommer vi beskriva de mål vi vill uppnå. 

1.3.1 Huvudmål 

Huvudmålet med projektet är att förbättra och underlätta hanteringen av kraftuttagen. Vi 

vill minska antalet lyft för hand och mekanisera så mycket som möjligt för att underlätta 

arbetet.  

Största problemet är hanteringen vid själva dräneringen av olja från kraftuttagen där 

kraftuttagen vinklas för hand och lutas mot ett galler. Det är vid den stationen vi lägger 

störst fokus men vi vill även kunna förbättra övriga delar av hanteringen, så som att 

komma med nya förslag på lyftanordningar eller andra transportlösningar för att minska 

antalet lyft för hand.   

Vi vill kunna bidra med nytt tänkande och nya idéer för lösningar på detta problem som 

Swepart sedan kan jobba vidare på och förhoppningsvis förverkliga.  

Den måste hålla för minst 30 kilo, då de tyngsta kraftuttagen väger så mycket.  

1.3.2 Delmål 

När kraftuttagen monteras ihop transporteras de framåt på en fixtur som glider framåt på 

en rullbana. När de är färdigmonterade lyfts de till ett bord där stationen för 

provkörningen sker. De små kraftuttagen lyfts för de mesta för hand men de stora på ca 

30 kg lyfts helst med telfer. Idag måste kraftuttagen vinklas upp för hand innan de kan 

lyftas. Ett delmål är att lösa detta problem så att kraftuttagen antingen kan lyftas med 

telfern direkt eller på annat smidigt sätt transporteras till provkörningen. 
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1.4 Avgränsningar 

Som vanligt är det tidsbegränsningar på alla projekt man börjar med. Vår 

tidsbegränsning handlar om tio veckor. 

När vi var på företaget för att presentera de förslag vi kommit fram till efter ca.4 veckor 

frågade vi lite om våra avgränsningar, såsom hur långt de vill att vi ska komma. Om de 

ville ha en fysisk produkt eller bilder och skisser på dem. De sa att de nöjer sig med 

uppslag på de bästa idéerna, samt ritningar och skisser på hur dessa fungerar. Sedan tar 

företaget beslutet vilket de tycker är bäst och om de ska göra en prototyp av just den 

lösningen för att testa den. 

Är det sedan så att vi har kommit fram till en bra idé som både vi och Swepart tycker är 

bra kan vi bygga en prototyp om vi har tid till det, då vi har fått två stycken skrotade 

uttag av både den minsta och största modellen, vilket underlättar framställningen av en 

lösning. 

2. Teori 

Vi har använt oss av Jackson, P. (2010), Getting Design Right: a system approach för 

att komma fram till de olika koncepten och granskningen av dessa, medan vi har fått lite 

inspiration av Elmholdt, Chr. Hans (2009), Säkra lyft och lasthantering samt på 

företaget när vi var på besök för att undersöka problemet. Fler idéer kom fram när vi var 

och presenterade de lösningar vi hade kommit på till dess, vilket var efter ungefär halva 

tiden. Samtliga idéer är nämnda i kapitlet där vi granskar alla koncept vi kommit på. 

System Engineering är ett verktyg som används vid produktframtagning. Det första 

steget är att ta reda på vad problemet är samt sätta ihop en kravspecifikation. Nästa steg 

är att ha en brainstorm för att komma på flera förslag på lösningar på problemet samt 

dela upp dem i delsystem och sedan granska dem. När man sedan kommit fram till vilka 

koncept som är bäst gör man om hela processen igen för att endast komma fram till ett 

eller fler vinnande koncept.  

När vi hade kommit så pass långt att vi bestäms oss för vilka koncept vi skulle utveckla 

började vi skissa upp våra idéer för att sedan rita dem i SolidWorks. 
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3. Metod 

För att få veta vad kraven var bestämde vi oss för att göra ett studiebesök på 

monteringslinan. Vi villa veta vad de hade för önskemål och krav, samt om de hade 

några egna idéer. De hade haft hjälp utav olika personer och företag som kommit med 

idéer men tyckte inte att någon av dem var tillräckligt bra. Den lyftanordningen de 

använder sig av idag är från en konstruktör på Swepart, men känner att den kan göras 

ännu lite bättre. Det den gör är den bra på, men fyller inte alla behov. För att kunna ge 

en bra bild av projektet följer ett hierarkidiagram över befintliga lyftanordningar de har 

idag (se bild 10). 

 

Bild 10. Klargöring av befintlig utrustning. 
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Utifrån dessa lyftanordningar har vi kommit på egna förslag på hur själva tömningen 

kan ske. Vi har anpassat oss efter det verktyg de använder sig utav idag för att komma 

på en fixtur eller dylikt som inte hindrar lyftanordningens funktion eller rörelsemönster 

vid borttagning från kraftuttaget. 

3.1 Kravspecifikation 

För att kunna ta fram ett verktyg som de ska vilja använda och för att alla uttagen ska ha 

samma resultat angående tömmande av olja har vi satt ihop en kravspecifikation. Denna 

kom fram vid besök på företaget och svar från arbetarna på monteringsavdelningen, 

samt från handledare. Det finns dock ingen dokumentering av själva intervjuerna. 

 Verktyget eller fixturen skall utföra samma moment oavsett storlek på kraftuttag 

för att det ska bli lika bra resultat vid dränering. Ska helst vara tidsstyrt. 

 Att alla arbetare gör likadant så resultatet blir samma. 

 Använda så få lyftmoment som möjligt. 

 Använda verktyget från sista monteringsstationen till testbordet, istället för att 

lyfta dem med handkraft vilket sker idag. 

 Använda sig utav likadan suganordning som tandläkare har, just själva ”kroken” 

som slangen sitter i. 
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4. Genomförande 

Vi började med brainstorming på många olika lösningar. Sedan använde vi oss av 

System Engineering för att granska de olika förslagen som vi tagit med. Många förslag 

gick bort väldigt tidigt i processen då de inte uppfyllde kraven. När vi fått fram de bästa 

koncepten började vi skissa upp idéerna på papper för att sedan rita dem i SolidWorks. 

Nästa steg i processen är att komma på hur låsningen av uttagen ska ske. Dessa förslag 

beskrivs närmare senare i detta kapitel. 

4.1 Mätinstrument 

För att samla in lämplig fakta och krav på lösningar var vi tvungna att göra ett 

studiebesök på plats för att fråga vilka krav som ställdes, samt önskemål från 

montörerna. Anledningen till detta är just för att kunna komma på en lösning på ett 

praktiskt problem måste man vara på plats för att ta reda på problemet, samt att se det 

med egna ögon. 

4.2 Beskrivning av koncept 

I följande avsnitt beskrivs de koncept som vi kommit på. Dessa är de vi kommit på med 

hjälp av brainstorming. Senare i avsnittet kommer vi utvärdera de mest relevanta, då 

vissa av förslagen går bort redan efter första gallringen som vi inte har tagit med i denna 

rapport då man redan kan se på dess nackdelar att de inte är lönt att gå vidare med dem. 

Följande förslag är tänkta för dräneringen av oljan. 
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4.2.1 Centrifugering av kraftuttagen. 

Kraftuttagen fästs på någon sorts av karusell eller skiva som sedan börjar rotera med 

hög hastighet. Hastigheten gör att oljan skulle samlas på ett ställe där man vill ha den 

för att sedan snabbt suga ut den.  

