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Förord 
Under detta arbetes gång har vi fått en väldigt bra insikt i hur det är utanför skolans 
väggar och vad som krävs för att arbeta ute i verkligheten. Detta arbete skulle inte ha 
blivit gjort om det inte var för ett antal personer som på ett eller annat sätt varit 
inblandade. Först ett stort tack till Göran Fred VD på OP Smedab för att han gav oss 
möjligheten att göra detta arbete, tack också till vår handledare på Smedab, Hasse Kvist 
för alla de bra råd och kommentarer han gett oss de gånger vi dykt upp mitt under 
arbetsdagen. Vi skulle också vilja ge ett stort tack till vår handledare Stig Algstrand på 
Linköpings Universitet för all hjälp och stöd han gett oss under arbetets gång. Utöver 
dessa personer så skulle vi också vilja tacka de personer på SSAB som har tagit sig tid 
att svara på våra frågor. Till sist  även ett stort tack till våra vänner och bekanta som 
stöttat oss under arbetets gång. 
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Sammanfattning 
Omkonstruktion av krankonsol 
Den primära uppgiften i detta arbete har varit att dimensionera om en krankonsol samt 
att modifiera den robotfixtur som finns för att kunna utnyttja roboten på ett effektivare 
sätt. I nuläget svetsas fyra utav balkens sex delar av roboten, förhoppningen är att alla 
delar skall kunna svetsas på samma gång. Idag punktsvetsas även konsolbenen ihop för 
hand innan robotsvetsningen, det vore önskvärt att roboten kunde ta hand om det också. 
Den andra uppgiften är att se ifall det går att genomföra ett materialbyte för att på så sätt 
minska konsolens vikt samt öka dess lastförmåga.  
 
Genom användandet av konstruktionsmetoder som till exempel QFD-hus (Quality 
Function Deployment) har ett antal koncept arbetats fram. Dessa har sedan utvärderats 
genom att undersöka hur väl de uppfyller de krav som ställts på fixturen. Resultatet av 
detta arbete har blivit en fixtur där roboten svetsar samtliga delar men i detta fall måste 
punktsvetsningen fortfarande göras i förväg. Samt ytterligare ett förslag på fixtur där 
punktsvetsningen inte är nödvändig, men denna fixtur har en begränsning i och med att 
bakre gaveln ej kan svetsas i robotcellen. 
 
Dimensioneringen har skett genom traditionell hållfasthetsberäkning med avseende på 
böjning samt vridning av konsolen. Av dessa beräkningar har resultatet blivit att det 
finns ett flertal olika sätt att dimensionera om konsolen. Man kan behålla det nuvarande 
materialet och ändå minska godstjockleken på konsolbenen, alternativt kan man 
genomföra materialbytet och då öka konsolens lastförmåga samt minska dess vikt. 
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Abstract 
Redesign of Consoles for Vehicle-Cranes 
The purpose of this thesis has been to redesign a crane-console and modify the fixture 
that is used for robot-welding. At the moment, four of the six parts of the console are 
welded by a robot. The hope was that the modification would allow the robot to weld all 
the parts of the console at once. This could save time and hopefully make the 
production more efficient. The redesign of the console was to examine if there were a 
possibility to change the material that are used and thereby get a stronger and lighter 
structure. 
 
By using modern design processes, for example the Quality Function Deployment, a 
couple of concepts were generated and evaluated by studying the customer’s 
requirements. The results of this evaluation are two different fixtures. In the first one the 
robot can weld all parts at one time, but when using this fixture some manual welding is 
still required because there is no other way to keep the plates together while the robot is 
welding. In the other fixture there is a possibility to keep the plates steady when the 
robot is working. But this has the negative effect that one of the parts cannot be welded 
by the robot and has to be welded by hand afterwards. 
 
The re-dimensioning has been done by using traditional calculations concerning 
mechanics of materials. The results of these calculations are that there are several 
different ways to dimension the console. One way is to keep the current material and 
there is still room to remove material. Alternatively a material change can be done and 
in that way there is even more room to remove material and get a stronger structure. 
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1 Introduktion 
Detta arbete syftar till att omkonstruera en konsol för montering av timmer- eller 
godskranar på lastbilar samt att föreslå förändringar i produktionen för att bättre kunna 
utnyttja den robotsvets som företaget har till sitt förfogande. Företaget OP Smedab AB 
skulle också vilja få en fördel mot sina konkurrenter genom att byta ut det nuvarande 
stålet mot ett höghållfasthetsstål för att på så sätt få en lättare och starkare konstruktion. 
 

1.1 Företagsbeskrivning 
OP Smedab AB är ett litet företag med cirka 30 stycken anställda som ligger i 
Malmköping, tre mil söder om Eskilstuna. Företaget som startades redan på 1930-talet 
är inriktat främst på tillverkning och service av tunga maskiner såsom skogsmaskiner, 
lastbilspåbyggnationer och lantbruksmaskiner. 
 

1.2 Produktbeskrivning 
Produkten som ska omkonstrueras är en konsol för fastsättning av styckegods- och 
timmerkranar på lastbilar. Konsolen består i korta drag av två stycken konsolben, en 
mellanbalk samt fastsättningsanordning för lyftkranen. Fördelen med denna 
kranbyggnation är att man kan lossa konsol och kran när de inte behövs och på så sätt få 
med mer last på bilen. Konsolen finns i flera olika storlekar och typer, varav den längsta 
och smalaste varianten undersöks i denna uppsats. I nuläget består konsolen av relativt 
grovt gods och modellen denna uppsats kretsar kring väger 350 kg. 
Se produktblad appendix A. 
(Produktblad OP Smedab AB, ”Konsol typ 150L kombi”) 
 

1.3 Övergripande problemområde 
Uppgiften består av två delar, omkonstruktion av konsolen samt anpassning för 
robotsvetsning. 
 
Omkonstruktion av konsol beror på att företaget vill byta material från det nuvarande 
stålet till ett stål med högre hållfasthet. Förhoppningen är att detta ska leda till att man 
kan använda tunnare gods i konsolbenen vilket i sin tur leder till minskad vikt. En lägre 
vikt på konsolen gör att den blir lättare att hantera vid på- och avmontering, samt under 
produktionens gång. Man hoppas även att en dimensionering skall leda till att konsolen 
blir billigare och effektivare att tillverka. 
 
Den andra delen av arbetet är att undersöka ifall det finns ett effektivare sätt att utnyttja 
roboten som företaget använder i produktionen. I nuläget svetsas två delar, topphuv 
samt bottengavel, för hand innan benet monteras i robotcellen. För att de övriga delarna 
skall sitta kvar punktsvetsar man även ihop benets sidor samtidigt med tidigare nämnd 
svetsning. Företaget skulle vilja att dessa två delar svetsades ihop automatiskt av 
roboten, samt om möjligt även utesluta punktsvetsning. 
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1.4 Specifik problemställning 
Finns det möjlighet att dimensionera ner stålet efter ett materialbyte och vad ger i 
sådana fall sagda byte för konsekvenser för tillverkningsgången och den möjliga 
belastningen. 
 
Kan man konstruera om robotfixturen för att på så sätt bättre utnyttja robotsvetsen och 
kanske svetsa flera delar i den än i nuläget? 
 

