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Abstract
Keywords: Product development, design, evaluation, transport fixture, rear wheel
axles

This thesis has been carried out in cooperation with Meritor HVS AB in Lindesberg that
manufactures front and rear wheel axles for the bus and truck industry. The project focuses
on fixtures used in the transportation of rear wheel axles. The goal of the project was to
develop a new transport fixture that suits the majority of rear axle models and prevents
damage during transport.
The project is based on the systematic design methodology described by Johannesson,
Persson and Pettersson (2004). Systematic design can be divided into five stages: product
specification, concept generation, concept evaluation and selection, detailed design and final
design.
The main issue with Meritors fixtures is that they wear out easily and that the protective
coating breaks. One fixture type needs to be able to handle the 30 rear axle models relevant
to this project. Meritor currently uses a basic structure combined with miscellaneous
temporary solutions to handle all models. The new conceptual fixture is limited by the
current steel rack, it´s dimensions and fixture positions within the construction.
Based on the concept designs put forward in the work, the two most suitable concepts were
brought through to final design. The first concept, the T-fixture, was based on the fixture in
use today and is thus an improvement. The improvement consists of an increased contact
surface, better protective coating as well as weight and strength optimizations. Concept two,
the Rod fixture, is also based on the same basic fixture but uses two loops that are available
on every axle model. By placing the axle loops over the two rods in the fixture, a total
immobilization of the axle is achieved.
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Sammanfattning
Nyckelord: Produktutveckling, mekanisk konstruktion, utvärdering, transportfixtur,
bakaxlar

Examensarbetet har genomförts i samarbete med Meritor HVS AB i Lindesberg som
tillverkar fram- och bakhjulsaxlar till buss- och lastbilsindustrin. Projektet behandlar de
fixturer som används vid transport av bakhjulsaxlar. Målet med arbetet var att utveckla en
ny transportfixtur som passar majoriteten av deras bakaxelmodeller och som förebygger
skador vid transport.
Projektet har genomförts enligt metodiken systematisk konstruktion som beskrivs enligt
Johannesson, Persson och Petterssons (2004). Systematisk konstruktion kan delas in i fem
steg: produktspecificering, konceptgenerering, utvärdering och val av koncept,
detaljkonstruktion samt slutkonstruktion.
De problem som Meritor har med transportfixturerna är att de i hög grad slits och att
skyddsbeläggningarna inte håller. Det finns för projektet 30 aktuella bakaxelmodeller som
skall kunna transporteras med samma fixtur. Meritor använder sig av en grundfixtur och
diverse nödlösningar för att kunna hantera alla modeller. De nya fixturkoncepten begränsas
av de nuvarande stålrackens dimensioner och fixturernas positioner i dem.
Utifrån de konceptförslag som tagits fram i arbetet, fördes de två mest lämpade koncepten
vidare till slutkonstruktion. Det första konceptet, T-fixturen, bygger på den fixtur som
används idag och är således ett förbättringsförslag. Förbättringarna består av en ökad
anläggningsyta, bättre skyddsbeläggning samt vikt- och hållfasthetsoptimeringar. Det andra
konceptet, pinnfixturen, bygger även den på samma grundfixtur men använder sig av två
öglor som finns på varje axelmodell. Genom att placera axelns öglor över två pinnar i
fixturen uppnås en total fixering av axeln.
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1 Bakgrund
1.1 Företagsbeskrivning
Meritor HVS AB:s fabrik i Lindesberg var tidigare en Volvofabrik som levererade framoch bakaxlar till Volvo i Köping. Fabriken köptes 1998 upp av Meritor Automotive som
fortsatte med den tidigare tillverkningen. År 2000 gick Meritor Automotive ihop med Arvin
Industries och bildade företaget ArvinMeritor Inc. Under senare år har ArvinMeritor sålt av
de forna Arvin Industries och har sedan mars 2011 övergått till Meritor Inc.
Lindesbergsfabriken hör till Meritorkoncernen som har över 11 000 anställda i 19 länder
och en årlig omsättning på 22,3 miljarder SEK.
I Lindesbergsfabriken tillverkas hjulaxlar till lastbilar och bussar. Tillverkningen är
uppdelad på fram- och bakaxlar se figur 1.1, där det tillverkas 70 000 respektive 150 000
per år i Lindesberg. 90 % av de tillverkade axlarna levereras till Volvo lastvagnar i
Göteborg, Gent (Belgien) och Kaluga (Ryssland). Meritor HVS AB i Lindesberg har 960
anställda med en årlig omsättning på 2,9 miljarder SEK.

Figur 1.1 Tandembakaxel, produktexempel på vad som tillverkas på Meritor HVS AB i Lindesberg
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1.2 Tidsplanering
En preliminär
liminär tidsplan upprättades innan arbetet startades, se bilaga 1. Denn slutgiltiga
tidsfördelningen av aktiviteter återfinns i bilaga 2.
1.3 Problembeskrivning
Bakaxlarna som tillverkas av Meritor
transporteras på specialgjorda fixturer,
fixturer se figur
1.2, i standardrack av stål. Transporten
ransporten sker både
internt och till kund.. De problem som Meritor har
med fixturerna kan delas in i tre delar:
del
1. Olika fixturer och tillbehör behövs för att
kunna transportera alla bakaxelmodeller
2. Fixturerna går sönder och gummigummi
/plastbeläggningarna slits snabbt vilket
medför nötningsskador på bakaxlarna och
reparationskostnader på fixturerna
3. Bakaxlarna är inte tillräckligt fixerad
fixerade i
fixturen vilket medför risker för diverse
stötskador,, framförallt skador på
bromsklockor

Figur 1.2 Grundfixturer,
er, allmän grundfixtur och
specialfixtur för DAF-axlar
axlar (svart fixtur)

1.4 Syfte och målsättning
Arbetets syfte är att:
•

Ge förslag på hur Meritor kan frångå sina nuvarande lösningar med ett flertal olika
fixturer och tillbehör

•

Genomföra nulägesanalys för att hitta och dokumentera problem samt rot
rot-orsaker i
det nuvarande systemet

Målet är att utveckla en universalfixtur som klarar av att hantera de olika axeltyperna samt
fixera axlarna tillräckligt så att produktskador kan elimineras.. Fixturen ska utvecklas,
tillverkas och prototyp testas i Meritors
Meri
produktionsflöde.
1.5 Avgränsningar
•

Främst avser detta arbete
bete utveckling av en ny fixtur för bakaxlar. Fokus ligger på att
finna en lösning som fungerar till majoriteten av de modeller som tillverkas

•

Nulägesanalysen behandlar endast den del i produktion
produktion då rack och fixturer används

•

Lösningen skall fungera i Meritors
Meri
nuvarande standardrack av stål

2

Bakgrund
1.6 Produktbeskrivning
Med hjälp av bilder pekas vitala komponenter ut på fixturer, rack och bakaxlar för att öka
förståelsen i projektet.
1.

Grundfixtur (Figur 1.3)

2.

3.

1. Pinnbeläggning
(Hydraulslang)
2. Profilbeläggning
(Limmad gummibeläggning)

4.

3. Fjäderbelastad pinne
(Pinne som fixerar axlarna i sidled)
sidled
4. Anläggningsprofil
(Profilen axlarna ligger på)

Figur 1.3 Grundfixtur, typexempel
exempel på sliten fixtur

1.