Fördelar: Skulle påskynda dräneringen av oljan och på det sättet skulle mycket tid 

sparas på just det momentet. Dräneringen skulle förmodligen bli mycket bra. Skulle 

kunna byggas så att arbetshöjden blir bra samt att in- och urtagning av varje kraftuttag 

blir smidigt.  

Nackdelar: Omfattande byggnation för att få till en bra och pålitlig centrifug. Blir 

betydligt större säkerhetsrisker som måste lösas i och med de höga hastigheterna. Risk 

för att olja skvätter iväg om inte centrifugen är inbyggd. Fastmonteringen av varje 

kraftuttag innan själva centrifugeringen skulle förmodligen ta mycket tid. Flera 

kraftuttag skulle behöva köras samtidigt i centrifugen vilket gör att t.ex. paketeringen 

kommer stötvis. Olika stora kraftuttag skulle kunna göra att det blir svårt att få 

centrifugen balanserad. Kostsamt. 

4.2.2 Skakningar/vibrationer på kraftuttag. 

Kraftuttagen fästs i en anordning som skakar/vibrerar vilket gör att oljan rinner ner 

fortare. 

Fördelar: Dräneringen av oljan går fortare. Flera kraftuttag kan köras samtidigt på flera 

skak/vibrations stationer vilket ger ett bra flyt. Kan vara tidstyrt så att varje kraftuttag 

körs en förbestämd tid. Bra arbetshöjd på stationerna.  

Nackdelar: Kraftuttagen måste sättas fast på ett pålitligt sätt vilket kan ta tid. Varje 

station måste ha någon form av motor som skapar vibrationerna. Vibrationer skapar ljud 

vilket försämrar arbetsmiljön. Vibrationer kan kanske slita på kraftuttagen, speciellt om 

de inte monterats fast ordentligt. Kostsamt. 
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4.2.3 Upphettning av kraftuttagen. 

Kraftuttagen värms upp för att oljan ska bli mindre viskös och därmed rinna ner fortare. 

Fördelar: Snabbare avrinning av oljan. 

Nackdelar: Många. Är kraftuttagen varma så försämras hanterbarheten, arbetarna kan 

bränna sig både på kraftuttagen och på själva värmekällan. Kraftuttagen kan ta skada, 

packningar, lager o.s.v. tål inte för mycket värme. Livslängden på oljan som används 

blir lägre. Kostar mycket pengar, värmen skapar inga större fördelar. Oljan de använder 

för testkörning har låg viskositet. Löser inte hanteringsproblematiken. 

4.2.4 Blåsa kraftuttagen med tryckluft 

Med hjälp av tryckluft försöka blåsa ut oljan. 

Fördelar: Om det skulle vara möjligt att komma åt att blåsa på ett bra sätt skulle oljan 

kunna tvingas ut mycket fort. Enkelt för arbetarna att använda då det redan är 

framdraget tryckluftssystem. 

Nackdelar: Det går förmodligen inte att komma åt på något bra sätt så att oljan kan 

blåsas ut. Oljan skvätter åt olika håll när tryckluft används. Skapar ljud vilket försämrar 

arbetsmiljön. Löser inte hanteringsproblematiken. 
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4.2.5 Fast lyftanordning 

Anordning som sitter fast på kraftuttaget under hela förloppet från monteringen till 

paketeringen. Används för att kunna lyfta kraftuttagen med telfern på ett smidigt sätt. 

Fördelar: Monteringen av lyftanordningen sker direkt efter att kraftuttaget är 

färdigmonterat och tas bort innan paketering vilket gör att tid och hantering sparas då 

kraftuttaget lyfts. Kan lyftas både från monteringslinan och direkt från dräneringen 

vilket gör att det blir minimalt med lyft för hand. Blir säkra lyft i och med att 

lyftanordningen sitter fast hela tiden. Skulle kunna hängas upp och lutas vid 

dräneringen. Flera alternativ på lyftanordning skulle kunna tas fram.  

Nackdelar: Flera lyftanordningar måste tillverkas för att det ska bli bra flyt. Kan 

kanske inte sitta på under provkörningen då den blir i vägen vilket gör att hela konceptet 

faller. Lyftanordningen måste monteras på och av. Kan bli svårt att lösa problemet med 

dräneringen med bara den här lösningen. 

4.2.6 Fixturer/hållare 

Tre eller fler fixturer/hållare som sitter monterade på bordet istället för att kraftuttagen 

lutas mot det befintliga gallret. Kraftuttagen ska både kunna snurras samt vinklas bakåt 

och framåt för att hanteringen och därmed också dräneringen ska bli bra. Skulle kunna 

skötas manuellt eller med hjälp av någon slags styrning t.ex. pneumatik, hydraulik eller 

elektriskt. 

Fördelar: Kraftuttagen sitter på plats och kan lutas och vridas som man vill ha det. 

Dräneringen blir bra då flera kraftuttag kan rinna av samtidigt. Lätt att hålla reda på 

numreringen av kraftuttagen. Bra arbetshöjd, kan använda befintligt bord. Lyfts på plats 

med befintlig lyftkrok eller ny lösning. Kan göras väldigt enkel eller mer avancerat, 

finns många lösningar. Kan göras tidsstyrt så att dräneringen blir lika varje gång. 

Nackdelar: Kan vara svårt att pricka in styrpinnarna varje gång kraftuttagen ska 

placeras i hållaren. Måste kanske vinkla varje kraftuttag manuellt vid dräneringen. Om 

telfern används varje gång så blir det fler lyft jämfört med det befintliga systemet. En 

smidig låsning av kraftuttagen måste konstrueras då de ska lutas åt båda riktningarna.  
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4.2.7 Karusell 

Kraftuttagen monteras på en karusell som antingen kan snurras för hand eller med hjälp 

av en motor. Kraftuttagen lutar först åt ena hållet och tippar sedan över åt andra hållet 

med hjälp av en vipparm, detta sker när karusellen snurrat ett halvt varv. Finns redan en 

tidigare framtagen modell av denna lösning (se bild 11). 

Fördelar: Bra avrinning av oljan, vänds automatiskt när man snurrar på den. Kunna 

köra flera kraftuttag samtidigt vilket gör att avrinningstiden blir längre och därmed 

bättre dränering. Bra arbetshöjd.  

Nackdelar: Lite för omständig, detta var anledningen till att den befintliga modellen 

aldrig tillverkades. Kan vara svårt att lyfta på och av kraftuttagen med den låsning som 

är på befintlig modell, behöver använda två händer för att kunna dra ut kraftuttaget. Kan 

vara segt att snurra på karusellen beroende på ur vippfunktionen är konstruerad. Blir 

”smällar” då kraftuttagen vippar. Jobbigt att snurra på, nackdel då inte så många 

kraftuttag behöver köras samtidigt. Kan vara ostabil, behöver kanske monteras fast i 

golvet. Kan vara svårt att hålla reda på vilket kraftuttag som är vilket. 

 

Bild 11. Karusell 
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4.2.8 Upphängningsanordningar/flera telfrar som håller kraftuttagen 

Ett transportsystem med flera upphängningsanordningar alternativt telfrar byggs upp i 

en bana i taket (se bild 12). Kraftuttagen lyfts upp från monteringen och hängs i ett 

kösystem till provriggen. Skulle kunna vara möjligt att kraftuttagen är upphängda hela 

vägen från monteringen till dräneringen och paketeringen.  

Fördelar: Minimalt med lyft för hand om kraftuttagen kan hänga kvar hela vägen. Kan 

få bra flyt då allt löper som i en bana, stationen för provningen spar tid då kraftuttagen 

redan är upphängda.  

