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Förord 
 

Att som en grupp YTH studenter få möjlighet att arbeta med att utveckla 
tillverkningen av en produkt som varit en av Alimaks byggstenar genom 
tiderna känns som en stor ära! 
 
Gruppens sammansättning består av en grupp industrimän som 
sammanstrålat genom utbildningen YTH – maskinteknik vid Luleå 
Tekniska Universitet åren 2002 – 2003. 
Med tanke på att gruppens medlemmar är från Skellefteå med omnejd 
kändes det extra roligt när Alimak erbjöd oss att göra vårt Examensarbete 
just där. 
 
Alimak, som är världens ledande företag inom hissindustrin, har sin 
huvudfabrik belägen i Skellefteå med ca 350 anställda. 
 
Vår rapport om förbättringar inom tillverkningsmetoder av delar till 
stigortsgejdrar kommer att bära spår av nostalgi men även vårt förslag till 
nya metoder! 
 
Vi vill ta tillfället i akt och tacka våra examinatorer Kjell Lindfors och 
Torsten Nilsson för deras fantastiska engagemang och kunnande. Ett stort 
tack går även till Alimak, speciellt till Anders Burman som drivit oss 
framåt i positiv anda!  
En eloge går även till Kjell ”Charlie” Lundström, P-O Larsson, Stig Olsson, 
Tommy Gillblad och killarna på Proago, samt alla andra som hjälpt oss att 
genomföra detta projekt. 
 
Tack för all värdefull hjälp! 
 
 
 

 
Robin Bergström  Per Dahlberg                               
 
 
 
 
Markus Edlund  Peter Jonsson 
 
 
 
 
Erik Larsson  

 



Sammanfattning 
 
YTH projektet ”Fixturering av pinnstång & kurvgejd till Stigortshiss” 
behandlar förbättringar inom tillverkningsprocessen av delar till 
stigortshissen av märket Alimak. Arbetet omfattar en komplett 
framtagning av en ny borrfixtur för pinnstänger, samt ett förslag till ett 
flexibelt fixturhjälpmedel för fräsning av kurvgejdrar. Anledningen till 
arbetet är en uttjänt maskin samt fixtureringsproblem.  
 
Arbetet med pinnstången inleddes med ett studiebesök för 
kravspecifikation och faktainsamling. En idegenerering med konstruktion 
och uppritning ledde till en färdig produkt med såväl köpta detaljer som 
specialtillverkade. En uppdatering av verktygen för borrning gjordes 
vilken låg till grund för optimering av bearbetningstider.  
 
Man kan även följa våra tankegångar, problem och lösningar kring 
kurvgejdern. Ett förslag presenteras i layoutform där man kan se vilka 
komponenter vi använt oss av, viktiga funktionsmått samt gejdrarnas 
olika fixtureringspunkter.  
 
En fixtur för borrning av pinnstång tillverkades och provkördes under 
hösten 2003 med gott resultat. 
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1. Inledning 

 
 

1.1. Historik 
 
Alimakverken grundades på 1950-talet av en innovatör och visionär vid 
namn Alvar Lindmark. Grundidén till Alimakhissar då som nu bygger på 
att ett kugghjul klättrar uppför en kuggstång och på så sätt driver hissen 
uppåt. 
 
Men steget till renodlad hisstillverkare har varit lång och krokig. Övriga 
produkter har varit allt från skidliftar till svetsaggregat. Alimak är idag 
världens ledande hissföretag med erkänt god kvalitet. 
 
Vårt projekt kommer att röra sig om förbättringar och modernisering av 
tillverkning av pinnstång och kurvgejd som ingår i Alimaks gruvprogram. 
 
 

1.2. Vad är då en stigortshiss? 
 
Hösten 1957 fick Alimakverken i uppdrag av Boliden Gruv AB att 
konstruera och tillverka en specialhiss som kunde göra arbetet i gruvorna 
lättare och mindre riskfyllt. 
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Efter utprovning och utveckling av en prototyp så stod det färdiga 
resultatet klart, nämligen en tryckluftsdriven hiss som klättrar upp efter 
en pinnstång som i sin tur är förankrad i bergväggen. Det finurliga är 
dessutom att vatten och luft leds genom gejdrören för att förenkla arbetet 
vid skrotning av bergrum och dylikt. 
 
1959 fick produkten den prestigefyllda amerikanska utmärkelsen ”Blue-
Ribbon Mining Award” för bästa nykonstruktionen inom gruvindustrin 
det året. 
 
Och visst var det en god idé, produkten lever kvar än idag och har inte 
förändrats särskilt mycket under de 45 år som passerat! 
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2. Problembeskrivning 
 
 

2.1. Problembeskrivning pinnstång 
 
Vad är då problemet om allting fungerat så bra i 45 år? 
 
-Jo om vi börjar med att titta på tillverkningen av pinnstången (se Bilaga 5) 
som finns i 1m och 2 meters utförande så har borrningen skett i en av 
Alimak tillverkad 18-spindlig borrmaskin som stegat efter 3 gånger och på 
så sätt borrat de 53 hålen. Denna maskin blev tillverkad i mitten av  
1970-talet då produkten var en storsäljare världen över. 
 
