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Sammanfattning 

Det här examensarbetet har genomförts på Saab Aerostructures med syftet att ta fram en prototyp 

för att automatisera våtmontering av fästelement. Våtmontering idag är ett helt manuellt arbete. 

Det gör det till en monoton och tidskrävande process som förlitar sig på ett hantverksmässigt 

genomförande av montören. En automatisering av våtmonteringen skulle kunna spara tid och 

därmed pengar åt Saab. Det skulle även kunna ge arbetsmiljömässiga fördelar för de anställda. 

Samtidigt är våtmontering en svår metod att automatisera på grund av stora variationer i sort och 

storlek på fästelement som används samt på grund av svårhanterligt tätningsmedel. Det finns inga 

färdiga alternativ att köpa in för automation av den här processen på dagens marknad. 

Våtmontering innebär att tätningsmedel appliceras i vått tillstånd mellan fästelement och 

omgivande material. Den främsta anledningen för våtmontering är att motverka att korrosion 

uppstår.  

I examensarbetet genomfördes först en konceptutvecklingsfas. Därefter togs tre olika prototyper 

fram. Den bästa av dessa prototyper, en två delad kammare, valdes för vidare utveckling. Den valda 

prototypen genomgick vidareutveckling i två steg. Den färdiga prototypen är delvis automatiserad 

där vissa delar fortfarande görs manuellt. Att processen inte är helt automatiserad beror på 

begränsningen i tid som fanns för projektet. 

Det slutgiltiga konceptet och prototypen anses ha potential för att i framtiden kunna automatisera 

appliceringen av tätningsmedel på fästelement. Det finns dock många aspekter som vidare behöver 

undersökas och utvecklas först. Förslag på dessa presenters kortfattat i rapporten.  

Bedömningen görs att en vidareutveckling av prototypen behöver ske innan ett välgrundat beslut 

kan tas till huruvida prototypen faktiskt kan fungera helautomatiserad i produktion.   



   
 

 
 

  



   
 

 
 

Abstract 

The following bachelor thesis has been conducted at Saab Aerostructures with the purpose to 

develop a prototype to automate the process of wet installation of fasteners. Wet installation is 

today a completely manual process. This makes it a monotonous and time demanding operation 

which rely on the craftsmanship of the worker. An automation of the wet installation process could 

save time and thereby money to the company. It could also improve the working environment for 

the employees. At the same time, wet installation is a hard process to automate due to the large 

variations in type and size of different fasteners used and difficult handling of the sealant. There are 

no available options on the market today to buy an already finished solution.  

Wet installation means that sealant is applied in wet condition between a fastener and surrounding 

material. The main reason for wet installation is to prevent corrosion. 

The first part of the thesis project was a concept development phase. Thereafter three different 

prototypes were developed. The best one of these prototypes, a two-part chamber, was chosen for 

further development. The chosen prototype was then further developed in two different steps. The 

finished prototype is partly automated with certain parts that are still manual. The reason that the 

process is not fully automated is due to the lack of time for the project. 

The final concept and prototype is believed to have potential to fully automate wet installation in 

the future. However there are many aspects that needs to be examined and further developed first. 

Suggestions for these aspects are briefly presented in the report. 

The assessment is made that further development of the prototype needs to be conducted before 

an informed decision can be made to whether the prototype actually could work fully automated in 

production.  
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Nomenklatur 
CAD – Computer Aided Design 

MEK - Metyl-Etyl-Keton, ett rengöringsmedel. 

PLC – Programmable logical controller. 

FDM - Fused Deposition Modeling 

PLA - Polylaktid 
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1 Inledning 
Saab grundades som företag 1937 på initiativ från svenska staten. I slutet av 30-talet stod Europa 

och övriga världen på randen till ett nytt världskrig. Sverige, som i över ett decennium, hade haft en 

neutral ställning och hållit sig utanför krig och konflikter bestämde sig för att vidta åtgärder för att 

det värsta skulle kunna inträffa, det vill säga Sverige i krig. Saab grundades med målet att försörja 

försvarsindustrin i Sverige med militära stridsflygplan. (Saab, 2016a) 

Idag förser Saab säkerhetsprodukter till en global marknad med regeringar, myndigheter och andra 

företag (Saab, 2016b). Företaget erbjuder produkter, tjänster och lösningar både till en militär och 

civil marknad. Med 14 000 anställda och en årlig försäljning på cirka 20 miljarder SEK är Saab ett av 

Sveriges största företag. (Saab, 2016c) 

Saabs affärsenheter Aeronautics och Aerostructures i Linköping tillverkar både kompletta militära 

flygplan samt delar till civila, kommersiella flygplan åt externa kunder inom flygindustrin. Det här 

examensarbetet genomförs på den civila sidan, Saab Aerostructures, i Linköping. 

