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Sammanfattning 

För att möjliggöra demonstration av knivbyten i en flishugg behöver en visningsjigg för 

ändamålet konstrueras. Eftersom visningsjiggen endast kommer att tillverkas i ett 

exemplar inriktades arbetet mot produktutveckling för enstycksproduktion. Växande 

konkurrens mellan produktutvecklande företag, i kombination med att hela 

utvecklingskostnaden kommer bäras av endast en produkt, leder till höga krav på 

minskade utvecklingstider. Under arbetet utvecklades därför en arbetsmodell för att 

effektivisera konstruktionsarbetet. Arbetsmodellen tillämpades sedan i arbetet med att 

utveckla visningsjiggen. Arbetsmodellens utformning och innehåll baserades på 

relevant forskningslitteratur och är definierad i flera steg inom faserna; förstudie, 

konstruktionsfas och avslut. 

Kundens krav och önskemål behandlades med metoden kvalitetshuset, vilket 

framställde mätbara kriterier som sedan styrde konstruktionsarbetet. Genom att 

upprätthålla en kundkontakt under hela arbetet, med bland annat presentation av två 

konceptmodeller, erhölls en flexibilitet i arbetet för att hantera otydliga eller tidigare 

okända kundkrav och kundönskemål. Utifrån arbetsmodellen delades konceptet upp i en 

hierarkisk struktur med moduler för att skapa en bättre överblick och underlätta 

arbetsfördelningen. Genom tillämpning av mekanik- och hållfasthetsteori i 

konstruktionsarbetet har de ingående delarna i visningsjiggen dimensionerats för att 

möta de uppställda kraven på stabilitet och säkerhet. Med hjälp av finita 

elementmetoden har sedan konstruktionen analyserats och konstruktionens knivficka 

optimerats med hänseende på vikt och spänningar i materialet. 

Examensarbetet har resulterat i en portabel visningsjigg innehållende alla de funktioner 

som krävs för att demonstrera ett knivbyte. Utböjningen i stommen och knivfickan 

ligger väl under de krav som finns på visningsjiggens stabilitet. Knivfickan kunde 

viktreduceras med 29 procent jämfört med ursprungskonceptet, vilket ledde till att 

mindre kraft krävs att rotera knivfickan i olika arbetspositioner. Vad som kunde 

observeras angående arbetsmodellen är att de olika modulerna påverkade varandra, 

vilket inte togs med i beräkningen vid utvecklingen av arbetsmodellen. En analys av hur 

moduler kan påverka varandra bör därför utföras tidigt under modulindelningsfasen. 

Utöver detta är slutsatsen att modellen visat sig fungera väl för att hantera de 

osäkerheter som utveckling av enstycksprodukter för med sig.  



 

 

Abstract 

To enable demonstration of knife changes in a wood chipper, a demonstration device for 

this purpose is needed. The demonstration device will only be made in one copy, 

therefore this work was focused on product development for one piece production. 

Growing competition among product development companies, along with the fact that 

the whole development cost will be carried by only one product leads to high demands 

for reduced development lead times. To meet these requirements a work model was 

developed to improve the efficiency at the design stage. The model was then applied in 

the process of developing the demonstration device. The design and content of the work 

model is based on relevant research literature and is defined in several steps as the 

feasibility study phase, design phase and finishing phase. 

Customer requirements were treated with the method house of quality, which produced 

measurable criteria to be used in the design phase. By maintaining a customer contact 

throughout the whole design process, for instance presentation of a concept model, a 

flexibility to handle previously unknown or vague demands and requirements was 

obtained. Based on the work model the concept was divided into a hierarchical structure 

with modules to create a better overview and to simplify the design process. Through 

the application of mechanical and strength theory in the design while designing the parts 

of the demonstration device, the prescribed requirements for stability and security was 

met. By performing finite element analysis the concept's structural elements was 

analyzed and the chipper disc was optimized with regard to weight and material stress. 

The work has resulted in a portable demonstration device which contains all the 

functions required to demonstrate knife changes. The deflection of the frame and 

chipper disc is well below the defined values for stability. The chipper disc weight was 

reduced by 29 percent compared to the original concept, which means less force is 

required to rotate the chipper disc between different positions. What could be observed 

regarding the work model is that the individual modules affected each other, this was 

not taken into account during the development of the model. An analysis of how the 

modules can affect each other should therefore be performed early in the modularization 

phase. The conclusion, in addition to this, is that the work model is proven to work well 

to deal with the implied uncertainties of one piece product development.  
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1 Introduktion 

Företaget Andritz Iggesund Tools tillverkar knivsystem till flishuggar. Ett av deras 

knivsystem, TK-IV QC, har knivar monterade i kassetter. Knivarna låses fast mekaniskt 

mellan två kassetthållare i flishuggens huggskiva. Knivarna måste med jämna 

mellanrum bytas ut på grund av slitage. Vid bytet lossar operatören kassetterna med 

hjälp av ett hydrauliskt verktyg vilket medför snabba byten av knivar i jämförelse med 

lossning av traditionella skruvförband.  

Det saknas förutsättningar att på ett bra sätt marknadsföra knivsystemet och utbilda 

personal i användningen av det. Av denna anledning behöver en visningsjigg 

konstrueras, vilket med andra ord är en portabel anordning med syfte att demonstrera 

knivbytet. Visningsjiggen kommer endast att tillverkas i ett exemplar, varför detta 

examensarbete handlar om att utveckla en modell för effektiv produktutveckling vid 

enstycksproduktion. 

Produktutveckling vid enstycksproduktion kan definieras som konstruktionsarbeten där 

endast en produkt produceras. Företag som i sin verksamhet gör denna typ av arbeten 

säljer ofta ingenjörstjänster till tillverkande företag. Växande konkurrens mellan de 

produktutvecklande företagen leder till större krav på minskade utvecklingstider, vilket i 

sin tur ökar betydelsen att välja rätt konstruktionsmetoder [1]. Situationer där 

enstycksproduktion uppträder finns vid alltifrån utveckling och leverans av 

specialfabriker till mindre, specialanpassade produkter. Gemensamt för dessa exempel 

är att det vore oekonomiskt att bygga specifika konstruktionssystem för vart och ett av 

dessa fall [2].  

En av skillnaderna mellan produktutveckling för enstycksproduktion och 

serieproduktion kan ses ur en ekonomisk synvinkel. Företagen behöver få avkastning 

direkt när slutprodukten levereras vid enstycksproduktion, medan avkastningen slås ut 

på fler produkter vid serieproduktion [3]. Vikten av ett effektivt arbetssätt är därmed 

större vid enstycksproduktion, då det finns mindre utrymme för ökade kostnader då 

företagen behöver nå avkastning på endast en produkt.  
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Inom mekanisk konstruktion börjar sällan konstruktionsarbetet med helt nya koncept, 

istället tas ofta erfarenheter från tidigare konstruktioner, vilka i sin tur vidareutvecklas 

till en ny konstruktion. Arbetet börjar i regel med skapande av virtuella, 

tredimensionella prototyper i CAD-program, vilka kan testas och anpassas efter olika 

miljöer [4].  

1.1 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att utveckla en arbetsmodell fokuserad på att effektivisera 

produktutvecklingsprocessen vid enstycksproduktion.  

Målet med arbetet är, förutom att skapa en arbetsmodell för enstyckskonstruktion, att 

tillämpa arbetsmodellen genom att utveckla en visningsjigg för att demonstrera byten av 

knivkassetter.  

1.1.1 Frågeställningar 

Följande frågeställningar, kopplade till arbetets syfte och mål, behandlas i arbetet: 

1. Hur kan produktutvecklingsfasen vid enstycksproduktion genomföras på ett 

effektivt sätt? 

2. Hur kan knivfickan, belastad av knivsystemets vikt, konstrueras med så låg vikt 

som möjligt i stål? 

3. Hur kan stommen konstrueras för att vara stabil nog för att inte utgöra fara för 

operatören vid utförande av knivbyte? 

4. Hur kan visningsjiggen konstrueras för att tillåta knivfickan att rotera? 

5. Vilka skaderisker uppkommer för operatörerna vid användning av 

visningsjiggen? 

1.2 Krav och avgränsningar 

Visningsjiggen kommer att konstrueras med hänsyn till knivsystemets befintliga 

komponenter. De krav som ställs på arbetet är konstruktion av: 

 Visningsjiggens stomme. 

 Knivficka med infästningar för knivsystemets komponenter. 
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 Roterbar knivficka för att möjliggöra visning av bytet i olika arbetssituationer.  

