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Abstract 

 
This Master thesis has been carried out on the initiative of Scania CV AB. Scania is a leading 

global manufacturer of heavy trucks, buses and industrial and marine engines. The Design 

team at Scania in which this thesis was performed is designated NMKA and is part of the NM 

- Engine development engaged in research & development of Scania engines. 

 

This thesis in product development serves the purpose as final examination for the 

engineering program Innovation and Product Design at Mälardalen University. The work has 

been based on an approach to product development that is taught in conjunction with the 

guidelines of the Innovation and product design programme.  

 

The assignment was based on the issue of developing a robust fastening concept for wiring 

on the engine, which meets the ergonomic and structural requirements Scania places on its 

articles. The fastening concept will thus enable secure mounting of lighter pipe, cable and 

tubing in several different dimensions. And also to maintain this function under the severe 

conditions in the environment around the engine. Which places high demands on the 

operating temperature, chemical resistance, natural frequency and longevity. 

 

One of the existing fastening element called p-clamp that is used today does not meet 

Scania ergonomic requirements and must be phased out and replaced. A limitation that 

comes is that the new fastening concept unit price must be within the same price range as 

its predecessor. 

 

A large part of Scania's operations are located in Södertälje, including production line for 

installation of engines for truck, bus and marine applications. The assembly of engine 

components is done largely manually, resulting in repetitive and sometimes ergonomically 

stressful moments for the fitters. Scania is taking care of its employees and prioritize their 

health high so that they can feel safe in their working environment and pursue a long 

working life. To identify and develop new product solutions that minimize or prevent the risk 

of injury is therefore a natural part of the improvement process. And a contributor to the 

initiative behind the formulation of this thesis.  

 

This examination has resulted in a proposal on a clamping concept having lower article cost, 

more ergonomic mounting and shorter assembly time. The clamping concept is intended 

only for application areas with light pipes and wiring, with attachment for M6 screw joints. 

On the tested application area “avluftningsnätet” the clamping concept will lead to an 

annual cost reduction of 50 % relative to the current attachment element.  
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Sammanfattning 

 

Detta examensarbete har utförts på initiativ av Scania CV AB. Scania är en världsledande 

tillverkare av tunga lastbilar, bussar och industri- och marinmotorer. Konstruktionsgruppen 

inom Scania som detta examensarbete utfördes vid är benämnd NMKA och är en del av 

avdelningen NM – Engine development som bedriver forskning & utveckling av Scania 

motorer. 

 

Denna avhandling inom produktutveckling tjänar syftet som slutgiltigt examinationsmoment 

för civilingenjörsprogrammet Innovation och produktdesign på Mälardalens högskola. 

Arbetet har utgått ifrån en metod för produktutveckling som lärs ut i samband med 

utbildningen. 

 

Uppdraget har baserats på frågeställningen att utveckla ett robust klamningskoncept för 

kablage på motor, som uppfyller de ergonomiska och konstruktionsmässiga krav som Scania 

ställer på sina artiklar. Klamningskonceptet ska därmed möjliggöra säker infästning av lättare 

kabel, rör och slang i flera olika dimensioner. Samt även kunna upprätthålla denna funktion 

under de stränga förhållanden som råder i miljön kring motor. Vilket ställer höga krav på 

brukstemperatur, kemikaliebeständighet, egenfrekvens och livslängd.  

 

Det befintliga infästningselement som används idag i aktuella applikationsområden uppfyller 

inte Scanias ergonomiska krav och måste därför fasas ut och ersättas. En begränsning som 

medföljer är att det nya klamningskonceptets artikelpris måste ligga inom samma 

prisspektrum som sin föregångare. 

 

En stor del av Scanias verksamhet är belägen i Södertälje, däribland produktionslinan för 

montering av raka motorer till lastbil, buss och marina applikationer. Monteringen av 

motorkomponenter sker i hög grad manuellt, vilket medför repetitiva och ibland 

ergonomiskt påfrestande moment för montörerna. Scania värnar om sina anställda och 

prioriterar deras hälsa högt så att dem kan känna sig trygga i sin arbetsmiljö och fullfölja ett 

långt arbetsliv. Att ta fram och utveckla nya produktlösningar som minimerar eller 

motverkar riskerna för skador är därför en naturlig del av förbättringsarbetet. Samt en 

bidragande faktor till initiativet bakom formuleringen till detta examensarbete.  

 

Detta examensarbete har resulterat i ett förslag på ett klamningskoncept som har lägre 

artikelkostnad, är mer ergonomisk att montera och har kortare monteringstid. 

Klamningskonceptet är avsett enbart för applikationsområden med lättare rör och kablage, 

med infästning för M6-skruvförband. På det testade applikationsområdet avluftningsnätet 

innebär gruppens klamningskoncept en årlig kostnadsreducering på 50 % relativt det 

nuvarande infästningselementet.  
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 Förord  

 

Vi vill börja med att tacka alla personer på Scania CV i Södertälje som hjälpt oss under 

projektets gång. 

 

Ett speciellt stort tack till vår engagerade handledare på NMKA, Johan Arvidsson och 

gruppchef Anna Andersson samt våra andra medarbetare på NMKA. Som gett oss 

möjligheten att utföra detta examensarbete och stöttat oss under projektet. 

 

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare på Mälardalens högskola, Bengt Gustavsson som 

väglett oss i arbetet. 

 

Eskilstuna 2014-01-06 

Jimmy Johansson och Petra Kellokumpu 
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Ordlista  

 
Accelerometer-Instrument för mätning av acceleration. 

 

Acetalplast- En styv, ogenomskinlig och högkristallin termoplast som framställs från 

formaldehyd. 

 

Anisotropisk- Innebär att en fysikalisk egenskap är olika i olika riktningar. 

 

Benchmarking- Innebär att man mäter hur väl t.ex. ett företag eller en bransch presterar 

jämfört med andra företag eller branscher. 

 

Brottgräns- Materialteknisk term för den maximala spänningen som uppnås vid 

dragprovning. 

 

Brottöjning- Den största töjning ett material kan utsättas för innan sprickbildning sker. 

 

Chassimontering- Montering av den bärande del av lastbilen på vilken påbyggnad och hytt 

monteras.  

 

Delaminering- Teknisk separation av ett (plast)laminat i de olika lager som laminatet består 

av. 

 

Densitet- Ett mått av ett ämnes täthet. 

 

E-modul- Elasticitetsmodul är en konstant som karakteriserar styvheten hos ett elastiskt 

material. 

 

Frekvens - Storhet för antalet repeterande händelser inom ett givet tidsintervall. 

 

Hertz- SI-enhet för frekvens med beteckningen Hz. 1 hertz = 1 (svängning) per sekund (1/s). 

 

Koncept- Användbara bearbetade idéer. 

 

Newton- SI-enheten för kraft, med beteckning N. 

 

NMKA- Gruppen på Scania där examensarbetet genomfördes.  

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Storhet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tidsintervall
http://www.ne.se/lang/frekvens
http://www.ne.se/lang/kraft
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Outlook- Programvara som tjänar som e-postklient och kalender i Microsoft Office-paketet 

under Windows. 

 

Plastisk deformation- Deformation som kvarstår i obelastat tillstånd. 

 

Polymera material- Syntetiskt eller naturligt, oftast organiskt ämne som består av 

kedjeformiga molekyler. 

 

Porositet- Ett materials egenskap att vara poröst, försett med håligheter. 

 

Prototyp- Förlaga, testmodell. 

 

Schemaläggningsassistenten – En funktion i Outlook för bokning av rum och möten. 

 

Skruvförband- Förband för hopfogning av främst konstruktionsdelar. 

 

Släppvinkel- En släppvinkel appliceras på formgivande ytor, detta för att undvika repskador 

på detaljen samt avhjälpa avformning ur verktyget. (K Berggren, J-F Jansson, L-Å Nilsson, H-E 

Strömvall, 1997, s. 209). 

 

SOP (Start of production) – Produktionsstart.  

 

Scania STD 1900- Scanias standard för p-klämmor. 

 

Scania STD 4324- Scanias ergonomiska standard. 

 

Termoplast- Plast som vid uppvärmning blir plastisk (formbar) och som upprepade gånger 

kan överföras till plastiskt tillstånd. Produkter av termoplast är därmed (till skillnad från 

härdplast) återvinningsbara genom omsmältning. 

 

Tröghetsmoment- Ett mått på det vridmoment som krävs för en given ändring av en kropps 

rotationshastighet kring en given axel. 

 

VVS- Värme, ventilation och sanitet. 

 

Värmeutvidgning- Materiens utvidgning vid ökande temperatur.  

 

YDVB- Grupp på Scania som ansvarar för benchmarking. 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Vridmoment
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1. Inledning 

Detta avsnitt ger en introduktion till de bakomliggande faktorerna till detta projekt. Kapitlet 

inleds med en beskrivning av bakgrunden till detta projekt och sedan beskrivs syftet och 

målet med projektet, valda frågeställningar och de begränsningar som satts upp. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Scania arbetar kontinuerligt med att förbättra arbetsförhållandena för deras operatörer i 

produktionsflödet, detta genom att utveckla sina processer och produkter. I takt med att 

antalet hjälpkomponenter på motorn ökar på grund av hårdare utsläppskrav och 

prestandautveckling ökar också komplexiteten på dragning av rör och kablar. 

 

På Scanias motormontage används klämmor och buntband på motorlinan där motorerna 

tillverkas, detta för att fästa kablage, rör och slangar på motorerna. Dessa fästs på motorn av 

montören. I vissa fall är klämmorna förmonterade med kablage innan de fästs på motorn.  

 

En bra ergonomi är del av en god arbetsmiljö och innebär att man arbetar och använder 

kroppen på ett sätt som gör att man undviker belastningsskador och man har insett att ett 

flertal fästelement inte är ergonomiska för montören. Scania utförde tester på hur stor 

slutningskraft som krävs för att stänga det fästelement som huvudsakligen används idag. Vid 

slutningen av de flesta fästelement krävdes en alldeles för stor kraft vilket inte uppfyller 

Scanias ergonomiska standard på vad som anses ergonomiskt hållbart. Till följd av detta 

önskas att ta fram ett klamningskoncept som besitter bättre ergonomiska egenskaper än det 

nuvarande fästelementet, vilket är huvudmålet för detta examensarbete.  
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1.2  Scania Group i korthet 

Scania en ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar och industri- och marinmotorer. 

Förtaget är världsomspännande med verksamhet i Europa, Latinamerika, Asien, Afrika och 

Australien. Företaget marknadsför och säljer ett brett utbud av serviceorienterade produkter 

och finansiella tjänster.  

 

 

Figur 1: Världskarta över Scanias verksamhet (Scania CV AB, 2013) 

Scanias produktion och försäljningsorganisation finns i mer än 100 länder och har 38 600 

anställda världen över. Utav dessa arbetar 16 000 med försäljning och service på Scanias 

anläggningar, ungefär 12 600 arbetar med produktion i sju olika länder.  

Scania grundades 1891. Sedan dess har företaget producerat och levererat över 1 400 000 

lastbilar och bussar för tunga transportuppdrag. För att få en bild av vilka volymer som 

produceras kan årsredovisningen för 2012 ses nedan. 

Levererat 2012: 61 051 lastbilar, 6 350 bussar, 7 063 industriella och marina motorer. 

Omsättning 2012: 79 603 miljoner  

(Scania CV AB, 2013) 
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1.3  Mål och Kärnvärderingar 

 

Scania har som mål att leverera optimerade tunga lastbilar, bussar, motorer och tjänster. 

Samt kunna erbjuda kunderna den bästa driftsekonomin och därigenom vara det ledande 

företaget inom branschen. Scanias grund är kärnvärden, inriktningen mot arbetsmetoder 

och engagerade medarbetare. (Inline, 2013)  

 

Kärnvärderingarna genomsyrar hela företagskulturen och har starkt inflytande på det dagliga 

arbetslivet. Kunden först, respekt för individen och kvalité är starkt länkade till varandra och 

ska samspela i enighet med varandra. Tillsammans utgör dem startpunkten i all utveckling 

som äger rum på Scania och fungerar som gemensam kompass inom företaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Tankemodell (Scania CV AB, 2013) 
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1.4  Scanias produktutvecklingsprocess 

 

R&D Factory - Modellen 

 

Produktutvecklingsstrategin på Scania kan visualiseras genom ”Research and development 

huset”. Med detta R&D-hus som grund för strategi och arbetssätt skapar Scania sin väg mot 

framgång. Detta hus bygger på de tre kärnvärderingarna som nämndes i föregående text.  

 

I husstrukturen finns fyra principer ständiga förbättringar, normalläge, rätt från mig och 

kontinuerlig förbättring. Dessa principer bildar tillsammans ett mindset där målsättningen är 

att minimera slöseri och öka kundvärdet. Genom att justera produktionen efter 

marknadsbehoven produceras inget utan att kunden lagt en order d.v.s. behovsstyrt. När 

man talar om normalläge - flödesorientering syftar man på att man hela tiden arbetar med 

att kartlägga och kontrollera arbetsprocessen vilket är ett första steg mot att minska slöseri.   

 

Rätt från mig utövas genom att inte acceptera bristfälliga leveranser och säkerställa att allt 

utförs korrekt innan det skickas vidare i processen. I syftet att utföra kontinuerliga 

förbättringar på processer och kunderbjudanden, kan alla Scania-anställda bidra med 

erfarenheter och idéer för att förbättra sin arbetssituation.  

 

Dem allmänna principerna kompletteras med ett antal utarbetade underprinciper som 

varierar beroende vilken miljö och enhet man pratar om. Följaktligen behöver modellen 

anpassas för att passa in på olika områden inom företaget. (e-magin, 2013) 
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Figur 3: R&D Factory – Modellen (Scania CV AB, 2013) 

Prioriteringar 

 

Initiativet bakom detta examensarbete har sin grund i tre av de fyra prioriteringarna som är 

listade I R&D-huset.   

 

1. Säkerhet/Miljö – Ergonomisk montering 

Det nuvarande infästningselementet har orsakat ergonomiska problem hos montörerna 

och måste därför fasas ut och ersättas med ett bättre alternativ. 

 

2. Kvalitet – Beständig kvalitet på artikel 

Kvaliten på det klamningskoncept vi önskar införa får ej vara av sämre kvalitet än sin 

föregångare. 

 

3. Ekonomi – Minskade utgifter 

Det är önskvärt att gruppens förslag på klamningskoncept leder till minskade utgifter 

relativt dagens infästningselement.  

 

(Bergman DEPB, 2013) 
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Research and Development struktur 

 

Inom R&D är det i huvudsak information och kunskap som flödar. I projekten skapas värde 

genom att tillföra information till de nya egenskaperna som utvecklas. Scania skapar även 

värde genom att tillföra denna nya kunskap in i en kunskapsbank. 

 

 
 

 

 

 

 

Produktutvecklingsprocessen kan delas in i tre underkategorier, gul pil, grön pil och röd pil.  

 Gul pil: Förutveckling, här avgörs vilka teknikprojekt som kommer starts upp. 

 Grön pil: Primär utveckling, i detta steg bedrivs majoriteten av utvecklingsarbetet. 

 Röd pil: Projektuppföljning, här sker uppföljningsarbetet på produkter som lanserats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre-development 

Product Follow up 

Continuous 

Introduction 

Figur 4: Kunskapsflöde (Scania CV AB, 2013) 

Figur 5: Scanias produktutvecklingsprocess 
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Projekt- och kunskapsflödet pågår oftast samtidigt, oberoende av om arbetet sker i gul, grön 

eller röd pil. Olika behov kräver olika typer av flöden eftersom mängden jobb och antalet 

inblandade skiljer sig väldigt mycket. Skulle man låta alla projekt följa samma flöde skulle det 

ej bli effektivt då stora projekt skulle stoppa mindre enklare förändringar.  

 

För att kunna hantera detta på R&D har man tre olika flöden för de olika uppdragstyperna 

gult, grönt och rött. Företagsstrukturen är organiserad efter detta och dedikerat resurser till 

bl.a. det röda flödet. Inom respektive uppdragstyp finns i sin tur olika flöden då även 

uppdragen skiljer sig åt inom gul, grön och röd kategori.    

 

En av de stora utmaningarna inom R&D är just att bedriva projekt parallellt mellan dessa 

flöden. Då det innebär speciella krav på styrning och planering. Detta hanteras genom att: 

 

 Arbeta tvärfunktionellt mellan grupper under kortare perioder för att kunna 

prioritera vissa projekt och uppdrag. 

  Starta fokusgrupper med tidsbegränsad dedikerad personal.  

 

I samband med detta examensarbete har gruppen genomfört ett tvärfunktionellt arbete 

med berörda grupper inom Scania för att ta fram ett standardiserat klamningskoncept för 

kablage för befintliga och framtida motorplattformar. 

(e-magin, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Sida 16 (152) 
 

Develop Sell  Purchase Product Service 

SOP SOCOP 

NMK

S 

NMKB 

NMKQ/NMKF 

NMKD 

NMKA/NMKL 

NMK- work over the whole process and over the life length of the engine 

Figur 6: Motorutveckling processen 

1.5 NMKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta examensarbete kommer att utföras hos gruppen NMKA på Scania CV i Södertälje. 

NMKA är en konstruktions grupp som är ansvarig för alla produktförbättringar eller 

ändringar för motorer i produktion efter SOP (Start Of Production). Gruppernas uppdrag är 

att säkra designresurser för alla typer av uppdrag inom Röd Pil processen samt samordna 

den globala tvärfunktionella ECO(Engeering Change Order)implementerande arbetsgruppen 

(design, inköp, montering och bearbetning). 
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1.6 P-klämma 

 

 

 

 

Antalet kablar och rör har ökat genom åren på motor vilket i sin tur har bidragit till ett ökat 

behov av klamningsalternativ. De två bilderna ovan illustrerar motorutvecklingen över 

tidsperioden 1950-2012, man kan tydligt urskilja att förekomsten av kablage och rör har ökat 

och är betydligt högre i dagsläget gentemot hur det var för 60 år sedan på grund av 

prestandaökning och förhöjda emissionskrav. Detta har ju även medfört en större flora av 

klamningskoncept för att tillmötesgå det stigande behovet av infästning.  

Ursprungligen hanterade man infästning av mindre rör och kablage utan någon officiellt 

avtalad standard, ledordet var att man individuellt skulle lösa klamning av mindre rör och 

kablage internt i konstruktionsgrupperna. Vilket genom åren i takt med att Scanias 

verksamhet har växt och resulterat i en stor flora olika klamningslösningar som inte är 

koordinerade sinsemellan varandra utan framtagna snabbt vid behov. (Bergman DEPB, 2013)   

Ett av de kanske mest etablerade klamningskoncepten är p-klämman, p-klämman har 

använts under en längre tid på Scania och är en produktlösning som används i syftet att fästa 

komponenter, dessa komponenter utgörs i huvudsak kablage, rör och slangar. Klämman 

bidrar till att begränsa och minska effekten av vibrationerna på kablaget när motorn är i 

drift. Vilket annars skulle kunna leda till att t.ex. kablarna separeras från varandra, kablaget 

skadas eller stör motorprestandan.  

Figur 7: Scania-Vabis 8.5 liters D623 
(1950) (1950 motor Scania, 2013) 

Figur 8: Scania 9-liters Euro 6 motor 
(2012) (Scania, 2012) 

http://wiki.inline.scania.com/mediawiki/images/d/d1/Bakgrund1.jpg
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Figur 9: P-klämma (Ebay, 2014) 

 

P-klämman består av en p-formad bygel av stålplåt försedd med en vibrationsdämpande list i 

gummi. De finns i flera dimensioner och är vanligt förekommande i t.ex. motorer inom 

fordonsindustrin samt andra industriella applikationer. Klämman har en märkning som anger 

dess innerdiameter.  

Denna klämma tillmötesgår ej Scanias ergonomiska standard STD4324, där klämman enligt 

utvärderingsmallen för ergonomi klassificeras som röd färgkod vilket innebär att den anses 

utgöra en stor risk för belastningsbesvär på kort eller lång sikt för flertalet arbetstagare. 

Oacceptabelt. Detta medför ett krav på konstruktionsändring. Vilket ligger till grunden 

bakom uppgiften gruppen tilldelats.    

 

2. Syfte och mål 

I detta avsnitt presenteras syftet och målet med detta examensarbete. 

 

Syftet med detta examensarbete är att konstruera och utveckla ett klamningskoncept som 

ett substitut för P-klämman.  