Nackdelar: Ganska omfattande byggnation för att få en sluten bana att fungera, måste 

kunna gå runt vilket gör att systemet tar en hel del plats. Många 

upphängningsanordningar måste finnas för att det ska bli ett bra flyt, kan vara kostsamt. 

Risk för att kraftuttagen kan ta skada om de slår i varandra när de är upphängda. Kan bli 

för många kraftuttag på kö så att banan inte räcker till. Löser inte problematiken med 

dräneringen. 

 

Bild 12. Telfer 
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4.2.9 Kraftuttagen transporteras på en vagnbana/räls. 

Kraftuttagen placeras på en vagn och fixeras på denna med någon form av fixtur. 

Kraftuttagen skulle sedan kunna transporteras på denna bana hela vägen från 

monteringen till den slutliga paketeringen (se bild 13). Banan skulle sedan kunna lutas 

så att oljan rinner ner som den ska och dräneringen skulle därmed kunna lösas på ett 

smidigt sätt. De lyft som eventuellt skulle behöva göras beroende på banans utformning 

är vid monteringen till banan, från banan till/från provriggen samt från banan till 

paketeringen i pallen.  

Fördelar: Relativt få lyft som behöver göras, skulle kunna göras ännu färre. Banan 

skapar ett bra flyt och ett bra kösystem. Dräneringen skulle kunna göras mycket 

lättarbetad och effektiv.  

Nackdelar: Ganska omfattande byggnation. Flera vagnar med fixturer måste finnas för 

att inte kraftuttagen ska bli liggande vid sidan om banan. Kan ta stor plats om banan ska 

gå runt. Kan bli problematiskt på banan då storleken på kraftuttagen skiljer mycket, kan 

slå i varandra eller föremål vid sidan om banan. 

 

Bild 13. Rullbana 
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4.2.10 Robot 

Ett robotsystem sköter hanteringen från monteringen till paketeringen. Skulle 

förmodligen krävas mer än en robot om dräneringen ska skötas med hjälp av detta 

system. Skulle kunna kompletteras med en annan lösning vid dräneringen och i så fall 

klara sig med en robot (se bild 14). 

Fördelar: Ingen handkraft behövs och personalen kan jobba med annat, roboten tar 

hand om alla tunga lyft. Robotar jobbar mycket fort och gör precis likadant varje gång. 

Kan jobba konstant utan uppehåll.  

Nackdelar: Mycket dyrt att köpa in en robot och sedan programmera den och få den att 

göra som man vill. En robotcell tar stor plats och ett bra kösystem måste införas. 

Roboten måste kompletteras med egna lösningar, så som lyftanordningar så att den kan 

greppa kraftuttagen osv. 

 

Bild 14. Robot 
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4.2.11 Lyftsax 

En form av lyftsax kan användas för att lyfta kraftuttagen från montering till paketering. 

Samma lyftsax ska kunna användas vid dräneringen då den kan tiltas i olika lägen. 

Kraftuttagen säkras med hjälp av sin egentyngd. Lyftsaxen på bild 15 är för att flytta 

stockar, men det är själva lösningen som är intressant. Istället för krokarna har vi en 

pinne på vardera ”ben”. 

Fördel: Smidig och ganska enkel lösning. Ett och samma verktyg används hela vägen.  

Nackdel: Kan vara svår att arbeta med, risk att det gamla verktyget används. Kan 

användas på olika sätt utav olika arbetare. Komplicerat att lösa själva tiltningen av 

uttagen. Kräver förmodligen flera lyftsaxar för att det ska bli bra flyt.  

 

Bild 15. Lyftsax 
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4.2.12 Lyftkrok 

Befintlig lyftkrok som används idag eller Volvos egen lösning. Används på ett enkelt 

sätt att lyft kraftuttagen från de olika stationerna.  

Fördelar: Enkel lösning. Smidig in och urkoppling.  

Nackdelar: Lite osäker låsning. Löser inte hanteringsproblemen vid dräneringen. Blir 

många in och urkopplingar. Många små lyft för hand. Ingen förändring av befintligt 

problem. 

4.3 Utvärdering av lösningar 

Det första steget i processen är att granska de koncept vi har kommit på, hur väl de löser 

problematiken runt dränering och jämföra dem med lösningen de har idag. Detta steg är 

redovisat i tabell 1. 

- = sämre än befintlig 0 = samma som befintlig + = bättre än befintlig 

Tabell 1. Granskning av koncept

Egenskaper\Namn Centrifug Vibration Värme Tryckluft Fast Fixturer Karusell Telfrar Räls Robot Lyftsax Lyftkrok (REF)

Hållbarhet - - 0 + 0 + 0 + + + - 0

Säkerhet - - - + + + 0 0 + + 0 0

Byggbarhet - 0 0 + + + - 0 - - + 0

Enkel att använda 0 + + + + + 0 0 + - + 0

Samma resultat 0 0 0 - - + + 0 + + - 0

Poäng -3 -1 0 3 2 5 0 1 3 1 0 0

Rankning 7 6 5 2 3 1 5 4 2 4 5 5  

Utifrån denna tabell kan man tydligt se att de koncept som är lämpliga att utveckla är 

fixturer, räls, robot, fast anordning och telfrar. 
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Nästa steg i processen är att värdera de olika koncepten, se tabell 2. I fortsättningen 

väljer vi att endast nämna de som ligger t.o.m. plats fyra i rankningen. 

1 = mycket sämre 2 = sämre 3 = samma 4 = bättre 5 = mycket bättre 

Tabell 2. Värdering av koncept

Egenskaper\Namn Tryckluft Fixturer/hållare Telfrar Räls Robot Fast

Hållbarhet 3 4 3 4 4 3

Säkerhet 4 4 3 4 4 3

Byggbarhet 4 5 4 4 1 4

Enkel att använda 4 5 4 4 2 2

Samma resultat 2 5 2 3 4 3  

Nästa steg är att väga de olika egenskaperna för att ta reda på vilka som är viktigast att 

uppfylla, se tabell 3. 

Tabell 3. Viktning av egenskaper 

Egenskaper 
Vikt 

Hållbarhet 20% 

Säkerhet 20% 

Byggbarhet 15% 

Enkel att använda 15% 

Samma resultat 30% 
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Från denna vägning skapar vi en tabell där vi sammanställer värderingarna med 

viktningen. För att få fram poängen multipliceras varje siffra med dess procentsats, se 

tabell 4. 

Tabell 4. Validering av koncept

Egenskaper\Namn Vikt Tryckluft Fixturer/hållare Telfrar Räls Robot Fast anordning

Värde Poäng Värde Poäng Värde Poäng Värde Poäng Värde Poäng Värde Poäng

Hållbarhet 20% 3 0,60 4 0,8 3 0,60 4 0,80 4 0,80 3 0,60

Säkerhet 20% 4 0,80 4 0,80 3 0,60 4 0,80 4 0,80 3 0,60

Byggbarhet 15% 4 0,60 5 0,75 4 0,60 4 0,60 1 0,15 4 0,60

Enkel att använda 15% 4 0,60 5 0,75 4 0,60 4 0,60 2 0,30 2 0,30

Samma resultat 30% 2 0,60 5 1,50 2 0,60 3 0,90 4 1,20 3 0,90

Total poäng 3,20 4,60 3,00 3,70 3,25 3,00

Ranking 4 1 5 2 3 5

Fortsätta? Nej Ja Nej Ja Nej Nej  

4.4 Hantering innan testkörning 

I detta avsnitt beskrivs de koncept som vi valt använda innan själva testsekvensen. De 

finns nämnda i tabellerna ovan men de tabellerna är endast till för att se vilka som 

passar bäst till dränering av olja. Vi valde att använda oss av fast anordning eller flera 

telfrar då dessa passar bäst för ändamålet innan testkörning.  
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4.4.1 Fast lyftanordning 

För att en fast lyftanordning ska vara möjlig krävs det att den inte blir i vägen vid själva 

provkörningen. Hålet som används för lyften sitter tight mot den yta i provriggen där 

olja cirkulerar, detta för att oljan inte ska rinna ut mellan kraftuttaget och provriggen. 

