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ABSTRACT  

 

This report is the result of a thesis work in mechanichal engineering performed at Volvo Group 

Trucks Operations, Powertrain productions in Köping by the student Christoffer Jansson. The 

work of 15 ECTS credits is conducted over a 20 week period at half speed equivalent to 400 

working hours. 

 

The background to the work is the desire to improve a workstation where the transmissions to 

the IPS2/3 and IPS15 are assembled. The problem on the workstation is that the workers are 

performing non value-added activities (NVAA) and it is of interest that one would examine the 

possibility of how to squeeze two bearing rings in the same sequence. The aim is thus to 

develop a suggestion of improvement for the bearing pressing method on the assembly line. 

The issue the thesis work is based on is: How does one manage to press together two bearing 

rings in the same sequence into a particular component? & How can one improve the 

ergonomic circumstances on the workstation? 

 

To be able to perform this work, a case study based on the product development process 

according to Ulrich and Eppinger (2012) has been made. Product development tools are used to 

facilitate the work of the student. Including Gantt chart, Pugh's analysis and functional analysis. 

 

The result of the work is a modification of the existing working table where the bearing rings 

are pressed into the middle gear housing. The solution consists of a steel plate that rests on five 

springs which dampen the weight of the middle gear housing. The middle gear housing is the 

component in which the bearing rings are pressed in. There are 5 guiding rods that are mounted 

on the steel plate, one for each spring, which has the function to keep the steel plate stable 

when the middle gear housing is set on top. These guiding rods are in turn controlled by 

bushings which serve to reduce friction. The bushings are standard components that are 

mounted into a component called the bushing holder, which is a component that is screwed into 

the table. 

 

The new working process the solution provides eliminates the previous NVAA that has been on 

the station before and allows the worker to press two bearing rings into the middle gearing 

house in the same sequence. The ergonomic circumstances have also been improved due to the 

elimination of the worker having to rotate the heavy middle gearing house 180 degrees. The 

solution thus meets the demands made in the report and solves the problems identified. 
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SAMMANFATTNING 

 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete inom produktutveckling och konstruktion 

utfört hos Volvo Group Trucks Operations, Powertrain productions i Köping av författaren 

Christoffer Jansson. Arbetet på 15 högskolepoäng bedrivs under en 20 veckor lång period på 

halvfart vilket motsvarar 400 arbetstimmar.  

 

Bakgrunden till arbetet är att man vill förbättra en arbetsstation där de marina dreven IPS2/3 

samt IPS15. Problemet på arbetsstationen är att det utförs Non value added activity, NVAA, 

icke värdeskapande aktiviteter och att man vill undersöka möjligheten hur man kan pressa två 

lagerringar i samma sekvens. Syftet med arbetet är därmed att ta fram ett förbättringsförslag för 

lagerpressningen på monteringsbanan och frågeställningen arbetet utgår från är: Hur kan man i 

samma sekvens pressa samman två lagerringar från olika håll i en bestämd komponent? & Hur 

kan man förbättra ergonomin för montören på arbetsstationen? 

 

För att kunna utföra detta arbete utförs en fallstudie på produktutvecklingsprocessen enligt 

Ulrich och Eppinger (2012). I denna process kommer en del produktutvecklingsverktyg 

användas för att underlätta arbetet för författaren, några av dessa är: Gantt-schema, Pughs 

analys samt funktionsanalys.  

 

Resultatet av arbetet är en modifiering av det befintliga arbetsbordet där man tidigare pressat i 

lagerringar i mellanhuset. Lösningen består av en skiva som vilar på 5 fjädrar vilka dämpar 

vikten av mellanhuset, som är komponenten i vilka lagerringarna pressas in i. I skivan sitter  det 

5 styrstänger, en för varje fjäder, som har funktionen att hålla skivan stabil vid mellanhusets 

belastning. Dessa styrstänger styrs i sin tur av bussningar för att minska friktionen. 

Bussningarna, vilka är en standardkomponent sitter i något författaren kommit att kalla för 

bussningshållare, vilket är en komponent som skruvas fast i det befintliga bordet underifrån.  

 

Den nya arbetsprocessen som lösningen erbjuder eliminerar den NVAA som tidigare funnits på 

stationen och tillåter montören att pressa samman två lagerringar i mellanhuset i samma 

sekvens. Även ergonomin förbättras för montören då momentet där mellanhuset med vikten på 

mellan ca 75-90 kg roteras 180 grader elimineras. Lösningen uppfyller därmed de krav som 

ställts i rapporten samt på arbetet och löser de problem som identifierats. 
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1 INLEDNING 
 

Föreliggande rapport är ett resultat av genomfört examensarbete inom konstruktion på 

programmet innovation och produktdesign vid Mälardalens högskola (Mdh) i Eskilstuna på 

akademien för innovation, design och teknik (IDT). Examensarbetet är utfört på uppdrag av 

Volvo Group Trucks Operations Powertrain production i Köping av författaren Christoffer 

Jansson under vårterminen 2016. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Volvokoncernen är en av de största aktörerna på marknaden när det gäller tillverkning av 

lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner samt industriella och marina motorer under 

varumärken som Volvo, Mack, Volvo Penta, Renault Trucks m.fl. 

 

Volvo Group Trucks Operations, Powertrain production, Köping har sin grund i Köpings 

mekaniska verkstad som grundades 1856. Till en början tillverkades verktygsmaskiner men 

gick under 1900-talet över till att tillverka växellådor till Volvo för att sedan bli en del av 

koncernen. Idag arbetar ca 1500 personer i köping, bland annat med produktutveckling, 

logistik, human resources och produktion. (AB Volvo, 2012) 

 

Volvo i Köping tillverkar transmissioner, det vill säga växellådor och marina drev till många av 

Volvokoncernens produkter och har även utsetts till Centre of excellence för transmissioner 

och kuggbearbetning. Bakgrunden till detta arbete är att man vill förbättra en arbetsstation där 

Inboard Performance System (IPS) –dreven IPS2/3 samt IPS15 monteras. 

 
Figur 1 - Drev monterat på motor. Hämtad från Volvopenta.com 

 

 
Figur 2 - Drev och motor sett från undersidan på en båt. Hämtad från Volvopenta.com 



11 (65) 

1.2 Problemformulering 
 

Volvo i köping vill förbättra en monteringsstation på monteringsbanan där man sätter ihop de 

marina dreven IPS2/3 samt IPS15. På stationen idag pressar man ner två lagerringar i en del 

som kallas mellanhus. Dessa pressas separat från varsitt håll in i mellanhuset vilket innebär att 

man måste lyfta upp mellanhuset när man pressat den första lagerringen och vända på det för 

att utföra samma process igen. Problemet på monteringsstationen är att man utför non value 

added activity (NVAA) genom att utföra samma process flera gånger under monteringen. För 

att förbättra monteringsprocessen måste därför orsaken till NVAA’n undersökas och 

identifieras. 

 

1.3 Syfte, mål och frågeställningar 
 

Syftet med examensamensarbetet är att ta fram ett förbättringsförslag för lagerpressning på 

IPS15 & IPS2/3 banan i monteringsdelen på A-verkstaden för att i samma sekvens kunna 

pressa två lager in i mellanhuset, varav ett ovanifrån och det andra underifrån. Genom att göra 

detta kan man göra en tidsvinst i monteringen samt förbättra arbetsmiljön för montören.  

 

Målet med examensarbetet är att dokumentera och analysera den information som tas fram, 

samt argumentera för att den lösning som presenteras i rapporten uppfyller de riktlinjer som 

omnämnts i rapporten. En CAD-modell med tillhörande ritningar samt en fysisk modell skall 

tas fram för att sedan testas på monteringsbanan. Rapporten kommer även innehålla vidare 

rekommendationer och slutsatser som Volvo kan använda sig av vid eventuellt 

förbättrings/justeringsarbete. 