 Placering av produktens befintliga komponenter som hydraulsystem, 

verktygshållare och lyftverktyg. 

Följande avgränsningar kommer att gälla för examensarbetet: 

 Inga kompletta tillverkningsritningar kommer att tas fram. 

 Svetsar kommer att dimensioneras grundläggande, men inte optimeras. 

 Valet av tillverkningsmaterial avgränsas till val av stålsort för de olika delarna. 

 Ingen kostnadskalkyl kommer att tas fram.  
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel beskrivs den hållfasthets- och mekanikteori som använts under arbetet. 

2.1 Bromsmoment 

Vid bromsning, där en utanpåliggande bromsback pressas mot bromstrumman beräknas 

bromsmomentet enligt formeln 

 
𝑀𝑏𝑟 = 𝜇 ∙ 𝑁 ∙

𝐷

2
 

(1) 

där μ är friktionstalet, N normalkraften som verkar mellan bromsbacken och trumman 

samt D som är trummans diameter [5]. 

2.2 Beräkning av svetsförband 

Vid statisk belastning anses svetsförband vara starkare än grundmaterialet [6], detta 

medför att kälsvetsar dimensioneras enligt 

 a = 0,7 ∙ t, (2) 

där a är svetsens a-mått och t godstjockleken på grundmaterialet, se figur 1. 

 

Figur 1. Figuren visar kälsvetsens a-mått och godstjocklek t. 

Karlebo handbok [6] rekommenderar att a-måttet bör hålla sig inom intervallet tre till 

femton millimeter. Kortaste längd sätts till 10a och maximal längd som kan anses vara 

kraftupptagande är 100a. 

t

a

a

Kälsvets
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2.3 Axeldimensionering 

När endast spänningen är av intresse dimensioneras en cylindrisk massiv axel vid 

böjning enligt formeln 

 
𝜎𝑏 =

𝑀𝑏

𝜋 ∙ 𝑑3

32

 
(3) 

där σb är böjspänningen, Mb vridmomentet och d axeldiametern [5]. 

2.4 Finita elementmetoden 

Finita elementmetoden är en metod som används för att beräkna hur olika lastfall 

påverkar konstruktioner. Finita elementberäkningar har många fördelar i jämförelse med 

konventionella hållfasthetsberäkningar. Bland annat att komplexa geometrier, delar av 

olika material och komplexa lastfall kan beräknas tack vare att programmen kan hantera 

tredimensionella CAD-filer [7]. 

Vid användning av finita elementmetoden delas det område som ska beräknas upp i 

många små beståndsdelar, kallade element. Dessa är sammanbundna genom noder. 

Därefter definieras vilka randvillkor som berör beräkningen, det vill säga, vilka 

infästningar och belastningar geometrin utsätts för. Vid beräkningar av linjärt elastiska 

material kan varje element beräknas med hjälp av Hookes lag,  

 𝐹 = 𝑘 ∙ 𝛥𝑙 (4) 

där Δl är förlängningen när elementet utsätts för kraften F och k elementets styvhet 

enligt 

 
𝑘 =

𝐴 ∙ 𝐸

𝑙
 

(5) 

där A är tvärsnittsarean, E är elasticitetsmodulen och l är elementets ursprungslängd. 

Spänningen i det elastiska området räknas sedan ut med hjälp av formeln 

 
𝜎 = 𝐸 ∙

𝛥𝑙

𝑙
. 

(6) 
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Lösningarna presenteras sedan i programmet i form av till exempel spänningar och 

deformationer [8]. 

Finita elementprogram presenterar vanligen spänningsresultaten för duktila material 

enligt von Mises hypotes eller Trescas hypotes [7]. Under arbetet används von Mises 

hypotes, vilken beräknar effektivspänningen. Med effektivspänning menas att 

spänningstillståndet i en nod utgörs av de tre vinkelräta huvudspänningarna, 𝜎1, 𝜎2 och 

𝜎3, som vägs samman till en resulterande effektivspänning, 𝜎𝑒
𝑣𝑀, som skrivs 

 

𝜎𝑒
𝑣𝑀 = √

(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 + (𝜎1 − 𝜎3)2

2
. 

(7) 

Enligt von Mises hypotes kommer materialet att plasticera när effektivspänningen, 𝜎𝑒
𝑣𝑀, 

uppnår materialets sträckgräns 𝜎𝑠. Därmed anses jämförelser mellan sträckgräns och 

effektivspänning ge svar på om materialet kommer att plasticera eller inte [9]. 

2.5 Parameteroptimering i ANSYS 

För finita elementberäkningarna används datorprogrammet ANSYS. Programmet har 

optimeringsmoduler, vilka kan ändra och optimera en konstruktion utifrån valbara 

kriterier, till exempel mått, vikt, och spänningar. Användaren definierar vilka 

parameterar som ska vara variabla. Därmed kan konstruktionen optimeras till att ha så 

låg vikt som möjligt mot en specifik maximal spänning i materialet. Programmet kör 

sedan flera analyser. I analyserna varieras de variabla parametrarna och resultatet 

presenteras för användaren i tabellform [8]. 
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2.6 Terminologi 

Tabell 1 presenterar de beteckningar, storheter och enheter som använts i arbetet. 

Tabell 1. Beteckningar, storheter och enheter som använts i arbetet. 

Beteckning  Storhet Enhet 

A Tvärsnittsarea mm
2 

a a-mått (svetsning) mm 

E Elasticitetsmodul kN/mm
2 

f Utböjning mm 

F Kraft N 

Fv Kraft vibrationsdämpare kp 

I Yttröghetsmoment cm
4
 

k Fjäderkonstant N/mm 

l Längd mm 

Mb Böjmoment Nmm 

N Normalkraft N 

μ Friktionstal  

σ Spänning N/mm
2 
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3 Arbetsmodell för effektiv produktutveckling vid 

enstycksproduktion 

För att svara till arbetets syfte och den första frågeställningen utfördes en 

litteraturstudie, vilket resulterade i att en arbetsmodell kunde tas fram. 

3.1 Litteraturstudie  

För att uppnå ett effektivt arbetssätt kan konstruktionerna vid enstycksproduktion 

byggas upp i moduler. Modulerna ger en plattform som innebär att konstruktionsarbetet 

kan fördelas parallellt mellan olika konstruktörer. Arbetssättet innebär också att flera 

olika lösningar kan erhållas genom konfiguration av modulernas individuella 

egenskaper och design. Brière-Côté et al. [10], menar att modularitet utgör grunden för 

att kunna återanvända arbetet vid nya produktvarianter i framtiden. Raffaeli et al. [4] 

beskriver att den stora fördelen med arbetssättet är lättheten att konfigurera specifika 

lösningar från nya kundspecifikationer. Tu och Xie [3] menar att kravbilden från 

kunden ofta är otydlig till en början och utvecklas under arbetets gång, vilket leder till 

nya kundspecifikationer. Detta medför att god flexibilitet uppnås under hela 

produktutvecklingsprocessen, vilket stämmer överens med den tidigare nämnda 

moduluppbyggnaden. 

Brière-Côté et al. [10] skapade en metod kallad AGPS (adaptive generic product 

structure). Metodens syfte är att minska konstruktionskostnader och korta ned ledtider 

vid kunddriven produktutveckling. En av nycklarna för effektiv produktutveckling vid 

enstycksproduktion är att återanvända liknande konstruktionsarbeten som grund för att 

sedan anpassa dessa efter kundens behov. Arbetet inleds med en process där en 

produktstruktur byggs upp, vars syfte är att hierarkiskt beskriva produktens tilltänkta 

uppbyggnad. Även i CAD-programmen bör modulerna byggas upp i en hierarkisk 

ordning med flera sammanställningar av ingående delar, detta för att förenkla för 

framtida modifieringar. Vikten av modifieringsmöjligheter beskrivs av Yoshimura [11] 

som det högsta målet vid produktutveckling, då det ger möjligheter att utveckla och 

anpassa produkten efter marknadens krav under en längre tid.  
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Tu et al. [12] undersökte om datorstödd processplanering, kallat CAPP (computer-aided 

process planning), går att anpassa för användning vid enstycksproduktion. Forskarna 

skapade en modell, vilken inleds med att projektledaren, utifrån kundens grundläggande 

krav bryter ner den tilltänkta slutprodukten i ett antal moduler. Detta skapar en 

skelettmodell för arbetet, vilket möjliggör arbetsfördelning, där konstruktion, 

processplanering, kostnadskalkylering samt produktionsplanering kan utföras simultant. 