Sedan några år tillbaka har maskinen stått hos en legotillverkare som nu 
gått i konkurs. I samband med detta beslutade tekniker Anders Burman 
vid Alimak att en modernare tillverkning skulle införas. Motivet till det 
var dels att maskinen var uttjänt och dels att man var tvungen att köra 
med snabbstålsborrar som skulle vara slipade lika långa. Sedan spelade 
nog en årsproduktion på ca 500 st. in också. 
 
Man ville helt sonika göra en fixtur för borrning och fräsning av ändarna i 
en uppspänning. Fixturen skulle man med enkelhet kunna lyfta in i en  
NC-maskin för att på så sätt använda sig av ny teknik och moderna 
verktyg. 
 
 

2.2. Problembeskrivning Kurvgejd 
 
Problemet med kurvgejdrarna uppstår när man ska plana ändarna samt 
fräsa lägen för o-ringar. Det är viktigt att ändarna planas rena och  
o-ringarnas lägen är rätt placerade, då deras uppgift är att täta både luft 
och vatten som transporteras i rören (se fig 2.1). 

fig2.1  
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Anledningen till att problem uppstår är att både bockning och 
maskinbearbetning varit av hantverkstyp i alla tider. Bockningen av 
kurvorna kan skilja några grader hit och dit. Detta försvårar 
säkerställningen av att planingen tar rent vid maskinbearbetningen då 
maskinen vrider bordet i ett förvalt gradantal och inte tar hänsyn till 
eventuell avvikelse. För att underlätta maskinbearbetningen skulle en 
justerbar fixtur behövas. Fixturen bör också passa alla 7 modeller av 
kurvgejdrar varvid det kan uppstå problem med att hitta 
fixtureringspunkter som överensstämmer med verkligheten. 
 
  

2.3. Avgränsningar 
 

Det ursprungliga målet var att hinna konstruera borr- och fräsfixtur till 
både pinnstång och kurvgejd. Men under projektets gång ändrades målen 
något. Vår uppdragsgivare Alimak fick nämligen in en order på raka 
gejdrar, vilket gjorde att borrfixturen för pinnstängerna skulle prioriteras. 
 
I och med detta beslöt vi oss för att göra en fullständig konstruktion, 
tillverkningsritningar samt lämpligt materialval till borrfixturen som 
också planerades att bli tillverkad under hösten 2003. 
 
I och med dessa förändringar i kravet från beställaren togs beslutet att 
endast ge en idé på lämplig uppspänning av kurvgejd, dvs. en enkel 
verktygslayout som presenteras i denna rapport. 
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3. Arbetets gång / Metoder 
 

3.1. Fixtur Pinnstång 
 
Projektet påbörjades med ett studiebesök på Alimak för att samla material 
samt för att försöka få en överblick över problemställningen. Sedan följde 
ett studiebesök på Proago, en legotillverkare till Alimak. Denna dag fick vi 
även en kravspecifikation att ”brainstorma” utifrån. 
 
Kravspecifikationen innehöll: 
 
• Att söka rätt nivå på fixtur då årsproduktionen räknas vara runt 500st. 
 
• Att använda standarddetaljer så långt som möjligt och då av fabrikatet 

Kipp. 
 
• Att hitta verktyg som passade Proagos maskin. 
 
• Att plattjärnen till pinnstången samborras enligt ritning (Bilaga 5) 
 
På Proago tittade vi på den NC fräs av märket Zayer KFU 3000 där 
tillverkningen är tänkt att utföras. Nu hade vi fått någorlunda klart för oss 
hur grundkonceptet skulle se ut. 
 
Ett grundkoncept skrevs. 
 
• Platta som bas, mått ca 2100 x 500 x 40mm med plats för fyra paket. Ett 

paket är två plattjärn som samborras (se Bilaga 5). 
 
• Spännjärn (egentillverkade?) för att fixera ämnen. 
 
• Excentrar (egentillverkade) med funktion att rikta ämnen i fixtur. 
 
• Övriga detaljer såsom skruv, mutter, pinnar osv. skulle köpas ur 

Kipp´s verktygskatalog enligt beställarens kravspec. 
 
Efter möten med Alimak och Proago enades vi om ett förslag att arbeta 
efter. Vi börjar med att bryta ner fixturen i sina beståndsdelar och tittar på 
var del för sig så kan både arbetets gång och resultat följas. 
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3.2. Platta (1 st.) 

 
Efter en grundlig uppritning som i sig gav många turer hit och dit, då vi 
kom på förbättringar och nya idéer efterhand, så låg den äntligen 
färdigritad. En viktig faktor som vi var tvungna att ta hänsyn till vid 
ritningsarbetet var att tänka på funktioner på elementen från Kipp som vi 
tänkt använda oss av. Efter att ritningsarbetet var avslutat så började vi att 
leta efter en lämplig leverantör av plattan. Vi begärde prisuppgifter från 
olika leverantörer men fastnade till slut för att anlita en firma som heter 
Nybro Stålprodukter, som svarade upp mot våra förväntningar. 
 