 

Arbetet utgår från frågeställningarna:  

 

1. Hur kan man i samma sekvens pressa samman två lagerringar från olika håll i en 

bestämd komponent? 

2. Hur kan man förbättra ergonomin för montören på arbetsstationen? 

 

1.4 Projektdirektiv 
 

De krav och önskemål som erhållits från Volvo listas nedan: 

 

1) Pressning av övre och undre lagerring i samma sekvens utan vändning av mellanhus. 

2) Ej utföra manuella lyft över 12 kg. 

3) Skall vara kompatibelt med mellanhus till IPS15 samt IPS2/3 

4) Konstrueras så möjlighet ges till implementering ges till fett/pressverktyg. 

5) Lätt att rengöra. 

6) Får inte störa andra moment på arbetsstationen. 

7) Utforma station enligt work place organisation (WPO) -princip. 

8) Utreda lämpligaste stativlösning till mellanhuset. 

9)  Prioriteringsordning. 1: Press-sekvensen, 2: stativ, 3: WPO. 

10)  Styrspindeln måste kunna pressas i samma press. Så som dagsläget ser ut. 

11)  Finnas avlastning och arbetsyta för lagerringar och styrspindel 
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1.5 Avgränsningar  
 

Examensarbetets storlek är 15 hp på halvfart under 20 veckor vilket motsvarar en arbetsinsats 

på 20 h/vecka. Arbetet startar den 18/1-16 och avslutas den 10/6-16. Detta motsvarar en total 

tidsinsats av författaren på 400 timmar under projektets gång.  

 

Avgränsningar i detta arbete är: 

 

1) Arbetet kommer fokusera på press-sekvensen av lagerringar 

2) I mån av tid kommer arbetsstationens utformning beaktas 

3) Arbetet kommer utföras på IPS 2/3-banan 
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2 ANSATS OCH METOD 
 

För att klargöra om det är möjlig att pressa två lagerringar i samma sekvens från ovan- och 

undersidan på mellanhuset utförs en fallstudie på produktutvecklingsprocessen enligt Ulrich 

och Eppinger (2012). Utöver produktutvecklingsprocessen finns ett behov att samla in och 

bearbeta extern data. 

 

2.1 Produktutvecklingsprocessen 

 
 

 
Figur 3 – PU-processen 

Produktutvecklingsprocessen är ett verktyg där man omvandlar input till output. Ett exempel på 

detta som Ulrich & Eppinger (2012) tar upp i Product Design and Development är fysiska 

processer som att baka en kaka. Där ingredienserna man har från början är input och resultatet 

d.v.s. kakan är output. En produktutvecklingsprocess är användbar och fördelaktig av många 

olika anledningar. Bland annat garanterar en väl dokumenterad plan hög kvalitet på arbetet. Att 

man sätter upp mål och delmål som måste klaras av innan man går vidare. Att arbetet fördelas 

effektivt så att varje team-medlem vet sin roll och att medlemmarna vet vem man vänder sig till 

för att få information. Planeringsarbetet är också en stor del av produktutvecklingsprocessen 

där varje del har sin deadline och på så sätt gör att dessa är förankrade i tiden och påverkar den 

slutliga schemaläggningen av projektet. Produktutvecklingsprocessen (PU-processen) ger även 

utrymme för att undersöka möjligheter till förbättringar inom organisationen. 

Produktutvecklingsprocessen delas generellt upp i sex olika faser, se figur 3.  

 
 
 

Figur 4 - Planning 

Det första steget, phase 0, planering, lägger grunden för det kommande arbetet och kallas phase 

0 eftersom det arbetet sker innan själva produktutvecklingsprocessen och godkännande av ett 

projekt. Planeringsfasen leder bland annat till att man specificerar målgrupp på marknaden, 

sätter upp mål och begränsningar. Detta moment är viktigt att genomföra med stor omsorg så 

att man vet exakt vad som ska hända och när i projektet för att minimera risken för 

överraskningar och saker man inte tänkt på som kan uppstå i senare skeden. Se figur 4. 
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Figur 5 – Concept Development 

Det andra steget, phase 1, i PU-processen är produktutvecklingsfasen. I denna fas samlar man 

bland annat information om kundbehov, huvudanvändare för produkten och samlar information 

om konkurrenter. Dessutom skapas ett eller flera koncept i denna fas som man sedan 

utvärderar. Detta innebär att man tar fram många olika idéer och sållar bort de som inte 

uppfyller de krav som ställts i exempelvis kravspecifikationen. I denna fas kan man sedan ta 

fram prototyper för att testa olika koncept och idéer för att testa dess egenskaper och 

funktioner. Se figur 5. 

 
 
 

Figur 6 – System-level Design 

Steg tre är det som i boken kallas för phase 2 och är en fas där man sammanställer och 

definierar undergrupper av funktioner i en produkt och kommer närmare en slutlig lösning där 

även konceptdesignen utvecklas och förbättras. Man identifierar också vilka leverantörer man 

behöver till viktiga komponenter i produkten. Se figur 6. 

 

 
 

 

Figur 7 – Detail Design 

Nästa steg, phase 3, kallas detail design och innebär att man måttsätter geometrin på 

produktens komponenter, väljer material, sätter toleranser och designar de verktyg som krävs 

för tillverkning samt väljer de standardkomponenter som används i produkten. Se figur 7. 
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Figur 8 – Testing and Refinement 

Det femte steget, phase 4, som kallas testing and refinement innebär att man testar produktens 

prestanda och funktionalitet och eventuellt inför designändringar. Man tränar upp arbetskraft 

och tar fram en försäljningsplan. Se figur 8. 

 

 
 
 

Figur 9 – Production Rampup 

I figur 9 syns nästa steg som egentligen inte är relevant i detta arbete men som tål att 

omnämnas, production ramp up. Det innebär att man utvärderar de första produkterna som 

tillverkats och sätter igång full produktion och genomför en utvärdering av projektet. Ulrich & 

Eppinger (2012)  
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2.2 Produktutvecklingsverktyg 
 

Nedan presenteras de verktyg som kommer att användas under detta projekt. 

 

2.2.1 Gantt-schema 

 

Ett gantt-schema är ett effektivt sätt att få en tydlig överblick av innehållet i ett projekt. Detta 

innebär att man sätter ut startdatum, delmål och deadlines och illustrerar detta på en tidslinje. 

Varje aktivitets tidsmässiga behov uppskattas då gantt-schemat konstrueras (Ullman, 2010). 

Genom att göra detta schema ökar möjligheterna för att lyckas med arbetet i tid eftersom att 

man märker om man halkar efter och kan då lägga ner mer tid just då för att komma ikapp 

arbetet. Detta leder till att man kan prestera enligt förväntningarna och inte stressa ihop ett 

resultat i slutet av arbetet för att tiden inte räckte till som inte möter förväntningarna från 

företag och skola. 

 

2.2.2 Kravspecifikation 

 

Kravspecifikationer är riktlinjer för hur projektet ska utformas, här hittar man de listade krav 

som ställts på problemet. Detta är viktigt eftersom att det blir tydligare att se vad som ska 

åstadkommas under projektet om man kan blicka tillbaka till en kravspecifikation med en lista 

full av kriterier snarare än en löpande text (Österlin, 2014). Genom diskussion med 

handledaren på företaget specificeras kraven på arbetet och det underlag som erhålls kommer 

främst från diskussion med handledaren på företaget och specificeras i punktform. Detta ger en 

bra förutsättning för att målen i arbetet kan uppfyllas och att förväntningarna på arbetet 

stämmer överens med resultatet. 