Bakaxel, stålrack, fixtur och
tillbehör (Figur 1.4)
1. Bromsklockor
(Nämns p.g.a. förekommande
transportskador)

3.

2. Grundfixtur
(Monterad med bakaxel på)
3. Domkraft
(Tillbehör, gammal variant)

2.

4.

Figur 1.4 Bakaxel monterad i rack med fixtur och domkraft
(gammal)

4. Transportrack
(Stålrack, standardutförande)
Bakaxelögla (Figur 1.5)
Den gröna markeringen visar en av
två bakaxelöglor som används
nvänds för
fixering vid viss interntransport.

Figur 1.5 Axelögla, används som fixeringpunkt
punkt vid
interntransport
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2 Teoretisk referensram
Genom en litteraturundersökning i ämnet teknisk produktutveckling valdes tre böcker ut
med mest relevans till projektet. Dessa tre böckers produktutvecklingsprocess ligger till
grund för denna teoretiska referensram och sammanfattas kort i kapitlet.
En mer översiktlig jämförelse av produktutvecklingsprocesserna återfinns i bilaga 3.
2.1 Produktutveckling – effektiva metoder för konstruktion och design
Enligt Johannesson, Persson och Petterssons bok Produktutveckling – effektiva metoder för
konstruktion och design (2004) delas den industriella produktutvecklingsprocessen in i sju
steg:
1.

Förstudie
En förstudie görs för att ta fram bakgrundsmaterial inför en eventuell ny- eller
vidareutveckling av produkter. Det är viktigt att ha med olika kompetenser vid
genomförandet av förstudien för att få ett så omfattande bakgrundsmaterial som
möjligt.

2.

Produktspecificering
Produktspecifikationen har till uppgift att beskriva vad som skall åstadkommas i
projektet. Den ingående informationen kan användas både som utgångspunkt för att
finna konstruktionslösningar och som underlag för utvärdering av lösningar.

3.

Konceptutveckling och -generering
Konceptutvecklingen är en första ansats till att lösa konstruktionsproblem. För
koncepten som tas fram bör följande information vara tillgänglig: produktlayouter,
kostnadsuppskattningar, skisser, egenskaper i förhållande till
produktspecifikationen, sammanställningar av överslagsberäkningar samt analyser
och experiment.

4.

Konceptutvärdering och konceptval
I detta steg utvärderas de lösningsalternativ som tagits fram i konceptutvecklingsfasen. Det innebär att varje koncept analyseras och jämförs utifrån de
krav och önskemål som formulerats i produktspecifikationen.

5.

Konfigurering och detaljkonstruktion
Det valda konceptet vidareutvecklas för att stämma överrens med
produktspecifikationens kriterier. I denna delprocess ska man även ta fram
underlag i form av: dimensionering, materialval, produktarkitekturer och
produktlayouter.

6.

Prototypframtagning
Processen går ut på att ta fram prototyper av den valda lösningen, både kompletta
CAD-modeller och fysiska prototyper.

7.

Tillverkningsanpassning
Här anpassas produkten efter lämplig tillverkningsprocess samt justeras och
optimeras.
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2.2 The Mechanical Design Process
Ullman, D. G tillvägagångssätt vid produktutveckling återfinns i boken The Mechanical
Design Process (2010). Metoden riktar sig främst till nyutveckling av produkter och
beskrivs kortfattat enligt följande sex steg:
1. Problemidentifiering (Product Discovery)
Det finns tre orsaker till varför man driver nya utvecklingsprojekt:
teknikutveckling, marknadsbehov eller produktförändring.
2. Projektplanering (Project Planning)
Målet är att skapa en projektplan som uppfyller kraven för uppdraget. Det finns fem
planeringssteg för att ta fram en projektplan: Identifiera projektets olika steg,
definiera dess mål, uppskatta resursbehovet, utveckla en arbetsordning och
uppskatta kostnaden.
3. Projektbeskrivning (Project Definition)
Denna fas handlar om att förstå problemet och lägga grunden för det fortsatta
arbetet. Att fullt förstå ett konstruktionsproblem och få en konkret
kravspecifikation görs lättast genom att använda sig av QFD (Quality Function
Deployment).
4. Konceptkonstruktion (Conceptual Design)
Framtagning och utvärdering av olika konceptlösningar samt jämförelse mot kraveller produktspecifikation.
5. Konstruktion (Product Development)
Efter att ha utvärderat de olika koncepten arbetar man vidare med de bästa för att
göra dem till konkreta lösningsförslag. Utifrån dessa förslag väljer man sedan den
mest passande konstruktionslösning och förbereder den för produktion.
6. Produktuppföljning (Product Support)
Slutskedet i utvecklingsprocessen är dokumentation och uppföljning, produktens
kvalité och livscykel ses även över.
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2.3 Product Design and Development
Boken Product Design and Development (2008) av Ulrich och Eppinger beskriver
produktutvecklingsprocessen enligt följande sex steg:
1. Planering (Planning)
I denna fas väljs lämpligt projekt ut och planeras, ofta genomförs utvärderingar av
ny teknik och utvärderingarna används för att bestämma projektets lämplighet.
2. Konceptframtagning (Concept Development)
I konceptfasen ser man över om projektet är genomförbart genom att identifiera en
målgrupp och dess behov. Även framtagning av olika konceptlösningar, tillverkning
och provning av prototyper utförs.
3. Systemnivåkonstruktion (System-level Design)
Systemnivåkonstruktion handlar om att bryta ner koncepten i delar och delsystem.
Det man får ut av denna fas är produktens geometri (oftast ritningar) och en
slutgiltig produktspecifikation.
4. Detaljkonstruktion (Detail Design)
Förberedelse av det slutgiltiga produktunderlaget i form av kompletta ritningar,
materialval, toleransval samt kompletta tillverknings- och monteringsanvisningar.
5. Provning och vidareutveckling (Testing and Refinement)
Utföra tester och förbättringsåtgärder för att få en slutgiltig och godkänd produkt.
6. Produktionsupptaktning (Production Ramp-Up)
Utvärdera tidiga produktionsresultat och göra förbättringar för att kunna öka
produktionstakten och produktiviteten.
2.4 Litteraturreflektion
Alla tre böcker behandlar ämnet produktutveckling men på ett varierande sätt även om
grundprinciperna för produktutvecklingsprocessens faser är väldigt lika. Ullman, D. G The
Mechanical Design Process (2010) och Johannesson, Persson och Petterssons bok
Produktutveckling – effektiva metoder för konstruktion och design (2004) är den litteratur
som främst riktar sig till rena konstruktionsarbeten. Den tredje boken Product Design and
Development (2008) av Ulrich och Eppinger tar även upp produktutvecklingsarbetet ur
marknads- och tillverkningssynpunkt. Johannesson, Persson, Petterssons bok har fördelen
att den tar upp fler utvecklingsperspektiv så som: systematisk produktutveckling, integrerad
produktutveckling och axiomatisk konstruktion. Boken har även exempel på stödmetoder
till konstruktionsarbete: materialval, dimensionering, industriell design, modellering och
datorstöd, tillverkningsmetoder, verktyg och fogningsmetoder och projektplanering.
Den boken som används som stöd genom projektet och utgör grunden för metodologin är
Johannesson, Persson, Petterssons bok Produktutveckling – effektiva metoder för
konstruktion och design för att den lämpar sig för detta projekt.
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3 Metodologi
3.1 Konstruktionsmetodik
Produktutvecklingsmetodiken som tillämpas i detta projekt är systematisk konstruktion.
Främst används boken Produktutveckling – effektiva metoder för konstruktion och design
(2004) av Johannesson, Persson och Petterssons, då den mer tydligt beskriver
arbetsförloppet kring systematisk konstruktion.
Användandet av systematisk konstruktion är ett mer bantat tillvägagångssätt vid
produktutveckling, eftersom den andra litteratur som finns i ämnet riktar den sig främst till
större utvecklingsprojekt och är mer omfattande. Tidigare har arbete med Ullman, D. G
metodik för produktutveckling använts men den lämpar sig inte för detta projekt då
omfattningen är för stor och informationen för allmän. Axiomatisk konstruktion är en
konstruktionsmetodik som enligt Johannesson, Persson, Pettersson (2004) är en
föreskrivande konstruktionsmetodik som lägger fokus på produktens egenskaper.
Utgångspunkten för metodiken är att det finns generellt goda egenskaper hos produkter och
att man därför skall sträva efter att ha sådana egenskaper i så hög grad som möjligt i den
produkt man konstruerar. Axiomatisk konstruktions angreppssätt är att formulera allmänt
accepterade grundregler, axiom, som säger vad de goda produktegenskaperna är.
Utgångspunkten i axiomatisk konstruktion är att se till nuvarande och liknande produkters
egenskaper. Detta projekt kräver ett mer utförligt förarbete och en djupare förstudie kring
produkten och dess användning. Efter genomgång av de två olika metoderna (systematisk
och axiomatisk) ser vi fördelar med det systematiska arbetssättet. Litteraturen kring
produktutveckling hanterar främst det systematiska arbetssättet vilket även talar för den
systematiska metodiken.