 

1.1 Bakgrund 
Inom flygindustrin idag sker ett omfattande arbete med tätning av flygplansstrukturen. Detta är för 

att försäkra att en konstruktion ska hålla för de olika belastningar och driftsförhållanden som den 

utsätts för. Tätning används i flera olika metoder och för flera olika funktioner. Till exempel används 

mellantätning och strängtätning för att täta i fogar respektive utanpå fogar för att motverka 

korrosion och förbättra de aerodynamiska egenskaperna. Våtmontering av fästelement och 

övertätning på skruvhuvudet används även det för att motverka korrosion och läckage. (PR1) 

Det här projektet kommer att fokusera på så kallad våtmontering av fästelement. Våtmontering 

innebär att tätningsmedel appliceras i vått tillstånd mellan fästelementet och material (Leijonwall & 

Zand, 2009). Idag är våtmonteringen en helt manuell process och sker genom rullning av 

fästelementet i tätningsmedel före insättningen i skruvhålet. På grund av det stora antal fästelement 

som ska våtmonteras blir detta ett monotont och repetitivt arbete som tar mycket tid. Denna tid 

skulle bättre kunna användas om processen av våtmontering automatiseras.  

För att sätta perspektiv på hur många fästelement som det kan finnas i ett flygplan beräknas det, 

enligt Camillo (2012), att Boeing 747, som introducerades 1969 hade runt 1,5 miljoner fästelement. 

År 2009 lanserades ett nytt Boeingplan med ungefär 50 % kompositmaterial vilket gjorde att antalet 

fästelement sjönk till ett par hundra tusen. Det rör sig fortfarande om oerhört stora mängder av 

fästelement i ett flygplan.  

Av den totala monteringstiden beräknas att tätningsrelaterade arbeten kan ta upp till 30 % av tiden. 

I den tiden räknas även in rengöring av delar både före och efter appliceringen av tätningsmedlet 

(PR1). 

En automatisering av denna process skulle kunna spara både tid och pengar åt Saab. Automatisering 

kan framför allt även ge fördelar för montören ur arbetsmiljömässig synvinkel med avseende på 

ergonomi och miljö. 
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1.2 Problem med automatiserad våtmontering 
I dagsläget appliceras tätningsmedel på fästelement manuellt av en montör. Detta är tidskrävande, 

repetitivt, och även påfrestande på montören. Det krävs i nuläget hög noggrannhet från montören 

för att tätningen ska uppfylla kundens krav på resultatet, samtidigt som ett stort antal fästelement 

tätas vid varje tillfälle. 

Det finns tidigare förslag och försök till lösningar för att automatisera våtmonteringen. De 

helautomatiserade förslagen har visat sig ha för höga investeringskostnader. Medan de 

delautomatiserade lösningarna har gett för dålig repeterbarhet med avseende på 

tätningsappliceringen på fästelementen eller oförmåga att utföra processen snabbare än en montör 

vid manuell våtmontering. Ingen av dessa lösningar har på grund av ovanstående nått till 

produktion. 

Svårigheterna kring automation av våtmontering ligger dels i den stora variation av fästelement och 

olika storlek på dessa som används. Tätningsmedlet i sig är den andra stora komplikationen. 

Tätningsmedlet är kladdigt och trögflytande vilket gör det svårhanterbart. Om tätningsmedel 

hamnar på fel ställen medför det en omfattande rengöring. När väl tätningsmedlet har härdat är det 

oerhört svårt att avlägsna från en yta.  

De här problemen i kombination med en låg takt inom flygbranschen och det faktum att processen 

med våtmontering är väldig branschspecifik gör att det inte finns några tillgängliga lösningar på 

dagens marknad. 

Det problem som måste undersökas kring automatiserad våtmontering är: 

- Kan en automatiserad metod ge tillräckligt bra tätningsapplicering? 

- Kan en automatiserad metod mäta sig tidsmässigt med den manuella våtmonteringen? 

- Kan en automatiserad metod mäta sig ekonomiskt med den manuella våtmonteringen? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka och ta fram en automatiserad metod för 

våtmontering av fästelement.  

 

1.4 Mål 
Målet var att ta fram ett koncept för automatiserad våtmontering. Från konceptet skulle sedan en 

hel- eller delautomatisk prototyp konstrueras och tillverkas.  Prototypen skulle även testas och 

utvärderas i produktionsmiljö.  

 

1.5 Avgränsningar 
För att avgränsa arbetet anpassades utformningen på prototypen enbart för försänkta lock-bolts, se 

kapitel 3.2.3 Lock-bolt, med diameter 6 och klämlängd 4 (mått i 1/32 inch). 