 

2.2.3 Funktionsanalys 

 

Detta verktyg används för att tekniskt beskriva olika funktioner hos en lösning. 

Funktionsanalysen delar upp funktionerna i fyra olika kategorier, dessa är: 

 

 Huvudfunktion 

 Delfunktion 

 Underfunktion 

 Stödfunktion 

 

Uppdelningen av de olika funktionerna är viktig då det talar om hur produkten ska fungera. 

Funktionsanalysen ska inte beskriva utseendet hos produkten utan ska endast hålla sig till de 

tekniska detaljerna (Österlin, 2014). Genom att analysera de steg i som sker i processen tas 

fuktionsanalysen fram i samverkan med handledaren på företaget för att underlätta 

utvecklingen av lösningen till arbetet. Detta gör också att resultatet vilar på den nedbrutna 

informationen som tagits fram i funktionsanalysen vilket bör innebära att resultatet fungerar 

teoretiskt. 

 

  



17 (65) 

2.2.4 Pughs matris 

Pughs matris är ett sätt att sätta mätbara siffror på en produkts egenskaper. Genom att 

poängsätta egenskapers roll i produkten, exempelvis på en skala 1-5, där 1 är minst viktigt och 

5 är mest viktigt kan man sedan genom att sätta en ytterligare viktningsfaktor på en specifik 

egenskap för att se hur stor inverkan den har på produkten (Ulrich & Eppinger, 2012). I detta 

projekt jämförs olika koncept för att se vilka mätbara värden dessa har och kunna dra en 

slutsats och föra en diskussion om vilket koncept som är mest lämpliga att arbeta vidare med. 

Viktigt är också att man inte endast baserar sina beslut på siffror utan även använder sunt 

förnuft när man resonerar kring siffrorna i matrisen. 

 

2.2.5 Brainstorming 

En variant av brainstorm-metoden är KATT. Den grundar sig på att man ska ta fram så många 

idéer som möjligt och inte slopa några idéer under denna process. Det är också viktigt att 

komma ihåg att en sådan process kan ta tid och att man inte ger upp för tidigt. Tempot i 

idégenereringen kan hjälpa då man minskar risken att haka upp sig på något. Är man fler än en 

person kan man göra en tävling av momentet (Metodbanken, 2014). Genom att skissa många 

idéer leder detta till att man kan kombinera dessa och solla bort andra och vidare komma på 

nya idéer för att slutligen utveckla den bästa idén och arbeta vidare med den. Gör man på detta 

vis är möjligheten att resultatet blir tillfredsställande för företaget större än om man inte gör på 

det viset eftersom att kvantiteten på idéer gör att den bästa lösningen till problemet med stor 

sannolikhet hittas ju fler idéer man har. 

 

Bokstäverna i KATT står för: 

 K = Kvantitet – Så många idéer som möjligt. 

 A = Acceptera – Alla idéer ska accepteras. 

 T = Tid – Ge inte upp för tidigt, brainstorming kan ta tid. 

 T = Tempo – Håll ett högt tempo. 

 

2.2.6 CAD 

CAD står för Computer Aided Design och är ett samlingsnamn för verktyg man kan skapa 

virtuella modeller av på datorer. Dessa modeller kan både vara i 2D och 3D. Utöver att bara ta 

fram en ritning eller en tredimensionell modell kan man även testa laster och påfrestningar 

genom att applicera olika material på sin modell. Detta gör att man inte behöver tillverka en 

modell för att veta om den kommer hålla i praktiken eller inte (Autodesk, 2016).  

 

2.3 Datainsamling 
 

För att kunna utföra ett relevant arbete krävs det att data samlas in, dokumenteras och 

bearbetas. Datainsamlingen kommer att ske genom intervjuer med anställda, datainsamling från 

interna databaser, kontakt med externa parter, informationsinhämtning på internet samt övriga 

källor.  
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2.3.1 Intervjuer 

 

Detta examensarbete grundar sig i ett problem till vilket det inte finns en likadan känd lösning 

någon annan stans. Därför finns det mycket lite information att hämta på internet och andra 

källor. Det är viktigt att anskaffa information genom intervjuer med anställda på Volvo för att 

ge en större förståelse för projektet och problemet.  

 

Intervjuerna kommer genomföras både med formella frågeställningar som dokumenteras samt 

mer alldaglig diskussion kring problemet från vilket slutsatser kan dras och sedan antecknas. 

Intervjuer kommer främst ske med handledare och montörer och detta ute på 

monteringsstationen eller inne på kontoret beroende på situationen. Den information som 

samlats in och antecknats vid intervjuer och diskussioner renskrivs och sammanställs så att 

endast den relevanta informationen finns med som underlag. 

 

2.3.2 Tekniskt dataunderlag genom internet och andra källor 

 

För att samla in relevant information krävs det ett tekniskt dataunderlag som mest lämpligt kan 

hämtas från internet eller andra källor som produktkataloger och dylikt. Examensarbetet 

innebär någon form av konstruktion och för detta kan det behöva samlas information kring 

standardkomponenter, olika typer material och konstruktionsartiklar som pressningslösningen 

kan innefatta. Produktkataloger finns på företaget och kan användas för att exempelvis se vilka 

standardkomponenter som kan användas till konstruktionen av lösningen i projektet och på 

samma vis även hemsidor vilka hänvisas av både handledare och som hittats på egen hand. 

 

2.3.3 Litteraturstudier 

 

Litteraturstudierna utförs för att utreda möjligheten om liknande lösningar finns tillämpat inom 

något annat område. Detta genom att ta del av andras skrivna verk och samla information och 

bearbeta denna. Litteraturstudierna kan baseras på vetenskapliga artiklar, böcker och artiklar på 

internet från trovärdiga källor.  

2.3.4 Kvalitativa och kvantitativa metoder 

 

I detta projekt kommer främst kvalitativa metoder vara relevant för att öka förståelsen inom 

berört område. Kvalitativa metoder så som intervjuer och observationer används för att samla 

data. Det kan kombineras med kvantitativa metoder för att få fram mätbar data från vilka 

slutsatser kan dras. 
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3 Empiri – Tillämpad lösningsmetodik 

 
Under denna rubrik presenteras resultatet av den PU-process som använts för att ett resultat 

med hög kvalitet ska kunnat uppnås. Det som ligger till grund för vad som har åstadkommit är 

det insamlade data vilket bland annat är kravspecifikationer, observationer, funktionsanalys och 

frågeställningar. 

 

3.1 Projektplanering 
 

För att detta arbete ska fortlöpa smidigt och vara färdigt till slutdatum så har ett gantt-schema 

upprättats där alla aktiviteter finns upprättade. Preliminärt har det också bestämts att författaren 

ska vara på företaget två dagar i veckan för att ha möjlighet till rådgivning av handledare. 

Utöver detta förs en loggbok så att arbetet kan följas upp på ett strukturerat sätt. Författaren för 

även en dialog med handledaren på företaget varje vecka för att säkerställa att arbetet styr i rätt 

riktning. Det är en form av stage-gate modell som är vanlig vid produktutveckling. 

 

3.1.1 Gantt-schema 

 

Genom att ha tagit fram ett enklare schema över planerade aktiviteter har författaren kunnat 

estimera tidsåtgången för de olika delarna i arbetet och fördela dessa över de 20 veckor arbetet 

pågår. Se bilaga 1.1. 

 

3.2 Nulägesanalys 
 

I dagsläget lyfter montören upp ett mellanhus med hjälp av en travers och placerar det på 

bordet ovanpå styrklumpen. Därefter tas den ena lagerringen fram och placeras på mellanhuset 

och pressas ner. Sedan lyfter man upp mellanhuset och roterar det 180 grader och upprepar 

samma procedur med ytterligare en lagerring. Se figur 10 & 11. 