Arbetssätt vid systematisk konstruktion:
1. Produktspecificering:
I denna fas är uppgiften att sätta sig in i konstruktionsproblemet och samla in
information och data för att få en mer komplett uppdragsbeskrivning. Sedan ska en
produktspecifikation skapas som tydligt beskriver vad som skall åstadkommas.
Produktspecifikationen är en levande informationsmängd som kontinuerligt
utvecklas uppdateras under arbetets gång.
2. Konceptgenering:
Syftet i denna fas är att få fram konceptförslag som stämmer överens med
produktspecifikationen. Det kreativa arbetet med konceptgenering stöds av metoder
och en systematisk arbetsgång. Målet är att ta fram så många lösningsförslag som
möjligt för att man inte skall missa några bra lösningar.
3. Utvärdering och val av koncept:
Under utvärderingsfasen skall man utvärdera och jämföra alla koncept i förhållande
till de krav och önskemål som formulerats i produktspecifikationen.
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4. Detaljkonstruktion:
Med konceptbeskrivningen som utgångsläge ska man i detta skede av arbetet
vidareutveckla det valda konceptet till en fungerande produkt. Informationen om det
valda konceptet behöver förtydligas och detaljeras till ett underlag som i slutändan
leder till en produktsammanställning.
5. Tillverknings- eller slutkonstruktion:
I det avslutande steget i konstruktionsfasen skall den slutgiltiga utformningen av
produkten utföras och ett komplett underlag för tillverkning skapas.
3.2 Verktyg

Nulägesanalys
Nulägesanalys används som verktyg för att samla in och strukturera den data och
information som behövs för att göra en utförlig produktspecifikation. Användandet av en
nulägesanalys ger bra data och information om problemet samt förståelse för dess
kringliggande miljö.

Datorstödd konstruktion (CAD – Computer Aided Design)
Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 har använts genom arbetet för att konstruera 3D-modeller som
i sin tur använts till finita elementanalyser och ritningsunderlag. Användandet av
programvaran Pro/E var en självklarhet då både Meritor och Örebro universitet använder
samma program.

Finita elementanalyser (CAE – Computer Aided Engineering)
Finita elementanalyser har genomförts med hjälp av programvaran Ansys 13.0 Workbench
som används eftersom den finns tillgänglig vid Örebro universitet. Metoden har använts för
att kunna verifiera konstruktioners funktionalitet och göra material- och
hållfasthetsoptimeringar.

Microsoft Office
Microsofts olika programvaror i Officepaketet har använts till rapportskrivning,
tabellhantering, matriser, flödesscheman och presentationsunderlag. Officepaketet används
för att det är det främsta och mest använda programpaketet för kontorsprogramvaror.

Brainstorming
Brainstorming har använts som verktyg för att ta fram nya koncept och lösningsförslag.
Verktyget har valts för att det är lättanvänt och inte har några krav på antalet deltagare.

8

Metodologi

Morfologisk matris
Ullman, D. G (2010) och Johannesson, Persson och Pettersson (2004) beskriver en
morfologisk matris som ett väldigt kraftfullt verktyg. Matrisen utförs i tre steg:
1. Steg ett är att lista de underfunktioner som behöver uppfyllas i konstruktionen
2. Steg två är att finna så mycket olika koncept som möjligt som uppfyller
underfunktionerna som ställts upp i steg ett
3. Steg 3 är att kombinera de olika delkoncepten till ett helhetskoncept som uppfyller
alla funktionskrav

Beslutsmatris
En beslutsmatris, se figur 3.1, har använts som verktyg för att utvärdera och välja
vilket/vilka koncept från konceptgeneringsfasen som skall vidarearbetas. Både Ullman, D.
G (2010) och Johannesson, Persson, Pettersson (2004) beskriver användandet av
beslutsmatriser för att utvärdera och välja koncept. Matrisen byggs upp med tre
huvudkomponenter:
1. Det första steget är kriterierna som skall viktas och jämföras med koncepten, dessa
bör bygga på kravspecifikation
2. Det andra steget är att bestämma vikten för kriterierna och sedan bedöma koncepten
i förhållande till kriterierna
3. Det tredje steget är att multiplicera kriteriernas vikt med bedömningen för att få reda
på vilket koncept som i högst grad uppfyller kraven

Koncept

Koncept

Koncept

Bedömning
Kriterier

Viktning
Resultat

Figur 3.1 Beslutsmatrisens uppbyggnad
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Nulägesanalys

4 Nulägesanalys
Meritor tillverkar fram- och bakaxlar till tung fordonsindustri,
fordonsindustri främst till Volvo last
lastvagnar.
Lindesbergsfabriken får in gjutet råmaterial från Frankrike som sedan passerar
passerar genom
produktionen där all
ll bearbetning, montering
monterin samt målning sker i Lindesberg och färd
färdiga
produkter levereras till kund. Nulägesanalysen avser bara den del i produktion
produktion där rack och
fixturer används.
4.1 Flödesanalys – racktransport
Efter att bakaxlarna blivit färdigmonterade transporteras de av AGV:er (Automated guided
vehicle)
ehicle) från slutmonteringen till överföringsstationen. Vid överföringsstationen placeras
axlarna i rack som utrustats med två fixturer och eventuella tillbehör beroende på axeltyp.
Axlarna transporteras till upphängningsstationen där de lyfts ur racken och hängs upp i
måleriets transportbana. Axlarna åker vidare genom tre förberedande stationer inför
målning:
ng: tvättning, torkning och maskering. Efter målningsstationen läggs axlarna tillbaks i
respektive rack. När axlarna placeras tillbaks i racken måste hänsyn tas till montörerna då
arbetet vid upphängning och avhängningsstationerna
vhängningsstationerna är taktat och fixturerna därför inte får
vara för komplicerade. Racken går sedan
se
vidare till lagret där de väntar på att transporteras
till kund. Rack och fixturer återanvänds och kommer tillbaka
tillbaka från kund till fabriken i
Lindesberg. Ett flödesschema
lödesschema över de berörda produktion
produktionsstegen
gen kan ses i figur 4.1.