1.5 Avgränsningar 
Redan från början sattes en avgränsning vid krankonsolens påverkan på lastbilen. När 
krankonsolen belastas kommer detta ge reaktioner på lastbilens ram och 
hjulupphängning. Detta ger ett upphov till ett komplicerat system av krafter och rörelser 
som är svåra att förutse utan tester samt utförlig information om lastbilen i fråga. 
 
En bit in i arbetet så stod det också klart att de svetsfogar som görs under produktionen 
av konsolen kommer att vara en av de svaga delarna i konstruktionen. Framför allt den 
dynamiska påverkan på dessa är av intresse men för att kunna undersöka dessa skulle en 
studie behöva göras på en existerande konsol samt även på en omkonstruerad konsol 
under användning. 
 
Dessa två avgränsningar finns det dessvärre ej utrymme för i detta examensarbete på 
2x15 högskolepoäng. 
 

1.6 Syfte 
Detta examensarbete består av två delar, dels materialbyte och dimensionering av 
konsolen, dels en undersökning om huruvida det är möjligt att utnyttja robotsvetsen mer 
än idag. 
 
Omkonstruktionen av konsolen beror på att företaget vill byta material från det 
nuvarande höghållfasthetsstålet till ett med ännu högre prestanda och sträckgräns. 
Förhoppningen är att detta ska leda till att man kan använda tunnare gods i konsolbenen 
vilket leder till minskad vikt. Detta för att företaget skall få en fördel mot sina 
konkurrenter. 
 
Företaget har tillgång till en robotsvets som bland annat utför delar av svetsningen på 
konsolbenen. Denna rapport syftar till att undersöka möjligheterna att utnyttja roboten 
mer än vad som görs idag, genom att bland annat låta den ta över svetsningen av de två 
sista delarna som idag svetsas för hand. Även möjligheten att slippa stationen med 
punktsvetsning av konsolbenen ses över. Detta kommer att ske genom förslag på 
förbättringar av fixturen i robotcellen där svetsningen genomförs.
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2 Teoretisk referensram 
I detta kapitel ges allmän information om de konstruktionsmetoder som tillämpades 
under arbetets gång samt om viktiga begrepp som användes under arbetet. 
 

2.1 Svetsning 
Svetsning är en metod för att sammanfoga två metallstycken. Detta sker genom att man 
hettar upp metallstyckena till smältning samtidigt som man sammanför dem, detta leder 
till att de blandas och bildar ett svetsförband. Vid den vanligaste sortens svetsning så 
tillför man ett tredje ämne till fogen. 
 
Det finns ett flertal olika svetsmetoder till exempel punktsvetsning, gassvetsning och 
bågsvetsning. I detta arbete ligger dock fokus på MIG-svetsning eftersom det är den 
sorts svetsning som används i produktionen av krankonsolen. MIG-svetsning är av 
typen gasbågsmetallsvetsning. 
 
Gasbågsmetallsvetsning delas in i två typer, MIG och MAG. Den stora skillnaden 
mellan de två typerna är vilken sorts gas som används som skyddsgas. I MIG-svetsning 
så är gasen en ädelgas t.ex. argon. Skälet till att man använder en ädelgas är att inget i 
gasen kan reagera med smältan och på så sätt kontaminera den. I vissa fall vill man att 
skyddsgasen skall reagera med smälta på grund av att detta ger smältan en önskvärd 
egenskap. Man använder sig då av MAG-svetsning där gasen består av t.ex. en 
blandning av argon och koldioxid.  
 
MIG/MAG-utrustningen består av en strömkälla, ett trådmatarverk, slangpaket med 
svetspistol och en gasflaska. Den fungerar på så sätt att en elektrod som är upplindad på 
en spole matas ut med en konstant hastighet och in i en ljusbåge där den smälter och 
bildar svetsfogen. (Weman, K. (2002). Svetshandboken. Liber AB) 
 

2.2 Industrirobotar 
När man skall beskriva vad en industrirobot är och hur den fungerar, så är det enklast att 
börja med definitionen av en industrirobot. 
  
En industrirobot definieras som ”En industrirobot är en automatiskt styrd, 
omprogrammerbar, universell manipulator med flera funktioner och axlar, som kan 
hantera material, detaljer, verktyg och specialutrustning i olika programmerade 
operationer för en mångfald olika uppgifter” (Monteringsteknik TMPS01). 
 
Det finns två olika benämningar på industrirobotar, den ena är en processrobot och den 
andra är hanteringsrobot. Den förstnämnda är robotar som aktivt arbetar med 
förädlingen av en produkt, till exempel en svetsrobot. Den andra sorten är 
hanteringsrobotar, dessa sköter precis som namnet avslöjar hanteringen av material eller 
produkter. 
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2.2.1 Uppbyggnad 
En industrirobot är uppbyggd av en mekanisk arm med gripdon/verktyg och ett 
styrsystem. Moderna robotar har oftast fyra till sex frihetsgrader, det behövs tre 
frihetsgrader för att positionera verktyget på en bestämd punkt i rummet och sedan 
behövs det ytterligare frihetsgrader för att ändra position på verktyget i denna punkt. På 
armen kan man montera olika verktyg eller gripdon som är speciellt anpassade för den 
uppgift som roboten är tänkt att utföra. Styrsystemet används till att programmera 
robotens rörelser, utöver detta används det även till att exekvera program och sköta 
kommunikationen med yttre enheter. (Monteringsteknik TMPS01) 
 

2.2.2 Robotprogrammering 
De två vanligaste sorterna av robotprogrammering är off-lineprogrammering och 
on-lineprogrammering. I detta stycke kommer det att ges en kort beskrivning av de två 
sätten och deras fördelar och nackdelar. 
 
On-lineprogrammering  
On-lineprogrammering kallas även “tech in” och görs med hjälp av en 
programmeringslåda som är kopplad till roboten. I programmeringslådan finns alla 
kommandon som roboten kan utföra samt en styrspak för att styra roboten. 
Programmeringen sker genom att man matar in de värden som roboten skall följa, till 
exempel vilken hastighet den skall röra sig med. Sedan styr man roboten till en önskad 
plats i rymden och lagrar denna position i styrsystemet. I detta steg kan man också ange 
om gripdonet skall aktiveras eller om det skall roteras. Efter detta så styr man vidare till 
nästa position som roboten skall till, hela tiden så kontrollerar man noga att inga 
kollisioner uppstår.  
 
En bit av ett program kan t.ex. se ut så här: 
 
10 V = 50 MAX 200 MM/S 
… 
… 
50 POS V = 100% 
60 WAIT UNTIL INP 2 = 1 
70 POS V = 100% STORE LOCATION 1  
80 GRIPPER WAIT 1.0 S  
… 
… 
120 POS V = 100% LOCATION 1  
 
I denna bit av kod säger man till roboten på rad 50 att förflytta sig till en position med 
100 procent av den hastighet som angivits på rad 10, alltså 50 mm/s. På rad 60 säger 
man till roboten att avvakta till givare två (INP 2) slås till för att sedan fortsätta till rad 
70, samt att den lagrar den position som den befinner sig i för att sedan lätt kunna återgå 
till denna position. När den har gjort detta så aktiveras gripdonet och väntar 0.8 
sekunder. 
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Den stora nackdelen med detta sätt att programmera roboten är att man måste avbryta 
den produktion som roboten är en del av. Utöver detta så ger inte programmeringslådan 
en särskilt bra överblick över programmet vilket leder till att det blir svårt att hitta fel i 
programmet senare. (Monteringsteknik TMPS01)  
 
Off-lineprogrammering 
Denna typ av programmering sker med ett så kallat OLP-system, som fungerar som en 
simulerad verklighet där man kan programmera roboten utan att behöva störa den i dess 
arbete. Programmet fungerar som ett vanligt CAD-program där man kan skapa en 
robotcell med den robot och den kringutrustning man vill ha. Man kan sedan 
programmera roboten att utföra sin uppgift och samtidigt kontrollera att cellen är så 
effektiv som möjligt genom att använda simuleringsmöjligheten.  
 