Metoden anpassades endast för att kunna uppfylla kraven på metod 3 av våtmontering, den mest 

omfattande metoden, se kapitel 3.4 Våtmontering. Examensarbetet fokuserar endast på applicering 

av tätningsmedel på själva fästelementet. Med det menas att applicering av tätningsmedel på 

tillhörande bricka/mutter, enligt metod 3, ej tas hänsyn till. 
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Vid tillverkningen av prototypen kommer ingen hänsyn att tas till huruvida materialen som använts 

vid test är godkända för kontakt med tätningsmedel av kund. Detta är för att testen inte sker i skarpt 

läge och de tätade fästeelementen slängs efter testet. 
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2 Metod 
Till att börja med gjordes en litteraturstudie och ett studiebesök i produktion. Efter det genomfördes 

en konceptutvecklingsprocess för att generera möjliga koncept för en metod att automatisera 

våtmonteringen. Från konceptutvecklingen valdes sedan ett par koncept för prototyptillverkning, 

test och vidareutveckling. 

 

2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien började med en genomgång av tidigare arbeten och examensarbeten på Saab som 

hade fokuserat på samma område.  

Då kunden ställde höga krav på Saab gällande tätningen av fästelementen samt hur tätningsmedlet 

hanterades användes deras standard och sammanfattningar av denna som informationsgrund. 

Utbildningsmaterial tillhandahållet av Saab gällande tätning och tätningsmedel användes också som 

grund för examensarbetet. 

Utöver detta gjordes en studie av vetenskapliga publikationer och patent genom sökning efter 

lämplig information i databaser som Scopus och Google Scholar. Även andra källor tillgängliga på 

internet användes. 

 

2.2 Studiebesök 
För att undersöka hur den manuella våtmonteringen gick till genomfördes ett studiebesök ute i 

produktion för att observera processen och ställa frågor till montörerna. Detta hjälpte att bilda 

underlag kring varför automatisering av processen är att föredra för montörerna samt vilka 

tidsmässiga kriterier som den automatiska processen behöver uppfylla för att kunna mäta sig med 

manuell våtmontering. 

 

2.3 Systematisk konceptutveckling 
Vid framtagningen av koncept för projektet användes systematisk konceptutveckling som grundar 

sig på teorier och procedurer från Vladimir Hubka och Mogens Myrup Andreasen. Systematisk 

konceptutveckling har använts för att metodiskt kunna arbeta fram koncept genom att använda sig 

av ett beprövat tillvägagångsätt. Metodiken har sammanställts av Ulf Liedholm (1999) vid Linköpings 

universitet. Hans sammanställning har använts som stöd i den systematiska konceptutveckling som 

genomförts. (Liedholm, 1999) 

Den systematiska konceptutvecklingen delades upp och genomfördes i tre faser.  

 

2.3.1 Konceptfas 1 
Den första konceptfasen bestod av fyra delmoment, se Figur 1. Det första som gjordes var en kritisk 

granskning av problemet i projektet där följande frågor ställdes; Vad är problemet? Vem har 

problemet? Vad är målet? Vilka bieffekter ska undvikas? Vilka begränsningar finns för att lösa 

problemet? 

Efter det genomfördes en omvärldsanalys för att se huruvida det fanns befintliga lösningar på 

marknaden. Det undersöktes även vilka resurser som finns tillgängliga på företaget.  
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Underlaget från de tre delmomenten ovan användes sedan för att ta fram en 

konstruktionskriterielista som redovisade de lösningsoberoende egenskaper som konceptet 

behövde inneha. Egenskaperna delades upp i krav och önskemål. 

 

 

Figur 1: Figuren visar de fyra delmomentet i konceptfas 1. Källa: Leidholm (1999). 

 

2.3.2 Konceptfas 2 
Den andra konceptfasen var en funktionsanalys. Syftet var att ta fram olika principer som skulle 

kunna realisera produktens funktion. För att genomföra det så behövdes det först fastställas vad 

produkten skulle kunna göra. Den här konceptfasen var uppdelad i olika steg, se Figur 2. Steg 2.3 

utfördes inte till fullo i denna konceptutveckling, då en förenkling ansågs tillräcklig. Förenklingen 

innebar att steget inte utfördes på papper utan enbart integrerades på en tankemässig nivå i steg 

2.4. 

 

Figur 2: Figuren visar de fyra delmomentet i konceptfas 2. Källa: Leidholm (1999). 
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Målet med den andra konceptfasen var att skapa ett så kallat funktions/medel-träd. För att uppnå 

detta etablerades först en black box-modell, se Figur 3. En black box syftar till att, genom en abstrakt 

och lösningsoberoende modell, fastställa huvudfunktionen genom att få en bättre bild av vad som 

stoppas in, en så kallad operand, och vad som fås ut. 