 

 
Figur 10 - Mellanhus 

 
Figur 11 - Lagerring 
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I figur 12 kan man se följande: 

 

1. Pall där mellanhus förvaras 

2. Travers man lyfter mellanhus med 

3. Bord där man pressar lagerringar 

 

 
Figur 12 - Monteringsstation 

 

3.2.1 Monteringsbord 

 

Vid pressning av lagerringar arbetar montören vid ett monteringsbord som kan ses i figur 13. 

Detta bord fungerar som en avlastningsyta för diverse komponenter vid montering och 

pressning av lagerringar och packningar. På framsidan av bordet hänger de 4 verktygen från 

figur 16 som används vid pressning av lagerringar. 

 

 
Figur 13 - Monteringsbord 
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3.2.2 Dragkolv 

 

Dragkolven är placerad centrerat på monteringsbordet och används för att pressa ner 

lagerringar och packboxar i mellanhuset samt lagerringar på styrspindeln. Dragkolven styrs via 

tryckluft och aktiveras när montören håller ned två knappar. Dragkolven rör sig vertikalt och 

fokuserar sin kraft nedåt. Till vänster i figur 14 syns: 

 

1. Dragkolv 

2. Lagerring 

3. Styrklump 

 

 
Figur 14 – Dragkolv med styrklump samt dragkolv (1) med styrklump (3) och lagerring (2) 

3.2.3 Lagerstyrnings-klump 

 

Lagerstyrnings-klumpen hjälper montören att sänka ner mellanhuset så att hålet hamnar 

centrerat i förhållande till kolven. Klumpen har sedan ett plan där hela mellanhuset vilar då 

lagren pressas i. Denna klump tas bort då lager ska pressas på styrspindeln. Se figur 15. 

 

 
Figur 15 - Lagerstyrningsklump 

 

1. 

2. 

. 

 

2. 3. 
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3.2.4 Verktyg  

 

I figur 16 finns det fyra verktyg markerade med siffrorna 1-4, nedan presenteras deras 

funktioner: 

1. Pressverktyg för lagerringar i mellanhuset.  

2. Låsring för verktyg nummer 4 som träs på presskolven. 

3. Låsring för verktyg nummer 1 som träs på presskolven. 

4. Pressverktyg för styrspindel. 

 

I figur 17 & 18 visas verktygen 1 och 3 som de ser ut när de används. Funktionerna för verktyg 

2 och 4 presenteras inte visuellt då det ej påverkar detta arbete utan beskrivs bara som ett 

moment som utförs på samma monteringsstation. 

 

 
Figur 16 - Verktyg 

 
Figur 17 - Verktyg 1 i mellanhus 

 
Figur 18 - Verktyg 3 & 1 i mellanhus 
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3.2.5 Lagerring 

 

Lagerringen är den komponent som pressas ned i mellanhuset. I figur 19-21 kan man se de 

båda lagerringarna pressade i mellanhuset markerade med pilar.  

 

 
Figur 19 – Lagerring i mellanhus 

 
Figur 20 - Lagerringar i mellanhus, genomskärning 

 

 
Figur 21 - Lagerringar i mellanhus, genomskärning 
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3.2.6 Mellanhus 

 

Detta är komponenten som lagerringarna pressas ned i. Lagerringen pressas ner i hålet som är 

markerad med en pil. Det finns två utföranden på denna komponent. En hör till IPS15 drevet 

och en till IPS2/3 drevet. Mellanhuset till IPS 15 väger ca 75 kg och Mellanhuset till IPS 2/3 

väger ca 90 kg och är tillverkat av en mässingslegering. Måttet på mellanhuset IPS15 är 

ungefär 80x65x15 cm. Måttet på mellanhuset IPS2/3 är 100x75x15 cm. Se figur 22.  

 

 
Figur 22 – Undersida på mellanhus 

 

3.2.7 Styrspindel 

 

I denna komponent pressas det på lager. Eftersom att det sker på samma station behövs detta 

arbetsmomentmoment tas hänsyn till vid produktutvecklingsprocessen. Denna komponent är 

ingenting som berör arbetet annat än att den får lagerringar ditpressade i samma på samma 

monteringsstation som mellanhuset. Se figur 23. 

 

 
Figur 23 - Styrspindel 
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3.3 Informationssammanställning 
I detta kapitel har informationen kring projektet samlats för att kunna användas som underlag 

vid kommande steg i Pu-processen. 

 

3.3.1 Problemanalys 

 

Vid pressning av lagerringar från två håll på monteringsstationen på IPS 2/3-banan uppstår 

problem, lagerringarna behöver ytterligare stöd och styrning för att hamna på rätt ställe i 

mellanhuset. Problemen som ska lösas i detta examensarbete är: 

 

1) Hur ska monteringsstationen utformas för att möjliggöra lagerpressning från ovan och 

undersida i mellandel i samma sekvens? 

2) Vilka material ska användas i konstruktionen av lösningen till monteringsstationen? 

3) Hur skall monteringsstationen utformas för att förhindra att lagerringarna pressas in i en 

felaktig vinkel? 

4) Hur ska monteringsstationen utformas för att vara kompatibel med övrig befintlig 

utrustning? 

5) Hur ska stationen utformas för att vara kompatibel med mellanhusen till IPS15 och 

IPS2/3? 

 

Den befintliga processen på IPS 2/3-banan kommer att användas som utgångspunkt för denna 

rapport då det ger möjlighet att ge relevanta resonemang kring de problem som uppstår. I 

dagsläget placeras mellanhuset på ett plastverktyg som kallas lagerstyrningsklump i vilket det 

finns en genomgående dragkolv. Mellanhuset sänks ner med hjälp av en travers. Därefter 

placeras lagerringen på det hål där det är tänkt sitta och ett verktyg låses fast på dragkolven 

som sedan pressar ner lagerringen på sin plats. Sedan vänds mellanhuset och samma procedur 

upprepas. I figur 24 nedan visas den befintliga processens olika steg. 

 

 
Figur 24 - Monteringsprocess 
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3.3.2 Funktionsanalys 

 

En funktionsanalys upprättades för att visa vilka huvud-, del-, under- och stödfunktioner som 

finns definierade för projektet. Dessa funktioner underlättar produktutvecklingsprocessen då 

man vet exakt vilka funktioner produkten kräver för att kunna realiseras. Huvudfunktionen 

härstammar från problemformuleringen och frågeställningarna varpå delfunktioner, 

underfunktioner samt stödfunktioner är funktioner som verkar för att kunna uppfylla 

huvudfunktionen. Se figur 25.  

 
Figur 25 - Funktionsanalys 

3.3.3 Kravspecifikation 

 

Användningsområde 

K1.  IPS 15, 2 & 3 Mellanhus 

K2.  Marin montering 

Verktyg 

K3.  Pressa lagerringar från två håll 

K4.  Klara slitage från pressning 

K5.  Hålla mellanhus horisontellt vid pressning av lagerringar 

K6.  Fixera undre lagerring så att denna inte hamnar fel vid pressning 

K7.  Utformas efter WPO-princip 

K8.  Styrspindeln måste kunna pressas på samma station 

K9.  Utformas på så vis att implementering av fett/pressverktyg är möjlig. 

Renlighet 

K10. Möjliggöra rengöring på arbetsyta 

K11. Förhindra slitage på komponenter och utrustning 

K12. Förhindra ansamlingar av smuts 

Ergonomi 

K13. Förhindra dålig hållning vid hantering av komponenter och verktyg 

K14. Ej utföra manuella lyft över 12 kg 

K15. Krav på avlastningsyta för lagerringar vid montering 
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3.4 Idégenerering 
Nedan presenteras idégenereringsfasen i arbetet där olika förslag skissats fram och jämförts 

med varandra för att sedan kombineras och skapa nya idéer. Se illustration av detta i bilaga 1.2. 