 

Målet är att uppfylla de ergonomiska och konstruktionsmässiga krav som Scania ställer på 

sina artiklar som samtidigt är ekonomiskt hållbart att ta fram, artikelkostnaden för konceptet 

ska inte få överskrida priset för p-klämman.  

 

Detta examensarbete ska anpassa det nya klamningskonceptet för kablage och mindre rör. 

Det färdiga konceptet ska stämma överens med följande projektmål som formulerats av 

handledare på Scania med input från motorberedningen (DE). 
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1. Uppfylla SES krav med god marginal (Gul eller grön gradering).  

2. Uppnå de utsatta kraven på hållfasthet. Klara 45000 timmar i en motor i drift samt ha 

en egenfrekvens över 300 Hz. Konceptet ska klara av en kontinuerlig exponering av 

temperaturer från -40 till 80 °C samt temperaturpikar upp till 135°C. 

3. Konceptet skall bestå av få varianter, dvs kunna appliceras på kablage och rör i olika 

dimensioner.  Konceptet ska kunna klamma klamningsobjekt i diametrarna 6-22 mm. 

4. Lägre monteringstid än nuvarande klämmor. 

5. Hålla flera klamningsobjekt samtidigt. 

6. Konceptet skall inte kunna vrida sig vid fastdragning.  

7. Klamningskonceptet skall gå att förmontera.  

8. Artikelkostnaden skall hållas så låga som möjligt, helst billigare än dagens P-klämma. 
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3. Projektdirektiv 

I detta avsnitt presenteras speciella förutsättningar och begränsningar som arbetsgivaren 

har gett gruppen för detta examensarbete. 

 

I linje med detta examensarbete ska gruppen utföra följande moment enl. beskrivningen på 

examensarbetet.  

 

 Analys av ergonomi i produktion. 

 Kartläggning av befintlig konstruktion. 

 Ergonomisk utvärdering. 

 Konstruktionsarbete – CAD. 

 Kostnadsanalys och besparingsförslag. 

 Benchmarking mot konkurrenter. 

 Litteraturstudie. 

 

Genom iakttagelser från produktionslinan och montörernas monteringsmoment kommer 

gruppen att skapa en uppfattning om ergonomin i produktion. Befintliga p-klämmor i olika 

utföranden och applikationsområden kommer att granskas för att få en djupare förståelse i 

problemformuleringen. Diskussion tillsammans med ergonomer kommer att utföras i syfte 

att tydligt klargöra de ergonomiska problemen med p-klämmorna. I syfte att visualisera 

idéer kommer gruppen att använda sig av CAD, innefattande SolidWorks och Catia. Gruppen 

kommer tillsammans med inköpare och cost engineers att ta fram en kostnadsanalys och 

besparingsförslag för klamningskonceptet. En Benchmarking mot konkurrenter kommer att 

utföras i form av marknadsanalys där gruppen i praktiken kommer att granska konkurrent-

lastbilar samt beställa leverantörsprover på aktuella klamningsartiklar. För att få en god 

vetenskaplig bas kommer en litteraturstudie att utföras inom ergonomi, konstruktion och 

tillverkning samt materiallära. 

 

Arbetet kommer att dokumenteras i form av en teknisk rapport.  
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4. Problemformulering 

I detta avsnitt specificeras de problem gruppen ska lösa i detta examensarbete. Denna 

rapport behandlar i huvudsak frågeställningar inom tre delområden berörande konstruktion, 

material och tillverkning samt ergonomi. 

 

Frågeställning 1: Konstruktion 
Hur ska klamningskonceptet konstrueras för att tillmötesgå de konstruktionsmässiga 

kriterierna? Gällande hållfasthet, egenfrekvens, förmontering, anpassningsförmåga och 

monteringstid.  

 

Frågeställning 2: Material och tillverkning 
Vilket material och tillverkningsmetod ska användas för framställning av 

klamningskonceptet? Materialets egenskaper ska ge upphov till att klamningskonceptet ska 

kunna brukas i högre temperaturer men samtidigt ligga inom ett rimligt prisintervall. 

 

Frågeställning 3: Ergonomi 
Hur ska klamningskonceptet utformas för att uppfylla de ergonomiska kraven i SES? 

Dessa kriterier behandlar applicerad kraft, anläggningsyta, användningsfrekvens, vikt, 

dimension, monteringsprecision, ytbeläggning, åtdragningsmoment, arbetsställning, visuell 

orientering och åtkomlighet. 
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5. Projektavgränsningar 

I följande avsnitt förtydligas vad detta examensarbete kommer att resultera i. 

 

Detta examensarbete omfattar 30 Hp, vilket motsvarar 20 veckors heltidsarbete, 8 tim/dag. 

För att hinna utföra projektarbetet inom de angivna tidsramarna krävs avgränsningar. Dock 

är det viktigt att vi utför det som förväntas av oss från arbetsgivarnas och skolans sida. 

Följande avgränsningar är satta för att uppfylla berörda parters krav på detta projekt. 

 

Examensarbetet avser att resultera i ett klamningskoncept för kablage och mindre rör och 

prototyp som uppfyller punkterna under projektdirektiven.  Inom detta projekt kommer 

gruppen inte att titta på tyngre rör såsom metallrör. 

 

För att få en inblick i för- och nackdelarna med befintliga konstruktionen av p-klämman 

kommer en kartläggning av den utföras. Innovationsverktyget benchmarking, 

marknadsanalys samt en litteraturstudie kommer att tillämpas. En patent- och 

mönsterskyddsundersökning kommer att utföras för att undersöka att gruppen inte tagit 

fram koncept som är skyddade på något sätt.  

 

Gällande kostnadsaspekter kommer gruppen ta reda på om det slutliga konceptet är 

ekonomiskt hållbart att ta fram, detta genom en kostnadsanalys som presenteras i form av 

ett eventuellt besparingsförslag. Vilket förutsätter att gruppen gör ett utstuderat 

materialval, väljer kostnadseffektiv tillverkningsmetod och mäter monteringstiderna. 

 

Prototypframtagningen utgår från att konstruktionsarbete i CAD utförs. En prototyp med de 

tänkta material- och hållfasthets karakteristiska egenskaper kommer inte att tas fram. Detta 

då det skulle kräva för stora investeringar. I och med detta kommer den framtagna 

prototypen vara i ett material som är möjligt att 3D-printa, detta enbart i syfte att möjliggöra 

provmontering av klamningskonceptet. 

 

Då det är av stor vikt att ta fram en ergonomisk produkt kräver det att gruppen utför en 

utvärdering på konceptet, uppfyller den kraven för att vara ergonomisk? 

 

Arbetet omfattar främst kablage till den nuvarande motorplattformen för raka motorer. 

Finns tid kommer gruppen även att titta närmare på implementeringsområden för konceptet 

på den nuvarande motorplattformen för 8-cylindriga motorer.  Gruppen kommer enbart att 

titta på implementeringsområden på motor, ej hytt eller chassie men detta betyder 

sedermera inte att klamningskonceptet inte kan implementeras på hytt eller chassie. 
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Det är av intresse att ersätta artiklar i metall med nyframtagna artiklar i kompositmaterial 

med likartade egenskaper i syfte att få ner artikelpriset så mycket som möjligt men samtidigt 

bibehålla kvalitén. Därmed har gruppen valt att rikta in sig på att ta fram lösningar i plast.  
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6. Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 

I detta avsnitt beskrivs den teoretiska referensram gruppen nyttjat i detta examensarbete 

samt en redogörelse för vilka verktyg och metoder som tillämpats.  

6.1  Projektplanering  
 

Arbetet inleds med att upprätta en planering och ett system för uppföljning för att 

kontinuerligt utvärdera om projektet fullföljs i önskvärd riktning och inom angiven tidsplan. 

Planering av projektet sker efter Ullmans fyra steg (Ullman, 2010, s.126-132) 

 

1. Identifiering av aktiviteterna  

Identifiera de aktiviteter som måste utföras för att kunna fortsätta från problem till 

slutgiltig produkt. Desto specifikare uppgifter desto mer användbara är de. 

 

2. Klargörelse av målen med aktiviteterna  

Definiera målet med aktiviteterna för att tydliggöra när aktiviteten startar och när 

den är klar. 

 

3. Uppskattning av tidsåtgång och andra resurser för att uppnå målen 

När målen med aktiviteterna är klargjorda, listar man upp vilka resurser aktiviteterna 

kräver för att uppnå målen. 

 

4. Ordning av aktiviteterna i logisk följd 

I det sista steget ordnas aktiviteterna i en logisk följd. Man planerar in så att 

aktiviteter som är beroende av varandra hamnar efter varandra. Oberoende 

aktiviteter läggs med fördel parallellt med varandra för att minska längden för 

projektet. 

6.1.1 Gantt-schema 

 

I detta examensarbete kommer Gantt-schema att upprättas i Microsoft Office Excel för att 

visualisera projektplaneringen.  Ett Gantt-schema är ett planeringsverktyg för att grafiskt 

illustrera ett uppsatt schema. Används som ett hjälpmedel för att planera, koordinera och 

hålla koll på diverse aktiviteter som skall utföras eller som utförts under ett projekt. Gantt-

schemat ger en tydlig blick över ett projekts status. (Ullmann, 2010, s.131) (Se bilaga 12) 
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6.1.2 Pulstavla 

 

Pulstavlan är NMKA:s interna sätt att visualisera deras planering i processen med de aktuella 

ärendena för varje anställd på avdelningen. Processen har delats upp i fyra faser: 

 Pre-study 

 Development 

 Verification  

 Implementation  

 

Pre-study 

 

Här skapas ett ECO. Ett ECO står för Engineering Change Order, vilket innebär att man 

hanterar och dokumenterar information angående förändringar som ska utföras på 

produkter inom Scania, här står all info om ärendet. Ett uppstartsmöte äger rum här.  

 

Development 

 

Här tar man fram lösningsförslag och har uppföljningsmöten samt väljer ut den mest 

optimala lösningen. Om en prototyp ska tas fram finns det ett flertal aktiviteter som ska 

utföras. 

 

Verification 

 

Här granskar gruppledaren ECO:t  och ritningarna som efter eventuella korrigeringar 

godkänns och förs in i systemet. 

 

Implementation  

 

I den här fasen förbereds ärendet för att kunna introduceras för produktion. 

 

Under dagliga pulsmöten går var och en igenom i vilket status deras aktivitet befinner sig i 

samt hur deras arbetsbelastning ligger till. En närmare beskrivning om pulsmöten finner du 

på sidan 29. Gruppen kommer utöver Gantt-schemat skapa en planering anpassad efter 

pulstavlan med vissa modifieringar för att skräddarsy den efter gruppens förutsättningar. 

Detta för att de anställda på NMKA ska kunna följa upp hur gruppen ligger till i planeringen 
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6.2 Informationsinhämtning 

 

För att införskaffa information för en bättre kunskapsgrund kommer en 

informationsinsamling ske. Den kommer att bestå av primärinformation i form av intervjuer 

och sekundärinformation där gruppen går igenom böcker, dokument från databaser och 

tidigare utförda arbeten relaterat till detta examensarbete samt närvara vid givande 

föreläsningar om tillfälle för detta ges. 

 

6.2.1 Litteraturstudier 

 

”En litteraturstudie är som det låter, en genomgång av litteratur inom ett visst område. Med 

litteratur avses i stort sett allt tryckt material: böcker, artiklar, rapporter, uppsatser m.m. ” 

(Ejvegård, 2003, s. 45) 

Litteratur inom områdena ergonomi, konstruktionsmaterialet plast, tillverkningsmetoder 

och produktutveckling är de primära teoretiska referensramarna för detta examensarbete. 

6.2.2 Intervjuer  

 

Med hjälp av intervjuer är det möjligt att samla in data från berörda personer för detta 

arbete och på så sätt ta del av primärdata. För att få in trovärdig kunskap inom ett visst 

område är det värt att intervjua personer som är väl insatta inom det ämnesområde som är 

av intresse för detta examensarbete.  Montörer på motorlinan, ergonomikunniga, 

materialexperter, konstruktörer och kablageexperter är intressanta respondenter.  

 

6.2.3 Internet 

 

För att komplettera informationen från litteraturstudierna är internet en användbar källa för 

information. Därmed kommer även internet nyttjas i informationsinhämtningen. 

 

6.2.4 Föreläsningar  

 

Om tillfällen för föreläsningar som är givande för detta examensarbete ges, kommer 

gruppen att nyttja dessa tillfällen som en källa för information. 

 

6.2.5 Scanias informationssytem 

 

Konstruktörerna på Scania använder ett flertal interna program i sitt arbete. Vilket gruppen 

kommer att använda i sitt arbete för att kunna ta del av nödvändig information för att 

arbetet ska gå framåt. 
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Inline 

Scanias intranätverk ”Inline” (Scania Wikipedia, 2013) som tjänar syftet som databas för 

Scania-dokumentation. Här finns möjligheten att söka efter information och bl.a. 

kontaktpersoner för att ta reda på mer om ex. vilka konstruktionslösningar som finns 

tillgängliga.   

 

FRAS  

(Follow-up Report Administration System) erbjuder möjligheten att söka efter ärenden 

gällande uppföljning av produktkvalité och kvalitetsavvikelser. Som i gruppens fall kan bidra 

till att hitta ex. problemrapporteringar som delar likheter med gruppens problemformulering 

och som man kanske redan skapat en lösning för.  

 

Aros 

Aros-Asea Rosam Online System, är ett kontruktionssystem och här lagras information om 

varje komponent i hela Scanias sortiment. 

Catia/ Enovia 

Catia- Computer Aided Three Dimensional Interactive Application. Är ett CAD program och     

med hjälp av detta program kan man  få visuell information om en artikel. 

 

STDV 

STDV-Scania technical document viewer är en portal där man kan få  tillgång till 

konstruktions- och monteringsritningar, 3D-modeller och kabel listor gjorda av R&D. Detta 

genom att söka på ett Scania artikelnummer som utgörs av sju siffror.    

 

Scanias standards archive 

Arkiv med Scanias standarder. 

 

 

6.3  Nulägesanalys  

6.3.1 Kartläggning av P-klämmor 

 

För att skapa en bild av var på olika motorer och i hur stor utsträckning P-klämmor 

förekommer så inleds arbetet med att inspektera ett begränsat urval av de motorer som 

monteras i byggnad 150 i dagsläget (2013-09-06).  

Denna fältstudie kompletterar de teoretiska kraven som tilldelats från handledare och 

motorberedare och ger gruppen praktisk insikt i p-klämmans applikation och de kraven som 

den ställs inför. 

Förhoppningen är att följande punkter uppnås: 
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 Fotografier på respektive klamposition för en 5-cylindrig, 6-cylindrig och 8-cylindrig 

motor för att skapa en bild av p-klämmans användningsområde. 

 Artikelnummer på motgående infästningsobjekt, så att gruppen har en indikation på 

vilka krav som ställs på den aktuella klämman i form av temperaturkrav, vibration och 

kemikalie-exponering.           

6.3.2 Konkurrenter 

 

Lastbilar Provbilsflotta 

 

Genom att studera konkurrenterna hoppas gruppen kunna få nya infallsvinklar på tekniska 

lösningar som tillfredsställer examensarbetets problemformulering. Scania har en 

provbilsflotta varav ett fåtal fordon är inköpta från konkurrenterna i syftet att möjliggöra för 

Scanias personal att utföra analyser av deras fordon.  

 

YDVB (Benchmarking) kan bistå personal inom Scania med möjligheten att undersöka några 

av fordonen genom att boka dessa genom schemaläggningsassistenten i Outlook.  

Som resultat av denna undersökning ska gruppen kunna utvärdera Scanias 

klamningslösningar mot konkurrenternas. Dokumentationen kommer utgöras av bilder på 

konkurrenternas klämmor och i vissa fall vilka leverantörer dem använder sig utav. (Scania 

inline, 2013) 

 

Externa klamningslösningar 

 

Gruppen kommer att undersöka vilka tekniska lösningar som marknaden har ett erbjuda i 

dagsläget och ambitionen är att gå igenom sortimenten hos de ledande leverantörerna av 

klamningskoncept för kablage på den europeiska marknaden.  

 

Från föregående undersökning av konkurrentfordonen har gruppen förhoppningsvis 

inhämtat namn på aktuella leverantörer som gruppen kan undersöka närmare och se hur ex. 

ingenjörerna på Mercedes, Volvo och DAF resonerat i denna klamningsfråga.  

 

Om möjligheten finns kommer gruppen att efterfråga produktprover från dessa leverantörer 

så att gruppen kan utföra närmare praktiska analyser på artiklar av intresse.  

 

Interna klamningslösningar 

 

Det finns inget enkelt övergripligt sätt att se vilka klamningslösningar som används på Scania 

idag, vilket också är en frågeställning som ligger till grund för detta examensarbete då 

gruppens uppgift även är att söka internt efter lämpliga lösningar. Då det exempelvis kan 
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finnas en lämplig lösning på någon av Scanias avdelningar som även skulle kunna nyttjas av 

NMKA i det här sammanhanget.  

 

 

Motormontering & Chassie 

 

Genom att besöka motor- och chassiemonteringen vill gruppen redogöra vilka andra 

klamningstekniker som idag används för lättare kablage och rör utöver p-klämmor. Samt 

skapa en bild av hur dessa infästningselement upplevs ur montörsynpunkt.  

6.3.3 Ergonomisk analys  

 

Att utföra en ergonomisk utvärdering är ett sätt att minimera risker. Man anpassar 

arbetsuppgiften utefter den mänskliga förmågan och andra ergonomiska villkor, detta leder 

till förbättringar i produktivitet och produktkvalité, även förbättrad säkerhet i yrket och 

hälsa. (Helander, 2006, s22) 

 

I detta fall är det lämpligt att titta på vilka faktorer ang. p-klämman som inte klarar de 

ergonomiska nivåerna enligt SES och följden av detta. Vad är det för kriterier som gör p-

klämman oergonomisk? Hur påverkar de ergonomiska bristerna med p-klämman 

montörerna på motorlinan? skadar de sig, i så fall hur och vad resulterar det i? Detta 

kommer då vara användbar information vid kostnadsanalysen. 

 

Då detta projekt har kommit till på grund av att p-klämman inte klarat SES nivåer på vad som 

är en bra produkt i avseende på ergonomi, är det viktigt att gruppen utför en analys av 

slutkonceptet. För att säkerställa att slutkonceptet är en ergonomiskt godkänd artikel enligt 

SES, då detta är ett av de satta målen för examensarbetet. 

 

6.4  Handledning och möten   

6.4.1 Handledning  
 

Kontinuerlig handledning mellan examensarbetarna och handledarna på Scania och 

högskolan kommer att ske för informationsutbyte och avstämning. Handledningarna och 

mötena ska fungera som stöd för gruppen i form av vägledning och rådgivning i diverse 

frågor och stadier under examensarbetet samt så är det ett sätt för handledarna att ha koll 

på hur arbetet fortskrider.  
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6.4.2 Pulsmöte 

 

Pulsmöte är en aktivitet som sker dagligen i gruppen NMKA som kan ses som ett 

informations- och uppföljningsmöte. Här går man igenom hur det går för konstruktörens 

ärenden på pulstavlan1. Vart i planeringsprocessen dessa är, om man har några avvikelser 

eller eskaleringar, hur arbetsbelastningen är, detta illustreras på en matris med 

arbetsmängden på y- axeln och utmaningsnivån på x-axeln. Man tar upp vilka aktiviteter 

man har för dagen, vilket ärenden fokusen ligger på för tillfället. Till sist upplyser man 

arbetsgruppen om man skulle behöva hjälp eller är tillgänglig för att hjälpa andra. Gruppen 

kommer att medverka i dessa möten för informationsutbyte. 

 

  

                                                 
1
 En beskrivning av pulstavlan erhålls på sidan 23 
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6.5  CAD och Simulering  

6.5.1 3D-Modellering 

 

För konstruktion används Catia V5 och SolidWorks som bistår med möjligheten att rita upp 

och dimensionera 3D-modeller utav utvalda lösningsförslag.  

6.5.2 Simuleringsdriven konstruktion 

 

Genom att nyttja simuleringsverktygen i Catia och SolidWorks har gruppen kunnat arbeta 

iterativt med att utföra ett kvalitativt förbättringsarbete på resp. konstruktion. 

Simuleringsutfallet har bidragit till att identifiera potentiella bristpunkter i konstruktionen så 

att man därefter stegvis kunnat åtgärda eller minska inflytandet av dessa genom 

konstruktionsändringar.  