Nackdelen med denna sorts programmering är att den är dyr samt att den inte kan 
modellera roboten med 100 procents exakthet vilket leder till att ytterligare tid måste 
läggas på att kalibrera roboten. Men denna metod har även stora fördelar. Några av 
dessa är att man inte behöver stoppa produktionen för att göra det nya programmet, Vid 
programmeringen arbetar man inte nära roboten vilket ger en säkrare arbetsmiljö. Det 
finns även stora möjligheter att simulera robotens arbete, vilket kan hjälpa planering och 
analys av systemet. 
 
Det finns självklart mera att lära sig inom robotprogrammering men detta räcker för att 
få en liten uppfattning av hur det fungerar. (Monteringsteknik TMPS01) 
 

2.2.3 Fördelar med robotisering  
Det finns ett flertal anledningar till att använda robotar i en produktion. Den största 
anledningen till att använda en robot är att den inte påverkas negativt av en dålig 
arbetsmiljö eller arbetsställning. Roboten kan sköta sådana uppgifter som skulle vara 
direkt skadliga för en människa.  Roboten behöver inte heller någon rast eftersom den 
inte blir vare sig trött eller uttråkad. Den kan även hålla en högre hastighet med 
bibehållen kvalitet än en människa. Det den inte klarar av är att fatta beslut efter nya 
förutsättningar som uppkommer. (Monteringsteknik TMPS01) 
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2.3 Konstruktionsmetoder 
I detta kapitel kommer de konstruktionsmetoder som använts under arbetets gång att 
redovisas. De metoder som använts är QFD-hus, Idégenerering, Duglighetsanalys, 
Go/No-go screening samt beslutsmatris. 
 
 

2.3.1 QFD-hus 
För att förtydliga problembilden med omkonstruktionen av svetsfixturen genomfördes 
ett så kallat QFD-hus. Diagrammet vid namn Quality Function Deployment, med form 
av ett hus, är en väl vedertagen metod vid omkonstruktioner. Fördelarna är att man på 
ett enkelt sätt får en problemförståelse, detta genererar även tekniska specifikationer 
gentemot kundens krav, i detta fall OP Smedab ab. Man kan även utnyttja QFD-huset 
för att jämföra prestanda mellan nuvarande fixtur och de olika koncepten. 
 
Huset är uppbyggt av åtta olika steg, där varje del har en egen funktion. Genom att 
bygga upp ett QFD-hus steg för steg byggs en förståelse för problemet upp, det finns 
alltid saker att lära. 
Se figur 2.3.1 sist i detta kapitel för de olika ingående delarna vilka förklaras nedan. 
 
Steg 1: Vilka är kunderna? 
För att kunna ta reda på vilka krav kunden har och hur dessa behov skall tillgodoses 
behöver kunderna identifieras. Detta är det första steget i QFD-huset. I många fall kan 
man ta med flera olika typer av kunder, det kan vara användaren, produktions-, 
försäljnings- samt underhållspersonal. 
 
Steg 2: Vad vill kunderna ha? 
Efter att kunderna har identifierats måste kundernas behov identifieras, detta kan göras 
genom olika analyser. De olika kundgrupperna har olika krav. Till exempel vill säljaren 
att produkten ska se bra ut och vara lätt att förvara, produktionspersonalen att produkten 
ska vara enkel att tillverka och användaren att produkten ska hålla länge, vara lätt att 
underhålla, se attraktiv ut samt ha den senaste tekniken. 
 
Steg 3: Vikta kundkraven – Vilka kontra Vad? 
Nästa steg är att utvärdera kraven kunderna har på produkten, vilka egenskaper är 
viktigast? Detta görs genom att varje krav viktas mot varje kund, olika kundgrupper 
prioriterar olika egenskaper. Därför ställs här två frågor: ”För vem är egenskaperna 
viktiga?”, samt ”Hur viktiga är de för denna kund?”. Denna viktning ger en indikation 
på vilka egenskaper som är värda att lägga kraft, tid och pengar på att utveckla. 
 
Steg 4: Identifiera och utvärdera konkurrenter, hur nöjd är kunden nu? 
Målet med detta steg är att identifiera vilka konkurrerande produkter som finns på 
marknaden samt hur väl de uppfyller kundernas krav. Detta är en relativt subjektiv 
bedömning men en mer exakt görs mot de tekniska specifikationerna i steg 8. 
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Steg 5: Generera tekniska specifikationer, hur möts kundernas krav? 
Här skall mätbara data ställas upp som kan användas för att möta kunden krav. Dessa 
tekniska specifikationer ska ge konstruktören ett mått på hur väl koncepten och 
produkterna möter kundens krav och måste vara därför vara mätbara för att kunna 
analyseras objektivt. Vissa egenskaper så som ”lätt att montera” måste göras om till 
något som har en enhet. Till exempel kan man som teknisk specifikation istället 
använda ”Antal moment för att montera” eller ”Tiden för att montera”, då dessa två går 
att sätta enhet och storlek på. Varje kundkrav måste ha minst en kolumn med mätbara 
data i specifikationen för att man ska kunna utvärdera och utveckla problemet. Om 
parametern saknar mätbar enhet är parametern ogiltig och måste förändras. Finner man 
inga parametrar har man antagligen för lite kunskap om problemet. En lösning för att 
komma vidare kan vara att gå tillbaka till steg 2 och utveckla kundkraven mer. 
Nedanför de tekniska specifikationerna skrivs också en pil vilket visar riktningen för 
förbättring. 
 
Steg 6: Vilka tekniska specifikationer påverkas av vilka kundkrav? 
I mitten av QFD-huset ställer man upp relationen mellan kundkrav och de tekniska 
specifikationerna. Många av specifikationerna uppfyller och påverkar flera av 
kundkraven men styrkan av detta beroende kan skifta, därför sätts tre olika symboler 
upp. 

Teckenförklaring: 

 

Figur  2.3.1 - Teckenförklaring QFD-hus 

 

Steg 7: Sätt upp målvärden. Hur mycket är tillräckligt bra? 
Här sätts målvärden upp för projektet, hur bra värde krävs för att kunden ska vara nöjd? 
Enligt David G. Ullman, ”The Mechanical Design Process” bör man sätta upp två 
värden, en lägsta nivå som kunden blir missnöjd om man ej når upp till och ett övre 
värde där kunden blir nöjd. Hamnar man däremellan får man utvärdera hur man ska 
göra antingen för att ytterligare förbättra konceptet eller nöja sig ändå. Som exempel har 
Ullman att om målvärdet är 50, kan man då vara nöjd med värdet 49? 
 