 

Figur 3: Figuren visar en black box-modell. Källa: Leidholm (1999). 

 

Det andra delmomentet gick ut på att ta fram grundläggande tekniska principer för produkten. Detta 

gjordes genom att analysera vad som behövde ske i processen. När tekniska principer tagits fram var 

nästa steg att generera medel som kunde lösa dem. Detta gjordes genom informationssökning kring 

befintliga medel, den tidigare genomförda omvärldsanalysen och diskussioner för att komma fram 

till möjliga medel. 

Ovanstående delmoment ledde fram till det sista momentet, ett funktions/medelträd. Trädet 

användes för att visa på olika funktioner och medel som kunde användas för att uppfylla syftet med 

produkten. Funktionerna bestod av vad det tekniska systemet behövde utföra för att uppfylla syftet 

medan medlen är vad som krävs för att förverkliga funktionerna. 

 

2.3.3 Konceptfas 3 
Den tredje och sista konceptfasen bygger vidare på det funktions/medel-träd som togs fram i den 

föregående fasen. Konceptfas 3 är även den uppdelad i 4 olika steg, varav vissa genomförs två 

gånger i detta arbete. 

I det första steget paras de olika medlen ihop för att skapa olika koncept. I andra steget beskrivs 

sedan koncepten ur funktionssynpunkt. I tredje steget utvärderas de olika koncepten. I det här 

arbetet skapas prototyper för att kunna bedöma och utvärdera de olika koncepten. Efter en 

utvärdering jämförs de olika prototyperna mot varandra och den prototyp som uppvisat bäst 

resultat väljs för vidareutveckling. 

Vidareutvecklingen börjar med att gå tillbaka till det första steget för att välja nya medel. Det nya 

konceptet beskrivs och prototypen tillverkas och utvärderas. Ytterligare en vidareutveckling sker på 

samma sätt i det här arbetet. 

Det fjärde och avslutandet steget är att planera det fortsatta arbetet för prototypen. 
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2.4 Pugh-matris 
Vid jämförelse av de olika prototyperna har en Pugh-matris använts. En Pugh-matris bygger på idén 

att man jämför olika lösningar mot varandra genom att använda sig av olika kriterier, se Figur 4. 

Kandidaterna värderas för varje kriterium i förhållande till en referens (Design Concept A i Figur 4), 

som används som en baslinje och därmed är satt till noll betygsmässigt (noll benämns S i Figur 4). 

Kandidaterna bedöms sedan om de anses likvärdiga, bättre eller sämre än referensen för varje 

enskilt kriterium genom att sätta ut en nolla, plus- eller minustecken i matrisen. Det finns även 

möjlighet att använda sig av dubbla plus- eller minustecken för bedömningen mycket bättre eller 

mycket sämre än referensen. Antal tecken räknas sedan samman till ett totalt värde. Kandidaten 

med den högsta totala summan är den som bäst uppfyller kriterierna. (Burge, 2009) 

Pugh-matris har använts i den här rapporten på grund av att den ger en enkel och överskådlig 

jämförelse när flera olika kriterier spelar in. Viktigt att tänka på vid användning av en Pugh-matris är 

att bedömningen som görs kommer att vara subjektiv utifrån den som genomfört bedömningen. 

 

Figur 4: Figuren visar ett exempel på hur en Pugh-matris kan se ut. Källa: Burge (2009) 

 

2.5 Modellering och tillverkning av prototyp 
För modellering av prototyper användes ett CAD-program. CAD står för ”Computer-aided design” 

och är en datorprogramvara som kan användas för att digitalt rita en tredimensionell modell. 

Tillverkningen av prototyper skedde med hjälp av olika metoder skildrade nedan.  

 

2.5.1 Rapid prototyping – Friformsframställning 
För att i ett tidigt skede kunna framställa prototyper snabbt användes 3D-skrivare för att producera 

prototyper utifrån en CAD-modell. Detta gjorde att det fanns möjligheter för tidiga tester och 

utvärderingar av de valda koncepten.  

En 3D-skrivare använder sig av så kallad additiv tillverkning för att skapa ett tredimensionellt objekt 

från en digital fil, exempelvis en CAD-fil. Olika skrivare använder sig av olika metoder men 

grundprincipen för alla är att de adderar skikt för skikt av ett material för att skapa ett objekt, därav 
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namnet additiv tillverkning (3D Printing, 2016). Den skrivare som har nyttjas i arbetet använder sig 

av en metod som benämns FDM (Fused Deposition Modeling). Metoden fungerar genom att ett 

plastfilament eller en metalltråd matas från en spole till ett munstycke. Munstycket är upphettat för 

att smälta materialet och kan förflyttas för att lägga det i olika skikt. Materialet stelnar direkt och 

skapar på så sätt ett objekt. Det material som har använts vid tillverkningen är en sorts termoplast, 

PLA, som är en förkortning för Polylaktid. (3D Printing, 2016) 

 

2.5.2 Övrig tillverkning 
Modellverkstaden på Linköpings Universitet användes för att tillverka och sammanfoga delar på 

prototypen. 