 

Det klamningskoncept gruppen tar fram kommer att testas mot plastisk deformation med en 

säkerhet på tre, samt mot vibrationsutmattning motsvarande den förväntade livslängden på 

45 000 timmar. Det är även av högsta intresse att klamningskonceptets egenfrekvens 

överskrider 300 Hertz för att undersöka om den kommer att klara av motorns vibrationer. 

 

Materialdata till simuleringarna kommer att inhämtas från de material gruppen funnit som 

lämpliga kandidater. För att styrka trovärdigheten bakom simuleringarna kommer resultaten 

jämföras med utfallet från ett vibrationstest och klämkraftsexperiment.  

6.6 Prototypframställning 

 

Prototyper kommer att tas fram för att möjliggöra monteringsprover av framtagna koncept. 

Monteringsproverna utvisar om det aktuella konceptet är monteringsvänligt eller om det 

finns specifika delar som kräver vidareutveckling.  

 

Dem huvudsakliga kriterierna som ska besvaras är om konceptet kan fästas in på motor och 

uppfylla sin huvudfunktion, samt om det finns risk för att montören över tid ådrar sig skador 

vid upprepad montering. För att avgöra detta så kan Scania bistå med ergonomer som 

specialiserar sig inom denna typ av frågor. Huruvida lämpligt ett koncept bedöms med hjälp 

av Scania ergonomisk standard (SES).    

 

Till förfogande för framställning av friformningsmodeller har gruppen Scanias 

friformningsverkstad som tar emot beställningar samt en 3D-printer som är belägen i 

verkstaden på Mälardalens högskola.   
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6.7 Material och tillverkning  

6.7.1 Materialkrav  

 

För att skapa förståelse för vilka materialkaraktäristiska krav som ställs på olika sektioner av 

motorn kommer Scania-standarden på närbelägna artiklar undersökas, så som 

värmestrålning, kemikalieexponering etc. Med denna information som grund kommer det 

vara möjligt att fram ett koncept som uppfyller de krav som den omgivande miljön ställer. 

 

Beslut om material och tillverkningsmetod bör ske i korrelation med varandra då dessa 

faktorer till stor del är beroende utav varandra.  

 

Val av material bör baseras på de kriterier som omnämnts i kravspecifikationen. I vissa 

sammanhang inleder man med att besluta om tillverkningsmetod och väljer därefter 

material.  

Vid val av material är det tre faktorer som är styrande: 

 

 Vilka egenskaper bör produkten ha och klarar det tilltänkta materialet att tillmötesgå 

dessa krav? 

 Tillåter det tilltänkta materialvalet att bearbetas och formges i enighet med den 

eftersträvade konstruktionen? 

 Finns det möjlighet att anskaffa materialet till rätt pris samt tillverka inom den 

angivna tidsplanen? 

 

Som konstruktör saknar man förutsättningar att ha full kännedom om alla de material som 

finns tillgängliga och potentiellt kan överensstämma med de efterfrågade egenskaperna. Det 

finns dock ett antal hjälpmedel som kan assistera vid val av material, ex. verktyg, 

datorprogram och materialkonsulter.  
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6.7.2 CES SELECTOR  

 

CES Selector är ett datorprogram som erbjuder materialexperter och 

produktutvecklingsteam möjligheten att hitta och jämföra olika konstruktionsmaterial 

baserat på angivna materialkriterier som t.ex. inköpspris, E-modul, brottgräns, 

temperaturbeständighet, kemikalieresistans etc. (Grantadesign.com, 2013) 

 

I exemplet nedan går det att urskilja en graf som programmet genererat utifrån angivna krav 

på materialegenskaper. Y-axeln anger brottgräns och X-axeln anger densitet, varje cirkel 

motsvarar ett material och illustrerar det aktuella materialets samband mellan brottgräns 

och densitet. Detta ger sedermera konstruktören möjlighet att jämföra material sinsemellan 

varandra.   

 

Det diagonala sträcket fungerar som ett filter som man kan justera för att t.ex. särskilja de 

fyra material som har lämpligast samband mellan brottgräns och densitet som i exemplet 

nedan.    

 

 
 

  

De material som ligger ovan 
diagonalen uppfyller det 
samband är angett och är därför i 
färg. 

De material som inte uppfyller 
sambandet är gråmarkerade. 

Figur 10: CES selector diagram  
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6.7.3 Konstruera i plast 

 

Plaster kontra metaller 

 

Det är idag vanligt att konstruktörer strävar mot att ersätta metalldetaljer med plastdetaljer. 

Det är då många som inte tar i hänsyn att man rakt av inte kan byta från metall till plast utan 

att man även måste utföra konstruktionsändringar. (Bruder, 2008, s. 2-18) 

 

Metaller har generellt högre: 

 Densitet  

 Maximal användningstemperatur 

 Styvhet och styrka 

 Elektrisk ledningsförmåga 

 

Plast har dock bättre: 

 Mekanisk dämpning 

 Värmeutvidgning 

 Brottöjning och seghet 

 

 
              

 

 

 

 

 

 

Figur 11: Illustration av plast-tillsatser och dess 
egenskaper. (Hasenhauer, J., Kuper, D., Laumeyer, J. 
E. and Welsh, I. 2007) 
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Figur 13: Samband mellan sträckgräns och E-modul. 
(Hasenhauer, J., Kuper, D., Laumeyer, J. E. and Welsh, I. 
2007) 
 

Figur 12: Materialjämförelse mellan Plaster/Metaller. (Bruder, 2008, s. 2-18)  
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Konstruktionskriterier plaster 

 

Plaster har andra konstruktionskriterier än metaller, dessa bör tas i hänsyn då man önskar 

ersätta metall med plast.  

 

 Olinjär belastningskurva, vilket ger en mer komplicerad hållfasthetsberäkning 

 Anisotropiskt beteende vilket betyder att materialet har olika egenskaper i olika 

riktningar. Vilket kräver noggrannhet vid val av ingjötsplacering 

 Temperaturberoende vilket kräver god kännedom om materialets maximala 

användningstemperatur samt under hur lång tid materialet klarar denna temperatur 

 Tidsberoende belastningskurva med hänsyn på faktorer som krypning och relaxation 

 Hastighetsberoende egenskaper vilket kräver noggranna studier av belastningsfall 

och slaghastighet m.m.  

 Miljöberoende egenskaper, då materialets egenskaper är beroende av fukthalt, 

kemikaliepåverkan och strålning(UV) 

 

Fördelar plaster 

 

 Lätta att forma och bearbeta med kostnadseffektiva metoder. 

 Lätta att infärga, finns därmed inget behov av ytbehandling 

 Lätta att sammanfoga (snäppen, självgängande skruv eller svets) 

 Lätta att återvinna (Termoplaster) 

 

 
Figur 14: Karaktäristisk spänningskurva för stål/plast. 
(Bruder, 2008, s. 2-18) 
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Figur 15: Omgivande faktorer som påverkar 
konstruktionen. (Hasenhauer, J., Kuper, D., Laumeyer, J. 
E. and Welsh, I. 2007) 
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Miljövänliga aspekter 

 
 

  

 

Fördelar med termoplaster 

 De kan smältas och återanvändas 

 De kan återskapas kemiskt och därmed utgöra råvara för nytt plastmaterial 

 Högt energivärde vid förbränning 

Förutsättningar för återvinning 

 Få antal komponenter 

 Tillverkad i få material (Helst ett standardmaterial) 

 Märkt med material-ID för identifikation 

 Lättrengjord 

 

Godstjocklek 

 

Vid beslut av godstjocklek ska man ta belastningsfall och omgivande faktorer i hänsyn 

(temperatur, fukt, kemikalier, solljus etc. ). Överlag är det en omdömesfråga vilken 

godstjocklek man bör använda sig av då den samtidigt bör vara tillräckligt tunn för att: 

 Klara viktkraven 

 Klara kostnadskraven 

 Kunna kylas effektivt vid formsprutningen 

 

Men tillräckligt tjock för att: 

 Klara funktionskraven 

 Klara hantering och transport 

 Klara sammanfogning och service 

 Kunna fyllas lätt i formverktyget vid formsprutning 

 Lätt stötas ur verktyget 

Figur 16: Miljöaspekter ang. återvinning av plast. (Bruder, 2008, s. 2-18) 
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Det är av starkt intresse att man håller en jämn godstjocklek med max 15 % variation, 

eftersom den påverkar formkrympningen så att desto tjockare väggen är desto högre 

formkrympning.  

 

Variationer i godstjocklek i en detalj kan medföra att det uppstår inre spänningar mellan 

detaljens olika partier vilket kan resultera i att detaljen blir skev. 

 

Normalt sett brukar intervallet för godstjocklek gällande formsprutning befinna sig inom 

intervallet 1.5 - 4 mm. Går man under 1.5 mm kan det vara svårt för många material att fylla 

detaljen. Går man över 4 mm resulterar det i långa cykeltider och därmed en hög 

produktionskostnad.  

 

 

 

Skarpa hörn 

 

Man ska undvika skarpa hörn då det riskerar att uppstå brottanvisningar i plaster när man 

använder för små hörnradier. En lämplig tumregel är att man ska göra hörnradien minst lika 

stor som halva godstjockleken. Om hörnradien angetts en mindre värde riskerar man att 

spänningskoncentrationsfaktorn blir alltför hög och detaljen kan gå sönder även vid måttlig 

belastning.  

  

Figur 17: Samband mellan krymp och varierande godstjocklek. 
(Bruder, 2008, s. 2-18) 
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Figur 18: Radie och spänningskoncentrationsfaktor. (Bruder, 2008, s. 
2-18) 
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Nedan har vi en provstav i acetalplast med två skåror, varav den ena har en V-formad skåra 

och den andra en U-formad skåra. Kraften som krävs för att bryta den U-formade skåran är 

ca.9 ggr så stor som kraften för att bryta den V-formade skåran.   

 

 
 

 

 

Öka materialstyvhet med hjälp ribbor 

 

Generella riktlinjer för att öka styvheten hos en plast är följande: 

 

 Öka väggtjockleken  

 Öka E-modulen hos materialet d.v.s. armeringen 

 Lägga till ribbor i konstruktionen 

 

I de fall som dessa åtgärder bedöms som otillräckliga för att öka styvheten rekommenderas 

att en annan plast med högre styvhet (E-modul) väljs. Det vanligaste är att man väljer en 

plast med högre fiberinnehåll (vanligtvis glasfiber). Under förutsättningen att man behåller 

samma väggtjocklek kommer man uppleva en linjär ökning av styvheten. 

 

Ett annat, effektivare sätt är att använda sig av ribbor i konstruktionen för att öka styvheten. 

Styvhetsökningen kommer bli ett resultat av ökningen i tröghetsmoment.  

 

Konstruktionsbegränsningar ribbor 

 

Genom att höja ribbans höjd och tjocklek kan man erhålla ett högre tröghetsmoment. I 

konstruktionsplaster för stora ribbor kan det leda till allvarliga problem som sjunkmärken, 

porositet och skevning. Om exempelvis ribban är för hög så är risken stor att den bucklar sig 

vid belastning. Med hänvisning till dessa effekter är det viktigt att ribbans dimensioner håller 

sig inom rimliga gränser.  

 

  

Figur 19: Provstav i acetalplast med skåror. (Bruder, 2008, s. 2-18) 
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I syftet att underlätta utstötningen av plastdetaljen vid formsprutning är det viktigt att man 

har en s.k. släppningsvinkel på ribban. Släppningsvinkeln bör dimensioneras med hänsyn på 

ribbans höjd samt vilket material man använder.  

Vid mekanisk belastning av en ribb-konstruktion blir oftast belastningen som högst vid 

ribbans fot. Som omnämndes tidigare gäller då här att man har tillräcklig hörnradie.  

 
 

 

                     

 

Figur 21: Ribbkonstruktion och hållfasthet.  (Bruder, 2008, s. 2-18) 
 

 

Figur 20: Ribbor och sjunkmärken. (Bruder, 2008, s. 2-18) 
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Rätt ribbmönster 

 

Ribbornas placering bör optimeras för att uppnå en godtycklig konstruktion. I exemplet ovan 

illustreras hur man iterativt kan arbeta för att förbättra hållfastheten hos detaljen. Under 

övergången från vänster till höger har konstruktionen blivit 30 gånger styvare. Ett stolsben 

av aluminium kan vara konstruerad enl. bilden till vänster men ett stolsben utav plast brukar 

liknas bilden längst till höger. Detta är ett exempel på vilken radikal omkonstruktion man 

måste göra för att kunna ersätta metall med plast.  

 

När en ribba är kopplad till ytterväggen finns risk för sjunkmärken på ytterväggen.  

Riskerna för detta kan reduceras genom att göra följande: 

 Göra ribban tillräckligt tunn (> ½ godstjockleken) 

 Undvika godsanhopningar vid ribbmöten 

 Etsa ytan eller välja en ljusare färg på produkten 

 

 

 
 

 

Ingöten  

 

Ingötningen är området där man sprutar in plasten i formsprutningsverktyget.  

Konstruktörer beblandar sig sällan i frågan om var ingötningen ska ske utan överlåter det 

istället till verktygsmakaren vilket kan orsaka problem då verktygsmakaren sällan är fullt 

insatt i kravspecifikationen. Detta leder tidvis till att detaljen efter att den producerats ej 

tillmötesgår kravspecifikationen. Konstruktörens ansvar bör inte sluta efter att utformningen 

och hållfasthetsberäkningarna är utförda utan även se till att antalet ingötspositioner är 

tillräckliga, att dem är rätt positionerade och att insprutningen sker jämnt fördelat.  

Figur 22: Ribbmönster. (Bruder, 2008, s. 2-18) 
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Dimensionering av ingötningen påverkar följande faktorer: 

 Fyllningsförlopp (flytvägar och flytlängder) 

 Produktdimension/toleranser (formkrymp) 

 Skevning (inbyggda spänningar) 

 

 

 

Nedanstående bild visar en 25 gångers förstoring på en tunn skiva acetalplast belyst i 

polariserat ljus. I nederkant kan man urskilja ingötningspunkten och i ovankant finner man 

sammanflytningslinjen. Ingötningen och sammanflytningslinjen bildar tillsammans 

plastdetaljens svagaste punkter.  

 

 
 

 

 
                       

 

 

 

 

Figur 24: Porstruktur och ingötssamband. (Bruder, 2008, s. 2-18) 
 

Figur 23: Ingötspunkt och sammanflytningslinje. 
(Bruder, 2008, s. 2-18) 
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Konstruktionskriterier ingötning 

 

 Placera ingötningspunkten vid den tjockaste väggen i syftet att kunna fylla upp 

detaljen tillräckligt så att den får bra struktur (Se figur 24) 

 Placera inte ingötningspunkten i områden med hög belastning 

 Undvik konformade ingjutningspunkter för delkristallina konstruktionsplaster 

(Acetalplast, Nylon, Polyester PBT och PET).  

 Ett för litet ingöt förhindrar jämn packning av detaljen sen riskerar man även 

skjuvningsproblem (delaminering, ytmärken eller fibergenomslag) vid 

fyllningsförloppet. Det gäller i huvudsak vid hög insprutningshastighet. 
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Konstruktionskriterier sammanflytningslinjer 

 

 Man får en sammanflytningslinje under förutsättningen att man har fler än en 

ingötningspunkt. 

 Det uppstår en sammanflytningslinje efter varje hålighet 

 Försök hålla ett lågt antal sammanflytningslinjer eller i bästa fall inga 

 Undvik att orsaka sammanflytningslinjer i områden med hög belastning 

 När det gäller plaster som är armerade påverkar placering av ingötningspunkten 

risken för skevning 

 

 

           
 

 Figur 25: Sammanflytningslinjer och håligheter. (Bruder, 2008, s. 2-18) 
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Konstruktionskriterier toleranser  

 

Formsprutade detaljer kan ej uppnå lika goda toleranser som sin motsvarighet i metall som 

maskinbearbetats. Även om denna kännedom är välspridd så uppstår hela tiden situationer 

där man överskattat toleransen hos plast vilket då leder till högre kostnader. Plasten 

egenskaper påverkar den slutgiltiga toleransen hos plastdetaljen.  

 

 Toleranser vid verktygsframställning 

 Toleranser vid formsprutning 

 Toleranser hos plastråvaran (glasfiberhalt etc.) 

 Skevning hos detaljen är beroende utav: 

o Formkryp 

o Efterkryp 

o Detaljens utformning (Varierande väggtjocklek etc.) 

o Flödesorientering 

o Inbyggda spänningar 

o Varierande kylning i verktyget 

 Måttvariationer på den färdiga detaljen m.a.p. 

o Fuktabsorption 

o Värmeutvidgning (plaster kan ha 10 ggr högre än metaller) 

 

Försök undvika att ha högre toleranser än vad som krävs för att upphålla detaljens funktion. 

Normalt accepterade toleranser för kostnadseffektiv produktion 0.25-0.30 % avvikelse från 

nominellt mått. Men detta varierar beroende på vilken applikation plastdetaljen är avsedd 

för. (Bruder, 2008, s. 2-18) 
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6.8  Kostnadsanalys  

6.8.1 Kostnadssimulator 
 

I syftet att få en snabb inblick i vad ett koncept kan tänkas kosta kommer gruppen använda 

en webbaserad kostnadssimulator vid namn custompartnet.com. Baserat på ingångsdata 

från konstruktionen, produktionen och seriestorleken så går det att ta fram uppgifter på vad 

den aktuella artikeln kan tänkas kosta.  

6.8.2 Konsultation 

 

Gruppen kommer att utföra prisuppskattningar på konkurrentlösningar och det egna 

klamningskoncept med hjälp av specialister så som cost engineers, inköpare och 

materialexperter. Scania publicerar en rapport på inköpspriser på råmaterial varje kvartal 

som ger en god indikation på vad priset för flertalet konstruktionsmaterial ligger på.  

 

 

 

 

 

Figur 26: Tolerans och kostnadssamband. 
(Bruder, 2008, s. 2-18) 
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6.9 Produktutvecklingsverktyg 
 

6.9.1 Teknisk kravspecifikation  

 

En teknisk kravspecifikation kan definieras som en typ av kontrakt som upprättas mellan 

uppdragsgivare och projektgrupp. Det är till projektets fördel om man i början av skapandet 

av den tekniska kravspecifikationen eller innan tar reda på vad kunden vill ha och vad som 

redan finns på marknaden, detta i form av marknads- och konkurrensanalyser. Marknadens 

behov och krav viktas sedan i kvalitetshuset för att sedan resultera i produktkrav som tas 

med i kravspecifikationen. Kravspecifikationen skall även innehålla villkor och förutsättningar 

för projektet, viktiga datum i tidplanen, information om priser med mera.  

En välgjord kravspecifikation ska ge en tydlig inblick för berörda parter i projektet om vad 

som förväntas av produkten och projekt. (Rolf Lövgren, ”Förstå problemet och utveckla 

kravspec”, 2013-09-26) 

 

6.9.2 Funktionsanalys 

 

En funktionsanalys är ett sätt att dokumentera en produkts tänkta funktioner. Den definierar 

huvudfunktionen med produkten, detta för att förstå syftet med produkten. 

Huvudfunktionen uppnås genom delfunktioner som i sin tur kan utgöras av stödfunktioner. 

Om en delfunktions underfunktion tas bort kommer delfunktionen inte att fungera och inte 

heller huvudfunktionen som för att fungera korrekt är beroende av delfunktionen.  För att 

tillföra produkten ett mervärde finns stödfunktioner, dessa är inte nödvändiga för att 

produkten ska fungera, utan gör produkten mer attraktiv. En kombination av ett verb och 

substantiv används för att beskriva en funktion. 

 (Rolf Lövgren, ”Konceptgenereringsprocessen”, 2013-09-26) 

 

Ett sätt att illustrera funktionsanalysen är genom ett så kallat funktionsträd med 

huvudfunktionen överst i hierarkin med delfunktioner under sig. Se figur 27 

 

 

 

 

  

Figur 27: Funktionsträd (wikipedia, 2013) 
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6.9.3 CAD 
 

CAD står för Computer Aided Design på svenska översatt till datorstöddesign och är ett 

hjälpmedel att med datorn skapa, modifiera, optimera samt analysera design i antingen 2D 

eller 3D. Med CAD-program kan man på ett smidigt sätt illustrera idéer mellan exempelvis 

formgivare och tillverkare. 

Ritningarna som skapas i CAD-programmen är viktiga underlag vid tillverkningen. Man kan 

till exempel tillverka en modell eller produkt med hjälp av datoriserade fräsar och 3D 

skrivare genom att göra om CAD-filerna till STL och sedan integrera dessa med tillverknings 

verktyget. (Ullman, 2010, s. 118-119). 