De anser att konstruktörerna i första hand bör använda STEP-databaser, vilket stöds av 

Li et al. [13]. STEP står för ”standard for the exchange of product model data” [14] och 

är ett utbytessystem av tredimensionella CAD-modeller inom Internationella 

standardiseringsorganisationen. Med hjälp av databaserna söker konstruktörerna efter 

komponenter som passar konstruktionen. Därefter skapas en primitiv konceptmodell 

efter kundens mest grundläggande krav. Konceptmodellen utvecklas sedan successivt 

genom återkommande kontakt med kunden, vilket genererar en allt tydligare kravbild. 

Fortlöpande kundkontakt under hela utvecklingsprocessen framhålls som viktig för att 

undvika missförstånd, som kan leda till ändringar sent i produktutvecklingen. I och med 

detta arbetssätt kan produktutvecklingen börja i ett tidigare skede än i en traditionell 

produktutvecklingsprocess som utgår från en tidigt fastställd kravspecifikation [15].  

Slutsatserna kring litteraturstudien är att arbetet ska utföras strukturerat för att bli så 

effektivt som möjligt. Till detta krävs dock en viss flexibilitet då kundkraven ofta 

förtydligas och förändras under arbetets gång. Om konstruktionen bryts ned i moduler 

kan arbetet fördelas mellan flera konstruktörer och andra som arbetar med utvecklingen. 

Detta leder också till att modulerna kan återanvändas vid framtida arbeten. Den 

strukturella ram som styr projektet minskar behovet av kommunikation då uppgiften blir 

tydlig, men ger också en bieffekt i minskat utrymme för kreativitet och innovation.  

Av de verktyg som nämns hålls erfarenhet och användning av utbytessystem som STEP 

fram. Genom STEP-databaser blir individuell erfarenhet mindre viktigt eftersom arbeten 

utförda av andra istället kan utnyttjas. 
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3.2 Arbetsmodell 

Med utgångspunkt ur litteraturstudien samt metoderna kvalitetshuset [16] och VDI 2225 

[17] togs en modell fram för att användas vid konstruktionsarbetet. Figur 2 illustrerar 

arbetsmodellens steg, där rektanglarna utgör processer och romberna utgör beslut. 

Besluten i arbetsmodellen är alltid kopplade till kontakt med kunden.  

Modellen utgår från ett stegvist arbetssätt, där kundens krav definieras vid det första 

steget. Vid det andra steget utförs en marknadsundersökning för att få en bild över hur 

liknande produkter byggts tidigare. Detta kan användas som underlag vid det 

nästkommande steget kvalitetshuset.  

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetshuset är en analysmetod vars funktion är att översätta kundens ofta abstrakta 

krav till mätbara kriterier som konstruktören kan använda. Detta genom att kundens 

behov identifieras och överförs till tekniskt mätbara kriterier för det produktutvecklande 

företaget, vilket leder till ett förtydligande över hur det fortsatta utvecklingsarbetet ska 

fortlöpa [16].   

 

Figur 2. Arbetsmodellen är indelad i tre faser, förstudie, konstruktionsfas och avslut, vilka innehåller 

flera processer och beslut. 

Förstudie Konstruktionsfas 

Konstruktionsfas Avslut 

Kundkrav 
Kvalitets-

huset 

Krav-

specifikation 

Koncept-

modeller 
Godkänd? 

Modul-

indelning VDI 2225 
Konstruktion 

Beräkningar 

Godkänd? Leverans 
Ja 

Nej 

Ja 

Nej 

Riskanalys 

Marknads- 

undersökning 
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Figur 3. Kvalitetshuset i fem steg, där kundens krav och önskemål (Vad?), översätts till tekniskt mätbara 

kriterier (Hur?). 

Figur 3 visar vilka steg som används i arbetet, dessa beskrivs enligt följande av Marsot 

[18]: 

1. Vad? Det första steget handlar om att identifiera kundens förväntningar och 

behov gällande den produkt som ska konstrueras. Detta genomförs oftast genom 

intervjuer med kunden samt ibland genom observationer. Därefter behöver 

kunden vikta behoven i en skala från ett till fem, för att visa hur viktigt kunden 

anser att de individuella behoven är. 

2. Hur? Vid det andra steget beskriver konstruktören vilka produktegenskaper som 

berör kundens behov vid steg 1. Dessa egenskaper kan vara tekniska eller 

ergonomiska och måste vara mätbara. 

3. Vad mot hur? Vid det tredje steget bestäms förhållandet mellan behov och 

produktegenskaper. Förhållandet definieras och poängsätts av 

produktutvecklarna som genom diskussion bestämmer om det är ett starkt, 

medelstarkt, svagt eller inget förhållande. Förhållandena poängsätts sedan 

genom en skala med nio poäng för starkt, tre för medelstarkt och ett för svagt 

förhållande.  

1. Vad? 3. Vad mot hur?

2. Hur?

4. Hur mot hur?

5. Viktad relevans

Relevans i procent
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4. Hur mot hur? Det fjärde steget jämför vilka samspel de olika 

produktegenskaperna har. Detta görs i en ”takformad” halvmatris, där 

samspelande egenskaper markeras med ett plustecken, och icke-samspelande 

produktegenskaper med ett minustecken. Fördelen med denna matris är att den 

synliggör potentiella konflikter mellan de olika egenskaperna. Detta ger i sin tur 

förutsättningar för att kompromissa mellan egenskaperna och ändå få en bra 

lösning. 

5. Viktad relevans. Viktningen för de olika parametrarna i steg ett multipliceras 

med de poängsatta förhållandena i steg tre och räknas därefter samman. Detta 

ger en bild över vilka produktegenskaper som är viktigast för produkten. Dessa 

kan sedan sammanställas och beskrivas procentuellt.  

Efter analysen med kvalitetshuset skapas en eller flera konceptmodeller, som 

presenteras för kunden. Om det finns några invändningar förändras konceptmodellen, 

varefter en ny kontakt behöver upptas för att få ett godkännande.  

När konceptmodellen är godkänd börjar konstruktionsfasen. I denna delas den planerade 

konstruktionen upp i moduler. Efter modulindelningen används metoden VDI 2225 för 

utvärdering och beslutsunderlag om flera idéer behöver bedömas.  

VDI 2225 är en metod för jämförelser mellan olika konstruktionslösningar [17]. 

Metoden tillämpas genom att relevanta beslutskriterier väljs ut.  Om något av de olika 

kriterierna anses viktigare än de andra, tilldelas kriterierna en vikt, vilken sedan 

multipliceras med poängsättningen. De olika förslagen poängsätts sedan i en skala från 

noll till fyra mot hur väl de uppfyller ett specifikt kriterium. När samtliga kriterier och 

alla förslag poängsatts räknas förslagens sammanlagda poäng ihop och divideras 

därefter med den möjliga maximala poängen. Enligt metoden är ett förslag med en kvot 

på över 0,8 ett bra förslag – och kan användas för fortsatt utveckling utan större 

förändringar. 

Därefter konstrueras produkten, där varje modul tas fram var för sig. Handberäkningar 

och beräkningar med finita elementmetoden är viktiga verktyg för dimensionering av 

beståndsdelar.  
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När konstruktionen sedan uppnått kundkraven och kriterierna från analysen med 

kvalitetshuset kontrolleras resultaten i en riskanalys. Riskanalysen utförs för att 

kontrollera att produkten är säker för användning. Därefter presenteras konstruktionen 

för kunden, som tillåts göra ett utlåtande om konstruktionen är godkänd. Om kunden 

kräver justeringar behöver konstruktören återvända till konstruktionsfasen igen, i annat 

fall är konstruktionen färdig för leverans.  
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4 Produktutveckling 

Visningsjiggen har utvecklats för att passa till ett antal befintliga komponenter. 

Komponenterna består av ett knivsystem, ett hydraulsystem med tillhörande verktyg, en 

verktygshållare samt ett lyftverktyg med tillhörande stolpe. 

4.1 Förstudie 

Knivsystemets huvudkomponent är en knivkassett i vilken kniven som hugger flis är 

monterad. Knivkassetten är i sin tur monterad mellan två kassetthållare, vilka med hjälp 

av fjäderbelastning håller fast kniven. Systemet är även utrustat med ett 

snabbinfästningssystem, vilket möjliggör byten av knivkassetter. Systemets funktion 

baserar sig på att en hydraulisk cylinder trycker på en av knivsystemets komponenter, 

varpå två överlappande kilar glider mot varandra och utrymmet i kassetthållaren ökar. 