Slutmontering

Överföring till
rack

Upphängning
i
transportbana

Tvättning

Torkning

Transport till
kund

Lager

Avhängning
till rack

Målning

Maskering

Figur 4.1 Flödesschema över den berörda delen i produktionen.. Svartmarkering visar i vilka delsteg rack och
fixturer används

4.2 Rack och fixering
Eftersom det i dagsläget tillverkas cirka 50 bakaxelmodeller finns ett flertal olika
fixturlösningar för transport.. Standardutförande vid axeltransport är att använda två stycken
grundfixturer. Utöver grundfixturerna
xturerna används även ett av fem olika tillbehör beroende på
vilken axelmodell som skall transporteras.
transporteras Merparten av de tillbehör som används är
nödlösningar eftersom det kontinuerligt introduceras nya axelmodeller
modeller och hänsy
hänsyn inte
tagits till transportering. Samtliga aktuella fixturer och tillbehör kan ses i bilaga 44.

Fixturslitage
Grundfixturen och tillbehören är drabbade av mycket slitage. Huvudproblemet idag är att
hydraulslangen (pinnbeläggningeen) och gummibeläggningen (profilbeläggningenn) slits för
fort vilket medför exponerade metallytor som skaver bort färg från bakaxlarna. I dagsläget
finns inga rutinbeskrivningar på hur fi
fixturer
xturer skall bytas ut alternativt repareras vid slitage.
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Nulägesanalys
Ett problem som finns men som inte uppmärksammas tillräckligt är att grundfixturerna har
oerhört dålig passform till axlarna. Det är nästan inga av axelmodellerna som sitter
ordentligt fixerade i fixturerna vilket medför att axlarna kan röra sig i fixturerna. Glappet
gör att bromsklockorna på vissa axelmodeller skaver, alternativt slår emot racken vid
transport. Bromsklockor som skadas måste direkt bytas ut mot nya och medför stora
kostnader och dyra returer. Tillbehören till grundfixturerna är även de drabbade av slitage
och problem. Hårdast drabbad är tillbehöret domkraften (gamla modellen) där den gängade
axeln ofta går sönder. Den nya modellen av domkraften fungerar än så länge betydligt
mycket bättre och drabbas mer sällan av slitage problem. Fotografier på rack, fixturer och
transportskador kan ses i bilaga 5.
4.3 Inköps- och reparationskostnader

Inköpskostnader
Rack, fixturer och tillbehör har köpts in kontinuerligt under många år men utförlig
dokumentation och exakta siffror på antal fixturer och tillbehör saknas. Racken har tidigare
inventerats med oregelbundna mellanrum men kommer från och med i år (2011) att
inventeras tre gånger per år. Inventeringen sker av Meritor i samarbete med kund för att få
exakta siffror på hur många som finns i omlopp. Inventeringen sker även för att man skall få
veta om reparationer eller nyinköp transportutrustning behövs. I tabell 4.1 kan
inköpskostnader samt antal fixturer och tillbehör ses.
Tabell 4.1 Kostnads- och antalstabell för rack, fixturer och tillbehör

Benämning
Rack inkl. 2st Grundfixturer och domkraft
Grundfixtur
Grundfixtur (DAF-axlar)
Balansarmsstöd (tillbehör)
TAG (tillbehör, bild kan ses i bilaga 4)
Buss-stöd (tillbehör)
Domkraft (tillbehör)
Domkraft (gammal variant)

SEK/st
4150
610
≈ 650
250
350
165
400
≈ 800

≈Antal
4465
>9000
~
~
~
~
807
~

Reparationskostnader
I samband med att fixturer och tillsatser slits krävs omfattande reparationsarbete.
Genomsnittskostnaden för emballagereparationer som främst avser fixturer och tillsatser är
≈ 432 500 SEK/år vilket är lägre än vid normalproduktion. Vid normalproduktion ligger
genomsnittet högre och hamnar vid ≈ 500 000 SEK, se tabell 4.2. Meritor får 4.1 €
(≈ 37,03 kr) per levererad axel från Volvo för underhåll av rack och fixturer.
Tabell 4.2 Tabell över rack, fixturer och tillbehörs reparationskostnader åren -08,-09 och 2010

År
2008
2009
2010

Reparationskostnader (SEK/år)
483 000
281 300
533 300
11
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5 Resultat
5.1 Produktspecifikation

5.1.1 Kravspecifikation
Utformningen av kravspecifikationen, se tabell 5.1, har utförts med utgångspunkt i
problembeskrivningen, nulägesanalysen och diskussioner med berörd personal på Meritor.
Tabell 5.1 Preliminär kravspecifikation för ny bakaxelfixtur

Kriterium
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Universell lösning som hanterar Volvos bakaxelmodeller
Förbättrad profil-/pinnbeläggning för axelstöd
Förbättrad fästteknik för profil-/pinnbeläggning
Förbättrad axelfixering (mindre glapp)
Enkel montering av fixturer
Enkel iläggning av axlar i fixturer
Verktygslös iläggning och urtagning av axlar
Tillverkningskostnad (så låg som möjligt)
Fixturvikt (så låg som möjligt)
Reparationskostnad (så låg som möjligt)
Säkerhetsfaktor   2.0
Materialval (hållfasthet och vikt i förhållande till pris)
Återvinningsbar
Rostskydd (miljö och hållbarhet i förhållande till pris)
3D Modeller, 2D-ritningar

Krav = K
Utredning = U
Önskemål = Ö
U
K
K
U
Ö
K
Ö
Ö
Ö
Ö
K
Ö
K
Ö
K

Utifrån den preliminära kravspecifikationen framkom det att 2 av 15 punkter kräver
ytterligare utredning. Ytterligare utredning innebär djupare efterforskningar om och kring
kriteriet för att kunna fastställa och uppfylla rimliga krav.

5.1.2 Finita elementanalyser
Finita elementanalyser har använts som verktyg för att titta på konstruktioners hållfasthet
under projektets gång. Analyserna har utformats efter behov och efter den miljö
konstruktionen använts inom. Majoriteten av analyserna har utformats på samma sätt med
likartade randvillkor. För att göra snabba och lättförståeliga analyser förenklades uppgiften i
den mån det var möjligt utan att påverka resultaten. Lastfallet som användes var en utbredd
last på anläggningsytan som uppgick till 1000 kg vilket är vikten på Meritors tyngsta axel.
Analyser har genomförts med snedbelastningar i olika riktningar för att testa
konstruktionerna i extremfall och säkerställa hållfasthet samt säkerhetsfaktorer.
Symmetrivillkor har använts för att skära ner antalet element och noder i beräkningarna för
att möjliggöra noggrannare och bättre konvergerande. Fixturernas egentyngd har
exkluderats i beräkningarna på grund av den obefintliga inverkan på resultaten.
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5.1.3 Fixturanalys
För att få en bättre bild av problemet samt se över hur den aktuella fixturlösningen fungerar
och är konstruerad genomfördes en analys av grundfixturen. Analysen gjordes utifrån
ritningsunderlag från Meritor där en CAD-modell användes för att bestämma aktuell vikt
och materialåtgång. En finit elementanalys genomfördes sedan på CAD-geometrin för att ta
reda på fixturens hållfasthetsegenskaper i förhållande till dess utformning. Fixturen
belastades främst med en tyngd motsvarande Meritors största axelmodell (1000 kg) i
aktuella riktningar. Utifrån analyserna konstaterades det att grundfixturen var
överdimensionerad och att två stora metallförstärkningar kunde tas bort och ersättas med
förstärkningar som kräver mindre material och svetsning. Utdrag från finita
elementanalyserna kan ses i
bilaga 6.