 

6.9.4 DFA 

 

DFA- Design For Assembly. DFA implementeras för att få fram ett bra system för montering 

av produkter. Målet med DFA är att förenkla delar av produkten eller hela produkten så att 

kostnaden för sammanställningen reducerad. En följd av detta brukar bli bättre kvalité, 

reabilitet och reducering av produktionsverktyg. (Ryserson, 2013-09-30) 

 

6.9.5 DFM 

 

Design for Manufacturing innebär produktutveckling med avseende på tillverkning.  DFA 

tillämpas genom att man tar till hänsyn till tillverkningsmetoder för att komma fram till bra 

produkt som också är lättillverkad och billig ta fram. Målet är att sänka 

produktionskostnaderna genom att underlätta produktionen av komponenter. 

DFM tillämpas efter att koncept har tagits fram och genom ett kontinuerlig användande av 

DFM minkar man risken att i slutet av processen att ändra designen. DFM kan också 

användas tillsammans med DFA. (Rolf Lövgren, ”Produktutvärdering map produktion”, 2013-

09-30). 

 

6.9.6 DFE 

 

DFE, design for ergonomics fokuserar på kompabiliteten av föremål och miljöer med 

människorna som använder dem. Ergonomisk design är en människocentrerad design med 

fokus på användbarhet. Det syftar till att se till att mänskliga begränsningar och möjligheter 

uppfylls och stöds av design alternativ. I en ergonomisk miljö kommer utrustning och 

arbetsuppgifter anpassas till utövaren. (wisegeek, 2013-10-01) 
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6.9.7 Pughs matris 
 

Pughs matris är metod för att på ett så objektivt och systematiskt sätt som möjligt välja det 

bästa konceptet av flera möjliga koncept. För att kunna utföra en Pughs matris måste man 

ha kommit fram till ett flertal koncept. Sedan utse en referens som koncepten skall jämföras 

mot. Referensen kan vara en egen befintlig lösning, en konkurrents produkt, eller ett av de 

egna koncepten. De egna koncepten jämförs mot referensen och tilldelas därefter ett heltal 

mellan två och minus två som baseras på hur de löser samma problem gentemot referensen.  

 

På så sätt kan man få fram ett starkt, vinnande koncept samt en inblick i vad som eventuellt 

måste förbättras med koncepten. 

 

 

6.9.8 QFD- Quality Function Deployment 

 

För att skapa en produkt som målgruppen uppskattar, kräver det att man förstår vad kunden 

vill ha, att man sätter kundens behov och förväntningar i centrum. QFD är en förkortning för 

Quality Function Deployment, på svenska kan man kalla det kundcentrerad planering och 

kan definieras som en metod för att utveckla designkvalité med mål att tillfredsställa 

kunden. Genom att ta reda på kundens krav på en produkt och sedan översätta dessa till 

produktkrav kan de implementeras i produkten. (Ullman, 2010, s. 145). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sida 52 (152) 
 

6.9.9 FMEA 

 

FMEA är en förkortning för Failure Mode Effect Analysis, på svenska översatt till 

feleffektsanalys. Det är en metod där man systematisk tar reda på potentiella felrisker som 

kan uppstå på exempelvis en produkt eller process och sedan analyserar dessa, varför 

uppstår de och vad kan de resultera i. Detta görs för att undvika modifieringar allt för sent i 

PU-processen, innan det blir allt för kostsamt. Det är av stor vikt att ta fram en produkt som 

är säker för slutanvändaren och att den besitter en god kvalité är användarvänlig och 

tillförlitlig. (Ullman, 2010, 350-353) 
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7. Tillämpad lösningsmetodik 

 

 Nedan illustreras den process gruppen kommer att tillämpa i detta examensarbete.

 

  Figur 28: Gruppens lösningsprocess 
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7.1 Information och definieringsfas 
 

I detta avsnitt presenteras vad som utförts i den första fasen av den tillämpade 

lösningsmetodiken som är information- och definieringsfasen. 

7.1.1 Introduktion på Scania  
 

Vistelsen på Scania inleddes med en introduktion av gruppens handledare Johan Arvidsson 

samt en rundvandring i byggnad 150, motormonteringen. Följt utav utdelning av dokument i 

form av en mapp med generell information om Scania för nyanställda.  

Därefter inackorderades gruppen i ett kontorslandskap som utgörs av s.k. kvadranter som är 

avskärmade områden, innehållande fyra kontorsplatser vardera. Samt utdelning av teknisk 

utrustning däribland en stationär dator och en mobiltelefon. 

  

Generellt fotograferingsförbud råder på produktionsanläggningen såvida man inte innehar 

ett fotograferingstillstånd. Men i rollen som examensarbetare har man vanligtvis tillstånd, 

dock enbart muntligt. Ifall någon i gruppen skulle bli ifrågasatt så rekommenderas gruppen 

att hänvisa till gruppchefen för NMKA Anna Andersson för utfärdande av skriftligt tillstånd.  

Personligt passerkort med foto utdelades till gruppen inom loppet av två dagar vilket 

möjliggjorde smidig passage genom Scanias olika byggnadskomplex. 

 

 Gruppen har fria möjligheter att gå ut och observera produktionen under förutsättningen 

att gruppen ej stör operatörerna eller orsakar driftstopp. Gruppen sätter även upp ett 

stående möte på onsdagar varje vecka där gruppen utvärderar och reflekterar kring arbetet 

med examensarbetet tillsammans med handledare och chef.  

 

7.1.2 Definiera problem  

7.1.2.1 Kravspecifikation 
 

Vid uppstarten av projektet att fasa ut p-klämman på Scanias monteringslina upprättades en 

prioriteringslista av J. Arvidsson tillsammans med motorberedare. Prioriteringslistan är ett 

dokument med uppställda krav och önskemål på klamningskonceptet i prioriterande 

ordning(Ref. till bilaga 2). Gruppen har haft detta dokument som underlag vid skapandet av 

en egen kravspecifikation avsedd för examensarbetets kriterier med inriktning mot lättare 

kablage.  

 

Kraven har utvecklats i takt med att mer detaljerad information uppkommit vilket har lett till 

att generella krav kunnat brytas ner och i hög utsträckning specificeras till mätetal. Det är 

önskvärt att försöka översätta subjektiva faktorer till mätbara faktorer då man i högre grad 

kan utvärdera om mot slutkonceptet.  
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Under utvecklingsprocessen har framtagna förslag kontrollerats gentemot 

kravspecifikationen för att bekräfta att kraven uppfylls. Uppfylls de inte har detaljer eller 

koncept ombearbetats tills önskvärt resultat framställts. Se bilaga 1 för kravspecifikation. 

 

7.1.2.2 Funktionsanalys  
 

En funktionsanalys togs fram i syftet att göra klamningskonceptets funktioner listade och 

mer grafiskt lättöverskådliga. 

 
 

 

7.1.3 Förslag på ersättare till p-klämman  
 

Gruppen har fått kännedom om att man tagit fram förslag för ersättare för p-klämman. Som 

en del i informations- och definieringsfasen har gruppen undersökt närmare i detta för att 

veta vad som gjorts och vad som hänt med dessa förslag. 

 

Som tidigare nämnts i rapporten pågår ett projekt parallellt med detta examensarbete som 

går ut på ta fram en klämma som ersätter p-klämmor för stålrör på motorn. I samband med 

projektet har man kommit fram till ett resultat. Resultatet är en ledad klämma som tack vare 

leden eliminerar problemet med höga förslutningskrafter. Nedan visas en bild på den ledade 

klämman. 

Figur 29: Funktionsanalys över klamningskonceptet funktioner 
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Figur 31: Förslag 1, stängd 
(Arvidsson, J. 2013) 

Figur 32: Förslag 33, öppen 
(Arvidsson, J. 2013) 

Figur 33: Hydacs ovala klämma i PP 
(hydacusa, 2013) 

Figur 34: Förslag 2 
(Arvidsson, J. 2013) 

Bild 35: Förslag 2  
(Arvidsson, J. 2013) 

 
Nedan presenteras de framtagna förslag på klämmor som var tänkta att ersätta p-klämman 

men som man av något eller några skäl inte gått vidare med.   

 

Förslag 1 

 

 

Förslag är 1 är en klämma med led inspirerad av Hydacs ovala klämma i polypropen. Det som 

var bra med denna klämma var att den skulle vara enkel att montera, det krävs inte stor 

kraft att försluta den. Men den hade varit för dyr att ta fram då det krävs en specifik klämma 

för varje rör och slang diameter och den kan inte klämma flera klamningsobjekt samtidigt. 

 

Förslag 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 30: Ledad p- klämma 
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Figur 38: Förslag 4 Figur 39: Förslag 5 

Figur 36: Förslag 3 
(Bergman, M. 2008) 

Figur 37: Gummilister 
(Bergman, M. 2008) 
 

Förslag 2 är en klämma av två strängpressade aluminiumprofiler med en gummidämpning 

som även fungerar som led mellan aluminiumprofilerna. I likhet med förslag 1 är den enkel 

att montera då förslutningskraften är låg.  Även denna kan endast klamma rör i den 

diameter klämman är anpassad för, alltså krävs ett flertal klämmor för är täcka in alla 

rördiametrar. Den kan heller inte klamma mer en ett klamningsobjekt. Kostaden för hela 

klämman ligger långt över det som var acceptabelt. Detta koncept är framtaget av en 

konstruktör på Scania. 

 

Förslag 3  

 

 

Förslag 3 är en form av p-klämma där man avlägsnat material i böjen för en lättare 

förslutning av klämman. Man har även tagit fram alternativ för gummilisten som fungerar 

som dämpning. Gumilisten till vänster är den som finns på marknaden i dag och som är 

något knepig att montera på klämman. Listen i mitten och den högra är framtagna förslag på 

lister som trycks fast i klämman för en enklare montering av listen.  

 

Förslag 4 och 5 
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Figur 40: Klämmor som förslag 4 och 5 skulle ersätta 

Förslag 4 och 5 är klämmor i plasten POM. Dessa fästet med grantoppar genom att trycka 

fast den i motorn, således finns ingen förslutningskraft men däremot krävs en tryckkraft. 

Enligt SES måste tryckytan ha en area på 1,5*1,5 cm för att vara godkänd, vilket den har. 

Dessa klämmor togs fram för att ersätta p-klämmorna på avluftningsnätet se figur 41. 

Upphovsmannen till detta förslag är en konstruktör på Scania. Det är okänt varför man inte 

gick vidare med denna. 

 

Tack vare den här undersökningen har gruppen fått en bättre förståelse i hur svårt det är att 

komma fram till ett resultat som uppfyller alla de krav man satt på ersättaren för p-

klämman. Även en insikt i vad det finns för problem att ta hänsyn till vid framtagandet av 

konceptet. 
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7.1.4 Aktuella klamningspositioner 
 

Gruppen har kartlagt de klamningspositioner som är aktuella för detta examensarbete. Alltså 

de ställen där en p-klämma omsluter kablage, slangar och plaströr på raka motorer. Detta för 

att det framtagna konceptet ska integrera väl med omgivande miljö samt för att gruppen ska 

kunna räkna fram ett årsbehov av klamningskonceptet. 

Då det finns flera olika utföranden av en motortyp är det inte möjligt att gruppen ska 

kartlägga klamningspositionerna för alla utföranden.  Gruppen har tittat på de 

motorutföranden som är vanligt förekommande. I sin helhet skiljer de inte motorerna sig åt 

när det gäller klämningsutförandet så länge det är av samma motortyp. 

 

Potentiella klamningspositioner där gruppens framtagna klamningskoncept kan ersätta P-

klämman har diskuterats tillsammans med en av gruppens handledare på företaget vid namn 

Christer Östergård som sitter på NMCE, avdelningen som ansvarar för kablagedragningar på 

motor. Klamningskonceptet bör komma i minst två utföranden där en variant har ett 

infästningshål anpassat för M6-skruv med fläns och den andra varianten infästningshål för 

en M8-skruv med fläns. 
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Figur 41: En P-klämma med 
diametern 22mm 

Figur 42: En P-klämma med 
diametern10 mm 

Figur 43: En P-klämma med 
diametern 12 mm 

P-klämmor och klamningspositioner på DC 13 112 L01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På motorer med fem resp. sex cylindrar så är majoriteten av infästningsområdena anpassade 

för M6-skruvar i kontrast till de motorer med åtta cylindrar som i huvudsak har 

infästningsområden med M8-skruvar.   

 

 

7.1.5 Externa lösningar  

7.1.5.1 Marknadsanalys 
 

En analys av marknaden genomfördes där gruppen sökte genom internet och 

produktkataloger efter olika klamningslösningar som kan tänkas tillfredställa produktkraven.   
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Figur 44: Illustration av handled 
(kiropraktorklinik.wordpress, 2014) 

Genom marknadsanalysen fick gruppen god produktkännedom om vilka klamningstekniker 

som används inom olika områden, som ex. fordon, elektronik, VVS och andra framstående 

aktörer. 

 

Gruppen efterfrågade provdetaljer från de ledande aktörerna inom klamning av kablage på 

den europeiska och amerikanska marknaden, bl.a. HellermanTyton, Panduit i Europa och 

Cobra ties i USA. Provexemplaren gav gruppen möjligheten att närmare studera 

produkternas tekniska egenskaper och användning.  

 

En sammanställning på de artiklar som granskades under marknadsanalysen finns samlade i 

bilaga 12. Gruppen inhämtade även information från ett  examensarbete benämnt " Fatigue 

testing of pipeclamps" av Luca Tettamanti. Informationsutdraget gruppen nyttjade 

återfinnes i bilaga 4. 

7.1.6 Ergonomisk analys  

7.1.6.1 Möte med ergonomer 
 

Gruppen hade ett möte med ergonomen Patrik Antonsson för att få information om 

ergonomi generellt samt ergonomin om konstruktioner och i produktion.   

Tack vare detta möte fick gruppen en tydligare bild i vad man tittar på när man utvärderar 

ergonomin kring en konstruktion. Samt en inblick i vilka problem montering av p-klämman 

tillbringar montörerna.  Att det krävs en stor kraft att sluta p- klämman belastar lederna i 

handen och handlederna speciellt tumleden och karpaltunneln, vilket kan skada tummen 

efter en lägre tid eller leda till karpaltunnelsyndrom(P. Antonsson, 2013-10-03). Krafterna 

som krävs för sluta p-klämman kan uppgå till så mycket som 100 N. Detta var för gruppen 

användbar information senare i arbete inte minst vid konceptframtagningen. 

 

Karpaltunnelsyndrom  

 

"Karpaltunneln är en kanal som bildas mellan flera ben och ett 

kraftigt ledband i handloven. Genom den går en viktig nerv, 

medianus nerven och senor till fingrarnas muskler. 

Karpaltunnelsyndrom orsakas av att utrymmet minskat och 

medianus nerven och senorna kommit i kläm. Om trycket är 

kraftigt eller långvarigt kan nerven skadas. 

Karpaltunnelsyndrom kan innebära ett hinder i vardagen, om 

man får nedsatt känsel, får ont eller blir fumlig." 

- (1177, 2014-01-10) 
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1. Inledningsvis så har röret som p-

klämman skall fästas in på monterats i 

anslutning till motorblocket.  Motorn 

är i detta fall en 6-cylindrig Euro 6 

DC13 107 L01. 

2. I nästföljande steg så plockar montören upp 
en p-klämma av aktuell diameter från 
närliggande hyllrad och monterar den 
rörledningen vi ser på bild. Genom att med hjälp 
av sina fingrar anpassa p-klämmans bygel så att 
den omsluter rörets cylindriska form. Det är just 
detta moment som är påfrestande för 
montörens ergonomi i längre utsträckning.  

3. När p-klämman placerats på röret så 
monteras skruven genom att montören 
manuellt med hjälp av skruvmejsel drar åt 
skruven så att den gängas in korrekt och 
tar upp belastningen av kablaget.  
 
 

7.1.6.2 Monteringsmoment för p-klämman 
 

För att förstå de ergonomiska problemen med p-klämman när den monteras har gruppen 

undersökt monteringsprocessen för p-klämman. 
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4. Därefter dras skruven åt fullständigt med hjälp 
av monteringsstationens eldrivna skruvdragare. 
Skruvdragarens åtdragningsmoment varierar 
beroende på vilket skruvmunstycke montören 
använder. P-klämmor fästs in med sexkantsskruvar 
med fläns. Dessa skruvar förekommer i M6 resp. 
M8 beroende på kraven på hållfasthet på 
klämmans applikationsområde. 
Åtdragningsmomentet för M6 och M8 är 9,5 Nm 
resp. 24 Nm.  
(Monteringsmoment - Speciella, 2013, p. 3) 
  

5. Detta innebär följaktligen 
att klämman är installerad.  
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7.1.7 Analys av konkurrentbilar  
 

För att skapa en uppfattning om vilka tekniska lösningar konkurrenterna har för infästning av 

kablage upprättades kontakt med konstruktionsgruppen YDVB som ansvarar över 

provbilsflottan som innehåller lastbilar från konkurrenterna.  

 

Ingmar Forsblom bistod gruppen i administrativa frågor gällande tillträde av lastbilarna. 

Sapra Guardeep hjälpte gruppen med tekniska frågor. Roger Palm assisterade med 

tippningen av hytt.  

7.1.7.1 Mercedes Actros IV 1843 LS 
 

På Mercedes motorn fanns en rad olika klamningslösningar varav en avsevärd andel i plast. I 

konstrast till Scanias motorer där plastlösningar än så länge är blygsamt representerade så 

har Mercedes hela konstellationer av plastklämmor på motor.  

 

 
 

 

 

Nedan observerades ett antal s.k. grantoppar på Mercedesmotorns avluftningsrör. I 

anslutning till grantopparna har dem buntband av icke konventionell typ. Istället har dem en 

typ av buntband som har ett "Stege"-mönster. 

 

Figur 45: Mercedes Actros IV 1843 LS 
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Grantoppar används även i högtemperaturapplikationer, som går att urskilja i nedanstående 

bild till vänster, grantoppen är gråfärgad och inte svart. Vilket skulle kunna indikera att den 

är tillverkad i Polyamid 46 som är en konstruktionsplast av högre kvalité, den har en högre 

temperaturbeständighet än det svarta materialet i den andra grantoppen som är PA66. 

Grantoppen används även till grövre stålrör vilket antyder att den även kan fungera i tyngre 

applikationer. 

 

     
 

 

 

 

 

Figur 46: Buntband på Mercedes Actros IV 1843 
LS 

Figur 47: Buntband på Mercedes Actros IV 1843 
LS 

Figur 48 och 49: Grantoppar på Mercedes 
Actros IV 1843 LS 
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7.1.7.2 Volvo FH 460 Globetr XL 
 

På denna Volvo-motor finns ett antal klamningsalternativ i plast representerade, gruppen 

kommer ta upp en sammanfattning om dessa i följande text. 

 

 

 
 

 

Grantopp med tillhörande buntband tycks användas på flertalet positioner dock enbart med 

en maxlast på två kablar per grantopp. Värt att notera är även att buntbandet fästs in på s.k. 

"duschslangar" utan någon form av isolering för att ex. motverka nötning på kablaget från 

buntbandet.  

 

 

    

Figur 50: Volvo FH 460 Globetr XL motor  

Figur 51 och 52: Buntband på Volvo FH 460 Globetr XL motor 
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På Volvo-motorn fanns ett klamningskoncept som fångande gruppens intresse då det är ett 

klamningskoncept i plast om fästs in med hjälp av skruv. Dessutom sitter ett buntband i 

anslutning till klämman vilket möjliggör infästning av flera olika diameterar. Denna klämma 

plockades bort från fordonet med tillåtelse av fordonsadminstratören för vidare granskning. 

 

7.1.7.3 DAF FT XF 106 space cab 
 

I DAF-lastbilen fann gruppen en motor tillverkad av PACCAR. Denna motor hade stora 

likheter med föregående motorer när det gäller klamningsalternativ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 53 och 54: Klämma på Volvo FH 460 Globetr motor 

Figur 55: DAF FT XF 106 space cab motor 
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Grantoppar med pilspetsinfästning förekom vilket till skillnad från grantoppen med flexibla 

gängor har en pilformation som möjliggör infästning i paneler. Gruppen identiferade även en 

annan typ av plastinfästning som kan ses på bilden nere till höger, denna lösning ger 

möjligheten att fästa in flera kablar på samma plastinfästning.  

 

           

  Figur 56: Grantopp med pilspets infästning 
på DAF FT XF 106 space cab motor 

Figur 57: Plastklämma på DAF FT XF 106 space 
cab motor 
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7.1.8 QFD 1  
 

En första QFD skapades efter att en konkurrentanalys utförts, QFD:n  kan hittas i bilaga 6. 