Detta medför att knivkassetten kan lyftas ur. Figur 4 övergripande de komponenter som 

behöver integreras i visningsjiggen. Den grå komponenten representerar knivkasetten, 

den blå kassetthållare och den röda snabbinfästningssystemet. 

 

Figur 4. Knivsystemet som ska monteras på visningsjiggen.  

Hydraulsystemet innehåller ett verktyg utrustat med en cylinder, som används till att 

lossa knivarna. Verktyget är kopplat via en hydraulslang till ett hydraulaggregat och en 

kontrollpanel som styr de ventiler som är kopplade till cylindern. I övrigt behöver 

visningsjiggen ha plats för ett elskåp, ett balansblock med hållare samt en 

verktygshållare. 
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4.1.1 Kundkrav 

Genom intervjuer med kunden definierades följande krav: 

 Konstruktionen ska anpassas efter befintliga komponenter, där knivsystemet ska 

placeras på en så kallad knivficka. Ett hydraulaggregat ska placeras så att det är 

dolt för åskådarna av estetiska skäl. Ett elskåp, ett hydraulverktyg med stativ 

samt ett lyftverktyg med stolpe ska placeras på visningsjiggen. 

 Vid transport måste yttermåtten hålla sig inom en maximal höjd på 1,6 meter, en 

maximal bredd på två meter samt ett maximalt djup på en meter. Detta för att 

rymmas i företagets transportbil. 

 Knivfickan ska vara placerad i en verklig arbetshöjd samt vara roterbar mellan 

90 grader vinkelrätt mot plattformen ner till 57 grader. Knivfickan ska 

konstrueras så lätt som möjligt för att vara roterbar. 

 Konstruktionen ska vara flyttbar med palltruck. 

 Åtgärder för ljudreducering av hydraulsystemet ska vidtas. 

 Konstruktionen ska vara säker vid användning och uppenbara risker för 

operatören ska identifieras. 

4.1.2 Marknadsundersökning 

Vid en marknadsundersökning studerades ett antal motorstativ, vilka har ungefär samma 

syfte som visningsjiggen. Av marknadsundersökningen konstaterades att motorstativen 

närmast uteslutande är konstruerade av VKR-rör.  

4.1.3 Analys med kvalitetshuset och kravspecifikation 

Med hjälp av metoden kvalitethuset genererades en teknisk specifikation utifrån 

kundens krav och önskemål.  

Arbetet inleddes med en specifikation av kundens krav och önskemål. Dessa tilldelades 

sedan vikter mellan ett och fem, beroende på vad som ansågs vara viktigast med 

visningsjiggen. Kraven och önskemålen jämfördes sedan med tekniskt mätbara kriterier. 

Detta genererade en bild över vilka tekniska kriterier som var viktigast. Figur 5 visar 

resultatet av matrisen. Under ”Vad?” står kundens krav och önskemål, under ”Hur?” 
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specificeras tekniska kriterier. I matrisens tak jämförs de tekniska kriterierna, om de 

stärker eller motverkar varandra. I mitten är sambandsmatrisen, som visar hur väl 

kundens krav och önskemål överensstämmer med de tekniska kriterierna. Sambanden 

definieras som starkt (cirklar med grövre konturer), medelstarkt (cirklar) eller svagt 

(trianglar). Till höger definieras kundernas viktning, vilket multiplicerat med värdena 

för sambanden ger en summa. Den fastställer hur viktigt kunden anser att kriteriet är. 

Längst ner i matrisen anges de värden vilka eftersträvas vid konstruktion. 

 

Figur 5. I figuren visas hur kvalitetshuset används för att generera en teknisk specifikation.  
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Det kriterium som är viktigast för kunden är säkerhet mot tippning. Detta genom att 

kriteriet hade ett starkt samband med stabil vid arbete och flytt, viktat fyra, säkerhet vid 

användning, viktat fem samt ett medelstarkt samband med flyttbar med palltruck. Då 

starkt samband har ett värde på nio och medelstarkt samband har ett värde på tre, blev 

den sammanlagda summan för kriteriet 93 poäng. Den sammanlagda summan för hela 

matrisen blev 425, vilket gav kriteriet en vikt på 22 procent. 

I takmatrisen jämfördes de tekniska kriterierna med varandra, där det tydliggjordes att 

säkerhet mot tippning motverkas av kriterierna utrymme under ram och lyftverktyg, 

medan kriterierna låg totalhöjd och liten utböjning hjälper kriteriet. 

De tekniska kriteriernas målvärden specificeras längst ner i matrisen. Säkerhet mot 

tippning har värdet tre gånger extremlast för att tippning inte ska kunna uppstå under 

normala arbetsförhållanden. Kriteriet utrymme under ram finns för att möjliggöra flytt 

av visningsjiggen med palltruck och har fått värdet 100 millimeter, vilket är standard för 

lastpallar av europamodell. Totalhöjden får inte vara för hög vid frakt, varpå en 

totalhöjd på maximalt 1600 millimeter eftersträvas. Golvmåtten har av samma 

anledning som totalhöjden fått maximala mått på 2000 millimeter i bredd och 1000 

millimeter i djup. För att kunna avlasta hydraulverktyget behöver ett lyftverktyg rymmas 

på visningsjiggen. Vinkling av knivficka har definierats till tre lägen för att möjliggöra 

visning av olika arbetspositioner och för att kunna rotera knivfickan. Det tredje läget är 

till för att ge visningsjiggen en lägre höjd vid transport. Utböjningen i stommen och 

axeln får inte bli för hög vid användning. Detta för att visningsjiggen ska kännas stabil 

och representera en verklig arbetssituation. Efter diskussioner med kunden definierades 

en maximal deformation på två millimeter vid knivfickans yttersta punkt som målvärde. 

Kunden önskar en låg ljudnivå, varpå vibrationsdämpare mellan hydraulaggregat och 

stomme behövs.  

4.2 Konstruktionsfas 

Kapitlet beskriver den andra fasen i arbetsmodellen, vilken innefattar utveckling av 

konceptmodeller, modulindelning, utvärdering samt konstruktion och beräkningar. 
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4.2.1 Konceptmodeller 

Under arbetet utvecklades två konceptmodeller i enkla utföranden. Dessa utformades 

efter de grundläggande kraven, marknadsundersökningen samt de tekniska kriterier som 

tydliggjorts med hjälp av kvalitetshuset. I det första skedet skapades en konceptmodell, 

vilken presenterades för kunden som gav sina synpunkter på huruvida den motsvarade 

kraven och önskemålen, samt vad som behövde förändras. Figur 6 presenterar de båda 

konceptmodellerna. 

  

Figur 6. Den första konceptmodellen presenteras till vänster. Den andra konceptmodellen till höger. 

I och med kundkontakten specificerades tydligare krav på produkten. Under mötet 

framkom även fler, tidigare inte nämnda behov. Dessa behov bestod av en hållare för 

verktyget där det placeras när det inte används, samt ett skåp för visningsjiggens 

elektriska komponenter. Det fanns även önskemål om att operatören ska stå på golvet 

istället för att kliva upp på en plattform. Utöver detta fanns åsikter om att placera 

hydraulaggregatet på jiggens bakre del, där det blir mindre synligt. För att kunna möta 

dessa krav fortsatte arbetet med att den ursprungliga modellen modifierades med de 

tillkomna kraven som riktlinje. Efter att förändringarna slutförts presenterades den 

modifierade modellen. Då modellen godkänts som helhet kunde konstruktionsarbetet 

fortsätta till modulindelning. 
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4.2.2 Modulindelning 

För underlätta arbetsfördelning och förbättra översikten delades konstruktionen upp i 

olika moduler. Dessa valdes till knivficka, vinkling, stomme och anpassning av 

komponenter.  Figur 7 visar de fyra modulerna med kraven på dessa. 

 

 

 

 

 

4.2.3 Vinkling 

En lösning krävdes för att knivbytet ska kunna visas i olika arbetspositioner. För att 

möjliggöra rotation tänktes ett antal lösningar ut, där alla lösningar utgick från 

användning av två lager. 

Med hjälp av CAD-programmet Inventor beräknades knivfickans vikt tillsammans med 

komponenter och verktyg uppgå till ungefär 270 kilogram, vilket ger en lagerkraft på 

cirka 2650 N. Eftersom eventuella risker vid användning av visningsjiggen behövde 

kontrolleras mättes två olika belastningsfall upp med hjälp av en våg. Belastningsfallen 

ska representera både vanlig användning av visningsjiggen samt de mest extrema 

belastningarna som kan antas uppstå. Tre olika personer lutade sig över vågen placerad 

på en höjd av 1,5 meter. Det högsta normala belastningsfallet som mättes upp var 300 

N, då en person endast lutar sig över vågen. Vid ett extremfall, när personen trycker ned 

vågen, mättes en högsta kraft på 600 N. För att konstruktionen ska vara säker 

dimensionerades den för att kunna motstå extremfallet. 