 

2.6 Källkritik 
Källkritiskt tänkande ska tillämpas vid varje vald källa. Det bör tas hänsyn till vem som är författare 

eller upphov till källan. Hänsyns ska också tas till hur källan har publicerats och vem som står bakom 

källan, det vill säga vad som är det egentliga budskapet. Helst ska vetenskapliga publikationer som 

har blivit professionellt granskade användas. Generellt har det varit svårt att hitta den här typen av 

publikationer kring rapportens ämnesområden. Andra källor har därför också behövts användas. Den 

skriftliga informationen som hämtats utifrån, utöver vetenskapliga publikationer, är även patent, 

regelverk från kund samt hemsidor som bedömts vara pålitliga. Information från tidigare arbeten 

och rapporter genomförda på Saab har också använts, vilka även dessa anses vara trovärdiga källor. 

Information har även hämtats in muntligt från handledare på Saab, produktionstekniker samt 

montörer. Dessa personer har bedömts varit tillräckligt insatta i processen för att ha tillhandahållit 

korrekt information muntligen. 

 

2.7 Samarbete mellan två arbeten 
Det här examensarbetet var från början tänkt att genomföras av två personer, mig själv och Billy 

Pettersson. Vid starten av examensarbetet uppfyllde inte Billy kraven från Linköpings universitet att 

få genomföra ett examensarbete. Detta innebar att projektet delades upp på två olika arbeten som 

skedde i samarbete med varandra.  

Billys arbete har främst bestått av att hjälpa mig med själva konstruktionen, tillverkningen och 

vidareutveckling av prototyperna som togs fram. De här delarna består alltså till lika del av våra båda 

arbeten. Han har även medverkat vid själva testerna av prototyperna men de skriftliga 

utvärderingarna har genomförts av mig för examensarbetet. Billy har varit till väldig stor hjälp i att 

guida mig vid 3D-utskrifterna då detta är ett av hans expertisområden. Själva programmeringen av 

servosystemet står Billy helt för.  

Övrigt arbete som skildras i rapporten har genomförts av mig om inget annat nämns. Billy kommer 

ta vid där den här rapporten slutar och jobba vidare med projektet som ett examensarbete senare 

under året.  
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3 Teori 
Följande kapitel beskriver användningen av tätningsmedel i ett flygplan. De vanligaste typerna av 

fästelement beskrivs samt fakta om tätningsmedel och metoden våtmontering, som det här 

projektet fokuserar på. 

 

3.1 Tätning 
Tätning i ett flygplan görs främst av följande anledningar: eliminera eller minimera risken för 

korrosion, förbättring av aerodynamiska egenskaper samt för att trycktäta kabiner eller täta tankar 

mot läckage. 

 

3.1.1 Korrosion 
Vid tätning av fästelement är en av de främsta anledningarna att undvika korrosion. För att en 

flygplansleverantör ska kunna garantera säkerheten i ett flygplans struktur får det inte förekomma 

korrosion av material då detta oftast försämrar materialets egenskaper i form av sämre hållfasthet.  

Korrosion innebär att en kemisk reaktion mellan ett material och den omgivande miljön uppstår 

(Nationalencyklopedin, 2016). Ordet har sitt ursprung i det latinska verbet corrodere som ungefär 

betyder ”gnaga sönder” och det är även det som sker vid korrosion (Korrosionskonsult, 2016). 

Korrosion kan uppstå på två olika sätt, genom en kemisk reaktion eller en elektrokemisk reaktion. 

Den förstnämnde, kemisk reaktion, innebär att en metall reagerar med ett omgivande flytande eller 

gasformigt ämne som innehåller fukt och syre. Metallen släpper då ifrån sig elektroner som 

tillsammans med sönderdelade vatten och syremolekyler bildar så kallad rost (Kursnavet, 2004). Vid 

en elektrokemisk reaktion krävs att två olika metaller kommer i kontakt med varandra genom en 

elektrolyt. Elektroner vandrar från en oädlare metall, en anod, till en ädlare metall, en så kallad 

katod. För att detta ska kunna ske krävs att de båda materialen är i kontakt med varandra genom en 

elektrolyt. Elektrolyten kan vara en så enkel sak som till exempel luft eller vatten (Roca, 2016). 