Här jämfördes p-klämman med konkurrerande klämmor.  Gruppen jämförde sammanlagt nio 

olika klämmor: 

 Scanias p-klämma 

 Renaults klämma. 

 LDG p-klämma 

  P-klämma i plast. 

  Buntband med grantopp.  

 Ledad p-klämma. 

 Universal klämma. 

 Hydac klämma. 

 Johan klamningskoncept 

(En sammanställning av klämmorna finns i bilaga 13) 

Enligt QFD:n är buntbanden med grantopp den artikel som klarade de satta kraven bäst. Den 

är relativt ergonomisk att montera, kan användas på slangar, rör och kablage i olika 

diametrar och väldigt billig att ta fram. De resterande klämmorna hade värden som var 

ganska så jämna med varandra men långtifrån lika bra som buntbandets värden. 

Efter att ha utfört den första QFD:n bestämde sig gruppen för att arbeta vidare med idéer 

som inkluderar buntband. Detta för att komma till ett slutresultat som kan klamma flera 

olika diametrar så man slipper flera utföranden av det slutliga klamningskonceptet för att 

klamma plaströr, kablar och slangar i olika storlekar.  
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Figur 58: Skisser från idégenereringen 

  

7.2 Idé och konceptgenereringsfas 
 

I detta avsnitt presenteras vad som utförts i den andra fasen av den tillämpade 

lösningsmetodiken som är Idé- och konceptgenereringsfasen. 

7.2.1 Idégenereringsfasen 
 

Idégenereringen pågick under två dagar och innefattade att samla in och skriva ner idéer 

som kommit fram under researchfasen då gruppen fått inspiration från konkurrerande 

produkter. 

Brainstormingsessionerna fortlöpte både individuellt, av projektdeltagarna tillsammans i 

kombinera redan befintliga lösningar med egna idéer på lösningar togs ett flertal olika idéer 

form av skissarbete där gruppmedlemmarna bidrar med sina tankar och idéer. 
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Koncept 1 är en klämma av plast som ska 
komplementeras med ett buntband för att 
vara komplett. Fördelen med detta koncept 
är att den klarar att klämma 
klamningsobjekt i flera olika diametrar och 
höga förslutningskrafter finns inte. 

Figur 59: Koncept 1 

Koncept 2 är en P-klämma i plast utan någon 
form av gummidämpning. Fördelen med 
denna klämma är att den har en låg 
förslutningskraft. 

Figur 60: Koncept 2 

Koncept 3 är en plastklämma som endast klarar 
specifika diametrar av klamningsobjekt. Med 
denna finns inga förslutningskrafter utan en 
tryckkraft för att trycka i kablaget i klämma som 
är relativt låg. 

Figur 61: Koncept 3 

7.2.2 Konceptgenerering 
 

Genom diskussioner i gruppen angående för- och nackdelar med varje idé från 

idégenereringen valdes gemensamt de bidragen som fick bäst kritik utifrån gruppens 

omdöme, för att sedan förbättras. Dessa idéer ritades med hjälp av cad program. 

 

Under en teknikpunkt, där man exempelvis kan få hjälp med olika tekniska frågor 

presenterade projektgruppen de idéer som tagits fram för konstruktörerna på NMKA. Här 

fick konstruktörerna komma med deras tankar och idéer om koncepten.  
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Koncept 4 är en form av P-klämma i plast med ribbor 
på insidan för dämpning. Den är även integrerad med 
grantopp. Med denna klämma slipper man skruvar då 
den försluts och fästes fast med en grantopp. 
Nackdelen med denna är att tryckkraften för att trycka 
fast grantoppen kan vara för hög. Den klarar endast 
klamma specifika diametrar av klamningsobjekt. 

Figur 62: Koncept 4 

Koncept 5 är ett buntband i plast som är integrerad 
med en grantopp. Fördelen med denna är att den 
klarar av att klamma klamningsobjekt i olika diametrar 
och ingen skruv krävs. Förslutningskrafterna är låga 
dock krävs en ganska hög tryckkraft för att fästa 
grantoppen i motorn. 

Figur 63: Koncept 5 

Koncept 6 är en form av knapp i plast som ska integreras 
med ett buntband för att bära klamningsobjektet. 
Fördelen med denna lösning är att man kan klamma 
klamningsobjekt i flera diametrar och 
förslutningskrafterna är låga. Dock kan denna endast 
appliceras i paneler där det finns åtkomlighet från båda 
sidorna.  

Figur 64: Koncept 6 
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Koncept 7 är en grantopp i plast som tillsammans med 
ett buntband ska bära klamningsobjekt. Fördelen med 
denna är att den klarar av att klamma klamningsobjekt i 
olika diametrar och ingen skruv krävs. Här finns inga höga 
förslutningskrafter dock krävs en ganska hög tryckkraft 
för att fästa grantoppen i motorn. Det som skiljer denna 
från koncept 5 är att grantoppen går att avlägsna från 
buntbandet om så skulle önskas medan grantoppen i 
koncept 5 sitter på buntbandet permanent. 

Figur 65: Koncept 7 

Koncept 8 är plastklämmor som är avsedda för 
avluftningsnätet. Här krävs inga 
förslutningskrafter dock en tryckkraft för att 
fästa klämman i motorn. Nackdelen med denna 
är att den endast är tillämpbar på ett specifikt 
applikationsområde. 

Figur 66: Koncept 8 

Koncept 10 är en plastklämma som tillsammans 
med ett buntband ska klamma kablage. Denna är 
väldigt begränsad till vilka diametrar av kablage 
den klarar av att klamma. Fördelen med denna 
är att det knappt krävs någon kraft att försluta 
konceptet. 

Figur 68: Koncept 10 

Koncept 9 är en plastlösning med en fästplatta med 
hål för skruv och ingång för att trä igenom 
buntbandet som är integrerad i denna. Fördelen med 
konceptet är att den klarar av att klamma 
klamningsobjekt i flera diametrar samt krävs knappt 
någon förslutningskraft. 

Figur 67: Koncept 9 
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7.2.3 QFD 2 
 

Gruppen utförde en andra QFD där man jämförde det nya klamningskonceptet med p-

klämman och de andra konkurrerande klämmorna samt buntband integrerad med grantopp 

från QFD 1. 

 

Efter genomförandet av QFD2 (QFD2 erhålles i bilaga 7) kunde gruppen konstatera att det 

nya klamningskonceptet var mycket bättre än alla konkurrenter förutom buntbandet med 

grantopp när de viktades mot marknadskraven. Buntbandet med grantopp var den enda av 

konkurrenterna som hade ett värde högre än det nya klamningskonceptet, dock skilde det 

endast 2 poäng mellan dessa. När det gäller jämförelse med de tekniska kraven så är 

detsamma här, att det nya klamningskonceptet och buntband med grantopp är de starkaste 

kandidaterna, även här är buntbandet något bättre är det nya klamningskonceptet.  

 

Anledningen till att buntbandet med grantopp fick något bättre resultat än det nya 

klamningskonceptet beror på att buntbandet är integrerat med ett infästningselement och 

det har inte det nya klamningsobjektet. Det hade varit en fördel att ha ett klamningskoncept 

integrerat med en grantopp, det var något som gruppen funderat på, då man slipper 

momentet med att äntra en skruv och skruva fast den, vilket reducerar monteringstiden av 

klämman. Men detta kommer tyvärr inte att tillämpas på det nya klamningskonceptet då 

grantoppen inte är så ergonomisk att montera.  
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7.3 Utvecklingsfas 
 

I detta avsnitt presenteras vad som utförts i den andra fasen av den tillämpade 

lösningsmetodiken som är utvecklingsfasen. 

7.3.1 Konceptval 
 

Baserat på koncepten som togs fram från idegenereringen utfördes en filtrering utiftån en 

Pughs matris.  

7.3.1.1 Pughs matris 
 

Pughs matrisen graderar de tio koncept gruppen tagit fram i konceptgenereringen kontra de 

utsatta kraven. Pughs matrisen återfinnes i bilaga 5. Högst värde i denna matrisanalys fick 

koncept 5 och 7, följt av koncept 1, 9 och 10. 

 

Gruppen valde efter Pugh matrisens slutförande att gradera ner koncept 5 och 7 från sin 

initiala förstaplats då vi utifrån ett möte med Christer Östergård (C. Östergård, 2013-11-21) 

informerats om att grantoppen generellt används till max två kablar åt gången.  

 

Koncept 1 återupptogs för granskning då detta koncept infästs med skruv. Grantoppen 

medför enligt vår teori vissa begränsningar gällande max last och även viss problematik vid 

ersättning av en defekt grantopp då dessa brister på ett sådant sätt att grantoppens 

plastplugg sitter kvar i gängade hål vid brott. Det blir då knepigt vid service och underhåll för 

verkstäderna att ta loss och ersätta grantoppen.  

 

Det är även svårt att skapa en uppfattning om grantoppens livslängd då det är en 

lågprisartikel och verkstäderna väljer att inte registrera den typen av underhåll då 

mantimmarna det tar att registrera det är värt mer än själva artiklarna.  

 

Gruppen skickade ut en enkät till en rad verkstäder med frågor om grantoppen 

användarvänlighet. Svaret som inkom på denna enkät kan återfinnas i bilaga 9. Den 

serviceverkstaden vi fick svar från rapporterade inga problem med grantoppen. Dock är 

grantoppen graderad till att vara gul konstruktionsmässigt enl. SES, det finns en risk för 

belastningsbesvär på kort eller lång sikt för vissa arbetstagare.  

 

En teknisk expert på HellermanTyton kontaktades i frågan om vilken kraft som behöver 

appliceras för att pressa in grantoppen i ett gängat hål. Dock saknade dem kännedom om 

vilka krafter exakt det handlar om men menade att grantoppen för M8 hål kräver 

förhållandevis hög kraft för att trycka i.  
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Med detta resonemang som valde vi att frångå grantoppen. Konceptet nio som i Pughs 

matrisen hamnade på plats tre fick vi gå ifrån då gruppen efter att ha experimenterat med 

en liknande artikel som gruppen beställt som produktprov.  Koncept nio medger inte 

möjligheten att justera buntbandet efter att kablaget fästs in på motor. Då montören ej kan 

justera buntbandet efter att denne fäst in koncept 9 på motorblocket eftersom man ej kan 

dra buntbandet in mot motgående objekt.  Det är viktigt ur montörssynpunkt att kunna 

justera buntbandet efter infästning.  

 

       
Figur 69: Buntbandet löper ut mot infästningsytan, vilket gör det omöjligt att dra åt 

buntbandet efter att konceptet fixerats med skruv på motorn. 

 

Kvar återstår koncept 1 och 10 som delar stora grundläggande likheter i konstruktionen. 

Gruppen uppskattade dock att koncept 1 är enklare att tillverka än koncept 10 som har 

byglar som ej är kritiska för produktens funktion. Baserat på dessa slutsatser blev gruppens 

slutgiltiga val att vidareutveckla koncept 1. 

 

En FMEA skapades i syftet att kartlägga eventuella problem som kan uppstå över tid vid 

användning av vårt klamningskoncept. Denna kan återfinnas i bilaga 8 

 

 
Figur 70: Koncept 1 
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Figur 71: Område A, sidan på motorblock Figur 72: Område B, avluftningsnätet 

7.3.2 Patentundersökning  
 

För att undersöka huruvida det finns begränsningar i utövandet av gruppens 

klamningskoncept har en patentundersökning utförts. 

 

Patentundersökningen började med att gruppen själva under en dag letade efter patent för 

produkter som skulle kunna likna det gruppen tagit fram. Gruppen fann ett patent från 

Hellermanntyton som liknade konceptet som gruppen tagit fram.  

 

Då Scania CV har en egen grupp som utför patentundersökningar tog gruppen kontakt med 

dessa för att få hjälp med patentundersökningen. Detta för en grundligare undersökning 

skulle kunna utföras. Gruppen fyllde i en patentundersökningsbegäran och delade med sig 

av det man hittat till patentgruppen som utförde undersökningen. 

 

Patentgruppen hittade fyra intressanta patent med vissa likheter med den gruppen tagit 

fram. Man kom dock fram till att, med klamningskonceptet gruppen tagit fram inte inkräktar 

på några av dessa funna patent. Dock får gruppen inte ta patent på det framtagna 

klämningskonceptet då den ligger så nära patenterad teknik.  

7.3.3 Provmontering 1  
 

Som en del i DFE och DFA arbetet utförde gruppen en testmontering av konceptet för att få 

en insikt i hur ergonomisk och montervänlig den är samt hur väl den interagerar med 

motoromgivningen. Gruppen valde ut två ställen som ansågs mest intressant att 

testmontera på.  

 

 

Som figur 71 och 72 visar testades konceptet att monteras på område A och B, 

avluftningsnätet. Området A var intressant då där ska konceptet hålla fler kablage och 
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avluftningsnätet då utrymmet runt om upplevs vara en utmaning, då det är väldigt trångt 

och många komponenter som den ska ”klaffa” med. 

 

Provmontören Marco Morales hjälpte gruppen med provmonteringen. Med under 

provmonteringen var också ergonomen Kerstin Tegbrant för att utvärdera hur ergonomisk 

klamningskonceptet är. Det var inga problem att montera klämman på område A. Dock var 

det något problematiskt att montera klamningskonceptet på vissa ställen på 

avluftningsnätet. Man hade inte riktigt med utrymme att äntra skruven då man kom åt 

bränsleinsprutningssystemet, Common Rail/XPI, detta då klamningskonceptet var för tjock. 

Detta berodde på att man här var tvungen att använda två klamningskoncept för att fästa 

röret. Dessutom roterade konceptet när den skulle skruvas fast. Detta på grund av en klack 

på monteringsplattan som ska agera som ett stopp för att P-klämman inte ska rotera. 

 

Med hjälp av provmonteringen fick gruppen insikt i bristerna med klämman. Vilket medförde 

till konstruktionsändringar för att bättre passa in i tänkta implementeringsområden.  

 

Provmontören Marco gillade klamningskonceptet, han tyckte att överlag så var den enkel att 

montera. Kerstin Tegbrants ergonomiska utvärdering av klamningskonceptet utformning 

resulterade i att den fick en gul färg enligt SES. Att klämman fick en gul färg berodde på att 

den saknar tredje handen lösning, att klamningskonceptet inte är självhållande. Den gula 

färgen menar att den finns en risk för belastningsbesvär på kort eller lång sikt för vissa 

arbetstagare.  

 

7.3.4 Vidareutveckling av valt koncept  
 

När konceptet är framtaget är det dags att vidareutveckla den. Fixa till konstruktionen, välja 

tillverkningsmetod och material. 

7.3.4.1 Materialval 
 

Gruppen var tidigt eniga om att materialet skulle bestå av plast i någon form. Då det finns en 

uppsjö av plaster bestämde gruppen att ha möten med experter inom ämnet på Scania. 

Förhoppningarna med dessa möten var att gruppen skulle ha en tillräcklig grund för att göra 

ett så träffsäkert materialval som möjligt, genom att väga materialegenskaperna med 

kostnaderna och ha implementeringsområdet i åtanke. 

 

Tack vare möten med Stefan Bruder och Hannes Berg, specialister inom polymera material 

på Scania erhöll gruppen viktigt information kring diverse plaster. En viktig synpunkt som 

togs upp var att, har man ett plastmaterial som ska fästas fast med en skruv så måste man 

använda sig av en distansskruv eller en bussning i skruvhålet, detta då plasten med tiden 

kommer att relaxera/krypa undan och sätta sig så skruven förlorar klämkraft. Detta kommer 
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då resultera i att fästet kommer att rotera runt skruven. Med Hannes diskuterades sedan om 

man istället för en bussning kan använda sig av en plast med glasfiber. För att säkra om detta 

skulle vara ett alternativ för bussning krävs klämkraftstester. (H. Berg, 2013-11-21) 

 

Gruppen tog även kontakt med inköparen Åke Ryblad på Scania vid ett tillfälle då gruppen 

ville komma åt prisinformation om ett material. Åke visade intresse för gruppens arbete och 

kom med synpunkter om vad han ansåg vara lämpliga material för fästet och hur man skulle 

kunna förbättra konstruktionen med avseende på tillverkningsmetoden. 

 

Klämkraftstester 

 

I samråd med Hannes Berg bestämde gruppen att utföra ett klämkraftstest. Tanken med 

testet är undersöka ett skruvförbands klämkraft i ett specifikt material. Detta för att gruppen 

är intresserad av att veta om det finns tillräckligt med klämkraft kvar efter en tid. Plast 

relaxerar, om denna relaxering är för stor förlorar förbandet sin funktion. Målet med testet 

är att se om man kan ha en styvare plast istället för en metallbussning i skruvhålet i det 

koncept gruppen tagit fram. Detta för att hjälpa gruppen med konstruktions- och 

materialval. Samt komma fram till vilken plast som är det bästa. 

 

”Klämkraft definieras som den axiella kraft med vilken två eller fler komponenter hålls 

samman.”-SFN Skruvförbandet måste klämma så hårt att glidning och glappning inte 

uppstår. I mjuka material som plast uppstår relaxering och krypning i materialet och detta 

minskar skruvförbandets klämkraft. (sfn, 2013-12-20) 

 
 

När skruven förspänts mot underlaget uppstår en tryckspänning p i plastmaterialet se Figur 

74. Denna spänning verkar i skruvens längdriktning och avtar med tiden på grund av plastens 

spänningsrelaxation. (sfn, 2013-12-20) 

 

Figur 73 ”Schematisk illustration av ett skruvförbands klämkraft. 
Klämkraften = den dragkraft som skruvens stam utsätts för (Fskruv).  
Samma kraft men som en tryckkraft (Fu) håller ihop fogade delar.”– (SFN 
, 2013) 
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Figur 74: Tryckspänning i plast (Petterson.M, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaxation innebär att materialet deformeras under påverkan av förbandet och 

plastiskdeformation sker i kontaktpunkterna. Även vid yttre påläggning av last kan 

kontaktpunkterna plastiskt deformeras och spänningsförhållanden i förbandet kan förändras 

vilket innebär att klämkraften sjunker. (Petersson. M, 2013-12-20 ) 

 

Förbandets klämkraft kan också minskas av krypning vilket är en inre deformation av 

materialet där korngränsförflyttning orsakas av till exempel hög värme. Krypning stabiliseras 

inte med tiden utan fortgår vilket innebär att klämkraften minskar med tiden i förbandet. 

(SFN, 2014-01-09) 

Klämkraften kan orsaka ett högt hålplantryck vilket kan leda till plastiskt deformeras under 

skruvskallen Detta kan påverka kraftutbytet vid åtdragningen så att den tilltänkta 

klämkraften inte uppnås. Dessutom finns risk för fortsatt förlust i klämkraft på grund av 

fortlöpande sättning. En bricka eller en flänsskruv fördelar hålplantrycket fördelar 

hålplantrycket över en större yta.( SFN, 2014-01-09) 

 

Utförande 

Ett skruvförband med M6 skruv dras åt i ett plastmaterial som sitter i ett rigg med sensorer 

med ett specifikt moment för att erhålla önskad klämkraft. Varannan minut mäter sensorn 

klämkraften i skruvförbandet.Två tester utfördes då det första testet inte gav ett 

tillfredställande resultat. Testerna pågår i ca 40 timmar, vilket är tillräckligt för att se hur stor 

klämkraften kommer att vara tio år framöver. Det är under de första dygnet som förbandet 

förlorar mest klämkraft. 

 

 

Klämkraftstest 1 

 

Ett första klämkraftstest utfördes på Zytel 70 G35 HSLX, en PA 66 plast med 35 % glasfiber, 

4,5mm tjocka ringar. Testet varade i 40 timmar under rumstemperatur och 40 timmar i 

temperaturintervallet -20 till 80 °C. 
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Figur 79: Ringar av Zytel 70 G35 HSLX 
 

 

    
 

     
  

 

 

 

  

 

 

Figur 75: Station där klämkraftstestet 
utförts 

Figur 76: Sensor 

Figur 77: Ringar av Zytel 70 G35 HSLX på ett 
städ 

Figur 78: Sensorer på ett städ 
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Diagram 1a. Illustration av klämkraften i förbandet i Zytel 70 G35 HSLX efter 40 timmar i 
rumstemperatur. 
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Diagram 1b. Illustration av klämkraften i förbandet i Zytel 70 G35 HSLX efter 40 timmar i 
80°C. 
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Figur 80: Skruvförband, platta av Grivory 
HTV-5H1 och sensor. Sett från sidan  

Figur 81: Skruvförband, platta av Grivory 
HTV-5H1 och sensor. Sett från 
undersidan 
 

 

Ser man till diagrammet 1a visar den klämkraften sjunker från 6350N till 4740N i 

rumstemperatur under 40 timmar, därmed har förbandet förlorat 23,34% av den tillförda 

klämkraften.  