 

3.4.1 Liknande funktioner 

 

Då arbetet tenderar åt att behöva en lösning som håller mellanhuset horisontell söktes olika 

lösningar upp som finns på marknaden idag som kan tänkas utföra detta.  

 

 
Figur 26 - Luftcylinder 

En undersökning som gjordes var att se hur man löst liknande problem på företaget. På en 

monteringsstation fanns ett bord som var styrt av luftcylindrar som reglerar höjden på en 

komponent där man sedan skruvar i en annan komponent. Se figur 26. 

 

 
Figur 27 – Spiralfjäder/Tryckfjäder. Hämtad från Lesjofors.se 

Spiralfjädrar används vid olika typer av dämpningsapplikationer. En spiralfjäder kan fungera 

genom att absorbera en kraft och neutralisera denna samt att lagra en kraft som potentiell 

energi för att sedan frigöra denna. Se figur 27. 
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Figur 28 – Gasdämpare. Hämtad från Aratron.se 

Gasdämpare fungerar ungefär som en spiralfjäder/tryckfjäder men har en mer dämpande 

karaktär. En gasdämpare kan även appliceras på områden där man vill ha en kontrollerad 

öppning/stängning av exempelvis en lucka. Se figur 28. 

 

 
Figur 29 – Stötdämpare. Hämtad från Hobbyfabriken.se 

Stötdämpare i detta utförande är en kombination av de båda exemplen ovan. Dessa appliceras 

bland annat i fordon som exempelvis cyklar, mopeder, fyrhjulingar och motorcyklar. Se figur 

29. 

 

 

Figur 30 – Gummidämpare. Hämtad från Flyger.se 

Gummidämpare används vanligtvis i vibrationsreducerande applikationer. Dessa kan även till 

viss mån användas som en stötdämpande åtgärd. Se figur 30. 
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Figur 31- Luftcylinder. Hämtad från Univer-group.com 

Luftcylindern i figur 31 ovan fungerar ungefär som en fjäder fast den styrs av tryckluft. En 

luftcylinder har två lägen, bottenläge på kolven samt fullt utdraget läge. (OEM Automatic, 

2016) 
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3.4.2 Funktionsval 

 

Då flera test utförts med befintlig utrustning innan idégenereringsfasen påbörjats fastslogs det 

att det att det går att pressa två lagerringar i samma sekvens med den befintliga utrustningen 

som finns tillgänglig idag. Däremot kan man inte kvalitetssäkra arbetet på det sättet eftersom 

att resultatet kan bli olika varje gång. Med hjälp av den travers som finns på plats kan man lyfta 

upp mellanhuset ovanför presskolven och lägga en lagerring på styr-klumpen och sedan sänka 

ner mellanhuset så att lagerringen går emot lagerringsytan på mellanhuset för att därefter lägga 

lagerringen på ovansidan för att slutligen sätta dit verktyg nummer 1 på figur 13 och sedan 

pressa ihop lagerringarna. Problemet som uppstår när man gör på detta vis är att lagerringarna 

kan sätta sig på snedden när man pressar. Det som behövs är någon form av lösning som gör att 

mellanhuset hålls horisontellt när lagerringarna pressas i. 

 

Innan idégenereringen utfördes därför en Pughs matris i samförstånd med handledaren på 

Volvo om man skulle använda sig av en mekanisk eller pneumatisk lösning för att stabilisera 

mellanhuset. Resultatet av matrisen och diskussionen som fördes efteråt var att en mekanisk 

lösning var att föredra framför den pneumatiska. Denna matris ses nedan i figur 32. 

 

 
Figur 32 - Pughs matris för dämpning 
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3.4.3 Brainstorming 

 

Efter att konceptvalsmatrisen utförts skissades några av de idéer som genererats fram. Dessa 

idéer baserades på principen att mellanhuset skulle stabiliseras med hjälp av en 

fjäderkonstruktion. Något som konstaterades i detta skede var att fjädrarna måste styras 

vertikalt för att inte tippa åt sidan när mellanhuset placeras ovanpå. Även en intervju/dialog 

med montör utfördes för att se hur nedanstående lösningar skulle kunna implementeras i 

praktiken. Se bilaga 1.9. 

 
Figur 33 - Idé 1 

Denna idé har en plan yta för avställning av mellanhus med två fjädrar på varsin sida och 

styrstänger som håller planet i rätt läge när man placerar mellanhuset ovanpå skivan. Se figur 

33. 

 

 
Figur 34 - Idé 2 

Denna idé bygger på att hela bordsskivan är fjädrande och förser stöd över hela bordsytan. Se 

figur 34. 

 

 
Figur 35 - Idé 3 

Denna idé bygger på en lösning där fjädrarna är fäst på en yta som motsvarar en bearbetad yta 

på ovansidan av mellanhuset, vilket gör att det skulle vara bra passform på stödytan. Se figur 

35. 
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Figur 36 - Idegenerering 

Denna idé har fyra individuella fjädrar som var för sig styr upp mellanhuset och ser till att det 

hålls i nivå när mellanhuset placeras ovanpå fjädrarna. Se figur 36. 

 

 
Figur 37 - Kombination av idéer 

Bilden i figur 37 visar hur de olika idéerna eventuellt skulle kunnat kombineras eller utvecklas 

för att skapa nya idéer eller koncept.  

 

 
Figur 38 – Två olika kombinationer av idéer 2 

Figur 38 visar hur idé 1 i figur 33 kombinerats med andra idéer och utvecklats till en ny idé. 

Idén bygger på att styrningen av skivan sitter vid sidan av bordet och att fjädrarna sitter under 

skivan mot bordet istället för vid styrningen på sidan. 
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3.4.4 Test av fjädrande idéer 

 

 
Figur 39 - Test av fjädrar 

Ett test av konceptet med en fjädrande lösning gjordes i idégenereringsfasen för att se hur det 

skulle fungera i praktiken. Fjädrarna höll mellanhuset horisontellt vilket var det som 

undersöktes. Se figur 39.  

 

3.4.5 Tidigare konceptförslag 

Det har pratats om att lösa detta problem internt på Volvo, men ingen åtgärd har tagits. Ett 

lösningsförslag som tagits fram där innebär att delen där presskolven sitter är höj och sänkbar 

för att kunna pressa båda lagerringarna samtidigt. D.v.s. att den undre laggeringen pressas 

underifrån samtidigt som den övre lagerringen pressas ovanifrån. Det innebär att den befintliga 

hydraulikpressen skulle behöva anpassas/modifieras på så vis att den kan röra sig i två 

riktningar. Se figur 40. 

 

 
Figur 40 – Tidigare konceptförslag 
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3.4.6 Styrning av fjädrar 

 

Något som konstaterades i detta skede var att fjädrarna måste styras vertikalt för att inte tippa åt 

sidan när mellanhuset placeras ovanpå. Lösningen till vänster är en stav som går genom bordet 

och är gängad på undersidan vilket även gör att du kan justera höjden på fjädern med en mutter. 

Lösningen till höger fungerar på så vis att fjädern till största del innesluts av ett hålrum i bordet 

vilket gör att fjädern inte kan tippa åt sidan. Se figur 41. 

 

 
Figur 41 - Fjäderstyrning 
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3.5 Konceptgenerering  
 

Följande idéer ritades upp i CAD för att ge en bättre bild av hur det skulle se ut och fungera i 

praktiken. I detta skede syntes det tydligt att koncepten i figur 42 & 45 inte skulle fungera av 

flera anledningar.  