Här utvärderar man även sin nuvarande produkt (vid omkonstruktion) samt 
konkurrerande produkter. Det är även möjligt att lägga in koncept och jämföra direkt 
mot övriga.  
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Steg 8: Identifiera relationen mellan de olika tekniska specifikationerna. 
Hur påverkar de varandra? 

Eftersom olika konstruktions egenskaper påverkar på varandra har ”taket” i QFD-huset 
lagts till, det visar vilka parametrar som har positiv respektive negativ inverkan på 
varandra. När man således arbetar med en egenskap vet man hur andra egenskaper 
påverkas av förbättringar av denna. Dessa beroenden är bäst att inse tidigt i ett projekt. 
(David G. Ullman, 2003) 
Symbolerna som används i denna rapport är: 
 
 
 
 
 
 
Figur  2.3.2 - Teckenförklaring taket i QFD-huset 

 

 Figur  2.3.3 - Förklaring av QFD-hus för fixtur
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2.3.2 Idégenerering – Kreativa metoder 
De kreativa metoder som använts vid idégenereringen i detta arbete var främst 
brainstorming. Brainstorming är en associationsmetod och var från början en 
gruppbaserad teknik men kan även användas av enstaka konstruktörer vid 
idégenerering. Fördelen i att generera i grupp är att varje medlem i gruppen kommer på 
idéer utifrån sitt eget synsätt och sina egna erfarenheter. 
 
Reglerna för en brainstormingsession är: 
1. Generera så mycket idéer som möjligt, kvantitet! Även konstiga idéer eftersom 

även de konstigaste och omöjliga idéerna kan leda till användbara idéer. 
2. Kombinering och förbättring av idéer är önskvärt. 
3. Skriv upp alla idéer! 
4. Ingen kritik, sållning sker efteråt. Väldigt viktigt eftersom kritik och kommentarer 

lätt kan döda kreativiteten i sessionen. 
(David G. Ullman, 2003) 
 
 

2.3.3 Duglighetsanalys – ”Feasibility Judgment” 
En duglighetsanalys är en snabb metod för att sålla ut rimliga lösningar. Den är bra för 
att sortera ut lösningar givna ifrån de olika kreativa metoder som kan användas. En 
duglighetsanalys genomförs genom att man spontant bedömer varje idé, princip eller 
koncept. De olika bedömningarna ger tre olika utfall: ”Odugligt”, ”Kan fungera om… 
villkor…”, ”Värt att gå vidare med”. (David G. Ullman, 2003) 
 
 

2.3.4 Go/No-go screening 
En go/no-go screening går ut på att man genom ett par enkla frågor sållar ut 
genomförbara koncept från dem som inte verkar genomförbara. Metoden beskrivs av 
David G Ullman i boken ”Mechanical Design Process” och genomförs med hjälp utav 
två huvudfrågor: ”Är kundkraven uppfyllda?” samt ”Är den använda teknologin 
tillräcklig utvecklad?”. Dessa frågor kan brytas ner till mindre delar, framför allt frågan 
om hur väl teknologin är utvecklad. Men i det aktuella fallet är teknologin inte 
väsentlig, eftersom inga nya tekniker användes i principlösningarna, så i detta fall görs 
kundkraven om till frågor som besvaras med ja och kanske (Go) samt nej (No-go). En 
fördel med en Go/No-go screening är att man snabbt pekar ut svagheter i koncepten 
samt enkelt kan sortera ut lämpliga koncept att fortsätta att utveckla. (David G. Ullman, 
2003) 
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2.3.5 Beslutsmatris 
En beslutsmatris är ett enkelt verktyg för att få bra underlag vid val och utvärdering av 
till exempel koncept. Genom att jämföra resultatet mellan de olika koncepten får man 
insikt om de bästa lösningarna och om de olika problemen som koncepten har. På detta 
sätt får man även en förståelse för problemen, dessutom kan det generera nya koncept 
och lösningar. Stegen förklaras under tabell 2.3.1 nedan. 
 
 Tabell  2.3.1 - Exempel på en beslutsmatris för robotfixtur 

 
 
Steg 1: Välj kriterier att utvärdera 
Längst till vänster i tabellen ställs alla kriterier upp som skall utvärderas. Beroende på 
hur välutvecklade koncepten är kan man välja mellan att utvärdera med avseende de 
tekniska specifikationerna som ställdes upp i QFD-huset eller på ett abstraktare plan och 
då istället använda kundkraven. Att använda kundkraven lämpar sig framför allt tidigt i 
utvecklingen av koncepten. Genom att göra en enkel beslutsmatris när inte koncepten är 
så långt utvecklade, går det att utvärdera koncepten trots att exakta mätbara värden från 
den tekniska specifikationen inte finns ännu. 
 
Steg 2: Vikta de olika kriterierna 
På samma sätt som i QFD-huset bör de olika kriterierna viktas mot varandra, detta för 
att kunna värdera vad som är viktigast och ge ett bättre utfall av bästa idén eller 
konceptet. 
 
Steg 3: Välj vilka idéer och koncept som skall utvärderas 
I detta steg måste vilka olika idéer alternativt koncept som ska utvärderas väljas. Att 
betänka är att alla koncepten är på samma abstraktionsnivå och språk för att kunna 
jämföras rättvist. Därför är det viktigt att presentera alla koncept på samma sätt, oftast 
är en enkel skiss att föredra. Dock måste alla funktioner, vilka tekniker som skall 
användas samt möjligheten att tillverka framgå och var möjliga att jämföra i varje figur. 
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Steg 4: Välj referenskoncept och utvärdera övriga 
Ett koncept väljs som referens även kallat ”datum”. Detta koncept kan med fördel vara 
favoriten, det koncept som verkar bäst för tillfället. Vid omkonstruktioner går det även 
att använda nuvarande koncept som datum. Övriga koncept jämförs och utvärderas 
därefter mot detta referenskoncept. De olika kriterierna får +, – eller 0 beroende på om 
de är bättre, sämre eller likvärdiga med referensen. 
 
Steg 5: Vikta kundnöjdheten 
Efter att koncepten är betygsatta genereras fyra betyg. Antalet plus och antalet minus 
räknas ihop och ställs upp var för sig under varje koncept. Man summerar även dessa 
där ett plus ger +1 poäng och minus ger -1 poäng. Vidare gör man samma sak fast med 
en viktning på varje kriterium, varje kriteriums betyg multipliceras då med betyget. 
 
Både de viktade och de oviktade betygen får inte ses som den absoluta sanningen om 
vilket koncept som är bäst, utan ska endast ses som vägledning för att man ska kunna 
göra ett bra beslut. (David G. Ullman, 2003) 
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3 Anpassning för robotsvetsning 
Följande kapitel behandlar arbetet med att utveckla en ny typ av fixtur till 
robotsvetsningen. Syftet var att kunna utnyttja roboten mer samt om möjligt utesluta 
behovet av att använda punktsvetsning. Se skisser i appendix B. 
 

3.1 QFD-hus 
Det första steget i arbetet var att generera ett QFD-hus. Detta för att få fram vilka 
kriterier som den nya fixturen måste uppfylla samt även för att förtydliga 
problembilden. Det gav även på ett snabbt sätt en möjlighet att jämföra de koncept som 
togs fram under det senare arbetet. Det gav även ett ytterligare sätt utvärdera de valda 
koncepten. 
 
Detta diskuteras vidare i kapitel 5.1 – Anpassning för robotsvetsning. 
 