För att förhindra att korrosion inträffar vill man skydda materialet från att komma i kontakt med fukt 

och syre. Risken för korrosion kan minimeras genom att använda sig av tätning som skyddar mot att 

fukt tränger in på fel ställen. Genom att täta mellan lager av material, så kallad mellantätning och i 

smala spalter, så kallad strängtätning, kan man förebygga korrosionsangrepp. Man kan även 

applicera tätningsmedel mellan fästelement och omgivande material, så kallad våtmontering, samt 

över skruvskallen på det monterade fästelementet för att motverka att korrosion uppstår. 

 

3.1.2 Aerodynamik 
När ett föremål färdas genom en vätska eller gas uppstår ett motstånd i form av en motriktad kraft. 

När ett flygplan färdats igenom luft i hög hastighet försvårar den här kraften, luftmotståndet, 

framfarten av planet. Luftmotstånd uppstår på grund av olika anledningar. En av dessa anledningar 

är en slags friktion som uppstår mellan luftens molekyler och materialet i flygplanet när de 

integrerar med varandra. En jämnare yta skapar mindre friktion än en ojämn yta och därmed mindre 

luftmotstånd. (NASA, 2016) 

Luftmotstånd kan också uppstå som en sorts motstånd till flygplanets rörelse. Den här typen av 

motstånd påverkas av formen på flygplanet och kan därför minskas genom smart utformning på 
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flygplanskroppen, till exempel genom att undvika utstickande föremål, vilka försvårar luftens 

strömning kring kroppen. (NASA, 2016) 

Genom att använda sig av tätning, och då främst strängtätning av spalter, kan man förbättra de 

aerodynamiska egenskaperna på flygplanet. Förbättrade aerodynamiska egenskaper kan i sin tur 

exempelvis leda till minskade bränslekostnader. 

 

3.1.3 Tryck- och läckagetätning 
Tätning används även för att fylla ut hålrum och på så sätt trycktäta exempelvis kabiner. Tätning görs 

även av bränsletankar. En läckande bränsletank skulle kunna vara förödande och därför används en 

metod kallad tanktätning. Den är i grund och botten likt strängtätning och övertätning men en 

tjockare typ av tätningsmedel används för att täta spalter och huvudet på fästelement i kontakt med 

bränslet för att motverka att läckage kan inträffa. (R1; U1)  

 

3.2 Fästelement 
Följande fästelement är tre av de vanligaste förekommande, se Figur 5. Överst på bilden syns en Hi-

lok, mellan en Composi-lok och nederst en Lock-bolt. Varje typ av fästelement kommer i flertalet 

diameterstorlekar och längder.  

 

 

Figur 5: Figuren visar tre vanliga fästelement. Överts: Hi-lok, mellan: Composi-lok, nederst: Lock-bolt. Källa: Leijonwall & 
Zand (2009). 

 

3.2.1 Hi-lok 
En Hi-Lok består av två delar, ett fästelement samt en hylsa, vilka båda är gängade, se Figur 6 (Gen 

Aircraft Hardware, 2016). Fästelementet monteras i ett förborrat hål. När Hi-loken är på plats sker 

åtdragning genom att fästelementet hålls fast av ett verktyg medan hylsan roteras neråt på 

fästelementet. Den övre sexkantiga delen på hylsan bryts av när rätt moment har uppnåtts (Alcoa 

Inc. 2016). 
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Figur 6: Figuren visar infästningen av en Hi-lok. Källa: Leijonwall & Zand (2009). 

 

3.2.2 Composi-lok 
En composi-lok fungerar enligt att fästelementet monteras i ett förborrat hål och ett verktyg fästs 

mot den sexkantiga drivmuttern. Verktyget roterar en skruv uppåt vilket gör att hylsan på 

underdelen av fästelementet dras ihop och deformeras på undersidan, se Figur 7. Den överflödiga 

ovandelen på skruven med drivmutter bryts till sist av. (Monogram Aerospace, 2016) 

 

Figur 7: Figuren visar infästningen av en Composi-lok. Källa: Leijonwall & Zand (2009). 

 

3.2.3 Lock-bolt 
Lock-bolt fungerar enligt att fästelementet monteras i ett förborrat hål likt de ovannämnda 

fästelementen och att en hylsa placeras över gängorna. Ett verktyg trycker hylsan neråt runt 

gängorna samtidigt som verktyget drar änden på fästelementet uppåt, se Figur 8. Vid rätt moment 

bryts änden på lock-bolten av och fästelementet är färdigmonterat. (Alcoa Fastening Systems & 

rings, 2016) 

 

Figur 8: Figuren visar infästningen av en Lock-bolt. Källa: Leijonwall & Zand (2009). 
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3.3 Tätningsmedel 
Tätningsmedlet, även kallad smack av montörerna, levereras i olika varianter beroende på typen av 

användning samt typen av appliceringsteknik. Tätningsmedlet som används vid våtmontering 

levereras i semkit-patroner, se Figur 9. I semkit-patronen är de olika materialkomponenterna, 

basmaterial och härdare, uppdelade. Inför användning blandas komponenterna och tätningsmedlet 

är då redo att användas. Semkit-patronerna kan blandas till både manuellt och automatiskt men 

blandning i maskin är att föredra. (PPG Aerospace, 2016; U1) 

 

Figur 9: Figuren visar ett exempel på en semkit-patron. Källa: Ellsworth Adhesives (2016). 