Den fasta lyftanordningen kan därför ej vara genomgående vilket gör att ”vanliga” 

krokar inte är möjliga. Det krävs därför en lösning som gör att lyftanordningen sitter 

fast i hålet men ej sticker ut något på baksidan. 

Detta skulle kunna lösas med samma princip som för en expanderbult. Lyftanordningen 

sätts in i hålet och expanderar invändigt genom att en bult skruvas in från utsidan. 

Själva låsningen och lossningen skulle gå snabbt om eldrivna mutterdragare används. 

Lyftanordningen hålls fast i lyft öglan så att inte allt roterar med när bulten dras åt (se 

bild 16). 

 

Bild 16. Fast lyftanordning med expander 
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Ett annat alternativ skulle kunna vara att själva låsningen sker med hjälp av tryckluft 

och ett expanderande gummi, liknande ballong. Staget som sätts in i lyfthålet har spår, 

eller bitvis helt öppet där själva gummit kan expandera och låsas fast mot ytan. 

Lyftanordningen är utrustad med en ventil där luften fylls på och töms. Med 

tryckluftsanordningen skulle in och urkoppling kunna gå mycket fort (se bild 17). 

 

Bild 17. Fast lyftanordning med tryckluft. 
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4.4.2 Telfer 

Detta system är tänkt att underlätta den totala hanteringen av kraftuttagen, det blir 

minimalt med lyft för hand. Kraftuttagen hängs upp direkt efter monteringen i en 

upphängningsanordning/telfer och transporteras i en bana i taket hela vägen bort till 

provriggen. 

Med hjälp av en fast lyftanordning skulle det vara möjligt att kraftuttaget sitter fast även 

under själva provningen, och därmed ända fram tills det läggs ner i påsen och pallen. 

Därefter skulle upphängningarna gå tillbaks i banan till monteringen och processen 

börjar om. 

Med hjälp av flera upphängningsanordningar/telfrar skulle ett smidigt transportsystem 

kunna byggas upp och underlätta mycket. Ett hängande kösystem skulle byggas upp och 

det skulle kunna skapas ett bra flyt i arbetet. Blir det för många kraftuttag 

färdigmonterade så läggs de vid sidan om i väntan på en ledig upphängning.  

4.5 Hantering efter testkörning 

I följande kapitel beskrivs de koncept närmare som fick bäst resultat i tabell 4. 

4.5.1 Fixtur/Hållare 

Fixturen/hållaren ska användas under själva dräneringsarbetet. Två styrpinnar används 

precis som i själva provriggen för att hålla upp kraftuttagen. Kraftuttagen ska både 

kunna snurras och vinklas. När kraftuttagen lyfts ur provriggen vänds de i luften så att 

öppningen kommer utåt istället för inåt som den är i provriggen. Därefter placeras 

kraftuttagen på fixturen/hållaren. Denna är monterad på ett långt stag och flera stycken 

kan vara uppsatta jämte varandra, flera olika lösningar är möjliga. 

Fixturen/hållaren vrids sedan ett kvarts varv åt höger så att öppningen kommer nedåt så 

oljan rinner ner och kan sugas ut. De ska kunna låsas i detta uppåtstående läge. 

Kraftuttagen ska sedan vinklas både bakåt och framåt, detta skulle kunna göras manuellt 

och låsas i sina ytterlägen eller att själva lutningsmomentet sker per automatik. 

Fixturen/hållaren kan vara utrustad med en kolv som antingen styrs med pneumatik 

eller med hydraulik och som tippar kraftuttagen efter en given tid. Alla kraftuttag skulle 
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därför kunna få lika lång dräneringstid och resultatet bli detsamma. För att kraftuttagen 

ska kunna lutas framåt så måste det finnas en typ av låsning så att de inte glider av 

fixturpinnarna. Förslag på detta kommer i senare kapitel. På bild 18 illustreras ett 

förslag på hur en fixtur kan se ut. En annan fixtur illustreras i bilaga 2 på bilderna 41-

44. Denna utvecklades inte mer p.g.a. att den var komplicerad samt slog påbyggnationer 

på baksidan av kraftuttagen i axeln. 

 

Bild 18. Fixtur 

4.5.2 Räls/Vagnbana 

Kraftuttagen skulle kunna transporteras på en bana som går hela vägen från 

ändstationen vid monteringen fram till den slutliga paketeringen. En sådan bana skulle 

kräva en hel del byggnationer och förändringar av hur arbetsplatsen ser ut idag. Banan 

skulle ta stor plats och framkomligheten skulle bli reducerad p.g.a. att banan behöver 

vara sluten så att vagnarna kan gå runt. 

Istället för att ha en bana som går runt allt ihop skulle man kunna göra en mindre bana 

som koncentrerar sig på stationen med dräneringen. En sådan bana skulle inte behöva ta 

så stor plats och bli lika omständlig samtidigt som det ändå löser det viktigaste 

problemet.  

Vagnarna som skulle användas är utrustade med någon form av fixtur, liknande den typ 

av hållare/fixtur som tagits fram tidigare. Vagnarna transporteras framåt på en bana som 

lutar, först åt ena hållet och sedan åt det andra så att oljan kan rinna ner i botten och 
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sedan sugas ut. Alternativt skulle endast fixturen kunna vinklas istället för att själva 

banan gör det. 

När dräneringen är klar lyfts kraftuttagen av, vagnen skjuts framåt och återvänder 

genom den slutna banan till början igen och processen kan börja på nytt. Vagnarna 

behöver vara fastlåsta i banan då själva kraftuttagen är tunga och lutas så att inte 

vagnarna välter. Detta kan lösas med en rälsbana som är uppbyggd av en I-balk där 

hjulen på vagnen sitter både över och under kanten på balken. Förslag på hur en vagn 

kan se ut ses på bild 19. 

 

Bild 19. Fixturvagn 

4.6 Låsanordningar 

När kraftuttaget placeras i fixturen behöver de låsas fast eftersom fixturen kommer att 

lutas framåt. Utan en låsning skulle kraftuttaget glida av styrpinnarna. För att lösa det 

problemet har ett antal låsningslösningar tagits fram. Kraftuttaget är upphängd på två 

genomgående pinnar, låsning kan ske antingen på en av pinnarna eller på båda 

samtidigt. 

Utöver de fyra nämnda alternativen nedan har fler alternativ diskuterats, bl.a. låsring 

med hjälp av ett fjäderlås som ofta används för att låsa fast vikter på en skivstång. Den 

typen av låsning får problem eftersom miljön är oljig och fjädern får svårt att greppa. 
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Olika lösningar där låsningen sker i centrum av styrpinnarna har också diskuterats men 

lagts ner då de blivit för komplicerade. 