Deras platta av SS 2172 hade måtten 2060 x 500 x 40, vilket passade oss 
utmärkt. Detta var dessutom en standardplatta som de hade på lager 
varvid leveranstiden bara blev några dagar.  Vi hade dessutom begärt 
offert på tillverkning av plattan enligt vår ritning av olika aktörer på 
marknaden. 
 
Men då priset var likartat hos de flesta så beslutade vi oss för att tillverka 
plattan på hemmaplan, dessutom i samma maskin som den är tänkt att 
användas i. Detta borgar för att operatören är mer vaken på hur han vill 
ha den samt att han kunnat signalera ifall han tyckt att något var fel. Och 
dessutom kändes det tryggt att kunna följa tillverkningen av plattan ifall 
något blivit oklart. 
 
 

3.3. Spännjärn (12 st.) 
 
Vi förstod redan på ett tidigt stadium att vi skulle bli tvungna att 
konstruera och låta tillverka egna spännjärn till fixturen. Självklart så hade 
vi tittat i flertalet kataloger samt på internet för att se om någon tillverkade 
en produkt som liknade den vi behövde. Men där gick vi bet, vilket gjorde 
att den egna konstruktionen kom igång tämligen fort.  
 
Vi utgick ifrån att vi ville göra hela fixturen så användarvänlig som 
möjligt utan att för den delen bortse från viktiga funktioner. Ett tag var vi 
inne på att använda oss av hydrauliska spännelement, men fann detta 
svårt att försvara med en osäker årsproduktion på ”bara” 500 pinnstänger 
och dessutom skulle fixturkostnaden bli ganska hög. 
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        fig. 3.1 
 
Men vi ville för den delen inte göra våra spännjärn helt fantasilösa. För att 
kunna styra upp spännjärnen så att de inte skulle vara i vägen vid 
borrning lade vi helt sonika till fyra hål i underkant. I plattan sitter 
motsvarande 2 pinnar som spännjärnet rider på (Se fig. 3.1). Ett enkelt 
glapptest beräknades fram med hjälp av dator för att kunna säkerställa 
funktionen (Se fig. 3.2). En annan viktig funktion som detta medförde är 
att det blir avsevärt enklare att hantera material vid laddning och 
plundring. Funktionen känns som en fullträff då alla i gruppen varit 
frustrerade över spännjärn som snurrat och varit i vägen. 
 

 
   fig. 3.2 
 
Materialet i spännjärnen valdes till SS 2172 med ythärdning 0.5 – 0.8 mm 
som följdoperation. Att vi valde just ythärdning berodde på att vi ville ha 
en hård slityta men samtidigt en seg kärna, vilket är bra eftersom det 
kommer att fjädra något i materialet när man drar åt spännjärnen. 
 
Vi var även medvetna om att materialet skulle slå sig lite i samband med 
härdningen, men vi ansåg att detta inte skulle ha någon större betydelse. 
Verktygstillverkaren Profix i Skellefteå fick äran att tillverka spännjärnen 
förutom härdningen som Alimak tog hand om. (Se bilaga 4) 
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3.4. Excenter (6st.) 

 
Anledningen till att excentrarna (se, Bilaga 3) blev konstruerade var att det 
skulle finnas möjlighet att rikta upp arbetsstyckena i fixturen. I början 
antog vi att materialet skulle vara rakt, men vi fick erfara att så ej var fallet 
då vi gjorde en stickprovskontroll.  
 
Funktionen är lika enkel som genialisk, man tvingar helt enkelt materialet 
mot stopparna med hjälp av dessa excentrar. Dessa snurrar på en pinnbult 
och ovanpå sitter en stoppmutter. 
Man spänner helt enkelt excentern mot materialet med en 24mm PU 
nyckel och drar sedan fast den med hjälp av låsmuttern. 
 
Materialet i dessa valdes till SS 2140 med en härdning till 56 HRC. Här 
ville vi få materialet både hårt och slitstarkt.  Dessa excentrar utsätts ju 
inte för någon fjädrande belastning vilket gör att det inte behöver vara 
någon mjuk kärna i dem.  Även dessa tillverkades av Profix AB och 
härdades av Alimak. 
 
 

3.5. Köpta detaljer 
 
Enligt Alimaks önskemål så anlitade vi en firma i Karlstad vid namn 
Västsvenska Maskin AB när vi skulle välja standardelement såsom skruv, 
mutter och cylindriska pinnar etc. till vår fixtur. (Se Bilaga 6-9). 
 
Västsvenska Maskin AB är återförsäljare till Kipp – ett stort tyskt 
verktygsföretag. Efter att ha beställt en hel trave med kataloger och CD 
skivor så kunde vi botanisera bland allt inom fixturvärlden, vilket gav oss 
värdefull kunskap för framtiden. 
 