Med hjälp av beräkningar på vilka reaktionskrafter som uppstår i de tilltänkta 

lagerpositionerna dimensionerades en axel som ska tillåta rotation av knivfickan. 

Axelns diameter dimensionerades till 55 millimeter, se bilaga 1.  

Visningsjigg 

Knivficka Vinkling 

Infästning Låg vikt Gradskiva 

Figur 7. Modulstruktur med fyra moduler, samt kraven på dessa. 

Låsning 

Stabilitet Utformning Lager 

Stomme Anpassning av 

komponenter 
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Fyra konceptförslag för att tillåta rotation av knivfickan togs fram. Det första förslaget 

var användning av en lagrad axeltapp – en billig och enkel lösning som skulle fästas in i 

ett hål i VKR-röret. Det andra alternativet var kullager, där det finns flera olika färdiga 

lösningar för infästning som till exempel flänslager och lagerhus. Det tredje förslaget 

var glidlager, en enkel lagertyp som dock har högre friktionstal än övriga. Det fjärde 

alternativet var rullningslager, vilka har god bärighet för radiella krafter [6]. De 

ovanstående förslagen utvärderades genom metoden VDI 2225, se tabell 2. 

Olika lager ger olika bromsmoment vid rotation av knivfickan. Glidlager har ett 

friktionstal på cirka 0,1 medan rullningslager har ett friktionstal på cirka 0,001 [6]. 

Bromsmomentet beräknades med hjälp av formeln 

𝑀𝑏𝑟 = 𝜇 ∙ 𝑁 ∙
𝐷

2
, 

där μ är friktionstalet, N är reaktionskraften mot axeln utan extremfallen, vilken 

räknades ut till 20390 N och D är axeldiametern. För glidlager beräknades 

bromsmomentet till 56,1 Nm och för rullningslager till 0,561 Nm. 

Axeltapp och kullager uteslöts vid jämförelse med metodens kriterier, då de inte håller 

för belastningen vid vald axeldimension. Både glidlager och rullningslager håller med 

god marginal för belastningarna, men ansågs vara dåliga för infästning, då båda kräver 

egenutvecklade komponenter för att kunna monteras på stommen. 

För att motverka bromsmomentet togs en lösning fram där vridningen sker med ett 

handtag placerat 0,5 meter från rotationscentrum med hjälp av formeln 

𝐹 =
𝑀𝑏𝑟

𝑙
, 

där F kraften som krävs för att övervinna bromsmomentet, Mbr är bromsmoment för 

respektive lager och l är hantagets längd. För glidlagret behövs en kraft på 112 N och 

för rullningslagret en kraft på 1,12 N, där rullningslagret är klart mer fördelaktigt. 
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Tabell 2. De fyra förslagen utvärderades med VDI 2225, där de poängsattes mot olika kriterier. Metoden 

används för att skapa ett beslutsunderlag vid jämförelser av olika koncept. 
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1. Lastkapacitet 2x 0 0 0 0 4 8 4 8 

2. Infästning      1 1 1 1 

3. Bromsmoment      2 2 4 4 

4. Utrymme      4 4 1 1 

Totalt (T)      15  14 

Tekniskt betyg Rt (𝑅𝑡 =
𝑇

𝑇𝑚𝑎𝑥
)      0,75  0,7 

Kommentar 

Klarar inte 

lastkraven. 

Utesluts. 

Klarar inte 

lastkraven. 

Utesluts. 

  

N
r 

Ekonomiska 

kriterier 
 

5. Utvecklingstid       2 2 1 1 

6. Inköpspris      4 4 2 2 

Totalt (E)       6  3 

Ekonomiskt betyg Re (𝑅𝑒 =
𝑇

𝑇𝑚𝑎𝑥
)      0,75 

 
0,38 

Totalbetyg 𝑅 = √𝑅𝑡 ∙ 𝑅𝑒   0,75 0,52 

 

För att rullningslagret ska rymmas kommer en betydligt grövre stolpe än den tilltänkta 

att krävas, samt en lösning med fler delar. Glidlagret uppskattas få en enklare lösning, 

vilket ligger till grund för betygen i både utrymme och utvecklingstid. Glidlager är 

dessutom betydligt billigare än rullningslager, vilket ligger till grund för betygen i 

inköpspris. 

Metoden gav glidlager ett totalbetyg på 0,75 och rullningslager 0,52. Båda förslagen 

understiger teorins rekommenderade totalbetyg på 0,8 för att klassificeras som bra 
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förslag. Beslut togs att gå vidare med glidlager, där en lösning för infästning ansågs ge 

grund för ett bra resultat.  

Genom sökmotorn Solid Components [19] hittades glidlager av brons som tål en statisk 

belastning på 120 N/mm
2
. Med glidlager för vald axeldiameter beräknades yttrycket, 

påverkat av reaktionskraften från knivfickans egentyngd och extremfallet till 

𝑝 =
𝐹

𝑑 ∙ 𝑙
=

45 ∙ 103

55 ∙ 60
= 13,64 𝑁/𝑚𝑚2. 

Baserat på glidlagrens geometri utformades lagerhållare för att möjliggöra montering 

mot stommen. Lagerhållarna fästs med fyra skruvar i gängade hål på stommen. För att 

bättre överföra kraften från axeln, minska kraften på skruvarna och underlätta en 

centrerad montering stöds lagerhållarna av en fläns mot hålet i stommen. Axeln låses 

axiellt med spårringar.  

För att kunna representera en verklig arbetsposition vid knivbytet men även tillgodose 

en låg höjd vid transport behövde knivfickan kunna roteras. Enligt kraven behöver detta 

vara möjligt i tre fasta lägen, vertikalt (noll grader), knivbytesläge (57 grader) och ett 

transportläge där den vrids till att ligga horisontellt. För detta utvecklades en gradskiva 

där en fjäderbelastad inställningsbult låser knivfickan i önskat läge. Låsningen 

konstruerades fullt inkapslad för att förebygga risken att operatören får klämskador. 

Rotationen utförs med handtag, vilket är avtagbart för att underlätta vid transport.  

4.2.4 Stomme 

Med det andra konceptförslaget som grund beräknades stommen mot två tänkbara 

riskscenarion, tippning och glidning. På samma sätt som vid beräkning av vridning 

mättes olika belastningsfall med hjälp av en våg. Vågen placerades mot en vägg, med 

dess centrum på en höjd av 1,5 meter. Tre tester utfördes där tre personer individuellt 

fick luta sig mot vågen, där en högsta kraft på 300 N mättes upp. Vid tester av ett 

extremfall när en person trycker med båda armarna mot vågen uppmättes en största 

kraft på 500 N. Vid beräkningarna användes extremfallet för att konstruktionen ska 

kunna motstå dessa belastningar. 
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Figur 8 visar en sidovy av den andra 

konceptmodellen. Modellen är måttsatt horisontellt 

mot tyngdpunkten och vertikalt mot vridningsaxeln 

för momentberäkningar mot tippning. 

Med hjälp av Inventor beräknades visningsjiggens 

vikt till 495 kilogram och det minsta avståndet mellan 

stommens fot och tyngpunkten till 496 millimeter. 

Vridmomentet för egenvikten beräknades till 

𝑀𝐺 = 495 ∙ 9,82 ∙ 0,496 = 2411 𝑁𝑚. 

Vridmomentet för extremfallet när en person trycker 

på visningsjiggen med 500 N beräknades tillsammans 

med avståndet mellan axel och golv till 

𝑀𝐹 = 500 ∙ 1,473 = 737 𝑁𝑚. 

Beräkningarna visar att säkerhetsfaktorn mot tippning 

vid extremfallet är 

𝑛𝑡 =
𝑀𝐺

𝑀𝐹
=

2411

737
≈ 3,2, 

vilket ansågs ge en god grund för en säker konstruktion. 

Säkerhet mot glidning beräknades med förutsättningarna att stommen står direkt på ett 

betonggolv. Beräkningarna genomfördes med ett friktionstal (μ) för stål mot betong på 

0,65 [20]. Normalkraften mot golvet beräknades till 

𝑁 = 495 ∙ 9,82 = 4861 𝑁, 

där normalkraften multiplicerat med friktionstalet måste överstigas av en främmande 

kraft för att jiggen ska glida. Kraften som måste överstigas räknades ut till 

𝐹𝑚𝑎𝑥 > 0,65 ∙ 4861 = 3160 𝑁, 

Figur 8. Sidovy av måttsatt 

konceptmodell. 
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vilket i jämförelse med den uppmätta extremkraften gav en säkerhetsfaktor på 

𝑛𝑔 =
µ ∙ 𝑁

𝐹
=

3160

500
≈ 6,3 

mot glidning.  