5.1.4 Bakaxelanalys
Axeljämförelsen genomfördes på de 30 mest tillverkade axelmodellerna vilket motsvarar
cirka 95 % av den årliga produktionen beräknad på statistik från en månad. I bilaga 8 finns
tabell över axlarna som innehåller information om produktnumrering och
produktionsvolym. Bakaxelanalysen uteblev då CAD-filerna som behövdes inte kunde
erhållas i tid.

5.1.5 Skyddsbeläggning
Hittills har gummi använts som profilbeläggning på grundfixturerna och tillbehören men det
senaste året har de provat en ny plastbeläggning bestående av fastnitad polyuretan. Enligt
personalen på Meritor fungerar den nya plastbeläggningen bättre och är mer slitstark än den
tidigare. Eftersom även fästtekniken av skyddsbeläggningen är viktig, behöver extra hänsyn
vid utformandet av skydden tas så att fästningen blir tillräckligt robust och slits ut. Två olika
fästtekniker används i nuläget, limning eller nitning. Ingen av de två metoderna fungerar
tillräckligt idag då limningen lossnar samt slits sönder och nitarna skjuvas av.
Ullman, E (2003) samt Lindström, Crafoord, Rundqvist och Hågeryd (2005) pekar på
flertalet olika plaster som ersättare till den nuvarande lösningen. Efter att ha funnit
återförsäljare och tillverkare av plast och gummibeläggningar (www.phalen.se,
www.unimer.se, www.uw-elast.se, www.trekollan.se), framkom det tydligt att det mest
använda materialet vid tillverkning av slitstarka detaljer med höga krav är polyuretan.
Många av produkterna i polyuretan används inom krävande industrier så som: fordon,
offshore, marin, berg och kross, trä, stål och aluminium, transport m.fl. Allt detta tyder på
att det bara behövs en förbättrad utformning av beläggningen då materialet bör vara
polyuretan.
5.2 Konceptgenerering
Konceptgenereringen genomfördes med brainstorming och en morfologisk matris. Utifrån
den morfologiska matrisen togs koncept 1 och 2 fram, den morfologiska matrisen kan ses i
bilaga 9. Koncept 3-5 togs fram genom brainstorming och enkla skisser kan ses i bilaga 10.
Koncepten grundar sig på nulägesanalysen, fixturanalysen och kravspecifikationen.
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5.2.1 Koncept 1 – T-fixtur
Konceptet utgår från grundfixturen och är en optimerad
variant av den nuvarande lösningen. Konceptet uppkom vid
genomförandet av fixturanalysen då det framkom att
konstruktionen i dagsläget inte är optimerad med hänsyn till
materialåtgång och hållfasthet. Det första steget i
konceptprocessen var att förändra de nedre stöden som var
överdimensionerade i fixturen. Steg två var att byta ut VKRröret (40x40x4 mm) mot en annan profiltyp med större
anläggningsyta som bättre fördelar kraften från bakaxeln.
Den större anläggningsytan ger även möjlighet att ha en
större skyddsbeläggning med bättre infästning. Figur 5.1
visar en bild på konceptet.
De fjäderbelastade pinnarna modifieras inte utan följer med
Figur 5.1 Konceptbild, T-fixtur
från originalfixturen. Skyddsbeläggningen kunde dock
förändras då den idag endast består av en bit hydraulslang och bör bytas ut mot en mer
slitstark skyddslösning med säkrare infästning. Även här är polyuretan aktuellt då
utslitningsgraden på hydraulslangen är för hög och bättre presterande skydd behövs.
5.2.2 Koncept 2 – VKR-fixtur
Även detta koncept är framtaget ur fixturanalysen och den morfologiska matrisen som ett
förbättringsförslag av den nuvarande lösningen. Till skillnad från T-fixturens lösning har tprofilen bytts ut mot ett VKR-rör.
5.2.3 Koncept 3 – Klämfixtur
Konceptet går ut på att klämma fast axeln i fixturen med
hjälp av bakaxelns egentyngd. Axeln pressar ner på två
plattor som i sin tur, genom en hävarm, lägger kraft mot
axelns sidor och på så sätt fixerar den, se figur 5.2.
Klämvidden varierar med en fjäder och kan på så sätt
innefatta majoriteten av Meritors bakaxelmodeller.

Figur 5.2 Konceptbild, Klämfixtur
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5.2.4 Koncept 4 – Pinnfixtur
Samtliga bakaxelmodeller som tillverkas av Meritor har två öglor
som sitter med samma centrumavstånd från varandra, dessa öglor
utgör grunden i konceptet pinnfixtur. Fixturen består av samma
grund som koncept 1 och 2 men istället för de fjäderbelastade
pinnarna fixeras axeln genom att öglorna förs ner över en pinne
som sitter fast i grundfixturen. Bakaxeln blir då helt fixerad i
sidled, se konceptbild i figur 5.3.

5.2.5 Koncept 5 – Hängfixtur

Figur 5.3 Konceptbild,
Pinnfixtur

Konceptet går ut på att använda sig av en transportmetod
likt den som Meritor använder sig av internt i
målningsstationen. I målningsstationen hängs axlarna upp
i hjulbultarna med hjälp av en kedja som sedan
transporteras längs en bana genom måleriet. Axlarna
hänger då endast på en bult per sida vilket medför
rotationsrisk. Hängfixturen kommer därför använda sig av
två kedjor per sida som hänger vinklade ned från en
stålram, så att total fixering uppnås. Stålramen kommer
sedan läggas ovanpå ett rack och kompletta trasportrack
kan sedan staplas ovanpå varandra. Se figur 5.4 för
konceptbild.
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Figur 5.4 Konceptbild, Hängfixtur
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5.3 Utvärdering och val av koncept
Koncepten har utvärderats med hjälp av en beslutsmatris som bygger på viktning av
framtagna kriterier följt av en utvärdering av koncepten i förhållande till kriterierna.
Kriterierna är främst tagna från kravspecifikationen men andra kriterier har lagts till för att
få en så gedigen utvärdering som möjligt. Beslutsmatrisen kan ses i bilaga 11.
Tabell 5.2 Resultattabell med data från beslutsmatrisen

Koncept:
Poäng (bedömning)
Total poäng*

VKR-fixtur T-fixtur Klämfixtur Pinnfixtur Hängfixtur
40
39.5
37.5
44.5
37.25
330
330.5
310
369
304

*Den totala poängen är bedömningen gånger viktningen av kriteriet

Utifrån beslutmatrisen var det Pinnfixturen som bäst uppfyllde de krav som ställts upp, de
slutgiltiga resultaten kan ses i figur 5.2. Förbättringsförslagen T- och VKR-fixtur klarade
kraven näst bäst och ger en ytterligare indikation på att de är koncept som det bör arbetas
vidare med. Kläm- och Hängfixturerna hamnade i botten av listan då de är komplicerade,
både att tillverka, implementera och använda.
5.4 Detaljkonstruktion
5.4.1 T-fixtur och VKR-fixtur
Det första steget i konstruktionsförbättringen var att se över de olika profiltyperna. Utifrån
Bodelind och Persson (2007) togs olika profilförslag fram och jämfördes enligt tabell 5.3.