Anledningen till att standardelementen skulle tas från Kipp var att en stor 
del av Alimaks verktygssystem är uppbyggt av just Kipp-detaljer. 
Detaljerna har utfallit till mycket god belåtenhet. Enda stötestenen var att 
leverantören ej kunde hålla leveranstiden från Tyskland så vi blev en 
vecka försenad. Oerfarna som vi var skulle vi nog ha räknat med detta. 
 
Som tur var så gick det att vänta den här gången, men nog känns det lite 
frustrerande när ens planering faller. Men man får se även det som en 
nyttig lärdom inför framtiden. 
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4. Priskalkyl Pinnstångsfixtur 

 
Allting har ett pris, så även denna fixtur där vi gjort en överslagsberäkning på 
vilket ungefärligt slutpris fixturen skulle hamna på.  
 
Det uppskattade priset grundades på: 
 

• Platta enlig prisuppgift från leverantör. 
• Bearbetning av platta enligt offerter. 
• Tillverkning av spännjärn & excentrar uppskattades av gruppen. 
• Köpdetaljer enligt prisuppgift från leverantör. 

 
Vårt egna nedlagda arbete ses ju som ett verklighetsknutet skolprojekt som i sig 
inte ska räknas i kronor och ören. Men om allt utfaller till belåtenhet så hoppas vi 
i alla fall bli bjudna på en flott lunch! 
 
 
Uppskattat pris: 
Platta 
Bearbetn. Platta 
Tillv. Spännjärn & Excentrar      
Köpdetaljer                     
                                   
Tot. Kostnad                

5 200
5 400
7 000
8 205

25 805
 
 
Efter avslutat arbete kunde vi slutligen summera ihop kostnaderna och 
sammanställa en efterkalkyl. 
 
 
Slutligt pris:  
Platta 
Bearbetn. Platta 
Tillv. Spännjärn & Excentrar      
Köpdetaljer                     
                  
Tot. Kostnad                

6 150
5 000

12 200
8 205

31 555
 
Efterkalkylen visar att kostnaderna blev högre än vad vi räknat med. Detta 
berodde till största delen på felaktig prisuppgift på plattan och att tillverknings-
kostnaderna på spännjärnen och excentrarna blev betydligt högre än väntat. 
Noggrannare arbete på en förkalkyl borde kanske ha gjorts. Vi diskuterade den 
slutgiltiga kostnaden med Anders Burman, Alimak som ändå tyckte att det var en 
rimlig kostnad i förhållande till hur bra slutprodukten blev. Ett gott betyg måste 
man väl ändå tycka! 
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5. Verktygsstudie för bearbetning av Pinnstång 

 
5.1.  Verktygsval 
 

För att kunna fastställa en ungefärlig bearbetningstid och därmed också 
ett bearbetningspris har vi räknat på de verktyg som ska användas. Vi har 
tillsammans med Alimak studerat lite olika borralternativ och tittat på 
vilket fabrikat som skulle passa bäst. Valet föll på en Iscar Chamdrill – en 
borrkropp med utbytbar borrkrona (spets) i hårdmetall. 
 
Anledningen till valet var att vi i gruppen haft goda erfarenheter av just 
dessa borrar sedan tidigare. Att Iscar kunde leverera en borr med 
diameter 18,8 gjorde ju inte saken sämre. Men den viktigaste orsaken till 
valet var ändå att maskinens maximala spindelhastighet är 1800varv/min, 
vilket blir alldeles för lågt för exempelvis paket- eller korthålsborrar. 
 
Fräsverktyget blev också av det Israeliska märket Iscar, där valet blev en  
5–skärig hörnfräs på 50mm. 
 
Den teoretiska tidsstudien av bearbetning av pinnstång ger: 
 
Borrning: Iscar Chamdrill Ø18,8mm. 
 

Spindelhastighet 1700 varv/min  
Matninghastighet 510 mm/min 
Borrdjup 19mm + 2mm frigång ovanför arbetsstycke. 

 
Tid:  Teoretisk borrtid av fyra paket blir 14,2min. Hänsyn tagen till 

överhopp av spännjärn samt snabbtransporter. 
 
Fräsning: Iscar hörnfräs Ø50mm. 5-skär. 
 

Spindelhastighet 1200 varv/min  
Bordsmatning 1000 mm/min 
 
Stängerna beräknas ha L = 2005mm, (bereds så 
fortsättningsvis) vilket gör att 19.5mm fräses bort på ena sidan 
och 16.5mm på andra sidan med fullt skärdjup på 10mm. 

 
Tid: Teoretisk frästid av fyra paket blir 1,7 min. Hänsyn tagen till 

snabbtransporter. 
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Sammanlagd tid: 
Borrning 
Fräsning 
Tid Tot. 

14,2 min 
1,7 min 

15,9 min 
 
 
Beräkningar har skett utifrån specifikationer på Alimaks Niigata flerop 
snabbtransporter ca 8m/min. Simuleringen av bearbetningstiderna har 
skett med hjälp av ett databeräkningsprogram, som tillhandahölls av 
Alimak. 
 
 

5.2. Prisberäkning Proago 
 
Denna prisberäkning är gjord före fixturen blivit provkörd, vilket gör att 
man endast kan använda den här beräkningen som en fingervisning om 
vilket prise det rör sig om. 
 