 
 Figur  3.1.1 - QFD-hus för robotfixturn



Mikael Elvebäck 
Mattias Johansson 
2008-01-10 

 14

 

3.2 Principlösningar 
I följande stycke redovisas de principlösningar som framkom med hjälp av 
brainstorming. 
 
Princip 1: Stående utan behov av punktsvetsning 
Består utav en stående mall i vilken man monterar samt spänner in balkens ingående 
plåtar, Varpå robotsvetsen först försvetsar alla hörn och till sist fyller ut samtliga fogar. 
För att fixera plåtarna används åtta stycken skruvar. 
 
Princip 2: Stående fixtur på upphöjning, möjliggör svetsning av bakre gavel 
Med konsolbenet i stående läge med endast stöd mot bakre gaveln ges maximal 
rörelsefrihet för robotsvetsen. Stödet består utav flera styrpinnar som konsolbenet står 
på, eventuellt krävs någon form utav låsning för ökad stabilitet. Här krävs fortfarande 
punktsvetsning innan konsolbenet monteras i robotcellen. 
 
Princip 3: Upp och ned, stående 
Ett punktsvetsat konsolben monteras stående med topphuven nedåt. Fyra stycken stöd 
behövs på sidan för att styra och säkra positionen för svetsningen. 
 
Princip 4: Stående med stödben 
Med ett stående konsolben finns möjligheten att få plats med flera ben samtidigt i 
robotcellen, upp emot fyra stycken bör vara möjligt. Princip 4 består utav ett stående 
konsolben med fyra stödben som fixerar konsolbenet vid svetsning. Denna variant 
kräver dock att bakre gaveln svetsas för hand efter att benet robotsvetsas. 
 
Princip 5: ”Svarv”, Horisontell inspänning med kopp och styrpinne 
Denna princip kom fram genom en association med inspänningen i en svarv. Dock är 
svarvens chuck här utbytt mot en kopp med samma form som topphuven, denna har 
något mindre yttermått som ska göra svetsning av topphuven möjlig. Koppens funktion 
är att centrera konsolbenet i radiell led. Den bakre änden skruvas fast i en styrpinne in i 
hålet med vilken konsolbenet låses i axiell led. 
 
Princip 6: Fixering genom elektromagnet 
Liggande konsolben som först centreras och styrs på plats med någon styranordning. 
Därefter låses konsolbenet på två stödben med hjälp utav elektromagneter. Varpå 
styranordningen kan lossas och roboten har fri tillgång att svetsa samtliga delar. Kräver 
att konsolbenet först är punktsvetsat. Möjliga problem att undersöka: hur påverkar 
elektromagnetism robotstyrningen samt är fixeringen är tillräckligt säker? 
 



 
 
 

 15

Princip 7: vidareutveckling av nuvarande fixtur 
Genom att använda principen för nuvarande fixtur med vissa modifieringar för att 
möjliggöra svetsning utav topphuv samt bakre gavel. De ändringar som måste göras är 
utflyttning av de tre längsgående balkarna och därigenom möjliggöra att roboten 
kommer åt att svetsa. 
 
Princip 8: Elektromagnetisk variant av princip 1, utan behov av punktsvets 
Består liksom princip 1 utav en stående fixeringsmall där man monterar balkens plåtar 
med skillnaden att man här låser fast plåtarna med ett antal elektromagneter. Därefter 
svetsas balken i tre steg. Först försvetsas samtliga fogar samtidigt som roboten lagrar 
banan, därefter svetsas topphuven på plats. Till sist fyller svetsen ut de längsgående 
fogarna med pendlande rörelse. 
 
Även här är det intressant att undersöka på vilket sätt robotsvetsen påverkas av 
elektromagnetism. 
 
Princip 9: Hydraulisk variant av princip 1, utan behov av punktsvets 
Vidareutveckling av Princip 1 med skillnaden att de tidsödande skruvarna är utbytta 
mot hydraulcylindrar som fixerar plåtarna vid svetsningen. 
 
Koncept 10: Kombination av koncept 5 och 7 
För att få en stabilare infästning skulle koncept 5 och 7 kunna kombineras, för att på så 
sätt kunna få stöd även från balkarna på sidorna. Liksom i koncept 7 flyttas 
sidobalkarna ut för att möjliggöra åtkomst för roboten vid topphuv samt bakre gavel. 
Den undre balken kan i detta koncept tas bort eftersom man tillämpar centreringskoppen 
och inspänning likt koncept 5. 
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3.3 Utvärdering av koncept 
Dessa koncept skall främst ses som en samling idéer om hur man skulle kunna förändra 
fixturen till robotsvetsen. De är inte fullt utvecklade på grund av tidsbristen i ett kort 
examensarbete. Till att börja med utvärderades koncepten enligt metoden Go/No-go 
screening med följande frågeställning. 
 
Frågorna som togs ur kravspecifikationen var: 

1. Är det möjligt att utnyttja robotsvetsen mer med denna typ av fixtur? 
2. Är det enkelt att montera ben i fixtur? 
3. Är den enkel och möjlig att tillverka lokalt på företaget? 
4. Finns det möjlighet att justera längd, för att kunna tillverka de olika långa 

konsolbenen? 
5. Får det plats minst två stycken ben i robotcellen? 

 
 
Koncept 1 – Stående utan behov av punktsvetsning 

1. Ja, eftersom tanken med konceptet är att slippa punktsvetsa och även kunna svetsa 
topphuven på plats direkt så kommer robotsvetsen utnyttjas mer. 

2. Kanske, eventuellt är det inte helt lätt att få plåtarna på plats. Mer problem än i 
punktningsfixturen som används idag? 

3. Ja 
4. Kanske, lite beroende på hur man utformar den övre biten av mallen. 
5. Ja, man kan få plats med flera fixturer i robotcellen. 

⇒  Go 
 
Koncept 2 – Stående fixtur på upphöjning, möjliggör svetsning av bakre gavel 

1. Nej, stödben kommer att krävas vilka hindrar robotens rörelse vid svetsning av 
bottenplatta. 

2. Kanske, dock finns ett instabilitetsproblem. Hur ska man säkerställa att benet inte 
rör på sig under svetsning? Svårt att montera stöd utan att hindra robotsvetsens 
rörelse. 

3. Ja. 
4. Ja, olika längder kommer att gå att montera i fixturen. 
5. Ja, man kan montera fler fixturer i robotcellen. 

⇒  No-go 
 
Koncept 3 – Upp och ned, stående 

1. Nej, det blir problem att komma åt att svetsa topphuven på grund av att stödbenen 
sitter i vägen. 

2. Ja 
3. Ja 
4. Ja, den borde gå att anpassa för olika benlängder. 
5. Ja, den går att montera fler fixturer i robotcellen. 

⇒  No-go 
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Koncept 4 – Stående med stödben 
1. Kanske, dock kan inte bakre gaveln svetsas automatiskt i robotsvetsen. 
2. Nej, stödben som kommer vara i vägen samt att det är något svårare att montera 

stående plåtar. 
3. Ja 
4. Ja, det är möjligt att anpassa den för raka konsolben av olika längder. 
5. Ja, det går att montera flera fixturer i robotcellen. 