Den förändring som gjordes mot konceptmodellen var att det vertikalt ställda VKR-

röret byttes ut till ett större. Förändringen krävdes för att medge infästning av glidlagret 

som dimensionerats i kapitel 4.2.3. Det nya VKR-röret har en godstjockek på tio 

millimeter, vilket innebär ett rekommenderat a-mått vid svetsning på  

 a = 0,7 ∙ 10 = 7 mm.  

När samtliga delar av konstruktionen var klar, inklusive knivficka, kontrollerades 

utböjningen med finita elementberäkningar, vilket presenteras i bilaga 2. 

4.2.5 Knivficka 

Med hjälp av Inventor beräknades de befintliga knivkomponenternas vikt till 144 

kilogram. Den befintliga huggskivans hålbild placerades på en plåt med tjockleken 40 

millimeter, vilket gav att en ytterligare vikt på 75,8 kilogram lades till. Tillsammans 

med skruvar och slitplåtar blev den sammanlagda vikten 270 kilogram. 

Konstruktionsstålet S235JR, ett svetsbart material med lågt pris och sträckgränsen 215 

MPa vid aktuell plåttjocklek [21], valdes. Ett av kraven var låg vikt varpå knivfickan 

beräknades och viktoptimerades. 

Viktoptimeringen utfördes med hjälp av finita elementanalyser. Efter en 

spänningsanalys av plåten konstaterades att effektivspänningarna maximalt blir 24,9 

MPa och att stora delar av knivfickan var mer eller mindre obelastad. På ett område med 

låga spänningar definierades mått för ett urfräst parti. Måtten testades sedan genom 

parameteroptimering. Figur 9 visar de mått som definierades vid optimeringen, med 

höjd, bredd samt djup som variabla parametrar. 
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Figur 9. Figuren visar baksidan av knivfickan med arean (höjden gånger bredden) samt djupet. 

Tabell 3 visar resultatet av optimeringen med tre olika borttagna areor testade med tre 

olika djup, med uppkomna effektivspänningar och ny vikt som resultat. 

Tabell 3. Viktoptimeringen av knivficka, med borttagen area, djup, effektivspänning samt ny vikt. 

Borttagen area (mm
2
) Djup (mm) Spänning (MPa) Vikt (kg) 

0 0 24,9 75,8 

33963 10 27,3 71 

33963 20 34,1 66,4 

33963 30 41,2 61,8 

44123 10 29,1 69,6 

44123 20 37,8 63,6 

44123 30 44,5 57,6 

55125 10 29,6 68,1 

55125 20 37,7 60,7 

55125 30 45,4 53,3 

 

Av viktoptimeringen kan konstateras att spänningen ökar med cirka 20 MPa samtidigt 

som vikten minskar med 22,5 kilogram. Spänningarna förhåller sig fortfarande långt 

under sträckgränsen. 

För att illustera den cirkulära huggskivan konstruerades tre plåtlådor formade som 

tårtbitar. Lådorna består av bockade plåtar, vilka inte belastas mer än att upprätthålla sin 

egenvikt. 
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För att avlasta knivfickan mot stötar vid transport konstruerades ett transportstöd, vilket 

minskar påfrestningarna främst på axeln som sammanbinder knivfickan med stommen. 

Transportstödet konstruerades med ett fäste mot stommen, samt ett som monteras mot 

knivfickans verktygsinfästningssystem.  

4.2.6 Anpassning av befintliga komponenter 

Arbetet har krävt att konstruktionen anpassas efter flera befintliga komponenter som hör 

till kundens befintliga system. 

Att minska ljudnivån kring hydraulaggregatet blev det lägst viktade önskemålet i 

kvalitetshuset, där det valdes att dimensionera vibrationsdämpare för att förhindra 

spridning av vibrationer. Att helt balansera maskinen och eliminera vibrationerna anses 

i allmänhet vara omöjligt, varvid dämpningsanordningar rekommenderas [5]. Därmed 

dimensionerades fyra vibrationsdämpare av gummi, se bilaga 3, som fästs mellan 

hydraulaggregatet och stommen för att förhindra att vibrationerna sprider sig. För att 

tillfredsställa kundens krav på ett dolt hydraulaggregat konstruerades en kåpa av plåt, 

som gömmer både hydraulaggregat och elskåp. 

Det befintliga systemets verktyg med tillhörande verktygshållare behövde inte 

modifieras, utan placerades med tillhörande fäste på stommens ena sida.  

Verktyget avlastas av ett balansblock med tillhörande hållare. Hållaren består av två rör 

och en arm. Rören modifierades för att få balansblocket på rätt höjd samt för att hållaren 

inte ska vara högre än de maximala måtten vid frakt. 

4.2.7 Riskanalys 

Med hänsyn till ”AFS 2006:04 - Användning av arbetsutrustning” [22] utfördes en 

riskanalys för att förhindra att operatören skadas. Riskanalysen genomfördes genom en 

mall levererad av kunden, se bilaga 4. 

4.3 Avslut 

Vid den avslutande fasen presenterades arbetet för kunden, som godkände att produkten 

motsvarade förväntningarna. Därefter kunde produkten färdigställas för leverans. 
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5 Resultat 

Arbetets resultat består av en färdigkonstruerad visningsjigg för demonstration av byten 

utav knivkassetter i Andritz TK-IV QC. Figur 10 visar den slutgiltiga 

sammanställningen av visningsjiggens moduler, vilka presenteras i kommande 

delkapitel. 

 

Figur 10. Slutgiltig sammanställning av komplett visningsjigg. 

5.1 Vinkling 

Rotation av knivfickan möjliggörs med hjälp av bronsbussningar placerade i 

bussningshållare. Bussningshållarna avlastas mot stommen genom att de är utrustade 

med flänsar som fästs mot hål i stommen. Figur 11 visar vinklingens enheter med 

bussningshållare, bussning, inställningsbult, gradskiva, klämningsskydd och hävarm. 

Vinklingsmekanismen är enligt de ställda kundkraven utrustad med en gradskiva med 

tre märkta lägen, där en fjäderbelastad inställningsbult används för att låsa knivfickan i 

olika lägen. Två av lägena representerar verkliga arbetspositioner och det tredje håller 
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knivfickan under den maximala höjden 1600 millimeter vid transport. För att underlätta 

arbetet vid vinklingen är konstruktionen även utrustad med en hävarm. Vid ändring av 

knivfickans läge behöver operatören ha en hand på inställningsbulten och en hand på 

hävarmen, vilket ytterligare minskar risken för att operatören ska skadas. På gradskivan 

finns en skala som tydligt visar vilket läge knivfickan befinner sig i. 

 

Figur 11. Stommen har gjorts genomskinlig för att visa axel och bussningshållare. Enheterna i gult och 

orange utgör gradskiva och klämningsskydd, intill dessa syns också inställningsbult och hävarm. 

5.2 Stomme 

Stommen är en svetsad stålkonstruktion uppbyggd av VKR-rör. Via beräkningar visade 

sig stommen ha säkerhetsmarginaler på 3,2 mot tippning och 6,3 mot glidning.  

En viktig del rörande stommen är visningsjiggens stabilitet, denna definierades som 

skillnad i utböjning vid normal belastning jämfört med olika extremfall. Visningsjiggen 

kommer att ha en utböjning på 3,14 millimeter vid knivfickans yttersta läge på grund av 

knivfickans egenvikt. Den maximala ökningen i nedböjning blev 1,19 millimeter vid det 

mest extrema belastningsfallet. Resultatet är 40 procent lägre än den av kunden tillåtna 

nedböjningen två millimeter. 

För att tillåta transport med palltruck har stommen utrustats med fötter för att de 

horisontellt monterade balkarna ska vara på en höjd på 100 millimeter ovan marken. 
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5.3 Knivficka 

Knivfickan utgörs av en plåt med skuren geometri och skurna hål samt ett fräst spår för 

knivkassetterna. Figur 12 visar knivfickan och täckplåtarna, vilka visas som delvis 

transparenta. Spåret har djupet 30 millimeter varefter knivfickans plåttjocklek är 40 

millimeter. För att få ner vikten har plåten ett urfräst parti på baksidan, vilket innebär att 

vikten minskar från 75,8 kilogram till 53,3. Det motsvarar en viktreducering på 29 

procent. 