Processen för att välja lämplig metod är samma som för framtagningen av fixturerna i 

föregående kapitel. Skillnaden här är att vi inte har något referensobjekt. 

4.6.1 Vingmutter 

Kraftuttagen låses fast med hjälp av en vingmutter (se bild 20). I änden på styrpinnen 

finns det gängor där vingmuttern skruvas på. Kraftuttaget sitter då fast ordentligt utan 

att det kan glida på styrpinnarna. 

Fastlåsningen blir mycket god men momentet med att skruva på en mutter tar tid vilket 

inte är bra och måste vara så smidigt som möjligt för att lösningen ska vara användbar. 

 

Bild 20. Vingmutter 
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4.6.2 Bricka 

Låsningen sker med hjälp av en bricka, ett system liknande funktionen av en låsring. 

Brickans utseende påminner om den låsningen som används vid uppsättning av 

gardrober eller hyllor, ett gammaldags nyckelhål. Styrpinnen är utrustad med ett svarvat 

spår i ena änden. Brickan träs över änden på styrpinnen och sedan in i spåret där den 

sedan hänger fast. Brickan är utrustad med ett litet handtag som gör det lätt att sätta den 

på plats och att ta av den (se bild 21). 

En annan lösning är att använda sig av separata brickor (se bild 56 i bilaga 2) . 

 

Bild 21. Bricka 

Denna bricka har dock ingen fästning av slang som används för att suga ur oljan, 

fördelen är dock att man får hålet fritt så man ser mer i kraftuttaget. En lösning vore att 

ha ett hål för slangen i brickan så slangen alltid kommer i samma läge vid dränering. 

Man måste också ha en upphöjning för att se var slangen kommer (se bild 22). 

 

Bild 22. Bricka med slangfäste 
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4.6.3 Sprint 

En vanlig sprint träs igenom styrpinnen och gör att kraftuttagen inte glider av. Sprinten 

kan antingen vara utrustad med en vanlig ”nyckelring” som gör det lätt att dra ut den 

eller vara av den typen som låser sig själv med ringen (se bild 23). 

 

Bild 23. Sprint 

4.6.4 Spärr 

I ändan på styrpinnen finns en infällbar bricka som är fastsatt med en sprint eller 

liknande (se bild 24). När brickan eller metallbiten är infälld är den lika bred som 

styrpinnen men när man viker ner den blir den bredare och gör att kraftuttaget inte kan 

glida av. 

Den här lösningen fanns med på befintlig karusell lösning och satt då på båda pinnarna. 

Att ha det på båda pinnarna är bra men inte nödvändigt, det gör att lösningen blir mer 

omständig. 

Brickan ska ha ett visst motstånd när den vrids för att göra det enkelt att skjuta på 

kraftuttaget. Lösningen skapar ett visst glapp som gör att kraftuttaget kan glida en kort 

sträcka på pinnarna. 

 

Bild 24. Spärr 
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4.7 Utvärdering av låsanordning 

Första steget är att granska de olika förslagen och komma fram till vilken eller vilka 

som uppfyller egenskaperna på bästa sätt. Eftersom det inte finns något referensobjekt 

har vi döpt om de olika graderingarna. 

+ = bra 0 = varken bra eller dålig - = dålig 

Tabell 5. Granskning av förslag 

Egenskaper\Namn Vingmutter Bricka Sprint Spärr

Hållbarhet + + + +

Säkerhet + + + -

Byggbarhet + + + 0

Enkel att använda - + - 0

Poäng 2 4 2 0

Rankning 2 1 2 3
 

Nästa steg är att värdera egenskaperna ytterligare hos förslagen, se tabell 6. 

Tabell 6. Värdering av egenskaper 

Egenskaper\Namn Vingmutter Bricka Sprint Spärr

Hållbarhet 4 5 4 4

Säkerhet 4 5 4 4

Byggbarhet 5 4 3 3

Enkel att använda 2 5 2 2
 

Nu är det dags att bestämma hur viktiga de olika egenskaperna är. Närmare bestämt hur 

viktigt det är att de uppfylls. 

Tabell 7. Viktning av egenskaper 

Namn Vikt

Hållbarhet 25%

Säkerhet 25%

Byggbarhet 20%

Enkel att använda 30%
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I det sista steget ser man vilka förslag det är värt att fortsätta jobba med och vilka som 

inte håller måttet. 

Tabell 8. Validering av förslag

Egenskaper\Namn Vikt Vingmutter Bricka Sprint Spärr

Värde Poäng Värde Poäng Värde Poäng Värde Poäng

Hållbarhet 25% 4 1,00 5 1,25 4 1,00 4 1,00

Säkerhet 25% 4 1,00 5 1,25 4 1,00 4 1,00

Byggbarhet 20% 5 1,00 4 0,80 3 0,60 3 0,60

Enkel att använda 30% 2 0,60 5 1,50 2 0,60 2 0,60

Total poäng 3,60 4,80 3,20 3,20

Ranking 2 1 3 3

Fortsätta? Nej Ja Nej Nej  

Efter viktningen ser vi att det är bättre att gå vidare med den låsmetod som använder sig 

av en bricka med utseendet som ett nyckelhål. Kraftuttagen låses på ett bra och snabbt 

sätt och ger kraftuttagen en stor yta att vila mot. Det är lätt att se om kraftuttagen är 

låsta eller inte och risken för att det blir fel är liten. 

Det är en enkel lösning och gör att arbetet med dräneringen blir smidig. Brickorna är 

enkla att tillverka och kan utformas på flera olika sätt. 

4.8 Låsning för rotation 

När kraftuttagen antingen placeras på den fasta fixturen eller på vagnen som går runt på 

banan ska det vridas för att komma i rätt läge så oljan kan rinna ner i botten. 

Kraftuttaget lyfts ut från provriggen och hänger då horisontellt, placeras på 

styrpinnarna, låses fast och vrids sedan upp i vertikalt läge. Den här vridningsrörelsen 

sker ett kvarts varv och ska på något sätt sedan låsas i sitt ändläge för att kraftuttagen 

inte ska vridas tillbaka när tippningen börjar. Det ska sedan kunna vridas tillbaka till det 

horisontella läget för att kraftuttaget ska gå att lyftas av med hjälp av telfern. 

Vridningen sker för hand och måste kunna ske snabbt och enkelt. På detta problem har 

vi tre möjliga lösningar. 
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4.8.1 Fjäderbelastad 

Axeln är utrustad med ett antal splines som passar i plattan som axeln sitter i. Den har 

också ett parti där den är helt slät vilket gör det möjligt för axeln att rotera när detta 

område är i ingrepp. Axeln är belastad med en fjäder som gör att splinesen normalt är i 

ingrepp vilket medför låsning av axeln. Ska kraftuttaget snurras så trycker man hela 

kraftuttaget inåt vilket gör att splinesen åker ur låsningen och kraftuttaget kan roteras. 

Släpper man sedan trycket åker splinesen in igen och låser axeln i dess läge. Även här är 

det bra om själva axeln bara kan rotera ett kvarts varv så att ändlägena blir precisa (se 

bild 25). 

 

Bild 25. Fjäderbelastad 
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4.8.2 Klackar 

I ändlägena på axeln finns det två stopp i form av pinnar eller klackar (se bild 26). Detta 

gör att axeln endast kan vrida sig mellan dessa två lägen. På baksidan av fixturen som 

axeln går igenom sitter två stopp, vilket medför att klacken på axeln endast kan röra sig 

mellan dessa.  