  ä
    
   ä      
  ö    
⁄     ö  !/
    !
Tabell 5.3 Profiltabell för utvärdering av profiltyp till nytt axelstöd

Profiltyp
T-profil (60)
T-profil (70)
U-profil (65)
U-profil (80)
VKR-rör (40x40x4)**
VKR-rör (60x40x3.2)
VKR-rör (80x40x3.2)

#$ [cm2]

# % [cm2]

& [cm4]

'⁄( [kg/m]

'* [kg]

7.94
10.6
9.03
11
5.68
5.94
7.22

150
175
162.5
200
100
150
200

23.8
44.5
14.1
19.4
12.1
14.8
19.1

6.2
8.3
7.1
8.6
4.46
4.66
5.67

1.55
2.075
1.775
2.15
1.115
1.165
1.4175

*Vikten beräknas med en profillängd på 25cm
**VKR-röret som används i grundfixturen
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Med tabellen till hjälp jämfördes olika profiltyper för att se vilken som passade bäst in på
följande tre kriterier:

•

Hållfasthet i förhållande till vikt

•

Stor anläggningsyta

•

Enkel montering av skyddsbeläggning.

VKR-röret (60x60x3.2 mm) sågs som det bästa alternativet gällande hållfasthet i
förhållande till vikt. Men med hänsyn till tillverkning samt montering och reparation av
skyddsbeläggning ansågs T-profilen (60 mm) som bättre lämpad.
För att få en mer utförlig analys används både T-profil (60 mm) och VKR-rör (60x40x3.2
mm) för vidare arbete. CAD-modeller skapades för de relevanta profilerna för att
möjliggöra utförandet av de finita elementanalyser som utfördes för verifikation av
profilvalet, utdrag återfinns i bilaga 7.
Optimering
För att ta reda på om de övriga fixturdimensionerna var optimerade med avseende på vikt,
materialkostnad, tillverkningskostnad och hållfasthet genomfördes tre optimeringar på
modellen med T-profil. Optimeringarna genomfördes i form av förändringar på
godstjockleken på rören och förstärkningarna. Se tabell 5.4.

  )ö
+ ,!! 
  -ö ä !    ,!! 
    !
δ012  3 4+  
5012  3 ä   6
)78.   ä! ä 6
  )78.⁄5012 1

(5-1)

Tabell 5.4 Optimeringstabell för T-fixtur och VKR-fixtur

Fixturvariant
Originalfixtur
VKR-fixtur
T-fixtur (standard)
T-fixtur (optimering 1)
T-fixtur (optimering 2)

:$
[mm]
3
3
3
2
1

:%
[mm]
4
4
4
2
1

m*
[kg]
4.58
3.81
4.03
3.02
2.11

;'<=
[MPa]
35.13
122.83
65.32
73.84
105.54

>'<=
[mm]
0.04
0.088
0.03
0.038
0.059

?@ [1]

* Vikten beräknades exklusive pinnar och pinnfjädrar

Genom optimeringen kan man se att det är möjligt att spara in på vikt och material men
ändå bibehålla önskad hållfasthet. Det är möjligt att använda sig av en rör- och
förstärkningstjocklek på 2 mm utan att säkerhetsfaktor 2 underskrids. Resultatet av en
minskning i godstjockleken är ≈1.5 kg per fixtur alltså dryga 3 kg per rack. Finita
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7.12
2.04
3.83
3.39
2.37

Resultat
elementanalyser utgjorde grunden för optimeringarna, utdrag från analyserna finns i
bilaga 7.
Skyddsbeläggning – Polyuretan
I kapitel 5.1.4 verifierades att polyuretan är den lämpligaste ersättaren till de äldsta
gummibeläggningarna som allt för snabbt slits ut. Beläggningarnas utformning behöver
dock förändras då den nuvarande polyuretanbeläggningen inte håller måttet.
Profilbeläggningen har utformats med fokus på enkel montering och låg
tillverkningskostnad. Även fästtekniken har setts över då originalbeläggningen ibland
lossnat helt och hållet. Två konceptuella beläggningar togs fram för profilens
anläggningsyta med skillnad i tjocklek och infästningsmetod. En ny pinnbeläggning och
fästteknik togs fram eftersom lösningen med hydraulslang inte håller. CAD-modeller och
ritningsunderlag för de olika beläggningarna togs fram för att möjliggöra nödvändig
fördjupning och rådfrågning i ämnet.
5.4.2 Pinnfixtur
Pinnfixturen utformades efter T-fixturens stomme och resulterade i en billigare och lättare
fixtur, detta eftersom användandet av de fjäderbelastade pinnarna tas bort. Det som
tillkommer konstruktionen är en homogen rundstång i stål som behövs för fixering av
öglorna. Eftersom konstruktionen bygger på T-fixturens stomme har redan optimeringar och
viktreduktionsförslag genomförts.
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5.5 Slutkonstruktion
5.5.1 Materialval
För att kunna färdigställa koncepten och göra konstruktionslösningar som är redo för
tillverkning och provning krävs att materialet till de olika ingående komponenterna
fastställs. Eftersom konceptet är en ren svetskonstruktion som, enligt kravspecifikationen
skall vara korrosionsbeständig och återvinningsbar har två materialförslag tagits fram
utifrån Ullman, E (2003) samt Lindström, Crafoord, Rundqvist och Hågeryd (2005),
www.outokumpu.se, www.damhstahl.se, www.begroup.se, www.helens.se, se tabell 5.5.

)78,   ä! ä

6

Tabell 5.5 Materialtabell över lämpliga konstruktionsmaterial

Ståltyp
Konstruktionsstål
Precisionsstål
Rostfritt stål
Rostfritt stål

Profil
T-Stång
Rör
T-Stång
Rör

Dimensioner
60x60x7
Ø35, t=3
60x60x6
Ø35, t=3

ISO – standard B CD,% EF<
EN 10 025*
235
EN 10305-3**
220
EN 1.4301
min. 230
EN 1.4301
min. 230

*Varmvalsat olegerat konstruktionstål av kvalité S235JR
** Svetsade runda precisionsstålrör av kvalité E220

Materialförslag 1
Att använda sig av ett varmvalsat konstruktionsstål för T-stången och precisionsstålrör är
likt de materialval som används i den nuvarande fixturlösningen. Hållfastheten och
säkerhetsfaktorn påverkas inte nämnvärt av detta materialval men för att uppnå
rostbeständighet behöver konstruktionen rostskyddas. Enligt Ullman, E (2003) är den
lämpligaste rostskyddsmetoden varmförzinkning då kraven på ytjämnhet inte är höga och ett
utmärkt rostskydd uppnås.
Materialförslag 2
Komponenter i det rostfria materialet EN 1.4301 har samma sträckgräns och därför liknande
säkerhetsfaktor och hållfasthetsegenskaper som materialförslag 1. Det rostfria stålet ger
bättre korrosionsbeständighet men medför betydligt större kostnader för konstruktionen då
rostfritt stål är dyrare.
Slutsats: Materialförslag 1