 

Figur 12. Knivficka med urfrästa partier för lägre vikt, samt täckplåtar, vilka visas som delvis 

transparenta i figuren. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras arbetets resultat, samt presenterar vilka slutsatser som dragits 

utifrån arbetets frågeställningar. 

6.1 Resultatanalys 

Knivfickans viktreducering slutade på 29 procent, men den totala viktreduceringen med 

komponenter monterade blir endast cirka åtta procent. Frågan är om den extra 

bearbetning som viktreduceringen kräver är relevant ur kostnadssynpunkt.  

Vid beräkningar om visningsjiggen riskerar att tippa eller glida vid användning 

konstaterades att stommen tippar vid 3,2 gånger en extremlast. Glidning sker vid 6,3 

gånger en extremlast, vilket innebär att visningsjiggen kommer att tippa innan den 

glider. Tippning utgör en större risk för operatör och åskådare, men säkerhetsfaktorn 

mot tippning är ändå så pass stor att det inte ska kunna inträffa. 

Vid beräkningarna av visningsjiggens stabilitet konstaterades att knivfickans yttersta 

punkt kommer att böjas ned 3,14 millimeter. Stål är ett elastiskt material och att minska 

utböjningen ytterligare hade krävt en omfattande och omotiverad omkonstruktion och 

viktökning. Nedböjningen sker på ett avstånd av 1380 millimeter från axelns ändpunkt, 

vilket ger en förskjutning på 0,13 grader. Förskjutningen går teoretiskt att parera genom 

att snedställa stommens vertikala rör för att få knivfickan horisontell. Det maximala 

extremfallet som räknades ut ger en ytterligare utböjning på 1,19 millimeter. Detta 

förhåller sig med god marginal till kundens krav att den maximala utböjningen får 

uppgå till två millimeter. 

6.2 Metodanalys 

Metodanalysen utgår från den modell som togs fram i kapitel 3.2, där metoderna 

kvalitetshuset och VDI 2225 användes. 

Under arbetet krävde vinklingsmodulen mycket utvecklingstid, detta trots att den endast 

utgjorde elva procent relevans i kvalitetshuset. Metoden tar inte hänsyn till 

produktegenskapernas komplexitet, vilket innebär att även mindre relevanta egenskaper 
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riskerar ta mycket tid. Därmed är det viktigt att planera hur lång tid varje modul 

kommer att ta vid modulindelningen. Om en lågrelevant egenskap visar sig vara mycket 

tidskrävande bör en dialog med kunden inledas. Detta för att avgöra om 

produktegenskapen är motiverad kostnadsmässigt. 

Att strukturera upp arbetet i moduler har varit ett viktigt verktyg. Strukturen 

möjliggjorde arbetsfördelning under arbetet samtidigt som det gav en bättre översikt. En 

aspekt som vi inte räknat i början av arbetet var att modulerna skulle påverka varandra. 

Vid konstruktion av vinklingen konstaterades att, även om glidlager tar mindre plats än 

rullningslager, rymdes inte lagret i stommens rör. Detta innebar en omkonstruktion av 

stommen. I detta fall blev ändringen inte speciellt tidskrävande och påverkade 

hållfastheten positivt. Dock skulle liknande situationer kunna orsaka tidskrävande och 

kostsamma förändringsarbeten. För att undvika sådana situationer bör en analys göras i 

början av modulindelningsfasen av hur olika moduler påverkar varandra. Som underlag 

för detta kan steget ”hur mot hur” i kvalitetshuset användas, där modulernas egenskaper 

definieras.  

Vid val av lager för vinklingen fanns flera relevanta alternativ. För att skapa ett 

underlag för beslutet användes VDI 2225, vilket effektiviserade beslutsfattandet. När de 

olika aspekterna övervägdes klargjordes det tydligt att två av alternativen var otänkbara 

lösningar, vilket besparade tid genom att fokus endast lades på de två återstående 

alternativen. Metoden kräver dock att de som använder den tänker objektivt vid val av 

viktning och poängsättning för att få ett rättvist resultat. 

Litteraturstudien förespråkade användning av STEP-databaser. Vid arbetet hämtades 

glidlager, låsringar, inställningsbult, vibrationsdämpare och skruvar. Detta gav 

möjlighet att testa olika dimensioner i CAD-programmet, utan att behöva köpa 

komponenterna och göra egna modeller av dem, vilket sparade tid. Tanken var att även 

lagerhållarna för glidlagren skulle kunna hämtas som STEP-modeller, men lämpliga 

modeller för detta ändamål saknades. 
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7 Slutsatser 

Frågeställningen rörande hur produktutvecklingsfasen vid enstycksproduktion kan 

genomföras på ett effektivt sätt besvarades genom en litteraturstudie med flera 

slutsatser. Utifrån litteraturstudien formades en arbetsmodell, vilken följdes genom 

arbetet. Genom att arbeta stegvis gavs arbetet en logisk följd med två tillfällen för 

kundkontakt. Den första kundkontakten i konstruktionsfasen är viktig för att kontrollera 

att kundkraven uppfattats korrekt. Detta minimerar risken för fel. Att dela upp 

konstruktionen i flera moduler möjliggör arbetsfördelning och ger en bra översikt för 

arbetet. 

För att få ner vikten på knivfickan skapades ett fräst urtag i plåten på områden där 

endast låga spänningar uppstår. Viktminskningen på 29 procent minskar det moment 

som krävs för att rotera knivfickan.  

Visningsjiggens egenvikt och geometri innebär att risken för glidning och tippning är 

osannolik. Vridmomentet som krävs för att tippa visningsjiggen överstiger långt vad 

som kan förväntas uppträda vid normal användning.  

Rotation av knivfickan möjliggörs genom att en lagrad axel förbinder knivfickan med 

stommen. Lagringen utgör ett bromsande moment på 56,1 Nm, vilket med en hävarm på 

0,5 meter innebär att en kraft på 112 N krävs för att vrida knivfickan.  

Genom utförd riskanalys konstaterades att visningsjiggen bör ha skyltade instruktioner 

för manöveranordningar för att undvika misstag vid hantering. Vidare konstaterades att 

operatören måste använda skyddsskor samt att knivstålens eggar bör vara trubbiga för 

att operatören ska undvika skärskador. Det befintliga elskåpet saknar låsning för 

huvudströmbrytare, vilket bör monteras. För övrigt bör användarinstruktioner placeras 

synligt på visningsjiggen. 
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8 Fortsatt arbete 

De viktigaste punkterna att fokusera på vid fortsatt arbete är att utvärdera var 

kranstolpe, transportstöd och vridhandtag bör placeras när de inte används. Det bör även 

utredas hur det hydrauliska verktyget kan låsas vid sin hållare vid transport av 

visningsjiggen. 

För att säkerställa att operatören, i en nödsituation, har bra åtkomlighet till nödstopp bör 

en extra nödstopp, utöver den ordinarie på elskåpet, monteras nära operatörens 

arbetsposition.  
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130 

Bilaga 1 – Dimensionering av axel 

Beräkningarna beskriver hur dimensioneringen av axeln som tillåter rotation gått till. 

Krafterna som verkar på axeln överförs från knivfickans egenvikt samt ett extremfall. 

Figuren nedan visar avstånden mellan lager, komponenternas masscentrum samt 

stommens ände, där en extremkraft placerades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppställning av krafter, med reaktionskrafterna i lagren NA och NB, kraften från egentyngden FG samt 

kraften från extremfallet FE. Övre bilden visar hur krafterna verkar på visningsjiggen. Undre bilden visar 

en friläggning med avstånd i millimeter. 

Lagrens tilltänkta position var i stommens VKR-rör, med ett cc-avstånd på 130 

millimeter, vilket användes vid beräkningarna. En momentpunkt i A, gav ett 

resulterande moment på 
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𝑀𝐴 = 𝑁𝐵 ∙ 0,130 − 2650 ∙ (0,800 + 0,130) − 600 ∙ (0,800 + 0,620 + 0,130) = 0, 

varefter kraftresultanten NB räknades ut till 

𝑁𝐵 =
2650 ∙ (0,800 + 0,130) + 600 ∙ (0,800 + 0,620 + 0,130)

0,130
= 26112 𝑁 

Kraftresultanten i A räknades med hjälp av en jämviktsekvation ut till 

𝑁𝐴 = 𝑁𝐵 − 𝐹𝐿 − 𝐹𝐸 = 26112 − 2650 − 600 = 22862 𝑁 ≈ 22,9 𝑘𝑁. 