När man pratar om tätningsmedel och livslängd används olika begrepp för att förklara de 

tidsbaserade deadlines som finns. Tiderna kan variera beroende på driftsförhållanden, exempelvis 

förkortar hög värme tiderna (U1; PR1). 

Brukstid  

Med brukstid menas tiden då tätningsmedlet är dugligt för applicering. Brukstiden för det använda 

tätningsmedlet vid våtmontering är cirka 2 timmar. 

Fogningstid 

Med fogningstid menas den tid inom vilken detaljer med tätningsmedel ska vara sammanfogade 

inom. Fogningstiden för det använda tätningsmedlet vid våtmontering är cirka 6 timmar. 

Härdtid 

Med härdtid menas tiden till dess att ett arbetsstycke behandlat med tätningsmedel kan fortsättas 

att hanteras eller bearbetas. Härdtiden för det använda tätningsmedlet vid våtmontering är cirka 24 

timmar. 

 

3.3.1 Dosering 
Idag används en lufttryckpistol, också kallad smackpistol, för att dosera ut tätningsmedel vid 

våtmontering, se Figur 10. En patron sätts in i lufttryckspistolen varpå montören trycker ut 

tätningsmedel genom att använda avtryckaren. Det finns inga förbestämda tryck för doseringen utan 

mängden tätningsmedel som trycks ut sker godtyckligt på känsla av montören. Beskrivning på hur 

manuell våtmontering går till i helhet finns under kapitel 4 Manuell våtmontering idag. 
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Figur 10: Figuren visar en luftryckspistol som används vid applicering av tätningsmedel. 

 

3.3.2 Rengöring 
Om tätningsmedlet hamnar på oönskade platser är det viktigt att det görs rent ordentligt. Detta kan 

till exempel ske vid montering av fästelementet i skruvhålet. Om fästelementet har ett för tjockt 

lager tätningsmedel på sig kan medlet tryckas ut på ovan- eller undersidan av detaljen som det 

monteras på. Felhantering vid applicering av tätningsmedel på fästelement eller vid hantering av de 

färdigapplicerade fästelementen kan också leda till att tätningsmedlet kladdar av sig på ytor där 

medlet inte får förekomma. För att rengöra ytor från tätningsmedel måste godkända föreskrifter 

följas. För att rengöra ytor idag används Metyl-Etyl-Keton, även kallad MEK, tillsammans med en 

vävduk. 

 

3.3.3 Material i kontakt med tätningsmedlet 
Material som kommer i kontakt med tätningsmedlet måste vara godkänt enligt föreskrifter från 

kunden. Detta är något som måste finnas i åtanke vid design av ny metod för våtmontering av 

fästelement. Det kommer dock inte att tas hänsyn till detta vid tillverkningen av prototypen i det här 

arbetet. 

 

3.4 Våtmontering 
Våtmontering av fästelement innebär att tätningsmedel appliceras i ohärdat tillstånd mellan ett 

fästelement och omgivande ytor. Tätningsmedlet kan appliceras antingen på själva fästelementet 

eller omgivande ytor. Grundprincipen är att tätningsmedlet appliceras direkt på fästelementen. Vid 

våtmontering ska endast materialet som ska sammanfogas ha tätningsmedel på sig, överflödig 

tätningsmedel ska tas bort, vilket kan leda till omfattande rengöring. (PR1)  

Våtmontering delas in i tre metoder med olika krav på hur tätningsmedlet ska appliceras på 

fästelementet (R1; R2), se Figur 11. 

Metod 1  

Vid metod 1 ska tätningsmedlet appliceras enbart under skallen på fästelementet. 
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Metod 2 

Vid metod 2 ska tätningsmedlet appliceras under skallen på fästelementet samt på skaftet av 

fästelementet. 

Metod 3 

Metod 3 är den mest omfattande metoden. Här ska tätningsmedlet appliceras under skallen på 

fästelementet, på skaftet av fästelementet samt under eventuell bricka och mutter. 