•

Kostnaden skall hållas så låg som möjligt

•

Fixturerna inte utsätts för tuffa korrosionsmiljöer

•

Svetsbarheten i olegerade konstruktionsstål är hög
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5.5.2 Polyuretanbeläggningar
Profilbeläggning
Efter kontakt med UW-Elast AB rekommenderas att profilbeläggningen bör ha en tjocklek
på 10mm med hänsyn till axlarnas maxvikt cirka 500kg per fixtur. Två olika fästtekniker för
profilbeläggningen har setts över, dessa är skruv och mutter samt nitning. Ur
hållfasthetssynpunkt är skruv och mutter starkast men det är även så att det blir betydligt
dyrare i längden. Nitning ger tillräcklig hållfasthet och resulterar i en billigare fästning. För
att kompensera för nitningens lägre hållfasthet ökades antalet fästpunkter från sex till åtta
stycken. Varje nit har en skjuvhållfasthet på 2880N enligt Emhart-teknik. Referensnitarna
som användes var stålnitar med en diameter på 5mm. Ritningarna över
polyuretanbeläggningen finns i bilaga 15 samt figur 5.5.
Pinnbeläggning
Pinnbeläggningen utformades så att beläggningen kan fästas på pinnen med en skruv till
skillnad från nuvarande lösning där hydraulslang bara träs på pinnarna. Fördelen med den
nya fästtekniken är att det möjliggör enklare byte av de slitna beläggningarna. Dock
tillkommer en kostnad för borrning och gängning av pinnarna. Pinnen har även förändrats i
samband med utformningen av beläggningen för att bättre passa och fungera ihop. En
ritning på pinnbeläggningen finns i bilaga 18 samt figur 5.6.

Figur 5.5 Urklipp ur ritningsunderlag för
profilbeläggning (bilaga15)

Figur 5.6 Urklipp ur ritningsunderlag för
pinnbeläggning (bilaga 18)
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5.5.3 T-fixtur, CAD-modeller och tillverkningsritningar
De värden som togs fram för profiler och rör
bygger på information från Bodelind och
Persson (2007) och ritningsunderlag av
nuvarande fixturtyper från Meritor. Efter att
ha sett över vad leverantörer av T-profiler
och precisionsrör erbjuder i sitt sortiment
framkom det att måtten på T- och VKRprofiler varierar i förhållande till Bodelind
och Persson (2007). Dock påverkar inte
skillnaden konstruktionens hållfasthet eller
utförande nämnvärt. Sammanställnings- och
detaljritningar har anpassats efter aktuella
mått.
Finita elementanalyser användes med samma
parametrar fast med den uppdaterade
geometrin för att verifiera resultaten, se tabell
5.6. Viktanalys av komplett T-fixtur
inklusive de fjäderbelastade pinnarna och
dess detaljer ger totalvikt på 6.94 kg per
fixtur. Därutöver tillkommer
skyddsbeläggningarnas vikt.

(5-1)
Figur 5.7 Sprängskiss av komplett T-fixtur
Tabell 5.6 Datatabell för T- och VKR-fixtur

Fixturvariant
Originalfixtur
T-fixtur (60x60x7)

m* [kg]

[MPa]

4.58
4.03

35.13
65.32

[mm]
0.04
0.03

[1]
6.54
3.52

*Vikten beräknades exklusive pinnar och pinnfjädrar

De tidigare CAD-modeller som låg till grund för de finita elementanalyserna som
genomfördes i punkterna 5.1.2 och 5.4.1 är inte lämpliga som ritningsunderlag. Dessa
modeller saknar skruvhål och andra konstruktionsdetaljer som inte var nödvändiga vid de
finita elementanalyserna. Komplett T-fixtur kan återses i figur 5.7. Därför har nya modeller
tagits fram baserade på den nyare profilgeometrin för de två fixturerna. Utifrån dessa
modeller har tillverkningsritningar tagits fram enligt Taavola (1998) och Holgerzon (1989)
för T-fixturen, dessa kan ses i bilaga 13 – 18.
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5.5.4 Pinnfixtur
En ordentlig slutkonstruktion av pinnfixturen har inte genomförts på grund av att
information om öglornas centrum- till centrumavstånd saknas samt att information kring
öglornas avstånd i förhållande till de olika axelmodellernas centrum inte erhållits. Bilder på
kläm-, pinn- och hängfixtur finns i bilaga 12.
5.5.5 Tillverkningskostnad T-fixtur
Kostnaderna för de separat detaljerna har tagits fram med hjälp av data från
www.damhstahl.se, www.begroup.se, www.helens.se, www.fjadrar.se. Det är uppskattade
materialkostnader som tagits fram tabell 5.7, alltså ingen samlad offert.
Tabell 5.7 Kostnadstabell för T-fixtur, baserad på fakta från leverantörer och uppskattningar

Detalj:
Rör (YD: 35 ID:29 L:250 mm)
T-profil (60x60x7 L:210 mm)
Stav (L:200 mm (obearbetad)
Rör (YD:28 ID:24: L:20 mm)
Platta (65x65x4 mm)
Rörliv (170x30x4 mm)
Skruv (M6 L:6 mm)
Skruv (M5 L:10 mm)
Stav (YD: 4 L:32mm)
Tryckfjäder (130x16x2.5 mm)
Polyuretanbeläggning (t-profil)
Polyuretanbeläggning (pinne)
Summa:

Antal*: Kostnad/st [SEK]:
4
1
4
4
2
2
4
4
4
4
1
4
38

37.91
16.03
29.58
1.69
2.09
2.53
***
***
0.11
20.0
~
~
109.94

Fixturkostnad** [SEK]:
151.64
16.03
118.32
6.76
4.18
5.06
***
***
0.44
80.0
~
~
382.43

*Antal per komplett T-fixtur
** Exempel: Rör, Kostnad/st = XX ger Kostnad/fixtur = 4*XX
***Kostnaderna för skruvar bort ses ifrån p.g.a. låg kostnad

Genom offertförfrågning kan priser förändras radikalt då olika företag tar olika betalt,
möjligheter finns att ändra kvalitén och därmed priset. Dessa priser är endast riktvärden
inför eventuell tillverkning. En lokal legotillverkare (Örebro Svets & Hydraulik AB) tar 500
SEK i tillverkningskostnad (svetsning). Offertförfrågning till legotillverkare utomlands och
tillverkning i större kvantiteter skulle sänka priserna avsevärt. Kostnadsuppskattningarna
inkluderar inte bearbetningen av fjäderpinnen. Den nuvarande grundfixturen har en total
kostnad på 610 SEK/st vid beställning av större kvantiteter.
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6 Slutsatser
6.1 Konstruktionsförslag
De två konstruktionsförslagen, pinnfixtur samt T-fixtur som arbetet resulterat i grundar sig
båda på den nuvarande lösningen. T-fixturen är en optimerad variant av grundfixturen som
används idag och pinnfixturen är en lösning som i teorin tar bort alla de problem som idag
finns med transportfixturerna. Fixeringen går ut på att låsa axeln i alla ledder med hjälp av
axlarnas öglor. Den problematik som kan uppstå med pinnfixturen är vid målningssteget
eftersom öglorna skall föras ned över två pinnar och arbetet vid målningen är taktat och
stressigt för personalen. Dock är problemet möjligt att lösa med rätt verktyg och översyn. På
grund av ej erhållen axelinformation finns ingen slutkonstruktion av Pinnfixturen.
För att få en mer överskådlig jämförelse av de två fixturerna har tabell 6.1 tagits fram.
Tabell 6.1 Jämförelsetabell T- och Pinnfixtur