Bearbetningstid 
Hanteringstid 
                                      
Tid Tot 

18min 
12min 

 
30min 

 
Bearbetningstiden är antagen till 18min pga. långsammare maskin än i 
Alimaks beräkningsprogram. Den relativt långa hanteringstiden grundar 
sig dels på att det är fyra paket som ska bytas vid varje 
plundring/laddning och den stora mängd spån som bildas vid borrningen 
av de 212 hålen måste rensas undan innan varje laddning.  
 
Tid / paket:  30 / 4 = 7,5min.  
 
Kostnad: Om man räknar på en maskinkostnad på 600kr/timmen så blir 
bearbetningskostnaden per paket ca 75kr. Provordern på 60 paket ger en 
kostnad på 4500kr. En kostnad för inkörning och programmering 
tillkommer även i första körningen. 
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5.3. Jämförelse av gamla och nya metoder 

 
Om ska jämföra den gamla metoden med den nya, så kan man inte bara 
titta på bearbetningstider eftersom tillvägagångssätten och maskinerna är 
så olika.  
 
Vi kan börja med att titta på verktygen. Den gamla metoden med 18 HSS 
borrar monterade i en specialtillverkad 18-spindlig borrmaskin är 
bearbetningsmässigt snabbare än den nya metoden. De 18 borrarna måste 
dock slipas lika långa, vilket bidrar till mycket arbete i riggnings-
förfarandet. Måttsäkerheten hos HSS borrarna är sämre, då både djup och 
diameter på hålet kan variera efter slipning. Dessutom kan maskinen 
bidra till delningsfel vid omstegning. I den gamla tillverkningsprocessen 
tillkom även en extra operation för klippning av längdmåtten på den 
genomborrade plattstången.  
 
På senare år fick även den 18-spindliga maskinen svårt att hålla trycket, 
vilket resulterade i mycket oljesöl. Det elektriska höll också på att ge upp. 
Nu har den gått i pension, och efter en lång och trogen tjänst så vilar den 
nu på skrotgården hos Kuusakoski. Lite trist att skrota den ändå för nog 
var det en fin maskin alltid. (se bild. 5.1) 
 
 

 
 Bild 5.1 
 
Om man tittar på vår nya metod, så är den inte låst till en maskin utan kan 
flyttas mellan olika NC styrda maskiner om så behövs.  Måttsäkerheten 
blir avsevärt bättre i alla avseenden, då verktyg är av hårdmetall och 
maskinen är numeriskt styrd. Vi har även optimerat tillverkningen genom 
att ta bort klippoperationen och istället infört en fräsbearbetning av 
ändarna i samma uppspänning som borrningen. 
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6. Fixtur till kurvgejd 

 
Som det går att läsa tidigare i rapporten, så har det varit problem med att 
fixturera upp dessa kurvgejdrar så att bearbetningen säkerställes. Vi har 
tillsammans med Alimak diskuterat fram möjlig lösning, som ska 
eliminera tidigare strul runt dessa produkter. 
 
Vårt koncept bygger på ett system som till viss del består av idéer från en 
befintlig fixtur för 2m rak gejd. Precis som i arbetet med pinnstångs-
fixturen lade vi upp ett grundkoncept att arbeta efter. 
 
Grundkoncept: 
 
• Fixtur byggs på Niigatans hålplatta (se pos1, Bilaga 10) 

• Idéer från befintliga spännanordningar för 2m rak gejd nyttjas. 

• Fast stopp på ena sidan. 

• Rörlig stopp på motstående sida med hjälp av T-spår. 

• Standarddetaljer ur Kipps katalog. 
 
Dessa ”kurvor” finns i 7 modeller med olika bockningar framåt och bakåt 
och är 1m långa. (Se Bilaga 11-17) Detta gör dem lite smidigare att hantera 
än den 2m långa gejden som körs i samma maskin. 
 
Om man tittar på hur tillverkningen gått till tidigare, så har man lagt upp 
arbetsstycket på samma hålplatta som vi har tänkt att använda oss av. 
Plattan har varit kompletterad med Kippmoduler såsom spännjärn, 
stoppar etc. Väl inne i maskinen har man sedan gått in och probat (probe 
är ett mätverktyg i maskinen som kommunicerar med styrsystemet) på 
första pinnen i pinnstången samt i ett gejdrör för att exakt veta var 
arbetsstycket befinner sig i koordinatsystemet. 
 
Vi vill än en gång poängtera att detta varit hantverksmässigt och 
tidskrävande, då riggningen varit av mer komplicerad art än vanligt. Vi 
kommer likväl som förr att använda oss av maskinens probefunktion för 
att säkerställa positionen i koordinatsystemet. 
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Efter att grundkonceptet var lagt så följde många timmars komplicerad 
uppritning och beräkning var fixtureringspunkterna skulle ligga  
(se fig. 6.1). Målet var att kunna köra alla modeller i samma flexibla fixtur. 
Vi kom fram till att sex av sju modeller kan använda samma 
justeringslinje, så minst två spår måste finnas på fixturen (se Bilaga 21). 
 

fig. 6.1 
 
Som bas har vi som tidigare nämnts använt oss av Niigatans befintliga 
hålplatta. Som fast stoppelement har vi utgått från ett befintligt element 
från fixtur för 2m rak gejd. Valet grundades på flera faktorer, de viktigaste 
var dock att den var beprövad samt att operatören är van att använda den 
och därmed redan införstådd i riggningsförfarandet.  
 