 

Bild 26. Klacklösning 
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4.8.3 Spärrklack 

En annan lösning som liknar den övre vore två stopp i form av pinnar eller klackar (se 

bild 27-28). Detta gör att snurran bara kan vrida sig mellan dessa två lägen. I det 

vertikala läget ska snurran spärras. Det här sker med hjälp av ett ingående spår i snurran 

där pinnen går in och passerar en typ av bladfjäder. Bladfjädern gör att det blir ett visst 

motstånd i vridningsrörelsen när pinnen passerar och det krävs sedan en viss handkraft 

för att fälla ner kraftuttaget igen. 

Lösningen är enkel och inga extra moment måste göras för att vrida kraftuttagen fram 

och tillbaka. 

 

Bild 27. Spärrklack 

 

Bild 28. Spärrklack framifrån. 
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4.8.4 Vinschlåsning 

Snurrans axel är utrustad med någon form av spärrsystem liknande det för handvinsch 

till båttrailer eller spännband. Fördelen med denna lösning är att man kan vrida och 

ställa kraftuttagen i olika lägen, vilket man också kan med den fjäderbelastade 

lösningen. Nackdelen med spärrsystemet är att det krävs ett extra moment när 

kraftuttagen ska vridas tillbaka, spärren måste lossas (se bild 29). 

Bilden nedan är lite missvisande då det inte är en båtvinsch vi ska använda oss utav utan 

endast själva spärrmekanismen i den. 

 

Bild 29. Vinsch 
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4.9 Utvärdering av låsning för rotation 

Som innan börjar vi med att granska de olika lösningarna, se tabell 9. Som i föregående 

kapitel har vi inget referensobjekt här heller, därför har vi döpt om graderingarna. 

+ = bra 0 = varken bra eller dålig - = dålig 

Tabell 9. Granskning av förslag 

Egenskaper\Namn Fjäderbelastad Klackar Spärrklack Vinschlåsning

Hållbarhet + 0 0 +

Säkerhet + - + 0

Byggbarhet + + 0 -

Användarvänlig 0 + + -

Poäng 3 1 2 -1

Rankning 1 3 2 4  

I detta steg värderar vi de olika lösningarna med hur väl de uppfyller egenskaperna, se 

tabell 10. 

Tabell 10. Värdering av egenskaper 

Egenskaper\Namn Fjäderbelastad Klackar Spärrklack Vinschlåsning

Hållbarhet 4 3 4 4

Säkerhet 4 3 4 5

Byggbarhet 5 5 4 2

Användarvänlig 4 5 5 3  

I tabell 11 bestämmer vi hur viktiga egenskaperna är. 

Tabell 11. Viktning av egenskaper 

Namn Vikt

Hållbarhet 30%

Säkerhet 30%

Byggbarhet 25%

Användarvänlig 15%  
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I tabell 12 bestäms vilken lösning som lämpar sig bäst. 

Tabell 12. Validering av förslag 

Egenskaper\Namn Vikt Fjäderbelastad Klackar Spärrklack Vinschlåsning

Värde Poäng Värde Poäng Värde Poäng Värde Poäng

Hållbarhet 30% 4 1,20 3 0,9 4 1,20 4 1,20

Säkerhet 30% 4 1,20 3 0,90 4 1,20 5 1,50

Byggbarhet 25% 5 1,25 5 1,25 4 1,00 2 0,50

Användarvänlig 15% 4 0,6 5 0,75 5 0,75 3 0,45

Total poäng 4,25 3,80 4,15 3,65

Ranking 1 3 2 4

Fortsätta? Ja Nej Ja Nej  

4.10 Slangdragning 

Idag används endast en slang för utsugning och dränering av oljan. Det sker med hjälp 

av en vakuum pump som sätts på och av med hjälp av en knapp när den används. Denna 

är placerad precis bredvid pumpen. Pumpen är monterad på ett av arbetsbordets ben, det 

främsta till vänster. 

Slangen som används är en lättböjd slang med en diameter på ungefär 10mm. Denna 

placeras i hålet där oljan ska sugas ut och sitter kvar där då spelet mellan kugghjulen 

och hålet är relativt litet. Slangen kan ligga och suga olja passivt då arbetaren gör något 

annat, men används mest direkt då arbetaren sköter slangen för hand så all olja kan 

sugas ut. 

När oljan väl har runnit ner i botten på kraftuttaget, vilket är den mest tidskrävande 

biten, går det snabbt för pumpen att suga ut oljan. Därför är det möjligt att fortfarande 

bara använda en pump och en slang som idag och att själva utsugningen av oljan är det 

sista man gör innan kraftuttaget plockas ner från fixturen. Slangen behöver inte ligga i 

kraftuttaget hela tiden utan det skulle räcka att den används endast då all olja har hunnit 

rinna ner.  

Det är dock ingen nackdel om en slang ligger i hela tiden och suger då kraftuttaget 

tiltas. All olja kommer förmodligen inte sugas upp eftersom det är svårt att få slangen 

att ligga på rätt ställe hela tiden plus att området där oljan samlas inte är precist. Men ju 

mer olja som sugits upp automatiskt ju snabbare går det för arbetaren att sedan suga upp 

det sista för hand. 
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Slangen skulle då placeras i hålet direkt efter att kraftuttaget placerats i fixturen och 

vinklats upp i rätt läge. Det skulle då behövas en slang per station/vagn och förmodligen 

också en pump per slang. Antalet pumpar beror givetvis på vilken kapacitet de har, 

kanske kan en pump ha flera slangar.  

Placeringen av varje slang skulle bli viktig så att varje station/vagn blir självständig. 

Inga slangar får gå i kors eller liknande. Slangarna skulle kunna komma underifrån 

arbetsbänken och upp till varje station alternativt bakom själva stationen/vagnen och 

fram. Varje slang ska också ha en hållare då den inte används samt en separat av/på 

knapp för varje slang, om detta system används. 

För att få slangen att ligga kvar på rätt ställe hela tiden då kraftuttaget tiltas behövs 

någon form av slanghållare. Att bara stoppa in slangen mellan kugghjulet och hålet som 

man gör idag är förmodligen inte tillräckligt bra. Inspiration har hämtats från den typ av 

sug som tandläkarna använder. Slanganordningen hängs fast runt kanten, den är formad 

nästan som ett u och stannar därför på plats (se bild 30). 

 

Bild 30. Slangklämma 

Den slang som vi använder är lättböjlig och behöver därför ett stöd/hållare som gör att 

den formar sig runt kanten på kraftuttagets hål. Slangen kan antingen formas precis runt 

kanten på hålet som ett u men det är förmodligen bättre om den bara styrs en bit 

eftersom det finns risk att sugförmågan försämras om slangen böjs för mycket. Hållaren 

skulle då forma slangen så att den hamnar på rätt ställe samtidigt som den skulle sitta 

fast där. 
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Ett annat alternativ är att slangen förs igenom brickan som låser själva kraftuttaget på 

styrpinnarna. Slanghållaren skulle då vara integrerad i själva låsningsanordningen, 

vilket medför att både låsningen och monteringen av slangen sker i ett moment (se bild 

33). 

4.11 Prototyp 

För att kontrollera att våra idéer fungerade bestämde vi oss för att bygga en prototyp. 

Vissa funktioner som nämns tidigare i rapporten var vi tvungna att ändra då det inte 

finns maskiner på universitetet som gör det möjligt att tillverka vissa delar. Därför 

ändrade vi utseendet på vissa detaljer men funktionerna är fortfarande desamma. 