 

 
Figur 42 - Koncept 1 

Konceptet i figur 42 skulle löpa alldeles för stor risk för byrålåde-effekt då alla fjädrar verkar 

separat vilket skulle kunna motverka det önskade resultatet. En ytterligare faktor som spelar in 

kan ses i figur 43 samt 44 och förklaras varför under vardera bild.  

 
Figur 43 – Bearbetad yta, jämförelse 

En lösning där de separata fjädrarna hade vilat mot en bearbetad yta längs på mellanhusets 

underdel hade varit att föredra då detta skulle underlättat placeringen av fjädrarna samt att det 

hade tagit mindre plats. I figur 43 ser man profilerna på denna bearbetade yta och att 

mellanhuset till IPS15 och IPS2/3 skiljer sig i storlek. Den innersta ringen hör till IPS15 och 

den yttre till IPS2/3. 
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Figur 44 – IPS15 & IPS2/3 

I figur 43 samt 44 kan man se denna bearbetade yta markerad med en röd och en blå pil. 

Eftersom den bearbetade ytan aldrig överlappar varandra betyder det att man inte kan placera 

fjädrarna på denna yta då den inte kommer fungera som en lösning för de olika mellanhusen.  

 

 
Figur 45 - Koncept 2 

I konceptet som syns i figur 45 är skivan för stor vilket förhindrar montören att utföra andra 

moment i monteringen på denna station.  
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Figur 46 – IPS15 & IPS2/3, Yta för fjädrar 

 

Den nya ytan på mellanhuset som undersöktes är den ytan i figur 46 är som markerat med en 

röd linje på de båda mellanhusen. CAD-filerna undersöktes och det visade sig att dessa två ytor 

var kompatibla med varandra eftersom formen på dessa var relativt lika varandra. 

 

 
Figur 47 – Koncept 3 

En mer förfinad lösning på plattan togs fram med hjälp av att studera undersidan på 

mellanhuset för att med en så liten area på skivan som möjligt kunna bära upp mellanhusen 

IPS15 samt IPS2/3. Hålet i skivan är väl tilltaget med två extra urtag på höger och vänster sida 

för att enkelt kunna lyfta ur styrklumpen och styrspindeln utan att skivan stör detta moment. 

Detta koncept valdes av dessa anledningar sedan för att vidareutvecklas. Se figur 47. 
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3.6 Konceptutveckling 
 

 
Figur 48 – Koncept 4 

När CAD-modellen av IPS15 och IPS2/3 mellanhusen importerades i sammanställningen 

kunde man se ett stort överhäng på mellanhusets vänstra sida samt att den skivan som syns i 

figur 48 skulle kunna förlängas för att ge möjlighet till ytterligare en fjäder om så skulle 

behövas vid framtida tester då man kan förutspå att mellanhusets tyngdpunkt ligger mer åt 

höger i bild. Mellanhuset är importerat från externa program vilket medför att man i 

Solidworks inte kan se tyngdpunkten. Det medför att man i testfasen sedan får prova olika 

fjädrar för på båda sidor för att få en jämn fördelning av lasten.  

 

 
Figur 49 – Koncept 5 

Resultatet av detta blev att skivan förlängdes samt att en extra fjäder sattes in i 

sammanställningen vilket kan ses på figur x. Detta gjordes för att ge möjlighet att öka 

stabiliteten på den vänstra sidan då det är ett större överhäng där sett från centrum av hålet där 

presskolven sticker upp. Se figur 49. 

 

 
Figur 50 - Skiva 

I figur x50ser man skivans form ovanifrån. Formen är anpassad för att ge så mycket stöd som 

möjligt åt de olika mellanhusen IPS15 och IPS2/3. 
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Figur 51 – Bussningsinfästning 

För att den styrning som ska stadga upp fjädrarna och hålla dessa upprätt för att inte kila fast i 

borden behövs det bussningar. Detta är cylindriska standardkomponenter som medger mindre 

friktion mot styrningen. Eftersom bordet endast är ca 28 mm tjockt krävs det en extern 

komponent som huserar dessa. Det som konstruerades var ett ”hus” där bussningarna pressas i 

och som sedan skruvas fast under bordet. Detta hus kräver även att ett genomgående hål borras 

upp i bordet så att fjädern kan vila mot ovansidan samt att styrningen kan ledas genom och 

glida mot bussningarna. Anledningen att detta skruvas från undersidan av bordet är att man vill 

undvika ansamling av smuts som annars skulle blivit om skruvarna skruvats från ovansidan av 

bordet. Se figur 51. 

 

 
Figur 52 - Bussningsinfästning i genomskärning 

I figur 52 syns infästningen av ”bussningslösningen” fastmonterad i bordet i genomskärning. 

Här ser man även styrningen som går igenom bordet och visar hur dessa skall stadga upp 

fjädrarna och skivan. Skruvarna på bilden är endast för illustrerande syfte och visar inte 

lösningens slutliga resultat. 
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Figur 53 - Mellanhus IPS15 

I figur 53 ovan syns mellanhuset till IPS15 ligga ovanpå skivan. Till vänster i bild ser man att 

skivan har ett litet överhäng men att den till höger ligger kant i kant med mellanhuset. 

 

 
Figur 54 - Mellanhus IPS2/3 

I figur 54 ovan är mellanhuset för IPS2/3 placerat ovanpå skivan. På denna bild ser man istället 

att skivan ligger kant i kant med mellanhuset på vänster sida och att mellanhuset har ett 

överhäng på höger sida. Detta är för att spara plats åt montören då han utför andra moment på 

arbetsstationen. 
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3.7 Modell & test 
 

I detta kapitel presenteras de tester som gjorts i arbetet. Dels är det fysiska tester som 

undersöker huruvida en lösning som denna är möjlig i praktiken samt en simulering av de delar 

som kommer ta upp en kraft för att se om delarna kommer att klara av den belastning de utsätts 

för. 

 

3.7.1 Fysiskt test 

Det fysiska testet går ut på att se till att det i praktiken är möjligt att utföra samtliga uppgifter 

vid monteringsbordet utan att skivan stör något moment. 

 

 
Figur 55 - Test pappskiva 

I figur 55 syns en pappskiva som skars ut efter yttermåtten i figur 56 för att se hur skivan skulle 

fungera i praktiken. När detta gjordes syntes det att en urtagning för att händerna var nödvändig 

för att kunna lyfta i och ur styrklumpen. Därefter gjordes bedömningen att skivan inte skulle 

störa några andra moment på arbetsstationen. 

 

 
Figur 56 - Mått för pappskiva 
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3.7.2 Simulering 

 

Simuleringar utfördes på de två komponenter som ska tillverkas för att säkerställa att de håller 

för ändamålet vilket är att klara en belastning på ca 90 kg. Programmet som användes vid 

simuleringen heter Solidworks. 

.  

 
Figur 57 - Simulering skiva 

 

Skivan i figur 57 ovan kommer att ha en last i form av mellanhusen till IPS15 samt IPS2/3 som 

väger mellan 70 och 90 kg. Denna last fördelades jämt över skivan och med en säkerhetsfaktor 

på 10 inställt i programmet syns det att skivan håller för dessa vikter med god marginal. 

Materialet som är applicerat i simuleringen är rostfritt stål. 

 

 

 
Figur 58 - Simulering infästning för bussningar 

 

Infästningen för bussningar som syns i figur behöver ta upp en femtedel av den totala vikten för 

mellanhusen som placeras på skivan i figur 58 eftersom det finns fem infästningar. Materialet 

som applicerades på denna komponent var rostfritt stål och även denna del klarar lasten med 

god marginal. Denna studie gjordes även med materialet akrylplast applicerat för att se om 

denna komponent skulle kunna tillverkas och bearbetas och bearbetas på ett enklare sätt men 

där var säkerhetsfaktorn endast 1.5 vilket ansågs som otillräckligt. 
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4 Resultat 

 
I detta kapitel presenteras lösningen och de olika delarna som är resultatet av detta arbete. 