Som rörligt stoppelement har vi också sneglat på Alimaks befintliga delar. 
Den liknar den fasta stoppen väldigt mycket. De stora skillnaderna är att 
vi räknat ut 2 linjer bestående av T-spår som stoppen kan löpa i när man 
justerar in arbetsstycket. T-spåren är frästa i en stålplatta som i sin tur är 
fastskruvad i hålplattan och som slutligen är fäst i maskinbordet. 
Stoppklackarna skiljer sig även de åt. På det fasta elementet styr stoppen 
upp i två riktningar på den andra pinnen i pinnstången och på det rörliga 
elementet är den plan, vilket gör att pinnen bara vilar mot denna stopp i 
en riktning. Som stöd i underkant vilar gejdrören mot ovansidan av 
stopparna (se fig. 6.2). 
 

fig. 6.2
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För att stabilisera upp detta ytterligare så har vi dessutom lagt in 2st 
sidostoppar, nämligen Kipp´s tryckspännare som är justerbara med hjälp 
av M10 justerskruvar i framkant. Vi har dessutom kompletterat dessa med 
en ledad räfflad kula för att minska brytningar i spännarna. 
Dessa spännare är dessutom justerbara med 4 fästhål i plattan istället för 
bara 2. Detta för att säkerställa låsfunktionen (se fig. 6.3). 
 

fig. 6.3 
 
Om man tittar på riggningsförfarandet, så har man lättare att justera in 
arbetsstycket nu än förut. Viktigt är att plansidan som ligger i det fasta 
stoppelementet är rakt i förhållande till verktyget. Detta får riktas med en 
linjal. När man riktat in biten så får man dra fast det fasta stoppelementet. 
Viktigt att se att den rörliga stoppen är lös så att den inte ligger och styr 
för det är inte meningen. Steg 2 är att justera in det rörliga stoppelementet 
så att stoppklacken ligger an mot pinnen och slutligen dra fast allting. 
 
Om gejdrarna är lika rundbockade ska man inte behöva ändra 
inställningen för varje bit utan kunna köra en hel serie utan problem. 
Riggningen underlättas också avsevärt mycket i jämförelse mot tidigare 
då man var tvungen att bygga upp fixturen med små komponenter varje 
gång. Vår fixtur består av 2 delar som man enkelt kan montera resp. 
demontera.  
 
(En mer ingående fixtureringsbeskrivning visas i Bilagorna 10-17) 
 
Vi tycker därmed att vi fullföljt målet med idégenereringen och 
presenterat ett förslag, som kommer att underlätta både för riggare och 
operatör.  
 
Slutresultatet på denna idégenerering får tiden utvisa genom att vänta och 
se om fixturen blir tillverkad och om tankegångarna överensstämmer med 
verkligheten. 
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7. Resultat och slutdiskussion 

 
Fredagen den 31:a oktober fick vi efter en veckas försening våra köpta 
detaljer från Kipp i Tyskland. Nu kunde vi börja montera ihop fixturen. 
Det var en fantastisk känsla att se att allting passade som det var tänkt. Vi 
blev mycket nöjda med det färdiga resultatet och kunde konstatera att 
allting lyckats så här långt. 
 
Tisdagen den 4:e november samlades vi på Proago och kunde där skåda 
bearbetningen av de 4 första paketen med blivande pinnstänger. Att se att 
allting fungerade som planerat var otroligt roligt. Spännjärnen låg rätt och 
den nyinförskaffade Iscarborren skar mycket fint, ungefär som en varm 
kniv i smör. Fräsningen av ändarna fortlöpte också problemfritt. 
 
Efter provkörningen följde en noggrann mätning utförd av Alimaks 
ansvarige kontrollant. Då allting visade sig att utfalla till belåtenhet var 
det bara för operatören att trycka på den gröna knappen. En provserie på 
60 paket har nu körts och allting har fungerat perfekt! Borrkronan höll 
hela serien vilket innebär att 3 180 stycken hål borrats. Ett gott resultat 
tycker både vi och Iscars representant. 
 
I och med detta godkändes vårt arbete av Anders Burman och projektet 
avslutades. Numera ingår våra produkter i Alimaks verktygsstandard 
med egna verktygsnummer. Alimak kommer även att låta bygga 
ytterligare en fixtur, men som då är avsedd för pinnstång i 1 meters 
utförande. Den produkten är tänkt att bearbetas på Alimak i deras Niigata 
flerop. 
 
Priskalkylen stämde också ganska bra då priset hamnade på 80 kronor per 
sats, att jämföra med de 75 kr som vi kalkylerat med. 
 