 

Kollar man på diagram 1b där materialet har utsatts för en miljö där temperaturen har legat 

mellan -20 och 80°C under 40 timmar kan man urskilja att klämkraften minskar drastiskt när 

temperaturen ökar från rumstemperatur till 80°C, väl nere i rumstemperatur igen händer i 

stort sett inget med klämkraften men när temperaturen börjar sjunka ner till -20°C börjar 

klämkraften sjunka igen. Vid testets slut har skruvförbandet förlorat 86,56% av klämkraften, 

vilket inte är acceptabelt. 

 

Hannes Berg menade på att Zytel 70 G35 HSLX skulle egentligen ha gett ett bättre resultat, 

att man tappar så mycket klämkraft beror troligen på att materialets ytjämnhet var ganska 

grov med toppar som sätter sig och leder till den stora klämkraftsförlusten. Så ett test med 

Zytel 70 G35 HSLX med finare ytjämnhet skulle troligtvis ge ett bättre resultat. 

 

Klämkraftstest 2 

 

Ett andra klämkraftstest utfördes på materialet Grivory HTV-5H1. Tjocklecken på testplattan 

är 3mm. I likhet med det första testet så varade den i 40 timmar under rumstemperatur och 

40 timmar i temperaturintervallet -20 till 80 °C. 
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Diagram 2b: Illustration av klämkraften i förbandet Grivory HTV-5H1 
efter ca 25 timmar i rumstemperatur 
 

Diagram 2a: Illustration av klämkraften i förbandet Grivory HTV-5H1 efter 
ca 40 timmar i rumstemperatur. 
 

Diagram 2c: Illustration av klämkraften i förbandet Grivory HTV-5H1 
efter 10 år i 80°C. 
 



 

 

Sida 85 (152) 
 

 

 

 

 

Ser man till diagramet 2a visar den att klämkraften sjunker från 6070N till 5780N i 

rumstemperatur under ca 40 timmar, därmed har förbandet förlorat 4,78% av den tillförda 

klämkraften. Vilket är ett riktigt bra resultat. 

 

Kollar man på diagram 2b där materialet har utsatts för en miljö där temperaturen har legat 

mellan -20 och 80°C under ca 25  timmar kan man se att klämkraften till 4580N, därmed har 

förbandet förlorat 24,55 % av den tillförda klämkraften. I diagram 2e där Y-axeln har gjorts 

om till en logaritmisk skala, för att man ska kunna utläsa klämkraftens utveckling under tio 

år. Här kan man utläsa att efter tio år  i en temperatur på 80°C skulle förbandet erhålla en 

klämkraft på 4400N. Därmed har att förbandet förlorat 27,51% av den ursprungliga 

klämkraften. Efter klämkraftstestet upprättade gruppen ett möte med Anders Z Johansson, 

Senior screw engineer på Scania för att diskutera om klämkraften är tillräcklig enligt diagram 

2c. Anders utlåtande var att en klämkraft på 4400 N efter 10 år i 80°C var tillräcklig för att 

förbandet ska erhålla sin tänka funktion. Då temperaturen kan bli högre än 80°C under korta 

tidsintervall kommer förbandet troligen förlora ytterligare några procent i klämkraft. 

 

Gruppen kunde endast utföra klämkraftstest för M6 skruvförband då det inte fanns 

testriggar för att utföra ett klämkraftstest på M8 skruvförband. Därför kommer gruppen 

endast att gå vidare med en lösning som är anpassad för M6 skruvförband. Det är för stor 

ovisshet om M8 skruvförband kommer att ha en tillräckligt stor klämkraft i slutändan då 

tester på denna typ av skruvförband ej genomförts. 

 

Efter alla möten, tester och rådfrågningar valde gruppen att föreslå Grivory HTV-5H1 som 

material för klamningskonceptet. 

 

Grivory HTV-5H1 

 

Grivory HTV-5H1 är en termoplast av typen PA66/6T med 50 % glasfiber. Materialet lämpar 

sig väl för formsprutning. Materialet har en god beständighet mot UV-ljus och tack vare den 

höga halten av glasfiber ger den en ökad styvhet i materialet vid höga temperaturer. Därmed 

är motorn ett av de användningsområden som den mycket väl kan appliceras på.  I 

diagrammet nedan kan man se hur sambandet mellan spänningen och sträckgränsen i 

materialet påverkas vid olika temperaturer. (EMSgrivory, 2014-01-11)  
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Figur 82. Dragprovskurvor i Grivory HTV-5H1 vid olika 
temperaturer. 
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7.3.4.2 Tillverkningsmetod 
 

Efter att ha läst på om diverse tillverkningsmetoder och i samband med ett möte med 

Hannes Berg diskuterades vilken tillverkningsmetod som var bäst lämpad för 

klamningskoncept och han menade på att det skulle vara formsprutning. Detta då det är en 

relativt billig och snabb process. Gruppen tyckte också att det var det självklara valet av 

tillverkningsmetod. 

 

Formsprutning 

 

Vid tillverkning av plastdetaljer i termoplaster är formsprutning den vanligaste metoden. Det 

är en snabb metod som tillåter detaljer med komplexa former.  

   

Processen går till som så att en sprutenhet fylls med plastkulor som blir smältplast, 
smälttemperaturen ligger i det flesta fall mellan ca. 175 och 300 grader C. Smältplasten drivs 
fram av en skruv som också fungerar som kolv in i en kall form. Den smälta plasten svalnar 
och stelnar, när detaljen stelnat tillräckligt tas den ur formen och ingen efterbehandling är 
nödvändig. (magnusaase, 2013-12-20) 
 

  

 
 

 

 

Figur 83: Formsprutnings process  
(magnusaase, 2013) 
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7.3.4.3 Formgivning och konstruktion 
 

Vid konceptframtagningen är det viktigt att gruppen tar fram en optimal konstruktion med 

avseende på tillverkningsmetoden, materialen, klamningskonceptets mekaniska egenskaper 

och ergonomi.  

 

Gruppen bokade in ett möte med Magnus Bergman som är kunnig inom simuleringsdriven 

konstruktion och hållfasthet. Det gruppen ville få hjälp med var att ta reda på vilken som är 

den maximala belastningen som plastdetaljen klarar av. Magnus menade på att det är 

omöjligt att säga då den är kopplad till max tillspänningen och det går inte att få fram med 

hjälp av FEM analys. Man får istället göra en så bra konstruktion av detaljen som möjligt, en 

så kallad robustkonstruktion. Detta genom att lokalisera de kritiska ställena på detaljen och 

sedan försöka modifiera dessa så att de blir tåligare, minimera spänningarna så mycket det 

bara går med olika konstruktionsval.  

 

 

Konstruktionsändringar 

 

Efter möten med personer som bidragit med bra idéer och utifrån iakttagelser och 

monteringstester har gruppen gjort några konstruktionsändringar på klämman. Detta för en 

mer robust, monteringsvänlig och kostnadsvänligare klämma. 

 

1. Extra ribba  

Gruppen lade till en ribba på undersidan av klämman detta då Magnus tyckte att man 

kunde ändra antalet ribbor på undersidan av klämman för att fördela krafterna på två 

ribbor istället för en ribba. 

 
  

Figur 84: Ändring av ribbor 
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2. Ändrade radier på stödväggarna. 

Genom att ändra radierna på stödväggarna kan man minska spänningarna på dessa 

och på så sätt göra detaljen mer robust. 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. Rundat kanterna på platta. 

Genom att runda kanterna på plattan sparar man lite material.  

 

  

Figur 85: Ändring av stödväggar 
 

Figur 86: Ändring på plattans kortsida 
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4. ”Jack” i ”hornen”. 

Genom att lägga till jack i hornen minskar man tjockleken på dessa och detaljen kan 

kylas snabbare. Detta som en del i DFM tänket. 

 
 

 

 

5. Lagt till en ”ramp”  

Genom att lägga till en ramp på insidan av klämman möjliggör detta att man lättare 

kan trä in buntbandet genom klamningskonceptet. Buntbandet tvingas mer eller 

mindre att följa denna välvda form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Välvd yta 

Gjorde en välvd yta på undersidan av klämman för att den ska vara mer anpassad för 

att monteras på avluftningsnätet. Så att trycket mot röret blir mindre. 

 

Figur 87: Ändring på ”hornen” 
 

Figur 88: Klamningskoncept utan och med ramp 
 

Figur 89: Klämningskoncept utan och med valv 
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7. Förlänga klämman 

Förlängt klämman något för att det ska vara lättare att montera på avluftningsnätet 

om ett skavskydd kommer användas. 

 

 

 

 

 

8. Avfasning  

Genom att fasta ut en bit på undersidan av konceptet kommer den  att ”klaffa” 

bättre med fästplattan vid avluftningsnätet som har en klack som ska agera stop för 

P-klämman, när den monteras så att den inte roterar vid fastdragning. Så genom att 

fasta ut en bit får konceptet mer anliggningsyta mot fästplattan, vilket minskar 

rotationen vid fastdragning. 

  

               
 

  

Figur 90: En något kortare klamningskoncept och en något längre 
klamningskoncept 
 
 

Figur 91: Klamningskoncept utan och med avfasning 
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Vibrationstest 

 

Ett praktiskt vibrationstest har utförts på den plastdetaljen som har markanta tekniska 

likheter med gruppens klamningskoncept för att undersöka hur stora frekvenser detaljen 

klarar av. Denna klämma är ett provexemplar beställd från HellermanTytons sortiment.  

 

Med ett vibrationsprov undersöker man detaljens tålighet mot vibrationer. Då en motor 

vibrerar måste alla komponenter vara vibrationshållfasta men vibrationsnivåerna varierar 

mellan olika positioner på motorn och mellan olika motormodeller. De vibrationer som 

genereras av motorn ger krafter på de komponenter som sitter på motorn. Om frekvenserna 

är för höga vibrationsnivåer från motorn sammanfaller men egenfrekvensen för en 

komponent kommer påkänningarna att bli mycket stor på den komponenten. Därför bör den 

lägsta egenfrekvensen hos de komponenter som sitter på motorn överstiga den högsta 

frekvens som varje motortyp exciterar kraftigt. Egenfrekvens är antalet svängningar per 

sekund hos en konstruktion som får svänga fritt. 

 

Vibrationsprovningen utfördes tillsammans med Dan Magnusson. Provningen går till som så 

att klämmorna fästs på en rigg medan den omsluter en vikt på 100 gram samt olika typer av 

kablage. Anordningen utsättas för frekvenser över 350 Hz. En accelerometer som sitter på 

detaljen mäter av frekvenserna och dessa loggas. Utförandet sker i rumstemperatur. Syftet 

med testet är att få en bild av detaljens egenskaper. 

Frekvenserna kan simuleras men för att göra ett så kvalitativt arbete som möjligt är ett 

praktiskt prov bra. Det är även fördelaktigt av den synpunkt att man kan verifiera hur väl 

simuleringarna stämmer överrens i praktiken. 

 

Syftet med testet är att avgöra om klämman kan klara av de kraven som är listade i standard 

TB1900. Om en artikel klarar dessa krav anses artikeln vara tillräcklig beständig mot 

vibrationer under en den tidsperiod som motsvarar motorns förväntade livslängd. Vanligtvis 

testas den aktuella artikeln i tre olika riktningar (x-y-z) för att kunna studera de tänkbara 

lastfallen. De tre olika riktningarna testas i 70 timmar vardera vilket resulterar i en total 

testtid på 210 timmar. I vårt fall så testades artikeln enbart i den riktning som gruppen i 

konsultation med testingenjören Dan Magnusson bedömde som svagast. Under ett 

standardprov är ett lämpligt att testa minst tre detaljer av samma typ för att få ett mer 

vetenskapligt trovärdigt och repeterbart resultat.  
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Figur 92: Vikt 1 utgörs av en stålvikt som uppgår 
till 100 gram. I syftet att vi vill se om det är 
möjligt att specificera plastdetaljen mot en last 
på 100gram. 

Figur 93: Vikt 2 utgörs av rör till ett avluftningsnät. Detta 
främst för att se om buntbandet orsakar skada på 
plaströret.  
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Figur 95: Vibrationsmaskin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 94: Vikt 3 utgörs av en kablagebunt för att 
undersöka om plastdetaljen klarar denna kabellast.  
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Resultat av vibrationstest 

 

I den inledande fasen av vibrationstestet kördes klämmorna på ett spektrum som ligger strax 

under motorvibrationsspektrum för att se hur klämman skulle klara sig. Efter att ha befunnit 

sig i vibrationer som ligger strax under motorvibrationsspektrum i 20 timmar ökades 

vibrationen till ett område som ligger ovan motorsvibrationspektrum, den klarade av 30 

timmar i detta läge innan brott uppstod i klämman med 100 grams vikt. Klämmorna med 

kablaget och avluftningsnätet klarade testet. 

 

 
 

 

 

 

Figur 96: Hellermanntytons klämma efter ett 
vibrationstest med en vikt på 100g. 
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7.3.5 Simuleringar 

 

Egenfrekvens 

 

En simulering av plastdetaljens egenfrekvens utfördes i SolidWorks, denna utvisade 

indikationer på att klamningskonceptets egenfrekvens ligger inom spektrumet 3000 - 7000 

Hertz. Den utsatta gränsen gällande antalet svängningar per sekund för att en artikel ska 

kunna användas på motor är 320 Hertz. Då vårt klamningskoncept tycks ligga på 3000-7000 

Hertz så har vi en trygghetsmarginal och gör antagandet att egenfrekvensen ej kommer 

orsaka problem vid användning på motor.  

 

 

Simulering A 

 

En rad simuleringar har utförs i addition till vibrationstestet samt klamningsexperimentet. I 

nedanstående simulering har en vikt på 20 Newton placerats på klämman i rumstemperatur. 

Genom att utnyttja simuleringsverktyget i SolidWorks har gruppen arbetat iterativt med att 

förstärka och optimera konstruktionen med hänsyn på angivet lastfall. 

 

Nedanstående simulering utfördes i ett tidigt stadie av vidareutvecklingen av valt koncept. 

Som nedanstående utfall av simuleringen antyder så ligger konstruktionens svagaste punkt i 

anslutning till stödväggarna i den rätvinkliga övergången mellan basplattan och "tornen".  

Gruppen har efter samråd med Magnus Bergman iterativt arbetat med att balansera ut 

lastens påverkan och optimera konstruktionen.  

 

 
Figur 97: Simulering A. Sett uppifrån  
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Nedre partiet avslöjar att ribborna bär en avsevärd del av lasten längs ribborna, men tycks 

inte utgöra en lika kritisk punkt som stödväggarna på ovansidan.  

 

  
 

 

Simulering B 

Efter en rad varianter av konstruktioner som testats och utvärderats skapade gruppen 

simulering B. Markanta skillnader är att godstjockleken nu ligger på 3 mm istället för 2 mm 

samt att ribborna är tjockare och har en mer välvd övergång. Dessa 

konstruktionsförändringar har lett till att belastningen på ribborna är mer utjämnad och 

klamningskonceptet har över lag fått en mer robust konstruktion.  

 

 

 

 
 

Figur 98: Simulering A. Sett nerifrån 

Figur 99: Illustration av simulering B. Sett 
uppifrån 
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Undersidan visar även en lovande utveckling, i simuleringen har det dock uppstått en 

semicirkulär formation av gulröda färgskiftningar. Dessa är ett resultat av som uppstått p.g.a. 

orealistiskt skarpa kantar hos det motgående objektet som klamningskonceptet fästs in mot.  

 

Det är en påminnelse om att man alltid bör ha viss distans och kritiskt tänkande vid 

tolkningen av resultaten man får fram från simuleringen. Simuleringens resultat bör enbart 

användas som en indikation och granskas kritiskt. 

 

Till skillnad från föregående konstruktion så har gruppen tagit bort material och skapat ett 

underliggande valv som ska medgöra möjligheten att säkra infästning av två plaströr 

samtidigt vid avluftningsnätet. 

 

Under provmonteringen på avluftningsnätet så upptäckte gruppen en "klack" som utgjordes 

av en bockad plåtbit vars ändamål är att motverka att p-klämman roterar vid fixering. 

Inledningsvis under den första provmonteringen gav denna klack upphov till vissa 

svårigheter vid montering, därför justerade gruppen klamningskonceptets konstruktion på 

ett sådant sätt att klacken ska agera som ett stopp vid åtdragning av skruv. Konstruktionen 

utgjordes av att material togs bort i närheten av klamningskonceptets underkant som 

illustreras på nedanstående bild. Denna justering kan även observeras i stycket som följer 

som behandlar provmonteringen.  

 

 
Figur 100: Illustration av simulering B. Sett nerifrån 
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7.3.6 Provmontering 2 
 

En andra provmontering var nödvändig då det krävdes ett antal konstruktionsändringar på 

klämman efter den första testmonteringen. Syftet med denna provmontering var att testa 

om det gick lättare att montera klämman efter några modifieringar och för att få fram 

monteringstider för underlag till kostnadskalkylen. Monteringstiden är en viktig faktor och 

med hjälp av analysen i AviX kan man ta fram hur lång tid det tar att montera klämman. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 101: Klamningskoncept monterad på 
2 avluftningsrör 

Figur 102: Klamningskoncept monterad på 
1 avluftningsrör 
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”AviX är ett modernt och effektivt analysredskap där videofilmning av arbete och efterföljande analys i 

dator används för framtagning av fakta i produktionsprocesser. Medarbetare i produktionen 

tillsammans med tekniker kan sedan utveckla metoder, eliminera slöseri och dålig ergonomi i 

arbetsoperationerna.  

  

AviX är också ett förträffligt verktyg i en verktygslåda för när det gäll 

er arbetsplatsutformning, eliminering av förluster och dålig ergonomi samt för att nå fram till ett 

standardiserat arbetssätt och förkorta ställtider.  

Figur 103: Buntbandspistol 
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I AviX-familjen finns följande moduler: 

 AviX Method – för metodutveckling, ställtidsreducering, ständig förbättring, 

instruktioner, fakta etc.  

 

 AviX Balance – för lineuppbyggnad och för att minimera balanseringsförluster. 

 

 AviX FMEA - för förebyggande kvalitetsarbete på produkter och i processer. 

 

 AviX DFX – för konstruktion och producerbarhetsfrågor. 

 

 AviX Ergo – förbättring av arbetsplatsens ergonomi.”  

 

(iseab, 2014-01-10) 

 

 

Enligt AviX analysen tar klamningskoncept 16,9 sekunder att montera. Detta innefattar 

följande moment: 

1. Ta klamningskonceptet och buntband från materialfasad 

2. Sätta ihop klämma och buntband 

3. Montera klamningskonceptet och buntband på motorn 

4. Ta momentdragare 

5. Fixera skruv 

6. Lägga tillbaka skruvdragare 

7. Klippa buntband 

Vilket resulterar i en tidbesparing gentemot monteringstiden för p-klämman på 10 %. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.iseab.se/avix_method.htm
http://www.iseab.se/avix_balance.htm
http://www.iseab.se/avix_fmea.htm
http://www.iseab.se/avix_dfx.htm
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7.3.7 Kostnadsanalys 
 

7.3.7.1 Artikelkostnad 
 

Gruppen tog kontakt med Ola Olanders, Cost engineer på Scania för att få med hjälp med att 

räkna fram en kostnad för klamningskonceptet. Artikelkostnaden för klamningskonceptet är 

mycket lägre i jämförelse med P-klämmorna, nedan visas en sammanställning för hur många 

gånger billigare klamningskonceptet är jämfört med diverse P-klämmor.  

 

De klämmor som listas nedan är de vanligast förekommande p-klämmorna på motor. Dessa 

har även en relativt hög slutningskraft vilket medför en viss ergonomisk risk långsiktigt för 

montörerna. 