 

4.1 Monteringsstation 
 

 
Figur 59 - Resultat, monteringsstation 

Monteringsstationens funktion är att hålla mellanhuset horisontellt när man placerar det ovanpå 

den fjädrande skivan för att sedan pressa i lagerringarna. Detta gör den genom att skivan 

mellanhuset står på vilar på fem stycken fjädrar som fördelar tyngden av mellanhuset och håller 

det horisontellt. Fjädrarna är i sin tur styrda utav fem styrstänger, en för vardera fjäder. Dessa 

styrstänger glider mot glidbussningar som gör att det blir låg friktion och att dessa glider lättare 

än om man använt sig av vanlig bearbetad metall eller bara bordet i sig. Se figur 59. 

 

Lösningen består av två standardkomponenter, tre specialtillverkade komponenter samt det 

befintliga bordet på monteringsstationen med modifikationer. Dessa presenteras under 

rubrikerna nedan. En intervju/dialog har förts med en konstruktör på Volvo för att  

komplimentera författarens kunskaper om material och yttoleranser. Se bilaga 2.0.  
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4.1.1 Bord 

 

 
Figur 60 - Bord 

Det befintliga bordet i figur 60 modifieras med fem genomgående hål som är till för att 

bussningshållaren ska gå igenom bordet. För mått se bilaga 1.3. 

 

4.1.2 Skiva 

 

 
Figur 61 – Skiva, ovansida 

Skivan i figur 61 är den del som mellanhuset vilar på. Denna skiva har fem stycken hål samt 

tillhörande infästningspunkter för styrstängerna att sitta i. Urtagningen i mitten av skivan är för 

att kunna lyfta i och ur styrklumpen samt styrspindeln. Skivan är 10 mm tjock och av 

materialet rostfritt stål. Formen på skivan vattenskärs medan hålen borras. Se bilaga 1.6 för 

mått. 

 

 
Figur 62 - Infästning för styrstång 

Detaljerad vy över hur infästningen för styrstängerna i skivan ser ut syns i figur 62. Ett 

genomgående hål för själva stången samt fyra stycken mindre hål för skruvar vilka håller 

styrstången på plats. 
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4.1.3 Bussningshållare 

 

 
Figur 63 - Bussningshållare 

I figur 63 syns bussningshållaren, den del av lösningen som innesluter två standardbussningar 

och som ger stöd och tar upp belastningen från fjädern. Denna komponent består av ett stål som 

heter SS2511 och tillverkas genom svarvning samt borrning. Bussningshållaren skruvas fast i 

bordet från undersidan med fyra stycken M10-skruvar med längden 35mm och innesluter två 

stycken bussningar. För mått se bilaga 1.5. 

 

 
Figur 64 - Bussningshållare i genomskärning 

I figur 64 syns bussningshållaren i genomskärning. Bussningarna innesluts genom grepp-

passning på detaljen.  
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4.1.4 Styrstång 

 

 
Figur 65 - Styrstång 

Styrstången I figur 65 ger stöd åt fjädrarna för att undvika att mellanhuset vinglar fram och 

tillbaka på bordet när det placeras på skivan på grund av sin vikt. Dessa har materialer SS2511-

03 vilket är ett härdat stål. Dessa tillverkas genom svarvning, slipning, härdning samt borrning. 

Stången är 225 mm lång och har en diameter på 16 mm med yttoleransen Ra 0.8. Se bilaga 1.7 

för fler mått. 

 

 
Figur 66 - Styrstångshuvud 

Detaljerad vy över skruvhålen i styrstången. Se figur 66. 
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4.1.5 Fjäder 

 

 
Figur 67- Standardfjäder 

Fjädrarna i arbetet är standardfjädrar från Lesjöfors AB. Se figur 67. Den totala höjden från 

bordet till undersidan på mellanhuset är ca 66 mm. Slaglängden på fjädern behöver vara ca 40 

mm grovt tilltaget då detta är höjden på lagerringen plus frigång. Kraften som fjädrarna skulle 

absorbera tilltogs till 150 kg eller 1500 N för att hitta något kraftigare fjädrar än vad vikten på 

mellanhuset var. Utifrån detta hittades två fjädrar vars egenskaper passade. Artikelnummer 

6785 samt 6748 i Lesjöfors sortiment. Skillnaden mellan dessa två fjädrar är längd och 

fjäderkraft, se tabell i figur x nedan. För beräkningar se bilaga 1.8.  

 

Artikelnummer Längd (L0) Fjäderkraft (Fn) 

6785 99 mm 397 N 

6748 105 mm 537 N 

 

I detta projekt kan båda dessa fjädrar användas eftersom 5*397 N = 1985 N och 5*537 N = 

2685 N. Vilket motsvarar krafter på 199 respektive 267 kilo. Mellanhuset väger som mest ca 

90 kilo exklusive vikten för skivan med styrstänger. 
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4.1.6 Glidbussning 

 

 
Figur 68 – Glidbussning 

Glidbussningen i figur 68 är en standardkomponent från Aratron AB. Dimensionen på 

bussningen valdes utifrån innerdiametern på fjädern som är ca 17mm. Bussningen som passade 

fjädern har artikelnummer L-16 TWM. För mått och specifika detaljer se bilaga 1.4. 

 

4.1.7 Skruv 

 

Den skruv som kommer användas för att montera bussningshållaren i bordet är en M10. Enligt 

Bultens teknikhandbok (1999) har en M10-skruv med den lägsta hållfasthetsklassen 3.6 i 

tabellen en brottkraft på 19100N. Det gör att skruven är överdimensionerad då skruven endast 

behöver ta upp en maximal kraft grovt avvrundat 900N /5 Bussningshållare /4 Skruvar per 

hållare = 45N. Säkerhetsfaktorn blir 19100/45 = 424. Trots överdimensionering kommer 

skruven användas då den finns tillgänglig på företaget. 
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5 Analys 
 

I detta kapitel analyseras resultatet på lösningen för att se huruvida det löser problemet på 

monteringsstationen samt om det svarar på frågeställningen i början av arbetet.  

 

5.1 Monteringsbordet 

 
Resultatet av arbetet är en modifiering av en befintlig monteringsstation på IPS 15 & 2/3 -

banan. Genom att möjliggöra pressning av de båda lager som ska sitta i mellanhuset samtidigt 

elimineras den NVAA som tillkommer när man måste ta bort de verktyg man använder vid 

pressningen av lagerringar samt momentet där man lyfter mellanhuset och sedan roterar det 

180 grader. Även ergonomin för montören förbättras då man tar bort momentet där man 

behöver rotera det 75-90 kilo tunga mellanhuset 180 grader. En sprängskiss av 

monteringsbordet finns i bilaga 2.2. 

 

5.1.1 Ny monteringsprocess 

Den nya arbetsprocessen kommer se ut som bildserien i figur 69 till 72 förklarar. 

 

 
Figur 69 – Monteringsstation steg 1 

I figur 69 syns monteringsstationen när den är tom, det vill säga steg 1 i den nya 

arbetsprocessen. 
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Figur 70 - Monteringsstation steg 2 

I figur 70 har en lagerring lagts på styrningsklumpen vilket är steg 2 i den nya arbetsprocessen. 