Slutligen i denna rapport tänkte vi summera arbetet. Den viktigaste 
lärdomen är nog att inte ta något för givet då ett projekt av sådan art som 
det här tar längre tid än man kan tro. Nu i slutet förstår vi vikten av att 
Alimak riktat blåslampan mot oss redan från första början. Vi har även lärt 
oss att även de minsta ”struntdetaljerna” kan ta lång tid att lösa. En annan 
viktig läropenning är att inte riktigt lita på verktygsleverantörers 
uppgifter om leveranstider och att dataskrivare ibland sviker då man 
behöver dem som mest… 
 
Men givetvis har vi haft en enorm nytta av dels det vi lärt oss i skolan och 
de färdigheter som projektet tvingat fram. Arbetet har lockat fram positiva 
saker såsom att använda autocad, skriva utvärderingar, rapporter etc.  
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Vi tycker även att vi erhållit viktiga kunskaper/erfarenheter att skapa 
kontakter, planera möten, fokusera på problem samt att lösa dessa i 
positiv anda. 
 
Hade vi kunnat göra något bättre då? Vi är rätt så nöjda med vårt utförda 
arbete, så vi anser att vi utnyttjat vår tid och våra resurser väl. Många sena 
kvällar och helger har ägnats åt det här projektet samtidigt som det 
ordinarie skolarbetet krävt sin tid. Därför känns det nu bra att vi körde 
hårt från början och sedan bara ökade!  
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Detaljnr 4: Cylindrisk pinne 

   
  BEST  D  D3  L  L1  L4  B  KG  

 1  03105-08  8.000  M3  25.000  0.000  2.500  0.000  0.008  
 2  03105-10  10.000  M3  30.000  0.000  3.000  0.000  0.015  
 3  03105-12  12.000  M5  34.000  0.000  4.000  0.000  0.028  

 4  03105-16  16.000  M5  42.000  0.000  4.500  0.000  0.062  
 5  03105-20  20.000  M5  47.000  0.000  5.000  0.000  0.105  
 6  03105-25  25.000  M5  49.000  0.000  5.000  0.000  0.170  
 7  03105-082  8.000  M3  25.000  14.000  2.500  2.200  0.007  
 8  03105-102  10.000  M3  30.000  17.000  3.000  3.000  0.013  
 9  03105-122  12.000  M5  34.000  20.000  4.000  3.500  0.025  
 10  03105-162  16.000  M5  42.000  26.000  4.500  5.000  0.060  
 11  03105-202  20.000  M5  47.000  30.000  5.000  6.000  0.100  
 12  03105-252  25.000  M5  49.000  30.000  5.000  8.000  0.165  

 
 
Detaljnr 5: Cylindrisk pinne 

 
  BEST  L  D  D1  T  L1  L2  

 1  03325-05x  16, 20, 24, ...  5.000  M3  6.000  0.600  1.700  
 2  03325-06x  16, 18, 20, ...  6.000  M4  6.000  0.800  2.100  
 3  03325-08x  20, 24, 28, ...  8.000  M5  8.000  1.000  2.600  
 4  03325-10x  20, 24, 28, ...  10.000  M6  10.000  1.200  3.000  
 5  03325-12x  32, 36, 40, ...  12.000  M6  10.000  1.600  3.800  
 6  03325-14x  50, 55, 60, ...  14.000  M8  12.000  1.800  4.000  
 7  03325-16x  40, 45, 50, ...  16.000  M8  12.000  2.000  4.700  
 8  03325-20x  50, 60, 70, ...  20.000  M10  16.000  2.500  6.000  
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Detaljnr 6: Locating supports 
 

   
  BEST  A  B  CS  CP D  E  DS  SCHR  GEW  BS  

 1  8020 310 08020  20  25  12    16  9  8020 440 08012    0,060  Infotext  
 2  8020 310 08032  32  25  12    16  9  8020 440 08012    0,085  Infotext  
 3  8020 310 08050  50  25  12    16  9  8020 440 08012    0,125  Infotext  
 4  8020 310 08063  63  25  12    16  9  8020 440 08012    0,155  Infotext  
 5  8020 310 12025  25  40    12  20  12    8020 431 12045  0,200  Infotext  
 6  8020 310 12050  50  40    12  20  12    8020 431 12045  0,385  Infotext  
 7  8020 310 12075  75  40    12  20  12    8020 431 12045  0,570  Infotext  
 8  8020 310 12100  100  50    12  20  22    8020 431 12055  1,325  Infotext  
 9  8020 310 12125  125  50    12  20  22    8020 431 12055  1,645  Infotext  

 10  8020 310 16050  50  50    16 26 15   8020 431 16055  0,600  Infotext 
 11  8020 310 16075  75  50    16  26  15    8020 431 16055  0,880  Infotext  
 12  8020 310 16100  100  50    16  26  25    8020 431 16055  1,185  Infotext  
 13  8020 310 16125  125  50    16  26  25    8020 431 16055  1,455  Infotext  

 
 