 

 

 

 

P-klämma (Artikelnummer) Diameter (mm) 
Klamningskonceptet är X antal gånger 
billigare än diverse p-klämmor 

1442599 16 2,5 

326580 12 2,2 

320762 22 2,9 

293099 18 2,7 

813938 20 2,8 

804578 18 1,1 

813936 12 2,3 

293098 12 2,1 

804576 14 2,1 

321258 8 1,9 

813937 15,9 2,6 

321259 10 1,3 

813939 22 2,9 

139311 8 2 

293100 6 1,7 

813935 9,5 1,7 

813933 6,4 1,6 

175450 10 1,8 

813934 7,9 1,6 

142660 16 2,1 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Sammanställning för hur många gånger billigare klamningskonceptet är jämfört 
med diverse p-klämmor. 
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Monteringstid 

 

Då klamningskonceptet är 10 % snabbare att montera än en p-klämma medför det en 

kostnadsbesparing på 0,16 kr per klamningskoncept kontra p-klämman.  

 

Reducering av klämmor 

 

Då man med klamningskonceptet kommer att reducera antalet p-klämmor på motorer med 

Common Rail/XPI, leder detta också till en kostnadsbesparing. Detta då man inte behöver 

köpa in lika många p- klämmor samt att det inte tar lika lång tid att montera dem på 

monteringslinan, då man har en klämma mindre att montera. Med denna lösning kommer 

man att ha en klämma mindre att montera på 5 – cylindriga motorer och två färre klämmor 

på 6-cylindriga. 

 

7.3.7.2 Kostnadsbesparing på 6- cylindrig Euro 6. 
 

För att man ska få en bild över hur stora kostnadsbesparingar kan bli med 

klamningskonceptet har gruppen räknat fram hur stor kostnadsreducering man kan få på en 

6-cylindrig Euro 6.  

 

Då vi i nuläget endast tittar på applikationer med M6 skruv får gruppen fram att på en 6-

cylindring Euro 6 finns idag 5st p-klämmor med diameter 8 mm samt en 1st p-klämma med 

diameter 10 mm. Vilket sammanlagt är 6 stycken p- klämmor som fästet med M6 skruv. Om 

man i framtiden skulle använda klamningskonceptet gruppen tagit fram istället för p-

klämmorna skulle man endast behöva montera 4 stycken klämmor. Vilket innebär att 

kostnaden för att använda klamningskonceptet gruppen tagit fram istället för p-klämmorna 

skulle reduceras med ca.50 %. Detta beräknat på kostnaden för ett visst antal klämmor, 

kostnaden för monteringstider och antal producerade 6 cylindriga Euro 6 motorer på ett år. 

 

Klamningskonceptet kan även leda till kostnadsreduceringar inom ytterligare områden. Man 

kommer exempelvis med klamningskonceptet gruppen tagit fram inte behöva lika stora ytor 

att lagerhålla klämmorna samt så kommer man inte behöva administrera flera 

artikelnummer då klamningskoncepter ersätter ett flertal artikelnummer. 
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Figur 104: Klamningskoncept med buntband 

8. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av detta examensarbete. Resultatet har delats upp i 

följande kategorier: konstruktion, materialval, tillverkningsmetod och kostnad. 

 

8.1 Konstruktion 
 

Slutkonceptet består av två delar: Klamningskonceptet som gruppen tagit fram samt ett 

buntband som är en vanligt förekommande artikel på Scania CV. Bilden nedan illustrerar 

gruppens framtagna slutkoncept. I kontrast till p-klämman som var delvis i metall så är detta 

klamningskoncept helt uppbyggt i plast.  
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Figur 105: Klamningskonceptet i olika vyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konceptet har följande produktattributer: 

Godstjocklek 
Klamningskonceptet innehar en godstjocklek på 3 mm.   

 
Ribbor 
På bild 105, konceptets undersida kan man se ribbor. Dessa har en släppvinkel på 1.5° och en 
höjd på 1 mm. 

 
Valv 
Den välvda ytan är anpassad för avluftningsnätet.   

  
Urtag 
Klamningskonceptet har urtag för en jämn kylning av artikel. 

 
Hål för skruv 
Klamningskonceptet har ett hål som är anpassad för en M6 skruv. 

 
Ramp 
Klamningskonceptet har en ramp som skapar förutsättning för att buntbandet ska kunna träs 
igenom klämman. 

 
Avfasning 
Klamningskonceptet har en avfasning för att konceptet ska gå att montera på 
avluftningsnätet utan att den roterar när skruven fixeras. 

 
Radier 
För att klamningskonceptet ska vara utan vassa kanter har den radier på 0,5 mm. 
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Egenfrekvens 
Klamningskonceptet har en egenfrekvens som ligger mellan 3000-7000 Hz 

 
Last 
Då klämman inte gick sönder under vibrationstestet med kablage vet gruppen att 
klamningskonceptet kommer att hålla för de klamningsobjekt som den är tänkt för. Då 70 
timmar i vibrationsriggen motsvarar 45000 timmar i en lastbilsmotor i drift. 
 
För måttspecifikationer se bilaga 10. 
 
 
Buntband 
 
Buntbandet medgör möjligheten att justera diametern beroende på vilken artikel man 

önskar fästa in. Buntbandet är en artikel som används i stor utsträckning på Scania CV. 

Buntbandet i denna applikation/lösning är av Amidplast PA66, har en längd på185±15mm 

och bredd på 4,6±0,3mm. Artikeln besitter en temperaturbeständighet på -40 till +90°C och 

har en minsta draghållfasthet på 225 N.  

 

8.2 Materialval och tillverkningsmetod 
 

Det slutgiltiga materialvalet för klamningskonceptet är Grivory HTV-5H1 med 50 % Glasfiber, 

inköpspris för material 3,5 Euro/kg. Detta då den hade de önskvärda egenskaperna. Den 

klarar höga temperaturer och har en hög E-modul, vilket är eftersträvat i dessa 

applikationer. 

 

Gruppen föreslår att detaljen formsprutas. Då den är mest lämpade tillverkningsmetoden i 

avseende på materialet och detaljens utformning.  

8.3 Ergonomi 
 

Som tidigare nämnt får klamningskonceptet en gul färg enl. SES, med det menas att det finns 

en risk för belastningsbesvär på kort eller lång sikt för vissa arbetstagare. Men i diskussion 

med Kerstin Tegbrant så är klamningskonceptet enligt Scanias ergonomiska standard en 

ergonomiskt godkänd artikel. Målsättningen var att klamningskonceptet ska bedömmas som 

grönt eller gult under förutsättning att vissa viktiga kriterier är uppfyllda, i gruppens fall var 

det avsaknaden av en tredjehandlösning som gav klamningskonceptet en gul gradering, men 

detta ska inte ha någon större påverkan på montörernas ergonomi. Resultatet är att 

klamningskonceptet enligt Scanias ergonomiska standard är en ergonomiskt godkänd artikel. 
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8.4 Kostnadsanalys 

 

 

Kostnadsbesparing på 6- cylindrig Euro 6. 

 

Genom kostnadsanalysen skapades grunden till ett besparingsförslag baserat på faktorerna 

artikelkostnad, monteringstid och reducering av antal klämmor för att fästa in 

avluftningsnätet på motor. Reduceringen av dessa tre faktorer presenterades i form av en 

grafisk sammanställning mellan gruppens framtagna klamningskoncept och den befintliga p-

klämman som används för att fästa in avluftningsnätet på motor idag. En uppskattning på 

den totala kostnaden för respektive koncept presenteras även i sammanställningen. Där 

man tydligt kan urskilja vad den årliga besparingen i teorin skulle uppgå till gällande 

monteringen av avluftningsnätet. 

 

En grafisk jämförelse mellan klamningskonceptet och p-klämman upprättades där det finns 

en jämförelse för faktorerna artikelkostnad, monteringstid, antal klämmor som krävs för att 

fästa in avluftningsnätet på motor. Samt slutligen en jämförelse gällande kostnad per år för 

att fästa in avluftningsnätet på raka 6-cylindriga motorer av aktuell typ. 
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9. Analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet av detta examensarbete. Resultatet har delats upp i 

följande kategorier: konstruktion, materialval, tillverkningsmetod och kostnad. 

9.1 Problemformulering 
 

Detta avsnitt är kopplat till de frågeställningar som finns i problemformuleringen. 

 

Frågeställning 1: Konstruktion 

 

Hur ska klamningskonceptet konstrueras för att tillmötesgå de konstruktionsmässiga 

kriterierna? Gällande hållfasthet, egenfrekvens, förmontering, anpassningsförmåga och 

monteringstid.  

 

Genom simuleringsarbete i SolidWorks samt empiriska studier i form av vibrationsprov, 

klämkraftstester och provmonteringar har gruppen försökt att verifiera hur väl man 

tillmötesgått de konstruktionsmässiga kriterierna på klamningskonceptet. 

Tack vare simuleringsdriven konstruktion i cad har gruppen erhållit en egenfrekvens för 

klamningskonceptet. Detta genom att föra in materialegenskaperna i programmet samt 

utsätta klamningskonceptet för en miljö som kan liknas med motorn, gällande temperaturer 

och vibrationsfrekvensen. Egenfrekvensen för artikeln ligger mellan 3000-7000 Hz, vilket är 

högre än det satta kravet som är 300 Hz, därmed en bevisning på att egenfrekvensen för 

artikeln uppfylls för klamningskonceptet. 

 

Med hjälp av vibrationsprovet ville gruppen undersöka hur lång livstid det aktuella 

klamningskonceptet har under olika laster. Kravet var att artikel ska klara av en bunt kablage 

under 70timmar under en frekvens över 350 Hz.  Gruppen valde som bekant att testa olika 

laster för klämman. En 100g vikt, en bit av avluftningsnät samt en bunt kablage. 

Avluftningsnätet och kablaget klarade testet men inte klämman med 100grams vikten. 

Frågan är hur klämman skulle klara sig med en bunt kablage i en miljö där temperaturen är 

runt 80°C. Visserligen utfördes testet på en artikel som inte har de exakta egenskaperna som 

klamningskonceptet. Dock har klamningskonceptet tjockare godstjocklek och grövre 

stödväggar än Hellermanntytons klämma och det är det ställe där artikel skulle gå sönder om 

den går sönder. Samt så skulle klamningskonceptet ha bättre materialegenskaper i 

jämförelse med Hellermanntytons klämma om man ser till de mekaniska egenskaperna. 

Så klamningskonceptet har egentligen bättre förutsättningar inför vibrationstestet än 

Hellermanntytons klämma. Men då gruppen inte kunna ta fram en fysisk artikel i det tänkta 

materialet och prototypen som togs fram var i alldeles för ömtåligt material fick testet 

utföras på Hellermanntytons klämma. Så i teorin skulle klamningskonceptet klara sig bättre 

än Hellermanntytons klämma och då möjligen klara av en vikt på 100 gram. Enl. Dan 
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Magnusson så skulle klamningskonceptet klara av 100g om klamningskonceptet är 50 % 

starkare än Hellermanntytons klämma. 

 

Bevisning för att konceptet är förmonteringsbar är inte svår att framföra. Då artikel fixeras 

runt klamningsobjektet sitter den fast tack vare buntbandets låsningsmekanism. I och med 

att buntbandet kan bunta objekt i många olika diametrar kommer klamningsobjektet att 

kunna klamma klamningsobjekt 6-22 mm i diameter, vilket var ett av kraven. Detta har 

verifierats med provmonteringar. 

 

Gruppen har filmat hur montering av klämman skulle gå till för att på så sätt få en Avix 

analys. Avix analysen har visat att klamningskonceptet gruppen tagit fram är tar 10 % 

snabbare att montera än p-klämman och på så sätt har detta krav på klamningskonceptet 

uppfyllts.  

 

Frågeställning 2: Material och tillverkning 

 

Vilket material och tillverkningsmetod ska användas för framställning av 

klamningskonceptet? Materialets egenskaper ska ge upphov till att klamningskonceptet ska 

kunna brukas i högre temperaturer men samtidigt ligga inom ett rimligt prisintervall. 

 

Med hjälp av ett klämkraftstest har gruppen kunna verifiera om skruvförbandet med en M6 

skruv har en tillräcklig klämkraft efter 10 år i en 3mm tjock artikel i Grivory HTV- 5H1 under 

80°C. 4400N som är den klämkraft som är kvar efter 10 år ska enligt Anders Z Johansson vara 

tillräcklig för att förbandet ska erhålla sin tänka funktion. I och med detta uttalande kan vi 

förutsätta att klämkraften är tillräcklig under 80°C efter 10 år. På så sätt kan man klämman 

brukas i temperaturer uppåt 80°C om den tillverkas i Grivory HTV-5H1. 

 

Frågan är hur mycket klämkraft förbandet förlorar om temperaturen under korta intervall 

sjunker till minus grader och över 80°C.  

 

I samråd med kunnig personal på Scania CV i Södertälje har gruppen valt formsprutning som 

tillverkningsmetod då klamningskonceptet är en detalj som är fullt möjlig att formspruta och 

det är en relativt billig tillverkningsmetod. Med information om materialet, 

tillverkningsmetoden och massan för artikel har en cost enginner räknat fram 

artikelkostnaden för klamningskonceptet som är lägre än för alla p-klämmor. 

I och med detta kan man säga att Grivory HTV-5H1 är ett material som besitter egenskaper 

för att klara av högre temperaturer och har ett acceptabelt pris samt att formsprutning är en 

utmärkt tillverkningsmetod för klamningskonceptet. 
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Frågeställning 3: Ergonomi 

 

Hur ska klamningskonceptet utformas för att uppfylla de ergonomiska kraven i SES? 

Dessa kriterier behandlar applicerad kraft, anläggningsyta, användningsfrekvens, vikt, 

dimension, monteringsprecision, ytbeläggning, åtdragningsmoment, arbetsställning, visuell 

orientering och åtkomlighet. 

 

Tack vare att ergonomen Kerstin Tegbrant var med och utvärderade ergonomin för 

klamningskonceptet under en av provmonteringarna kunde hon ge ett utlåtande om hur väl 

klamningskonceptet uppfyller kraven i SES. Klamningskonceptet fick en gul färg, vilket 

uppfyller SES krav på att vara en ergonomisk godkänd artikel. 

I och med detta kan vi bevisa att klamningskonceptet är en ergonomisk godkänd artikel 

enligt SES. 

9.2 Kravspecifikationen  
 

I detta avsnitt diskuteras uppfyllelsegraden av den tekniska kravspecifikationen 

 

Kravspecifikation 

 

1. Marknadskrav 

1.1 Klamningskonceptet är avsett för Scanias motormonteringslina. + 

 

1.2 Klamningskonceptet ska vara kostnadseffektivt anpassat för massproduktion. + 

 

1.3 Priset får ej överskrida kostnaden för klämmorna som används i dagsläget i 

dimensionerna 6-22 mm.+ 

 

1.4 Produkten ska inte inkräkta på andra patent.+ 

 

2. Produktkrav 

2.1 Klamningskonceptet ska agera som infästningselement och möjliggöra säker infästning 

utav lättare rör, kablage och slang på motor under en livslängd som uppgår till 45000 

timmar. + 

 

2.2 Klamningskonceptet skall utgöra en robust konstruktion, vilket innebär att den ska klara 

av att fästa in lättare rör, kablage och slang . + 

 

2.1 Klamningskonceptet skall uppfylla Scanias ergonomiska standard för konstruktion SES. 

SES ska fungera som en bedömningsmall och behandlar en rad konstruktionsmässiga 

kriterier som anses ha ergonomisk inverkan hos montören. Dessa kriterier behandlar 
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applicerad kraft, anläggningsyta, användningsfrekvens, vikt, dimension, monteringsprecision, 

ytbeläggning, åtdragningsmoment, arbetsställning, visuell orientering och åtkomlighet. + 

 

2.3 Klamningskonceptet skall bidra till enhetlig klamning på motor, och om möjligt bestå av 

en eller ett fåtal varianter. Med detta menas att man med ett klamningskoncept ska kunna 

möjliggöra infästning för ett större intervall av diametrar på rör/slang/kablage. I kontrast till 

P-klämman som kräver en klämma för varje enskild diameter. +  

 

2.4 Klamningskonceptets egenskaper skall medverka till lägre monteringstid än nuvarande P-

klämmor. + 

 

2.5 Klamningskonceptet skall inte vrida sig under fastdragning av skruven i basobjektet. + 

 

2.6 Klamningskonceptet skall vara möjligt att förmontera på lättare rör och kablage. + 

 

2.7 Efter det att klamningskonceptet slutits runt klamningsobjektet, skall motgående delar 

sammanfalla utan behov av korrigering. + 

 

2.8 Klamningskonceptet skall kunna brukas kontinuerligt i temperaturer mellan - 40 till 80°C 

med undantag för korta temperaturpikar upp till 135° C.? 

 

2.9 Efter det att klamningskonceptet slutits runt klamningsobjektet, skall 

klamningskonceptet infästning mot basobjektet sammanfalla med fästpunkten på 

basobjektet utan behov av korrigering. + 

 

2.10 Egenfrekvensen måste ligga över 300 Hertz för att kunna användas på de aktuella 

motortyperna. + 

 

3. Produktönskemål 

  

3.1 Lösningen skall täcka in diameterdimensioner mellan 6-22mm med ett 

klamningskoncept. + 

 

3.2 Klamningskonceptet bör gå att använda för både lättare rör, slang och kablar. + 

 

3.3 Om skruv används skall den vara integrerad i klamningskonceptet. - 
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4. Standarder och normer som skall uppfyllas 

4.1 Klamningskonceptet skall uppfylla SES STD4323 (Scania ergonomisk standard) + 

 

4.2 Klamningskonceptet får ej bestå av kemiska ämnen som finns med i Scanias svarta lista 

STD 4158. + 

 

5.  Dokumentation 

5.1 Klamningskonceptet skall redovisas med 3D-underlag(Catia/SolidWorks) + 

 

1. Marknadskrav  

Klamningskonceptet uppfyller samtliga krav under kategorin marknadskrav 

 

2. Produktkrav 

Uppfyller de flesta kraven under produktkraven Det råder osäkerhet om hur stor vikt 

klamningskonceptet klarar av vid 80°C med temperaturpikar upp till 135°C samt om den går 

att använda vid 80°C med temperaturpikar upp till 135°C med avseende på klämkraften. 

Monteringstiden för klamningskonceptet har uppfyllts då den är lägre än p-klämmans 

monteringstid. 

 

3. Produktönskemål 

Ett av produktönskemålen uppfylldes inte. Klamningskonceptet är inte integrerat med en 

skruv, vilket var ett av önskemålen. 

 

5. Standarder och normer 

Klamningskonceptet uppfyller alla krav under denna kategori. Den uppfyller Scanias 

ergonomiska standard och består inte av några kemiska ämnen som finns med i Scanias 

svarta lista STD 4158. 
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10. Slutsatser och rekommendationer 

I detta avsnitt presenteras en kort summering av problemställningen för detta 

examensarbete samt en sammanfattning av slutsatserna från resultat- och analyskapitlen. 

Även rekommendationer för fortsatta arbeten redovisas. 

 
 

Slutsatser 

 

Projektets huvudmål var att ta fram ett klamningskoncept för motor som en ersättare till p-

klämman för lättare rör, kablage och slangar efter de krav som ställts av Scania CV. 

Lösningen som gruppen har tagit fram i form av klamningskonceptet uppnår inte helt målet 

med projektet. Några av de lättare rören, slangarna och kablagen ska fixeras med en M8 

skruv men gruppen har inte lyckats testa om klamningskonceptet går att fästas med en M8 

skruv och på så sätt har det endast tagits fram en lösning för M6 applikationer. Det kan vara 

så att klamningskonceptet fungerar för M8 applikationer men det råder en stor ovisshet om 

detta och därför bör klämkrafttester med en M8 skruv utföras. 

 

Då gruppen inte utfört klämkraftstester på temperaturer över 80°C finns det en liten 

oklarhet kring hur temperaturpikar upp till 135 °C skulle påverka klämkraften. Men med den 

nu utföra klämkraftstestet och rådfrågning av experter på Scania CV är gruppen ganska säker 

på att klamningskonceptet kommer att utföra sin tänkta funktion fullt ut. Men för att vara 

helt säker bör man utföra klämkraftstestet vid högre temperaturer. 

 

Trots att Hellermanntytons klämma inte klarade 100g under rumstemperatur och att man 

inte utfört några vibrationstester i högre temperaturer är gruppen väldigt säkra på att 

klamningskonceptet kommer att klara sig väl i dessa tester. Detta då klamningskonceptet 

skulle ha bättre förutsättningar inför ett vibrationstest än Hellermanntytons klämma då 

klamningskonceptet har en tjockare godstjocklek, bättre radier på stödväggarna, vilket 

medför lägre spänningskoncentrationer och ett starkare material som också är beständigare 

mot temperaturer än Hellermanntytons klämma. 

 

Även om gruppen endast tagit fram ett klamningskoncept som testats för M6 applikationer 

och som kanske inte fungerar för M8 applikationer är gruppen mycket nöjd över resultatet. 