Vikt
Fixering*
[kg]
Grundfixtur 7,49 Godtycklig
T-fixtur
6.94 Godtycklig
Pinnfixtur
4,39 Mycket bra
Fixtur

Uppskattad
kostnad**
Dyr
Dyr
Mycket billig

Uppskattad
livslängd***
Låg
Hög
Mycket hög

Axeliläggning****
Enkel
Enkel
Mycket svår

*Fixering bedöms enligt fyra grader: dålig, godtycklig, bra, mycket bra
**Den uppskattade kostanden baseras på mängden material, mängden svets samt detaljers komplexitet. Bedöms
enligt fyra grader: mycket dyr, dyr, överkomlig, mycket billig
***Uppskattad livslängd baseras på ingående detaljers komplexitet och möjliga haverier. Bedöms enlig fyra
grader: mycket låg, låg, hög och mycket hög
**** Axeliläggning bedöms enligt fyra grader: mycket svår, svår, enkel, mycket enkel

Ur figur 6.1 framgår tydligt arbetets slutsats att en fixtur utformad enligt konceptet
pinnfixtur skulle ta hand om de problem som utgör grunden för detta projekt. En lösning
enligt förslaget pinnfixtur skulle medföra:

•

Färre produktskador

•

Billigare fixturer

•

Längre livslängd (mindre slitage)

•

Lägre transportkostnader (lägre fixturvikt, 3.1 kg/fixtur ger 6.2 kg/rack mindre)

T-fixturen kan ses som ett steg i rätt riktning för att göra vägen möjlig för en helt ny
fixturlösning. För att verifiera resultaten och utvärdera fixturerna behövs prototyper och
testning, där av rekommenderas prototyptillverkning som ett första steg i det fortsatta
arbetet.
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6.2 Nulägesanalys och observationer
Projektets syfte och mål var att ta fram en lösning som passar alla axelmodeller och tanken
var en mer nyskapande och innovativ lösning. Projektet har begränsats av att information
om axlarnas dimensioner (CAD-filer) inte gick att erhålla inom den uppsatta tidsramen.
Transportproblemen grundar sig i att fixturerna och racken har sett ut som de gör i över 20
år. När nya axelmodeller införs och tillverkas tas inte tillräcklig hänsyn till hur de skall
transporteras. Detta medför att fixturlösningarna består av tillfälliga konstruktioner som
hänger med i produktionen utan att åtgärdas. Transportskadorna kan då ses som resultat av
bristande kvalitetsåtgärder.
Meritor behöver se över och uppdatera hela utförandet av transporteringen för att det ska
fungera som önskvärt. De bör se över transportracken från grunden samt revidera de
kvalitetsrutiner som finns vid monteringsstationerna. Detta för att få bukt med de ökande
problemen samt de kvalitetskrav som ställs både internt och från kunder. Man behöver
också se till att införa rutinbeskrivningar på hur slitna fixturer repareras och bytas ut. De
behöver även se över det interna informationsflödet och se till att personal har tillgång till
aktuell information och uppdaterade uppgifter. Att ha tillgång till rätt information är
avgörande för att kunna säkerställa kvalité och genomföra förbättringsåtgärder. Delar av
problemen som stötts på genom arbetets gång grundar sig i ett delvis bristande
informationsflöde.
6.2.1 Rekommendationer för fortsatt arbete

•

Tillverka, testa och utvärdera prototyper av T-fixtur

•

Se över optimeringsförslagen gällande minskade godstjocklekar

•

Utvärdera genomförande av pinnfixtur

6.2.2 Övriga rekommendationer

•

Upprätta rutinbeskrivningar för utbyte samt reparationer av fixturer och sätt upp
dessa vid monteringsstationerna

•

Göra efterforskningar hur konkurrenters transportmetoder för bakaxlar fungerar

•

Se över transportrack och fixturer från grunden

•

Se över det interna informationsflödet

•

Öka dialogen med kund gällande utbyte av vital information
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7 Diskussion
Arbetet har genomförts enligt systematisk konstruktion som lämpat sig väldigt väl för
projektet. Metodiken har gjort att arbetet blivit ordentligt strukturerat och följt en röd tråd.
Huvudboken som använts, Johannesson, Persson, Petterssons bok Produktutveckling –
effektiva metoder för konstruktion och design (2004), har varit till stor hjälp. Även Ullman
D. G, The Mechanical Design Process (2010) har varit till nytta speciellt vid val av verktyg.
Tack vare det strukturerade arbetssättet har arbetet flutit på trots vissa motgångar, speciellt
avsaknaden av information.
Redan första veckan bad vi om CAD-filer på Meritors axelmodeller, något som det sa var
tillgängligt men som aldrig dök upp. Det visade sig vecka fyra att Meritor själva inte hade
de CAD-filer som vi hade bett om utan att vi skulle behöva kontakta Volvo. Vi fick ett
namn på en projektledare vid Volvo Powertrain i Köping som skulle kunna hjälpa oss.
Kontakt skedde sedan under ett par veckor men vi/han lyckades inte få fram den
information som söktes. Under tiden arbetade vi på förbättringsförslag och de koncepten
som är aktuella i projektet men avsaknaden av informationen resulterade i att arbetet saknar
den innovation vi försökt uppnå. Det har även lett till att vi inte haft möjlighet att helt
uppfylla de syften och mål som ställts upp i början av projektet.
Arbetet har resulterat i ett komplett förbättringsförslag och ett konceptförslag vi vill lyfta
fram. Det ger även en bra inblick i vad och var problemen med transportrelaterade skador
finns och hur man kan motarbeta dem. Vi har även stött på andra problem, som inte i någon
större utsträckning har berört oss men som berör Meritor och deras framgångar vid
förbättringsarbete.
Genomförandet av ett delvis misslyckat projekt ger kunskap och värdefulla erfarenheter
inför framtiden. Tillhandahållandet av rätt information är kritisk vid genomförandet av
konstruktions- och utvecklingsprojekt av denna typ. Fullföljandet av projektet var möjligt
men inte i den mån det var tänkt.
7.1 Kritisk granskning
Metodiken som valdes i samband med litteraturstudien visade sig vara mycket lämpad för
denna typ av konstruktionsprojekt. Detta främst eftersom vi enbart är två deltagare i
projektet och exempelvis Ullman, D. G (2010) riktar sig till större projektgrupper. Intrycket
vi fått av axiomatisk konstruktion är att metodiken är mer tidskrävande och komplicerad än
systematisk konstruktion. Vid ett längre arbete exempelvis 30 hp examensarbete kan andra
metodiker som är mer inriktade och avancerade vara lämpliga att använda.
Något som borde genomförts är studiebesök hos konkurrenter med liknande tillverkning för
att få en inblick i andra företags transportmetoder och fixturlösningar för bakaxlar.
Framförallt borde ett studiebesök på Scania i Södertälje genomförts då de har ett unikt
modulsystem och lång erfarenhet av kvalitetsarbete.
Arbetet i sin helhet har genomförts väl. Den punkt som markant hade kunnat förbättras var
att jaga rätt på det informationsunderlag som inte kunde erhållas. Tack vare det blev de mer
innovativa koncepten ratade då de inte ens var möjliga att kontrollera dess funktionalitet.
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