⇒  No-go 
 
Koncept 5 – ”Svarv”, Horisontell inspänning med kopp och styrpinne 

1. Ja, hela konsolbenet går att svetsa. 
2. Ja, det bör vara enkelt att montera dem, det krävs två steg: centrera tupphuven 

samt fixera med styrpinnen. 
3. Ja, möjligt att modifiera nuvarande fixtur för att fungera enligt denna princip. 
4. Ja, raka konsolben med olika längder skall fungera. Eventuellt borde det gå att 

anpassa till den upphöjda varianten också. 
5. Ja 

⇒  Go 
 
Koncept 6 – Fixering genom elektromagnet 

1. Kanske, det är beroende på hur säkert konsolbenet fixeras. 
2. Ja 
3. Kanske, elektromagneterna får köpas in men i övrigt går allt att tillverka lokalt. 
4. Ja, den går att använda för olika längder på konsolben 
5. Ja 

 
Osäkerheten i detta koncept ligger i tekniken, hur roboten påverkas av 
elektromagnetism samt hur väl konsolbenet centreras. På grund av dessa tveksamheter 
stoppades Koncept 6 vid detta skede. 
⇒  No-go 
 
Koncept 7 – Vidareutveckling av nuvarande fixtur 

1. Kanske, om det är möjligt att få stödbalkarna tillräckligt långt ifrån konsolbenet så 
att robotsvetsen kommer åt, vilket bör vara möjligt. 

2. Nej, det är tveksamt hur inspänning skall ske. Vid utvärderingen insågs att 
nuvarande inspänning ej skulle fungera ifall man flyttar eller tar bort den undre 
balken. 

3. Ja, en modifiering av nuvarande fixtur. 
4. Ja, det finns möjlighet att montera såväl raka som upphöjda ben av olika längd bör 

vara möjlig. 
5. Ja. 

⇒  No-go 
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Koncept 8 – Elektromagnetisk variant av princip , utan behov av punktsvets 
1.  Ja, tanken är att man ska slippa punktsvetsningen precis som i koncept 1, med 

skillnaden att här används elektromagneter för att fästa och fixera plåtarna. Bakre 
gaveln måste dock svetsas för hand efteråt även enligt denna princip. 

2. Kanske, det är eventuellt svårt att få plåtarna på plats. Eventuellt tar det mer tid än 
fixeringen i punktsvetsstationen idag? 

3. Kanske, elektromagneterna får köpas in, men i övrigt bör fixturen gå att tillverka 
lokalt. 

4. Kanske, det beror på hur man utformar den övre biten av mallen. 
5. Ja, man kan få plats mer flera fixturer i robotcellen. 

 
Osäkerheten i detta koncept ligger i tekniken, hur roboten påverkas av 
elektromagnetism samt hur väl plåtarna hålls på plats av denna. På grund av dessa 
tveksamheter stoppades även Koncept 8 vid detta skede. 
⇒  No-go 
 
Koncept 9 – Hydraulisk variant av princip 1, utan behov av punktsvets  

1. Ja, liksom koncept 1 men här fixeras och låses plåtarna fast med hjälp utav 
hydraulcylindrar. Bakre gaveln måste även här svetsas för hand efter 
robotsvetsningen. 

2. Kanske, samma problem som i koncept 8 
3. Ja, hydraulik används i den nuvarande punktsvetsningsstationen. Men nya 

hydraulcylindrar måste köpas in. 
4. Kanske, lite beroende på hur man utformar den övre biten av mallen. 
5. Ja, det är möjligt att montera flera fixturer i robotcellen. 

⇒  Go 
 
Koncept 10 – Kombination av koncept 5 och 7 

1. Ja, hela konsolbenet går att svetsa. 
2. Ja, ungefär lika enkelt som i nuvarande fixtur. 
3. Ja, endast en modifiering av nuvarande fixtur. 
4. Ja, på samma sätt som nuvarande. 
5. Ja. 

⇒  Go 
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3.4 Beslutsmatris/validering mot QFD-hus 
Resultatet från Go/No-Go-screeningen gav att koncept nummer ett, fem, nio samt tio är 
möjliga och lämpliga att gå vidare med för utveckling och utvärdering. Då koncept nio 
är en vidareutveckling av koncept ett, togs det ursprungliga konceptet ej med i den 
fortsatta utvärderingen. Samma sak skedde med koncept tio, som är en vidareutveckling 
av koncept fem och sju. Detta för att vidareutvecklingarna hade tydliga fördelar emot de 
ursprungliga koncepten. Den fördel som koncept nio hade, var hydrauliksystemet vilket 
underlättar fixeringen av plåtarna. Koncept tio utnyttjar de bästa principerna av koncept 
fem och sju. Eftersom koncept fem möjliggör borttagande av sidobalkar, så 
kombinerades denna tillsammans med koncept sju. Vilket möjliggör robotsvetsning av 
alla delar på konsolbenet. 
 
En utvärdering av koncepten gjordes med hjälp av en beslutsmatris vilket gav följande 
diagram: 
 

Kriterier Viktning
Nuvarande
(DATUM) Koncept 9 Koncept 10 

Utnyttja robotsvetsen mer 10 0 + + 
Lätt att montera ben i fixtur 9 0 - 0 
Möjlighet att justera längd 8 0 - 0 
Minst två ben i robotcellen 7 0 + 0 
Enkel att tillverka 6 0 - 0 
Minska behov av punktsvetsning 5 0 + 0 
Tillverkningskostnad fixtur 5 0 - 0 
Summa +  0 3 1 
Summa -  0 4 0 
Total summa  0 -1 1 
Viktad totalsumma: 50 0 -6 10 

 Tabell  3.4.1 - Beslutsmatris 

 
Beslutsmatrisen ger att koncept 10 är mest lämpligt att gå vidare med. Detta beror helt 
på vilket beslut som görs gällande om punktsvetsningsstationen skall tas bort eller ej. 
 
 
 
 





 
 
 

21 

4 Omkonstruktion av konsol 
Detta kapitel behandlar beräkningsgången samt dimensioneringen av konsolen och de 
faktorer som är viktiga för dessa beräkningar. Utförliga beräkningar finns i 
sekretessdelen, kapitel 8. 
 
 

4.1 Beräkningsgång 
I denna del redovisas tillvägagångssättet för att komma fram till de siffror som krävs för 
att kunna dimensionera konsolen. Det som är intressant är vilka spänningar som 
uppkommer vid belastning av konsolen och var de största belastningarna uppstår. 
 
 

4.1.1 Belastningsfall 
Vid användande av kranen så utsätts kranen framförallt för ett böjande samt ett vridande 
moment. Dessa är störst i tre olika fall av användande, det böjande momentet är störst 
då man lyfter last som är rakt bakom lastbilen, det vridande momentet är störst då man 
lyfter last som ligger precis bredvid kranen. Det tredje fallet är när man lyfter in lasten 
precis över lastbilen. Detta fall blir intressant eftersom konsolen i detta fall inte har nåt 
stöd från stödbenen. 
 
 

4.1.2 Uppkommet moment i konsolen 
På de datablad som finns till den nuvarande kranen är det angivet ett kranmoment på 
175 kNm för timmerkranar samt 150 kNm för styckegodskranar, detta är det moment 
som uppkommer i kranarmens fästpunkt. En omräkning behövdes för att se vilket 
moment detta ger uppkomst till i konsolens mittpunkt. Vid denna beräkning har ett 
antagande gjorts att kranens momentpunkt ligger precis över konsolens momentpunkt.  
 