Några komponenter vi har ändrat på är axeln som roterar samt låsningsmekanismen för 

att axeln ska vara låst i bestämda lägen. Bilder på prototypen finns i bilaga 3. 

5. Resultat 

Efter monteringen och fram till stationen för testkörningen är någon form av telfer 

system att föredra. Antingen kan befintligt lyftanordning användas eller byggs ett helt 

nytt kösystem upp, beroende på hur mycket ändringar man vill göra. Ska det befintliga 

systemet användas bör minst en extra telfer monteras så det finns en lyft vid 

monteringen och en vid testkörningen. I det här fallet då två telfrar används kan den 

nuvarande lyftkroken användas.  

Ska flera telfrar användas då ett helt nytt system byggs upp krävs förmodligen en fast 

lyftanordning. Ett hängande kösystem av kraftuttag kan då skapas och hanteringen blir 

smidig. 

Lutning av banorna längs monteringslinan kan förekomma hos stationen för de små 

samt de stora för att undvika allt för mycket kroppsarbete. Kraftuttagen kan då lyftas 

direkt från banan utan att vinkla upp dem för hand. Telfrarna kan vara placerade mellan 

de båda stationerna så de stora kraftuttagen hamnar i samma kösystem som de små. 

När kraftuttagen sedan är färdiga i testmaskinen är en fixtur som möjliggör rotation 

samt tiltning av kraftuttagen att föredra. Rotationen sker för hand, då installation av 

motorer eller hydralik är onödigt samt att det tar stor plats. Tiltningen sker dock med 



Linnéuniversitetet 

Institutionen för teknik 

42 

Henrik Flink, Douglas Lvov Ekberg 

hjälp av pneumatik (se bild 31) eller genom att man bygger en bana för fixturvagnar (se 

bild 32). 

Pneumatik kanske lämpar sig bäst då de redan använder sig utav tryckluft på 

monteringsstationerna. Detta medför minimalt kroppsarbete, samt att det är tidsstyrt så 

varje kraftuttag får den tid det behöver för tömning. 

När sedan kraftuttagen har tömts roteras de tillbaka till ursprungsläget och lyfts av från 

fixturen med samma lyftanordning som används för urlyftning från testmaskinen för att 

sedan paketeras. Kraftuttaget kan då lyftas direkt ner i plastomslaget och slutligen ner i 

pallen, istället för att använda den glidbana som används idag. 

 

Bild 31. Tiltfixtur    Bild 32. Vagnfixtur 
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För att låsa fast kraftuttagen på fixturen är en stor bricka att föredra som går diagonalt 

över dräneringshålet. Detta för att få bästa fasthållning. Alternativt kan den enkla 

brickan som bara låser på en styrpinne användas. 

Om man vill ha den hela brickan med eller utan slangfäste spelar ingen större roll på 

grund av att spelet mellan kraftuttaget och kugghjulet är så pass litet att slangen sitter 

fast ändå. Däremot kan det vara svårt att få slangen att hamna på samma ställe i 

kraftuttaget om man inte har brickan med slangfäste. Bild 33 visar hur brickan med 

slangfäste ser ut. 

 

Bild 33. Fästbricka med slangfäste 

Om man inte vill använda sig av lösningen med slanghållare kan man använda sig av 

den vinklade fästbrickan (se bild 21) för att sedan koppla på slangen med en separat 

klämma (se bild 34). Se även bild 54-55 i bilaga 2. 

 

Bild 34. Slangklämma 
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För att låsa kraftuttagen i vertikalt läge för dränering lämpas antingen en klackspärr som 

påminner om mekanismen i grindlås (se bild 35) eller en fjäderbelastad axel med splines 

(se bild 36). Den sistnämnda kan ställas i flera lägen på grund av sina splines medan 

klackspärren har två lägen. 

 

Bild 35. Klackspärr                     Bild 36. Fjäderbelastad med splines 

För att få bästa möjliga resultat på dessa lösningar bör axeln vara något längre. 

Anledningen till detta är att på baksidan av kraftuttagen sitter det en slang. Vi ville 

också placera en variant av bussning som stöder axeln, detta för att öka stabiliteten. Se 

bild 49 i bilaga 2. 

Vi valde att bygga en fixtur där tilt-funktionen sköts av en luftcylinder. Tanken med 

denna är att det ska gå att ställa in hur långt kolven ska gå, detta för att få lämplig vinkel 

på kraftuttagen för dränering. Eftersom vi varken har utrustning eller kunskaper hur en 

sådan montering ska gå till för optimal funktion valde vi att svetsa fast M10 hylsor på 

vardera sidan av balken som fixturen sitter fäst i, detta för att få ställbara stopp. Vi var 

också tvungna att modifiera pinnarna som kraftuttagen hänger på då de små kraftuttagen 

inte är lika tjocka som de stora. Detta innebär att vi svarvade två spår istället för ett. 

När prototypen sedan var färdig var det dags att testa den. Vi hängde på både det stora 

och lilla kraftuttaget för att kontrollera att allt fungerade som det skulle. Genom att testa 

prototypen konstaterade vi att systemet fungerade alldeles utmärkt. 

Bilder på prototyp och dess delar finns i bilaga 3.  
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6. Analys 

Resultatet som vi kommit fram till bygger till största delen på de studiebesök vi gjort på 

SwePart. Det har varit mycket viktigt att vara på plats vid själva monteringen och 

testkörningen för att se vad problemet är och hur själva arbetet går till. I samarbete med 

våra handledare har många bra idéer och lösningar kommit fram. 

Eftersom problemet är relativt unikt och specifikt har det varit svårt att hitta böcker eller 

information som kunnat bidra med tänkbara lösningar. Inspiration och idéer har givetvis 

inhämtats från olika medier men mycket av det vi har gjort kommer från egna tankar 

och diskussioner. Problemet var att vi skulle komma med olika förslag som skulle 

kunna förbättra företagets hantering av kraftuttagen. 

Under projektets gång har många olika idéer och lösningar kommit fram. För att 

granska dessa och rangordna vilka som varit mest lämpliga har vi använt oss av 

Jackson, P. (2010), Getting Design Right: a system approach. Detta system har varit 

mycket användbart. 

De lösningar vi tyckt har varit bra och som vi velat gå vidare med har vi sedan ritat upp 

i SolidWorks. Att skapa en bild av hur en lösning fungerar ger mycket mer än att bara 

beskriva det med ord. Det har också varit bra för själva utvecklandet av lösningarna, att 

kunna se hur lösningen ser ut och hur de skulle fungera osv. 
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7. Diskussion 

Vi skulle förbättra och underlätta SweParts hantering av kraftuttag som de monterar och 

testarkör.  Uppgiften har inga givna svar och många lösningar kan fungera. SwePart har 

länge försökt att hitta förbättringar till det här problemet och flera innan oss har försökt 

lösa problemet med mer eller mindre lyckade resultat. 

Det gäller att hitta en bra kombination mellan förbättringar, kostnader och omfattning 

av en eventuell byggnation. Med väldigt små medel kan man göra förbättringar och på 

det sättet nå ett bra resultat. Man kan också göra en mer omfattande förändring som 

kostar betydligt mer att genomföra men som i slutändan ändå blir lönsam om resultatet 

blir väldigt bra. 