Detta då klamningskonceptet gruppen tagit fram skulle leda till en förbättrad ergonomi på 

motorlinan, kostnadsbesparingar och då klamningskonceptet ersätter flertal likartade 

artiklar har man på så sätt minskat risken att ta fel artikel.  
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Rekommendationer 

 

Gruppens rekommendationer är att ta fram en modell av klamningskonceptet i det tänkta 

materialet Grivory HTV-5H1. För att sedan utföra vibrationstester på modellen. Samt att man 

utför klämkraftstester på Grivory HTV- 5H1 i högre temperaturer än 80 °C och att man 

beställer in utrustning för att kunna utföra klämkraftstester på materialet med ett M8 

skruvförband.  

 

Ytterligare en rekommendation till Scania är att man extruderar hela avluftningsnätet med 

ett skavskydd av Santopren då detta skulle vara ett billigare alternativ för Scania än dagens 

lösning då leverantören minskar ett bearbetningsmoment med att kapa upp och justera 

skavskyddet. I och med detta blir även avluftningsnätet robustare. 

 

Då gruppen utfört ett antal konstruktionsmässiga ändringar på klamningskonceptet efter 

den ergonomiska utvärderingen utförd av Kerstin Tegbrant, är en sista rekommendation att 

utföra en ytterligare utvärdering då utfallet har potential att graderas som grön enl. SES. 
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Bilaga 1: Kravspecifikation 
 
1. Marknadskrav 

 

1.1 Klamningskonceptet är avsett för Scanias motormonteringslina. 

1.2 Klamningskonceptet ska vara kostnadseffektivt anpassat för massproduktion.  

1.3 Priset får ej överskrida kostnaden för klämmorna som används i dagsläget i dimensionerna 6-22 mm, de 

ligger inom prisintervallet som dagens p-klämma ligger. 

1.4 Produkten ska inte inkräkta på andra patent. 

 

2. Produktkrav 

 

2.1 Klamningskonceptet ska agera som infästningselement och möjliggöra säker infästning utav lättare rör, 

kablage och slang på motor under en livslängd som uppgår till 45000 timmar. 

2.2 Klamningskonceptet skall utgöra en robust konstruktion, vilket innebär att den ska klara av att fästa in 

lättare rör/kablage/slang till en statisk last som kan uppgå till 100 gram. 

2.1 Klamningskonceptet skall uppfylla Scanias ergonomiska standard för konstruktion, SES. SES ska fungera som 

en bedömningsmall och behandlar en rad konstruktionsmässiga kriterier som anses ha ergonomisk inverkan 

hos montören. Dessa kriterier behandlar applicerad kraft, anläggningsyta, användningsfrekvens, vikt, 

dimension, monteringsprecision, ytbeläggning, åtdragningsmoment, arbetsställning, visuell orientering och 

åtkomlighet. 

2.3 Klamningskonceptet skall bidra till enhetlig klamning på motor, och om möjligt bestå av en eller ett fåtal 

varianter. Med detta menas att man med ett klamningskoncept ska kunna möjliggöra infästning för ett större 

intervall av diametrar på rör/slang/kablage. I kontrast till P-klämman som kräver en klämma för varje enskild 

diameter.    

2.4 Klamningskonceptets egenskaper skall medverka till lägre monteringstid än nuvarande P-klämmor. 

2.5 Klamningskonceptet skall inte vrida sig under fastdragning av skruven i basobjektet. 

2.6 Klamningskonceptet skall vara möjlig att förmontera på lättare rör och kablage.  

2.7 Efter det att klamningskonceptet slutits runt klamningsobjektet, skall motgående delar sammanfalla utan 

behov av korrigering. 

2.8 Klamningskonceptet skall kunna brukas kontinuerligt i temperaturer mellan - 40 till 80°C med undantag för 

korta temperaturpikar upp till 135° C. 

2.9 Efter det att klamningskonceptet slutits runt klamningsobjektet, skall klamningskonceptet infästning mot 

basobjektet sammanfalla med fästpunkten på basobjektet utan behov av korrigering. 

2.10 Egenfrekvensen måste ligga över 300 Hertz för att kunna användas på de aktuella motortyperna.   

 

3. Produktönskemål  

 

3.1 Lösningen skall täcka in diameterdimensioner mellan 6-22mm med ett klamningskoncept. 

3.2 Klamningskonceptet bör gå att använda för både rör, slang och kablar. 

3.3 Om skruv används skall den vara integrerad i klamningskonceptet. 

 

4. Standarder och normer som skall uppfyllas 

 

4.1 Klamningskonceptet skall uppfylla SES STD4323 (Scania ergonomisk standard) 

4.2 Klamningskonceptet får ej bestå av kemiska ämnen som finns med i Scanias svarta lista STD 4158. 
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5.  Dokumentation 

5.1 Klamningskonceptet skall redovisas med 3D-underlag(Catia/SolidWorks) 
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Bilaga 2: Prioriteringslista p-klämmor 
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Bilaga 3: Prioriterade implementeringsområden 
 

6-cylindriga motor Euro 6 

 

 
 

 

 

 
 

Avluftningsnät 5 st. P-klämmor 

Avluftningsnät 1 st. P-klämma 
 

 

Avluftningsnät 1 st. P-klämma 
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5-cylindriga motor Euro 6 

 

 
 

 

 

 
 

Avluftningsnät 3 st. P-klämmor 
 

Avluftningsnät 1 st. P-klämma 
 

Avluftningsnät 1 st. P-klämma 
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6-cylindriga motor Euro 5 

 
 

 

 

5-cylindriga motor Euro 5 

 

 
 

 

 

Avluftningsnät 1 st. P-klämma 
 

Avluftningsnät 1 st. P-klämma 
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Bilaga 4: ”Fatigue testing of pipe clamps” 
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Bilaga 5: Pughs matris 
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Bilaga 6: QFD 1 
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Bilaga 7: QFD 2 
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Bilaga 8: FMEA 
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Bilaga 9: Frågeformulär 

 

Hej! 

 

Fick er enkät om grantoppar & buntband av Alma Ivarsson då 

hon var på besök hos oss här i Uleåborg, Finland. 

 

1.                         Upplever ni på verkstaden att dagens grantoppar går sönder ofta? 

 

                             Nej, det är främst vid demontering av själva grantoppen det sker, 

                             kniper man av  buntbandet och monterar ett nytt utan att lägga drag 

                             på grantoppen klarar den sig bra. 

 

2.                         Om ja, hur går dom sönder? 

 

                             “Grenarna” deformeras och biter ej fast ifall grantoppen återanvänds. 

 

3.                         Och uppskattningsvis efter hur lång tid? 

 

      Räcker med en demontering för att den inte faster ordentligt längre. 

 

4.                         Upplever ni på verkstaden att dagens buntband går sönder ofta? 

 

                             Ja, mekanikerna ogillar Scanias buntbant (p/n 0815360 – 8015363) 

                             och använder sig hellre av det Würth levererar 

       ( Thomas&Betts Ty-Rap, TY523MXR, TY5253MXR, TY527MXR och      

       TY528MXR) 

       Dessa har metallås och materialet verkar mindre skört/benäget att       

       brista.                           

 

5.                         Om ja, hur går dom sönder? 

 

                             Buntbanden går av ganska enkelt då de dras åt, speciellt på ställen med        

                             vassa kanter. 

                             Blir även sköra med tiden på varma ställen där det ej sitter/föreskrivs    

                            värmetåliga buntband. 

 

                             Mycket sällan dock som fabriksmonterade buntband skulle brustit utav sig      

                             själv. 

mvh Tuomas Wentin 
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Bilaga 10: Ritning
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Bilaga 11: Marknadsanalys 

      Klämma 1 Amphfenol PCD – LDG P-Clamps2 
 

  
 

     
            Klämma 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               Klämma 34 
 

  

 

 

                                                 
2
 http://www.amphenolpcd.com/products/cable-and-pipe-support/p-clamps 

http://www.victrex.com/en/victrex-library/press-releases/detail/detail.php?id=603 (12-09-2013) 
 
3
 Arvidsson J 2013. P-klammor Johan Arvidsson.[pptx]. (12-09-2013) 

4
https://www.google.com/patents/EP0650003B1?cl=en&dq=plastic+clamp&hl=sv&sa=X&ei

=lHIxUrn4B5PU4QSM24GgCg&ved=0CIQBEOgBMAk4Mg (24-09-2013) 
 

Variant i plast med ledad förslutning. 
Engineered for lean manufacturing, the high 
performance P-Clamps were developed to 
replace and outperform traditional P-Clamps 
and Saddle Clamps. Featuring an overmold 
silicone cushion with PEEK polymer, our clamps 
are completely non-conductive/non-corrosive, 
lightweight, and very durable.  
 
 
http://news.thomasnet.com/companystory/Light

weight-Non-Metallic-P-Clamps-Made-with-

Victrex-Peek-TM-Polymer-Improve-Overall-

Performance-and-Extend-Lifetime-of-Mission-

Critical-Cable-Harnesses-838388 

 

http://www.amphenolpcd.com/products/cable-and-pipe-support/p-clamps
http://www.victrex.com/en/victrex-library/press-releases/detail/detail.php?id=603
https://www.google.com/patents/EP0650003B1?cl=en&dq=plastic+clamp&hl=sv&sa=X&ei=lHIxUrn4B5PU4QSM24GgCg&ved=0CIQBEOgBMAk4Mg
https://www.google.com/patents/EP0650003B1?cl=en&dq=plastic+clamp&hl=sv&sa=X&ei=lHIxUrn4B5PU4QSM24GgCg&ved=0CIQBEOgBMAk4Mg
http://news.thomasnet.com/companystory/Lightweight-Non-Metallic-P-Clamps-Made-with-Victrex-Peek-TM-Polymer-Improve-Overall-Performance-and-Extend-Lifetime-of-Mission-Critical-Cable-Harnesses-838388
http://news.thomasnet.com/companystory/Lightweight-Non-Metallic-P-Clamps-Made-with-Victrex-Peek-TM-Polymer-Improve-Overall-Performance-and-Extend-Lifetime-of-Mission-Critical-Cable-Harnesses-838388
http://news.thomasnet.com/companystory/Lightweight-Non-Metallic-P-Clamps-Made-with-Victrex-Peek-TM-Polymer-Improve-Overall-Performance-and-Extend-Lifetime-of-Mission-Critical-Cable-Harnesses-838388
http://news.thomasnet.com/companystory/Lightweight-Non-Metallic-P-Clamps-Made-with-Victrex-Peek-TM-Polymer-Improve-Overall-Performance-and-Extend-Lifetime-of-Mission-Critical-Cable-Harnesses-838388
http://news.thomasnet.com/companystory/Lightweight-Non-Metallic-P-Clamps-Made-with-Victrex-Peek-TM-Polymer-Improve-Overall-Performance-and-Extend-Lifetime-of-Mission-Critical-Cable-Harnesses-838388
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5
 http://www.anver.com/document/vacuum%20components/component-clamps/component-

mount.htm (01-10-2013) 
 
6
 http://www.hellermanntyton.co.uk/site/products/clips-and-clamps/nx11/211-00901 (14-09-

2013) 
 
7
 http://int.rsdelivers.com/product/rs/rp22/plastic-p-clip-20mm-67mm-hole-

diameter/0614019.aspx 

http://www.directindustry.com/prod/isc-sl-deutschland/nylon-pipe-cable-clamps-p-clip-

70125-568034.html (01-09-2013) 
 

ANVER's CLAMP-P Series of Adjustable Plastic 
Component Mounts is ideal for the flexible, 
removable mounting of a wide variety of 
Components (Transfer Tubes, Air Movers, 
Mufflers, et al) quickly, easily and efficiently, 
with no special tools. 
 

Konventionell slangklämma i plast. 

http://www.anver.com/document/vacuum%20components/component-clamps/component-mount.htm
http://www.anver.com/document/vacuum%20components/component-clamps/component-mount.htm
http://www.hellermanntyton.co.uk/site/products/clips-and-clamps/nx11/211-00901
http://int.rsdelivers.com/product/rs/rp22/plastic-p-clip-20mm-67mm-hole-diameter/0614019.aspx
http://int.rsdelivers.com/product/rs/rp22/plastic-p-clip-20mm-67mm-hole-diameter/0614019.aspx
http://www.directindustry.com/prod/isc-sl-deutschland/nylon-pipe-cable-clamps-p-clip-70125-568034.html
http://www.directindustry.com/prod/isc-sl-deutschland/nylon-pipe-cable-clamps-p-clip-70125-568034.html
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8
 http://www.hellermanntyton.us/productDetail.aspx?lon=T5D018710M4 (02-11-2013) 

 
9
 http://www.hellermanntyton.se/site/produkter/clips-och-klaemmor/h13p/211-60139 (01-09-

2013) 
 
10

 http://www.rubinpool.se/pvc-rorslanghallare-50-mm-p-629-c-195.aspx (03-09-2013) 
 

Hellermantyton plastklämma 
 

http://www.hellermanntyton.us/productDetail.aspx?lon=T5D018710M4
http://www.hellermanntyton.se/site/produkter/clips-och-klaemmor/h13p/211-60139
http://www.rubinpool.se/pvc-rorslanghallare-50-mm-p-629-c-195.aspx
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 http://www.nelco.se/infobase/IB_ProductViewer.php?nodeId=833&web=1 

http://www.nelco.se/infobase/ROX_StreamFile.php?id=102 (09-09-2013) 
 
12

http://www.kajaksport.com/www/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails

&virtuemart_product_id=72&virtuemart_category_id=10&lang=en (02-10-2013) 
 
13

 http://www.hellermanntyton.se/site/produkter/clips-och-klaemmor/4d10/211-70000 (02-09-
2013) 
 

http://www.nelco.se/infobase/IB_ProductViewer.php?nodeId=833&web=1
http://www.nelco.se/infobase/ROX_StreamFile.php?id=102
http://www.kajaksport.com/www/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=72&virtuemart_category_id=10&lang=en
http://www.kajaksport.com/www/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=72&virtuemart_category_id=10&lang=en
http://www.hellermanntyton.se/site/produkter/clips-och-klaemmor/4d10/211-70000
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 http://www.directindustry.com/prod/wiska/pipe-cable-clamps-14556-815897.html (02-11-
2013) 
 
15

 http://www.grainger.com/Grainger/CADDY-One-Hole-Clamp-1CWD2?cm_sp=IO-_-IDP-

_-BTM_BTB05209020&cm_vc=IDPBBZ2 (12-09-2013) 
 
16

 http://www.hellermanntyton.se/site/produkter/clips-och-klaemmor/kk1/234-10100 (22-09-
2013) 
 

http://www.directindustry.com/prod/wiska/pipe-cable-clamps-14556-815897.html
http://www.grainger.com/Grainger/CADDY-One-Hole-Clamp-1CWD2?cm_sp=IO-_-IDP-_-BTM_BTB05209020&cm_vc=IDPBBZ2
http://www.grainger.com/Grainger/CADDY-One-Hole-Clamp-1CWD2?cm_sp=IO-_-IDP-_-BTM_BTB05209020&cm_vc=IDPBBZ2
http://www.hellermanntyton.se/site/produkter/clips-och-klaemmor/kk1/234-10100
javascript: void(0)
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 http://www.hellermanntyton.se/site/produkter/clips-och-klaemmor/ahc2ah/151-00367 (02-
10-2013) 
 
18

http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_La

yout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D197%26locale%3Den_us&pag

ename=PG_Wrapper#1 (12-10-2013) 
 
19

http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_La

yout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D200%26locale%3Den_us&pag

ename=PG_Wrapper#3 (20-09-2013) 
 

http://www.hellermanntyton.se/site/produkter/clips-och-klaemmor/ahc2ah/151-00367
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D197%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#1
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D197%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#1
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D197%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#1
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D200%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#3
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D200%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#3
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D200%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#3
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 http://www.hellermanntyton.se/site/produkter/clips-och-klaemmor/pc5dp7l/151-14801 (12-
09-2013) 
 
21

http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_La

yout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D128%26locale%3Den_us&pag

ename=PG_Wrapper#2 (17-09-2013) 
 
22

http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_La

yout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D127%26locale%3Den_us&pag

ename=PG_Wrapper#2 (19-09-2013) 
 

http://www.hellermanntyton.se/site/produkter/clips-och-klaemmor/pc5dp7l/151-14801
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D128%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#2
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D128%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#2
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D128%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#2
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D127%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#2
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D127%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#2
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D127%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#2
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http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_La

yout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D127%26locale%3Den_us&pag

ename=PG_Wrapper#2 (22-09-2013) 
 
24

 http://www.hellermanntyton.se/site/produkter/buntband-med-

faestelement/t50sosft6d10e/157-00028(12-10-2013) 
 
25

 http://www.hellermanntyton.se/site/produkter/buntband-med-

faestelement/pt2ap2sft6.5/156-01091 (25-09-2013) 
 

http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D127%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#2
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D127%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#2
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D127%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#2
http://www.hellermanntyton.se/site/produkter/buntband-med-faestelement/t50sosft6d10e/157-00028
http://www.hellermanntyton.se/site/produkter/buntband-med-faestelement/t50sosft6d10e/157-00028
http://www.hellermanntyton.se/site/produkter/buntband-med-faestelement/pt2ap2sft6.5/156-01091
http://www.hellermanntyton.se/site/produkter/buntband-med-faestelement/pt2ap2sft6.5/156-01091
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http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_La

yout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D22%26locale%3Den_us&page

name=PG_Wrapper#2 (25-09-2013) 
 
27

http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_La

yout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D163%26locale%3Den_us&pag

ename=PG_Wrapper#2 (05-09-2013) 
 

http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D22%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#2
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D22%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#2
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D22%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#2
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D163%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#2
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D163%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#2
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D163%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#2
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 http://www.hellermanntyton.se/site/produkter/buntband-med-faestelement/s3stm50/151-

29500 (21-09-2013) 
 
29

 http://www.hellermanntyton.se/site/produkter/buntbandsfaesten/msbt120/151-29301 (12-10-
2013) 
 

http://www.hellermanntyton.se/site/produkter/buntband-med-faestelement/s3stm50/151-29500
http://www.hellermanntyton.se/site/produkter/buntband-med-faestelement/s3stm50/151-29500
http://www.hellermanntyton.se/site/produkter/buntbandsfaesten/msbt120/151-29301
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http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_La

yout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D150%26locale%3Den_us&pag

ename=PG_Wrapper#1 (11-11-2013) 
 
31

http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_La

yout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D134%26locale%3Den_us&pag

ename=PG_Wrapper#1 (22-09-2013) 
 

http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D150%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#1
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D150%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#1
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D150%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#1
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D134%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#1
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D134%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#1
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D134%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#1
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http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_La

yout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D93%26locale%3Den_us&page

name=PG_Wrapper#1 (25-09-2013) 
 
33

http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_La

yout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D11%26locale%3Den_us&page

name=PG_Wrapper#1 (12-09-2013) 
 

http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D93%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#1
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D93%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#1
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D93%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#1
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D11%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#1
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D11%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#1
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D11%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#1
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http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_La
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http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D9%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#1
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D72%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#2
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D72%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#2
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D72%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#2
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http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D125%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#2
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D125%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#2
http://www.panduit.com/wcs/Satellite?c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPG_Layout&cid=1345564328975&packedargs=classification_id%3D125%26locale%3Den_us&pagename=PG_Wrapper#2
http://www.stauff.com/index.php?id=1423
http://www.hydacusa.com/valves/oval.htm
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 http://www.directindustry.com/prod/hansa-flex-hydraulik/pipe-clamps-14764-550907.html 
(12-09-2013) 
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 http://www.directindustry.com/prod/ellis/plastic-pipe-cable-clamps-115741-

1178715.html(28-09-2013) 
 

http://www.directindustry.com/prod/hansa-flex-hydraulik/pipe-clamps-14764-550907.html
http://www.directindustry.com/prod/ellis/plastic-pipe-cable-clamps-115741-1178715.html
http://www.directindustry.com/prod/ellis/plastic-pipe-cable-clamps-115741-1178715.html
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Bilaga 12: Gantt-schema 
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13. Konkurrentklämmor QFD 
 

1. P-klämma 

 
 

2. LDG P-Clamp 

 
 

 

3. Ledad P-klämma Norma 
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4. Hydac USA (Plast) 

 
 

 

5. Buntband med grantopp 

 
 

6. Johan Klamningskoncept 

 
 
7. Plast P-klämma 
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8. Universalklämma 

 
 

 
9. Klamningskoncept exjobb 
 

 