Det som är intressant här är vilka reaktionskrafter som kranens moment ger uppkomst 
till i fästpunkterna. Genom att först beräkna dessa och sedan ansätta dessa på konsolen 
fås vilka krafter som uppkommer i konsolens fästpunkter. 
 
Kranens reaktionskrafter fås genom att sätta upp en kraftjämvikt för kranen 
(Sekretessdel kapitel 8.2.1), när detta är gjort fås de två reaktionskrafterna och dessa 
kan då sättas som ett kraftpar på balken. Då detta är gjort ses att dessa ger upphov till ett 
moment som är 175 kNm på konsolen, detta är ett bevis för att det inte gör någon 
skillnad om momentet flyttas i höjdled. 
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4.1.3 Moment vid hylsor 
Det är intressant att veta vilka moment som uppstår vid de två hylsor som används för 
att hålla konsolen på plats. Dessa moment kan fås fram genom att göra ett snitt vid 
hylsan och sedan beräkna kraftjämvikten med avseende på det moment och den 
tvärkraft som uppstår där. Dessa beräkningar redovisas i sekretessdelen, kapitel 8.2.3 
och 8.2.6. 
 
Momentet som uppstår vid den bakre hylsan (den största av de två) blir 171,2 kNm, 
alltså lite mindre än det moment som kranen överför men skillnaden är så liten så att 
beräkningarna görs med momentet 175 kNm. Vid den främre hylsan blir momentet 
15,5 Nm, och kan bortses från. 
 
Dessa moment behövs när man senare skall beräkna de tryck- och dragspänningar som 
uppstår i balken då den belastas.  
 
 

4.1.4 Normal- och skjuvspänningar i bakre hylsa 
Normalspänningarna är de spänningar som uppkommer på under- och ovansidan då 
konsolen belastas på ett sånt sätt att den böjs. Normalspänningen beror på två olika 
faktorer, den ena är det böjande momentet och den andra är det böjmotstånd som balken 
har. Böjmotståndet är beroende av balkens tvärsnitt och har därför en stor påverkan på 
hur balken kan dimensioneras. 
 
Skjuvspänningen kan uppkomma på två olika sätt, det ena är när kranen lyfter last rakt 
bakifrån, detta kommer leda till att balken skjuvas av vid hylsan. Det andra fallet är när 
man lyfter last rakt från sidan, vilket kommer ge upphov till vridning. 
 
 

4.1.5 Normal- och skjuvspänningar i främre hylsa 
I detta fall så uppstår ingen vridning men balkens tvärsnitt utsätts för skjuvning vid 
hylsan på grund av det böjande momentet. Dessa beräkningar finns i sekretessdelen 
kapitel 8.2.6. 
 
 

4.1.6 Skjuvning vid hylsorna 
På grund av den uppkomna tvärkraften vid hylsorna fås en skjuvning på konsolbalkens 
tvärsnitt, detta beskrivs i sekretessdelen, kapitel 8.2.7. 
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4.2 Dimensionering 
Ett utav de problem som uppkom när dimensioneringen skulle genomföras var hur man 
skulle hantera stödbenen. Stödbenen har stor inverkan på hur kranen belastas men denna 
inverkan är svår att få ett värde på eftersom den påverkas av ett flertal osäkra faktorer. 
Till exempel ändras stödbenens bidrag beroende på vilket underlag de används på eller 
hur stor stödyta benen har mot underlaget. Detta problem löstes genom att beräkna vilka 
krafter som uppkommer när stödbenen inte används och sedan sätta en låg 
säkerhetsfaktor på detta resultat. Detta leder till att man får en rimlig säkerhetsfaktor när 
benen används. På grund av denna dimensionering så skall benen alltid användas. 
 
Dimensioneringen utfördes genom att de relevanta värdena och formlerna fördes in i ett 
Excel-dokument som sedan användes för att beräkna de intressanta spänningarna och 
säkerhetsfaktorerna. 
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5 Diskussion 
Samtliga diskussioner som har förts angående anpassningen för robotsvetsning samt 
dimensioneringen av konsolen redovisas i detta kapitel. 
 
 

5.1 Anpassning för robotsvetsning 
Det första som tas upp för diskussion är anpassningen av robotsvetsning, det som 
behandlas är den använda metoden, utvärdering av koncepten samt möjlig 
vidareutveckling av koncepten. 

5.1.1 Metod 
Det grundläggande problemet har varit hur man skall kunna fästa konsolbenet i fixturen 
utan att balkar hamnar i vägen för robotens arbetsväg. Detta har lett till att man har 
blivit tvungen att minska antalet fästen vilket kan leda till att konsolbenet inte sitter så 
stabilt som kan behövas. Detta kan dock åtgärdas om en testfixtur byggs, eftersom det 
är enklare att se vart problemet ligger på en verklig fixtur.  
 
Eftersom möjligheten att slippa punktsvetsningen inte var ett absolut krav, togs inte 
detta med i kundkraven. Detta leder till att koncept 9 har en nackdel mot övriga koncept 
i QFD-husets utvärderingen. För att göra en rättvisande jämförelse mellan koncept 9 
och de övriga skulle hänsyn behöva tas till både robotsvetsfixturen och 
punktsvetsfixturen. Detta för att få en så bra jämförelse mellan arbetsåtgången som är 
möjligt. Koncept 9 har en nackdel i beslutsmatrisen eftersom den blir mer avancerad. 
Detta leder till en osäkerhet, vilket gör det svårt att utvärdera koncept 9 mot de övriga. 
 
Det QFD-hus som genomfördes i början av arbetet gav en bra överblick av 
problembilden och vad som var viktigt att koncepten uppfyllde. Detta utnyttjades senare 
vid idégenereringen. Den metod som användes var en brainstormingsession, vilket gav 
en mängd förslag på lösningar. Sedan utnyttjades en duglighetsanalys för att sålla ut de 
lösningarna som verkade genomförbara vid första anblicken. Därefter fördes en 
diskussion om vilka fördelar och nackdelar de utsållade lösningarna hade. Till exempel 
kom det fram att elektromagneter har en okänd inverkan på roboten. I anknytning till 
denna diskussion gjordes en Go-/No-go- screening, detta genom att ställa konkreta 
frågor som konceptet skulle uppfylla. Metoden var väldigt användbar för att på ett 
smidigt sätt välja de koncept som var lämpliga att gå vidare med. Vid Go-/No-go-
screeningen fick både koncept 1 och 9 ett Go men nummer 1 valdes bort eftersom 
koncept 9 är en vidareutveckling av denna. Nummer 9 ansågs vara bättre eftersom den 
utnyttjar hydraulcylindrar istället för skruvar vilket ger en snabbare fixering av plåtarna. 
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5.1.2 Utvärdering av koncepten 
Det som skiljer de olika koncepten åt är huruvida punktsvetsning skall göras eller ej. I 
koncept 10 krävs punktsvetsning innan benen monteras i robotfixturen, detta gör att 
konceptet blir enklare och mer lätthanterligt. En annan fördel med att ha en 
punktsvetsningsstation är att robotoperatören kan punktsvetsa konsolbenen medan 
roboten helsvetsar benen. Detta leder till att bytestiden kan bli kort när ett färdigsvetsat 
konsolben ska lossas och det nya ska monteras. Det är även möjligt för operatören att 
svetsa upp ett litet lager med färdigpunktade ben i förväg. Koncept 10 har även fördelen 
att ha en fixtur som är enklare att tillverka och som fungerar på liknande sätt som den 
nuvarande fixturen. 
 