Från första början, innan vi satt oss in i situationen, gick hela projektet ut på att ta fram 

en ny lyftanordning till kraftuttagen. Detta visade sig vara enbart en del av själva 

problemet. Det bästa hade varit om en enda produkt hade kunnat lösa hela 

hanteringsproblemet med kraftuttagen, något som visade sig vara mycket svårt. Därför 

har flera olika dellösningar tagits fram och som tillsammans skapar en bättre hantering 

av kraftuttagen och därmed också en bättre arbetssituation. 

Uppgiften har inte varit lätt men vi tycker ändå vi har kommit fram till en bra lösning på 

problemet. Det har varit många funderingar och diskussioner kring tänkbara lösningar 

och vilka lösningar som sedan skulle kunna vara genomförbara innan vi blev nöjda.  

Uppgiften var att komma med förslag som SwePart sedan skulle kunna gå vidare med. 

Därför har flera alternativ tagits med i rapporten och ett antal lösningar tagits fram. Den 

lösning som vi fastnade mest för har vi jobbat mer på jämfört med de andra. Den 

slutgiltiga lösningen är ganska enkel och ligger på en nivå som är relativt lätt att 

genomföra och tillverka. 

För att validera lösningen vi kommit fram till byggdes en enkel prototyp. Detta var 

mycket bra för att se så att det verkligen fungerade samtidigt som vissa korrigeringar 

gjordes då allt blir tydligare i verkligheten. Att bygga en prototyp var inget som 

SwePart förväntade sig men vi tyckte att det skulle vara bra förr att se helheten och att 
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det fungerar. Vår förhoppning är att SwePart ska få nytta av vårt arbete och kunna 

förbättra hanteringen med hjälp av den här lösningen. 
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8. Slutsats 

Flera lösningar är möjliga men fixturen är den slutgiltiga. Kraftuttagen placeras på två 

styrpinnar och låses fast där. De vrids sedan upp i vertikalt läge för hand och tiltas sedan 

med fram och tillbaka med hjälp av en tryckluftskolv. Tiltningslägena ska vara precisa 

och det hela ska vara tidstyrt så resultatet av dräneringen blir lika varje gång. 

Även fast vi varken har utrustning eller större kunskaper av styrning hos luftkolvar eller 

utrustning att fräsa spår för låsning av axeln är vi väldigt nöjda med resultatet. Allt blir 

så mycket enklare att se om man tillverkar en prototyp och man träffar också på 

eventuella problem som man inte kan förutse när man sitter och ritar i 3D program eller 

diskuterar. 

Alla delar som finns på prototypen är egentillverkade. Pinnarna som uttagen hängs på är 

svarvade, vilket bidrog till en sträv yta. Därför är det att rekommendera att köpa pinnar i 

rätt dimension för att sedan svarva två spår för låsbrickorna, eller göra som vi gjorde 

men polera dem efteråt i svarven. Låsbrickorna gjorde vi så enkla som möjligt. Detta för 

att den stora låsbrickan som vi nämnt tidigare i rapporten vore bäst att fräsa ur ett stycke 

metall eller plåt. Anledningen till detta är att det är väldigt viktigt att båda spåren blir 

exakt parallella. Om de inte blir parallella går det inte att fixera brickan. 
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10. Bilagor 

Bilaga 1: Bilder på kraftuttag och station (3 sidor) 

Bilaga 2: Bilder på våra förslag (8 sidor) 

Bilaga 3: Bilder på prototyp (9 sidor) 

 



Bilaga 1: Sida 1 (3) 

 

Bilaga 1: Bilder på kraftuttag och 

station 

Bilderna i denna bilaga visar hur arbetsstationen och hur dräneringen ser ut. Bild 37 

nedan visar hur just teststationen ser ut. Längst in syns maskinen som testat uttagen och 

till höger syns gallret där uttagen ställs för dränering. 

 

Bild 37. Teststation 

  



Bilaga 1: Sida 2 (3) 

 

Bild 38 nedan visar närmare vad kraftuttagen hänger på under testkörningen. 

 

Bild 38. Testmaskin 

 

Bild 39. Urtagen ur testmaskin för dränering 
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Bild 40 visar hur dräneringen går till idag. Under dräneringen används en slang som 

placeras i kraftuttaget för att suga ur oljan. 

 

Bild 40. Dränering av olja 
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Bilaga 2: Bilder på våra förslag 

Bild 41-44 illustrerar fixturen som vi inte fortsatte arbeta med då den var komplicerad 

samt slog påbyggnationer på baksidan av kraftuttagen i axeln. Bild 41 och 42 nedan är 

bilder på de små kraftuttagen, medan 43 och 44 visar bilder på hur de stora sitter 

monterade. 

 

Bild 41. Fixtur som sitter på axel 

 

Bild 42. Fixtur. 
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Bild 43. Fixtur med stora kraftuttag. 

 

Bild 44. Fixtur med stora kraftuttag. 
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Bild 45-49 illustrerar fixturen som vi valt att utveckla. På dessa bilder ses hur 

fastlåsningen av kraftuttagen kan ske, samt hur stabilisering av axeln kan se ut. 

 

Bild 45. Fixtur som tiltas med tryckluft. 

 

Bild 46. Litet kraftuttag fastsatt med bricka utan slangfäste 
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Bild 47. Litet kraftuttag fastsatt med bricka utrustad med slangfäste. 

 

Bild 48. Litet kraftuttag på fixtur. 
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Bild 49. Längre axel samt stödbussning. 

Bild 50-53 visar kraftuttagen uppsatta på rälsfixturen där det är banan som sköter 

tiltningen. 

 

Bild 50. Litet kraftuttag horisontellt. 
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Bild 51. Litet kraftuttag vertikalt. 

 

Bild 52. Stort kraftuttag horisontellt. 
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Bild 53. Stort kraftuttag vertikalt. 

Bild 54-55 visar hur slanghållaren kan se ut om man väljer att inte använda sig av den 

kombinerade slanghållaren och låsbrickan. 

 

Bild 54. Förslag på slangklämma 
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Bild 55. Annat förslag på slangklämma 

Bild 56 nedan illustrerar hur en alternativ låsbricka kan se ut. Fördelen med denna är att 

den är väldigt lätt att tillverka. 

 

Bild 56. Förslag på låsbricka 
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Bilaga 3: Bilder på prototyp 

Bild 57-58 illustrerar delarna i fixturen som kraftuttagen kommer sitta på ser ut. 

 

Bild 57. Rygg på fixtur 

 

Bild 58. Fixtur pinne 
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Bild 59-60 visar hur den enkla låsbrickan ser ut och hur delarna sitter. 

 

Bild 59. Låsbricka 

 

Bild 60. Fixtur innan slutlig montering 
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Bild 61-62 visar hur fixturbordet ser ut innan och efter montering av prototyp. 

 

Bild 61. Fixtur bord 

 

Bild 62. Färdigmonterad fixtur 
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Bild 63-66 visar närbilder på hur fixturen ser ut. 

 

Bild 63. Närbild på fixtur 

 

Bild 64. Närbild på fixtur 
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Bild 65. Närbild på fixtur 

 

Bild 66. Fixtur pinnar 
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Bild 67. Stopp funktion 

Bild 68-74 visar bilder när kraftuttagen sitter monterade på fixturen. 

 

Bild 68. Litet kraftuttag horisontellt 
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Bild 69. Litet kraftuttag vertikalt 

 

Bild 70. Stort kraftuttag horisontellt 
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Bild 71. Stort kraftuttag horisontellt 

 

Bild 72. Stort kraftuttag vertikalt 
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Bild 73. Stort kraftuttag vertikalt 

 

Bild 74. Tiltat kraftuttag 
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