Resultantkrafterna på 26,1 kN och 22,9 kN användes som grund för val av lager. 

För att beräkna axelns dimension beräknades axeln sticka ut 40 millimeter från 

stommen för infästning av knivficka. Vid axelns ände beräknades ett böjmoment verka 

med  

𝑀𝑏 = 2650 ∙ 0,800 + 600 ∙ (0,800 + 0,62) = 2972 𝑁𝑚. 

Som konstruktionsmaterial valdes stålet S355J2, vilket är en vanligt förekommande 

stålsort för axlar [23]. Stålet har en sträckgräns på 450 MPa. Vid statisk belastning 

rekommenderas en tillåten spänning på halva sträckgränsen
 
[5]. 

En minsta tillåtna axeldiameter beräknades till  

𝑑 = √
32 ∙ 𝑀𝑏

𝜋 ∙
𝑅𝑒

2

3
= √

32 ∙ 2972 ∙ 103

𝜋 ∙
450

2

3
= 51,2 𝑚𝑚, 

vilket gav att närmsta standarddiameter 55 millimeter valdes. Stål med högre 

sträckgräns testades i formeln, men på grund av det icke-linjära sambandet gav det 

endast marginella skillnader i resultatet.  
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Bilaga 2 – FEM-beräkningar av stabilitet 

För att kontrollera hur visningsjiggen motsvarar kundens krav på stabilitet utfördes 

finita elementberäkningar. Syftet med beräkningarna var att ta reda på om 

visningsjiggen håller sig inom en deformation på två millimeter vid olika extremfall, i 

jämförelse med normalfallet.  Beräkningarna utfördes med randvillkoren att 

maskinfötterna är fast inspända mot golvet samt, i belastningsfall 1, att visningsjiggen 

är belastad av sin egenvikt (kraft 1), placerad i visningsjiggens masscentrum. 

Belastningsfall 2 till 5 har ytterligare krafter, placerade längst ut till höger på knivfickan 

(kraft 2). Krafterna verkar antingen vertikalt nedåt, eller horisontellt rakt mot 

visningsjiggen. Belastningsfallen presenteras i tabellen nedan. 

Belastningsfall Kraft 1 Kraft 2 

Belastningsfall 1 ↓: 2650 N  - 

Belastningsfall 2 ↓: 2650 N ↓: 300 N 

Belastningsfall 3 ↓: 2650 N ↓: 600 N 

Belastningsfall 4 ↓: 2650 N ●: 300 N 

Belastningsfall 5 ↓: 2650 N ●: 500 N 

 

Det första belastningsfallet gav en maximal utböjning på 3,14 mm, se figur nedan. 

Utböjningen förhåller sig vertikalt på en sträcka av 1300 mm. 

 

Belastningsfall 1. Skalan visar utböjning i millimeter. 
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Övriga resultat presenteras i tabellen nedan. 

Belastningsfall Utböjning (mm) Skillnad mot belastningsfall 1 (mm) 

Belastningsfall 1 3,14 - 

Belastningsfall 2 3,73 0,58 

Belastningsfall 3 4,33 1,19 

Belastningsfall 4 3,26 0,12 

Belastningsfall 5 3,47 0,33 

 

Den maximala skillnaden i utböjning är 1,19 millimeter vid ett extremfall när en person 

trycker ned visningsjiggen längst ut på knivfickan.  
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Bilaga 3 – Vibrationsdämpare 

Val av vibrationsdämpare utgick 

från tabeller från MecMove AB 

[24]. 

Hydraulpumpens varvtal, 1450 

varv per minut, gav ett att en 

statisk neddämpning på 4 

millimeter behövdes, se den övre 

tabellen till vänster. 

Hydraulaggregatets egenvikt med 

komponenter och olja delat på 

antalet stöd gav en kraft på 

92,5

4
≈ 23 𝑘𝑝 

per stöd, vilket insatt i den undre 

tabellen visade på att 

vibrationsdämpare C 30/36 med 

gummihårdhet 60° Shore valdes. 

Detta ger en isoleringsgrad på 75 

procent. 
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Bilaga 4 - Riskanalys 

Med hänsyn till AFS 2006:04 - Användning av arbetsutrustning [22], utfördes en 

riskanalys för att säkerställa att operatören inte skadar sig vid användning av maskinen. 

Sex risker identifierades, vilka bör åtgärdas innan visningsjiggen tas i bruk. I tabellen 

nedan presenteras de olika checkpunkter som varit aktuella för visningsjiggen, huruvida 

visningsjiggen överensstämmer med checkpunkterna samt kommentarer kring dessa. 

Checkpunkt OK? Kommentar 

Har maskinen (arbetsutrustningen) betryggande 

hållfasthet och stabilitet? 

Ja  Bärande delar är 

beräknade och 

analyserade. 

Kan arbetet utföras i lämpliga arbetsställningar 

och med lämpliga arbetsrörelser? 

Ja   

Är alla manöverordningar klart synliga, 

identifierbara och märkta? 

 Nej Skyltad instruktion för 

inställningsbult 

(vinkling) krävs. 

Är alla manöveranordningar, om möjligt, 

placerade utanför riskområden? 

Ja   

Är manöveranordningar placerade så att de inte 

ger upphov till risker på grund av oavsiktlig 

manöver? 

Ja   

Finns blockeringar (förregleringar) som hindrar 

att manöver utförs i fel ordning? 

Ja   

Kan operatör från huvudmanöverplatsen 

överblicka riskområden? 

Ja   

Kan start enbart ske genom medveten manöver 

med manöverdon avsett för detta? 

Ja   

Kan start enbart ske genom medveten manöver 

vid återstart, oavsett anledning till stoppet? 

Ja   

Kan start enbart ske genom medveten manöver, 

utan det utsätter den som arbetar för någon 

risk? 

Ja   

Finns på maskinen ett manöverdon som gör det 

möjligt att stoppa dem helt och under säkra 

förhållanden? 

Ja   

Kan nödstoppet snabbt stoppa riskfyllda 

funktioner? 

Ja    

Kan återstart endast ske genom manöverdon 

avsedda för detta? 

Ja   
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Kan återstart endast göras när nödstoppsdonet 

återställts manuellt? 

Ja   

Är nödstoppsdon utförda, märkta och placerade 

så att de lätt och snabbt kan lokaliseras? 

 Nej  

Kan maskinen ställas in eller programmeras 

under säkra förhållanden även under drift? 

Ja  Extra nödstopp placeras 

närmare operatören. 

Om fallande föremål eller något kastas ut ur 

maskinen, finns då lämpliga 

skyddsanordningar? 

 Nej  

Finns risk för sprängning eller brott på 

maskinen under drift? 

 Nej Operatören måste 

använda skyddskor. 

Om olycksfallsrisk föreligger vid kontakt med 

rörliga eller på annat sätt farliga delar i 

maskinen finns då skydd eller skyddsanordning 

som hindrar tillträde till riskområden?  

Ja   

Medför skydd och skyddsanordningar nya 

risker? 

 Nej Kapslad 

vinklingsmekanism. 

Är skydd och skyddsanordningar lätta att 

avlägsna eller sättas ur funktion? 

 Nej  

Är skydd och skyddsanordningar placerade på 

tillräckligt avstånd från riskområdet? 

Ja   

Tillåter skydd och skyddsanordningar 

nödvändiga ingrepp, t ex för underhåll, utan att 

skydd eller skyddsanordningar tas bort? 

Ja   

Om maskinverktyg av arbetstekniska skäl inte 

kan hållas oåtkomligt vid användning, finns då 

skydd så att risk för olycksfall motverkas? 

 Nej  

Kan underhållsarbete utföras med maskinen 

avstängd? 

Ja  Knivstålens eggar slipas 

trubbiga för att undvika 

skärskador. 

Har maskinen en huvudströmbrytare för att 

frånkoppla all energitillförsel? 

Ja   

Är huvudströmbrytare lätt identifierbar? Ja   

Kan återkoppling ske utan risk? Ja   

Kan huvudströmbrytare låsas eller på annat sätt 

säkras mot obehörig inkoppling? 

 Nej  

Är maskinen försedd med de skyltar och 

varnings-anordningar som krävs för 

säkerheten? 

 Nej Låsbar brytare 

monteras. 

Kan man uppehålla sig säkert inom alla 

områden där produktions-, justerings- och 

underhållsarbete skall utföras? 

Ja  Användarinstruktioner 

placeras fast monterade 

och väl synligt. 

 