Koncept 9 är det mer avancerade utav de två, detta på grund av att benet inte skall 
behöva punktsvetsas innan montering. Utan punktsvetsning tar monteringen längre tid i 
robotcellen, men för att lösa detta skulle man kunna ha två fixturer, där den ena är inuti 
robotcellen och den andra dras ut. På så sätt skulle man kunna montera plåtar samtidigt 
som man roboten svetsar klart det andra benet. Syftet är att robotsvetsen skulle kunna gå 
oavbrutet. Koncept 9 har dock en nackdel av att fixturens uppbyggnad förhindrar att den 
bakre gaveln svetsas på av roboten. Detta på grund av att konsolbenet vilar på den bakre 
änden i fixturen. 
 
 

5.1.3 Vidareutveckling av koncept 
För att kunna gå vidare och välja koncept spelar ett antal faktorer in. Beslutsmatrisen 
och QFD-huset ger en vägledning men skall inte ses som den absoluta underlag för val, 
utan man får ta fler kriterier i hänsyn när man väljer. Ett exempel skulle kunna vara de 
ekonomiska och produktionstekniska aspekterna. Det första beslut som måste fattas är 
ifall man vill behålla punktsvetsning eller ej. När detta beslut är fattat kan man gå vidare 
och börja med en detaljkonstruktion av fixturen, detta innefattar beslut om dimensioner 
och material. Efter detta skede bör man kunna se ifall det är något som kan förbättras 
ytterligare.  
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5.2 Dimensionering av konsol 
I detta kapitel diskuteras beräkningsgången samt ett möjligt materialbyte och vad detta 
innebär för svetsningen av konsolen. 
 
 

5.2.1 Beräkningsgång, metod 
I början av beräkningsarbetet tillämpades ett beräkningsprogram i Finita Element 
Metoden vid namn Trinitas för att minska behovet av traditionell beräkning. 
Förhoppningen var att detta skulle spara tid, vara exaktare samt ge en bra visualisering 
utav spänningar och belastningar på konsolbenet. Detta visade sig vara komplicerat, 
programmet hade svårt att hantera den komplicerade formen på konsolbenet. Bristen på 
erfarenhet av programmet gjorde även att resultaten blev missvisande och orimliga. 
Därför användes endast de traditionella beräkningsmetoderna, vilket ger möjlighet till 
repeterbarhet av beräkningarna. 
 
Under arbetes gång har förenklingar gjort för att underlätta beräkningarna. Detta på 
grund av att det finns väldigt många olika kranar som alla ger olika förutsättningar för 
beräkningarna. Då dessa förenklingar har gjordes har strävan alltid varit att försöka hitta 
de fall som har gett de största belastningarna för att på så sätt få största möjliga 
säkerhetsmarginal. En förenkling som har gjorts är antagandet att den punkt på kranen 
som belastas med ett moment ligger rakt ovanför den punkt där lyftmomentet påverkar 
konsolen. 
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5.2.2 Materialbyte och svetsning 
De genomförda beräkningarna har visat att konsolen i sitt nuvarande utförande har en 
viss marginal för omdimensionering. 
 
Under arbetets gång kom det fram att en utav de dimensionerande faktorerna är 
svetsfogarna på konsolen. Vid kontakt med SSAB kom det fram att vid svetsning av det 
starkare höghållfasthetsstålet så kommer inte svetsens utmattningshållfasthet upp i 
samma storlek som stålet om det inte för- och efterbehandlas. Den förbehandling som 
krävs är uppvärmning för att minska de spänningar som bildas vid svetsning av 
höghållfasthetsstål och efterbehandlingen som kan krävas är TIG-omsmältning av 
svetsfogarna. Förvärmningen genomförs genom att använda ugnar eller värmemattor. 
Detta leder till en längre och mer komplicerad produktionskedja eftersom man då måste 
implementera sagda maskiner som behövs för behandlingen. Det blir även mer 
avancerat att hantera materialet vid monteringen i svetsfixturen på grund av att 
materialet är varmt. Utöver detta så tillkommer också investeringskostnaden för de 
maskiner som behövs till behandlingen. Men för att föra ett ordentligt resonemang 
angående de spänningar som uppstår i svetsfogarna skulle en studie behöva göras på hur 
dessa påverkas av belastningen. I denna skulle man behöva undersöka de spänningar 
som uppkommer i svetsfogen vid dynamisk belastning och sedan sammanställa dessa 
värden för att kunna få en uppfattning hur spänningarna i svetsarna förhåller sig till 
spänningarna i materialet.  
 
Efter att beräkningarna har genomförts kan man se att det finns ett flertal alternativa 
dimensioneringar som kan göras. Den första möjligheten är att lämna konsolen som den 
är i nuläget och då skulle det vara möjligt att klassa upp konsolen något. Alternativt kan 
man behålla samma material och minska topp- och bottenplåtens godstjocklek och 
fortfarande ha samma lastkapacitet. En annan möjlighet är att byta material till det 
starkare höghållfasthetsstålet. Man kan då både klassa upp konsolen samt 
dimensionerna ner plåtarna något. De resultat som diskuteras här bygger endast på dessa 
tre olika dimensioneringsfall, det går även att ändra de ingående godstjocklekarna för att 
på så sätt få fram ett fall som uppfyller varierande krav på till exempel klassning. 
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6 Resultat och slutsats 
6.1 Robotfixtur 

Gällande robotfixturen så finns det två konceptlösningar att välja mellan. Vilken som 
väljs beror på vilket beslut som fattas angående punktsvetsningsstationen. Om denna 
skall behållas väljs lämpligen koncept 10 eftersom detta ger möjlighet att svetsa hela 
konsolbenet i ett stycke. Ifall man beslutar sig för att ta bort punksvetsningen så bör 
man istället gå vidare med koncept 9 eftersom det möjliggör direkt fixering av lösa 
plåtar direkt på fixturen i robotcellen. 
 
 

6.2 Dimensionering 
Det finns ett antal olika alternativa dimensioneringar som kan användas på 
konsolbenen. Som konsolen ser ut idag kan man dimensionera ner topp- och 
bottenplåten och fortfarande ha samma lastkapacitet. Ett alternativ är att klassa upp 
konsolen något genom att behålla samma dimensioner. Ett annat alternativ är att byta 
material till stålet med högre sträckgräns och då dimensionera ner plåtarna avsevärt men 
ändå behålla samma belastningsförmåga, det tredje alternativet är att klassa upp 
konsolen och har ändå möjligheten att dimensionera ner plåtarna en hel del. 
 
 

6.3 Fortsatt arbete 
Det fortsatta arbetet som måste göras är en undersökning av de dynamiska 
belastningarna som uppstår i konsolbenet och svetsfogarna. Om möjligt bör detta göras 
genom att ett antal töjningsmätningar genomförs på en prototyp av det nya konsolbenet. 
Dessutom bör en närmare titt på de ekonomiska aspekterna av materialbytet göras. 
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Appendix 

A – Produktblad: Konsol typ150L kombi 
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B – Idéskisser 
Princip 1 
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Princip 2 
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Princip 3 
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Princip 4 
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Princip 5 
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Princip 8 
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Princip 9 
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