 

 
Figur 71 - Monteringsstation steg 3 

I figur 71 har sedan mellanhuset placerats ovanpå den fjädrande skivan, vilket är steg 3 i 

processen. I detta skede kommer fjädrarna att komprimeras en aning på grund av vikten från 

mellanhuset eftersom full fjäderkraft inte uppnås förrän fjädrarna komprimerats till en viss 

längd.  
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Figur 72 - Monteringsstation steg 4 

Det sista steget i arbetsprocessen, nummer 4, är att trä på en lagerring på verktyg nummer 1 

som presenterades i kapitel 3.2.4 i figur 16. Därefter träs verktyg 3 på från samma kapitel och 

figur för att sedan pressa ihop lagerringarna i mellanhuset. Det är också detta verktyg som 

kommer centrera mellanhuset på skivan och göra så att lagerringarna pressas i på rätt sätt när 

mellanhuset ligger på skivan. 

 

 
Figur 73 - Mellanhus med lagerringar 

I figur 73 syns slutligen mellanhuset i genomskärning med lagerringarna ditpressade. 

 

5.2 Styrstång 
 

Styrstången tillverkas av stålet SS2511-03, vilket är ett härdat stål. Stålet härdas för att ge den 

slutliga ytfinishen ett bättre resultat. Yttoleransen är RA 0.8 då styrstången ska glida så 

friktionsfritt mot bussningarna som möjligt. Yttoleransen togs fram med hjälp av en 

konstruktör från Volvo ur en tabell från Hexagon product development (2010). Se bilaga 1.7. 

Från botten av styrstången och 50 mm upp är den gängad för att kunna trä på en mutter som 

man dels ska kunna låsa konstruktionen på plats men även kunna justera fjädrarna i efterhand 

(Hexagon product development Pvt. Ltd, 2010). 
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5.3 Bussningshållare 
 

Bussningshållaren tillverkas av stålet SS2511. Denna komponent har inga funktioner kopplade 

till vikt så detta material valdes ur en ekonomisk synpunkt då detta material finns tillgängligt 

på företaget. Ett alternativ hade annars varit aluminium eller plast. Måtten på denna komponent 

styrs utav bussningarna som den ska innesluta. Vardera bussning har en höjd på 30 mm och 

varje bussningshållare ska innesluta två av dessa. Därefter måttsattes komponenten för att 

underlätta tillverkningen av denna. De skruvar som valts för att skruva fast denna komponent 

är M10 skruvar av den anledningen att det finns tillgängligt på företaget samt passade 

konstruktionens storlek. 

 

5.4 Skiva 
 

Den fjädrande skivan tillverkas av 10 mm rostfritt stål alternativt en aluminiumlegering som 

heter alumec. Dessa material lämpar sig väl eftersom skivan annars skulle kunna rosta vilket 

går emot Volvos WPO-principer. Det vill säga att det inte skulle anses som en ren 

arbetsstation. Skivan är inte fullt måttsatt i ritningen då detta inte behövs eftersom den 

vattenskärs och företaget som utför det endast behöver en .DWG fil på komponenten. Däremot 

ska skivan efterbearbetas då hålen för styrstången ska borras och för dessa behövs det en 

korrekt måttsättning.  

 

5.5 Skruv 
 

Skruven hade kunna dimensionerats ner till en M4 vilket är den minsta skruven som finns 

tillgänglig på företaget. Det är däremot oväsentligt då kostnaden det medför att använda en 

M10 istället är försumbar i sammanhanget. En M4-skruv har enligt Bultens teknikhandbok 

(1999) en brottkraft på 2900N på den lägsta hållfasthetsklassen vilket också hade räckt gott och 

väl.  
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6 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

 
Vidare rekommendationer för detta arbete är göra mer utförliga tester att när lösningen 

implementerats på monteringsstationen. Fjädrarna bör testas och justeras utefter hur mycket 

mellanhuset trycker ihop dessa vid belastning. Viktigt är också att monteringen sker enligt 

ritning då styrstängerna är känsliga för felaktigheter. Skruvar till lösningen är M4 samt M10 

standardskruvar och dessa finns i olika utföranden, författaren rekommenderar att personalen 

som monterar ihop denna lösning använder sig av de skruvar som finns att tillgå på företaget.  

 

Ett intresse att ta fram en prototyp fanns inte från Volvos sida eftersom detta inte är en 

produkt/lösning som ska serietillverkas. Därav tillverkas lösningen utefter de enklare tester som 

gjorts vilket skulle kunna vara något negativt då nya insikter skulle kunnat fås genom 

prototyptillverkning. 

 

Genom att testa den kompletta lösningen med hjälp av personal från Volvo kan sedan en 

diskussion föras för att ytterligare förbättra lösningen i efterhand om något skulle upptäckas 

som missats i detta skede eller om förutsättningarna på monteringsstationen ändras. 

Tillverkning av samtliga komponenter sker på Volvos egen verktygsavdelning förutom skivan 

som vattenskärs av en underleverantör till Volvo.  

 

Då detta arbete var tämligen rakt på sak utan vidare konstigheter har inga nya frågeställningar 

uppkommit under projektets gång. Däremot hade det varit intressant att se över hur man kunde 

byggt om stationen helt för att förbättra helheten på monteringsbanan. Exempelvis genom att 

utnyttja den tryckluft som finns tillgänglig. Detta hade dock medfört en övertrasserad budget 

vilket ej gjort detta möjligt. 

 

Författaren har fått en större uppfattning om hur ett produktutvecklingsarbete går till samt hur 

man utför ett projekt i samverkan med personal och handledare på ett företag. Författaren har 

även fått insikt i vikten av ansvar vid ett projekt som detta som är något som kommer 

implementeras på företagets montering och att lösningen som tagits fram är seriös och väl 

utförd.  

 

Sammanfattningsvis så anser författaren att den lösning som presenterats uppfyller de krav och 

önskemål som ingick i arbetet och att lösningen medger möjligheten att pressa samman två 

lagerringar i en sekvens. Därmed elimineras också den NVAA som identifierats samtidigt som 

ergonomin för montören förbättras genom att ta bort momentet där man roterar mellanhuset 

180 grader. 
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8 BILAGOR 

 
1.1 Gantt-schema (3.1.1) 
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1.2 Idévalsmetod (3.2) 
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1.3 Ritning bord (4.1.1) 

  

  



58 (65) 

1.4 Glidbussning (4.1.6)
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1.5 Ritning bussningshållare (4.1.3) 
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1.6 Ritning skiva (4.1.2)  
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1.7 Ritning styrstång (4.1.4) 
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1.8 Beräkningar (4.1.5) 
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1.9 Intervju montör 

1. Fråga: kommer en skiva ovanpå monteringsbänken störa arbetet om den anpassas så att 

alla moment kan utföras? 

Svar: Nej det bör den inte göra. 

2. Fråga: Tror du att en fjädrande lösning skulle kunna fungera I praktiken för att hålla 

mellanhuset horisontellt? 

Svar: Ja. 

3. Fråga: Efter att ha provat att pressa lagerringar samtidigt utan att ha något som 

stabiliserar mellanhuset, tror du det är något som skulle behövas och som skulle kunna 

implementeras I framtiden? 

Svar: Ja. 

 

2.0 Intervju konstruktör 

1. Fråga: Vilken yttolerans skulle behövas på styrstången för att glida så bra som möjligt 

mot bussningarna? 

Svar: För det första bör du använda materialet SS2511-03 vilket innebär att det härdas, 

sedan bör du ha en yttolerans på RA 0.8 vilket kan ses i en tabell. 

2. Fråga: Vilka material är lämpliga att använda sig av vid tillverkning av samtliga 

komponenter? 

Svar: Rostfritt stål eller Alumec vore att föredra på skivan, de andra komponenterna bör 

tillverkas av stålet SS2511 Samt SS2511-03. 
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2.1 Tabell för ytvärden 
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2.2 Sprängskiss 

 