Detaljnr 7: Locating bolts 

   
  BEST  A  B  C  D  E  F  G  GEW  BS  

 1  8020 430 12045  12  45  18  22  M 12  57  10  0,052  Infotext  
 2  8020 430 12055  12  55  18  22  M 12  67  10  0,059  Infotext  
 3  8020 430 12065  12  65  18  22  M 12  77  10  0,068  Infotext  
 4  8020 430 12075  12  75  18  22  M 12  87  10  0,076  Infotext  

 5  8020 430 16055  16  55  24  25  M 16  71  14  0,120  Infotext  
 6  8020 430 16065  16  65  24  25  M 16  81  14  0,134  Infotext  
 7  8020 430 16075  16  75  24  25  M 16  91  14  0,145  Infotext  
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Detaljnr 8 & 12: Fast spårklack 
 

   
  BEST  B  H  L  D1  D2  T  SCHRAUBE  G  

 1  03250-10  10.000  8.000  20.000  4.500  8.000  4.300  M4x10  10.000  
 2  03250-12  12.000  8.000  20.000  5.300  10.000  5.300  M5x12  12.000  
 3  03250-14  14.000  10.000  22.000  6.300  11.000  6.300  M6x16  18.000  
 4  03250-16  16.000  10.000  22.000  6.300  11.000  6.300  M6x16  22.000  

 5  03250-18  18.000  10.000  22.000  6.300  11.000  6.300  M6x16  25.000  
 6  03250-20  20.000  10.000  22.000  6.300  11.000  6.300  M6x16  28.000  

 7  03250-22  22.000  12.000  32.000  6.300  11.000  6.300  M6x16  55.000  
 
 
Detaljnr 9: Pinnbult 

 
  BEST  D  L  B1  B2  G  

 27  07030-1663  M16  63.000  19.000  32.000  85.000  
 28  07030-1680  M16  80.000  19.000  50.000  105.000  
 29  07030-1610  M16  100.000  19.000  63.000  130.000  

 30  07030-1612  M16  125.000  19.000  75.000  160.000  
 31  07030-1616  M16  160.000  19.000  100.000  210.000  
 32  07030-1620  M16  200.000  19.000  125.000  280.000  
 33  07030-1625  M16  250.000  19.000  160.000  325.000  
 34  07030-1631  M16  315.000  19.000  180.000  425.000  
 35  07030-1650  M16  500.000  20.000  315.000  650.000  
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Detaljnr 10: Sexkantmutter med bricka 
 

     
  BEST  D  M  A  A1  A2  D1  D2  D3  E  SW  GEW  

 1  07242-08  M 8  15.500  7.000  3.500  6.000  17.000  18.600  8.500  15.000  13.000  15.000  
 2  07242-10  M 10  19.000  8.000  4.000  7.000  21.000  22.700  10.500  18.500  17.000  30.000  
 3  07242-12  M 12  22.000  8.000  4.000  7.000  24.000  25.700  12.500  20.800  19.000  42.000  

 4  07242-16  M 16  29.000  10.000  5.000 9.000  30.000 32.000 16.500 27.700  24.000  85.000  
 5  07242-20  M 20  36.000  12.000  6.000  11.000  36.000  38.000  20.500  34.600  30.000  158.000  
 6  07242-24  M 24  42.000  12.000  6.000  11.000  44.000  46.000  24.500  41.600  36.000  276.000  

 
 
Detaljnr 11: Mutter 
 

   
  BEST  D  M  A  D1  SW  E  G  WERK  

 1  07240-06  M6  9.000  3.000  14.000  10.000  11.500  5.5  stahl  
 2  07240-08  M8  12.000  3.500  18.000  13.000  15.000  12  stahl  
 3  07240-10  M10  15.000  4.000  22.000  17.000  19.600  25  stahl  
 4  07240-12  M12  18.000  4.000  25.000  19.000  21.900  36  stahl  
 5  07240-14  M14  21.000  4.500  28.000  22.000  25.400  51  stahl  

 6  07240-16  M16  24.000  5.000  31.000  24.000  27.700  70  stahl  
 7  07240-18  M18  27.000  5.000  34.000  27.000  31.200  95  stahl  
 8  07240-20  M20  30.000  6.000  37.000  30.000  34.600  130  stahl  
 9  07240-22  M22  33.000  6.000  40.000  32.000  36.900  160  stahl  
 10  07240-24  M24  36.000  6.000  45.000  36.000  41.600  230  stahl  
 11  07240-30  M30  45.000  8.000  58.000  46.000  53.100  470  stahl  
 12  07240-36  M36  54.000  10.000  68.000  55.000  63.500  810  stahl  
 13  07240-808  M8  12.000  3.500  18.000  13.000  15.000  12  Nirosta  
 14  07240-810  M10  15.000  4.000  22.000  17.000  19.600  25  Nirosta  
 15  07240-812  M12  18.000  4.000  25.000  19.000  21.900  36  Nirosta  
 16  07240-816  M16  24.000  5.000  31.000  24.000  27.700  70  Nirosta  
 17  07240-820  M20  30.000  6.000  37.000  30.000  34.600  130  Nirosta  
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