 

 

Figur 11: Figuren visar de tre olika metoderna för våtmontering av fästelement. Källa: R1 

 

När fästelementet har monterats i det förborrade hålet ska en sträng av tätningsmedel vara synlig 

runt skallen på fästelementet. Detta är ett tecken på en godkänd våtmontering. Överblivet 

tätningsmedel på båda sidor av de sammanfogade materialen ska torkas bort och rengöras. 

 

3.4.1 Våtmonteringen av Lock-bolts 
För att avgränsa det här examensarbetet har endast försänkta lock-bolts studerats. Med det menas 

att den prototyp som tagits fram endast är anpassad för utformningen på en lock-bolt. 

Vid våtmontering av lock-bolts ska tätningsmedel endast appliceras under skallen och på skaftet ner 

till midjan. Om tätningsmedel skulle komma på skaftet under midjan måste detta rengöras då det 

annars ställa till problem vid åtdragningen av fästelementet genom kladd i verktyget och därmed 

ingen garanti att rätt momentdragning sker.   
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4 Manuell våtmontering idag 
I dagsläget sker all våtmontering av fästelement manuellt av en montör. Ett studiebesök 

genomfördes i produktionen för att observera hur den manuella processen går till. Under 

studiebesöket ställdes frågor till montörerna kring hur de uppfattade processen. Besöket hjälpte 

även till att bilda underlag för tidsåtgången vid manuell våtmontering idag. Tidsåtgången har 

verifierats av en produktionstekniker med ansvar för den aktuella stationen. 

Den manuella våtmonteringen går till enligt följande, först blandas patronen med tätningsmedlet 

och infästes i en tryckluftspistol. Antal fästelement av en specifik diameter och längd som ska 

appliceras med tätningsmedel räknas upp och läggs fram på en bänk. Därefter trycks tätningsmedlet 

ut på en träspatel med hjälp av tryckluftspistolen. När detta är gjort rullar montören fästelementen 

ett och ett i tätningsmedlet på spateln, se Figur 12. Fästelementen ställs sedan med skruvskallen 

neråt på arbetsbänken. När alla fästelementet är rullade tar montören på sig en plasthandske, om 

denne inte redan har det på sig, och grabbar tag i alla skruvar i en näve. Dessa monteras sedan på sin 

plats i luckan som står precis bakom arbetsbänken. 

Material som används är följande: 

- Tätningsmedel 

- Tryckluftspistol 

- Träspatel 

- Gummihandskar 

 

Figur 12: Figuren visar ett fästelement som rullas i tätningsmedel. 

Enligt den montör, som vid studiebesöket genomförde rullningen, så började fingrarna att göra ont 

efter att ha rullat en handfull med fästelement. Personen hade, efter det här, majoriteten av 

fästelement kvar att rulla. En slutsats dras därför att den manuella våtmonteringen inte är att 

föredra ur ergonomisk synpunkt. 

Vid manuell våtmontering i form av rullning blir även metoden en hantverksmetod. Detta kan göra 

att resultatet och kvalitén på tätningsappliceringen kan variera från person till person. En automatisk 

process skulle kunna hjälpa till att garantera ett jämnt resultat på kvalitén och därmed 

säkerhetsställa att tätningen blir korrekt utförd. En automatisk process har däremot större krav på 

sig att utföra en repeterbar tätningsapplicering då varje fästelement omöjligt kan granskas efter 

processen eftersom det skulle ta för lång tid. Vi manuell våtmontering kan montören lättare hålla 

koll på varje fästelement under tiden.  
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4.1 Station X 
Det här arbetet fokuserar främst på en specifik station som benämns Station X, där metod 3 av 

våtmontering används. I denna station monteras cirka 900 kompletta fästelement i en lucka. Av 

dessa är cirka 800 stycken lock-bolts av olika längd och diameter.  

Processen upprepas 6 gånger per vecka i stationen och sker i två olika omgångar. Den ena omgången 

kräver två personer och tar 45 minuter för vardera. Den andra omgången kräver en person och tar 

denne 30 minuter. Detta ger en totaltid på 120 minuter per lucka men inkluderar då även 

kringarbete.  

Enbart appliceringen av tätningsmedel på en lock-bolt beräknas ta: 

 2,5 sek/lock-bolt för en erfaren montör 

 5 sek/lock-bolt för en oerfaren montör  

Det här ger en snittad tid på 3,75 sekunder/per lock-bolt för själva appliceringen av tätningsmedel 

på fästelementet. 

Inom ett par års tid beräknas även takten att gå upp vilket medför ytterligare montörstid för 

våtmontering. Det här innebär i sin tur att det kommer finnas ännu mer att spara på en automation 

av processen. 

En tidigare förstudie (PR1) som genomförts på Saab av en extern konsult har använts för underlag 

kring uppdelningen av fästelementen i stationen. Denna studie har fastställt de tre vanligaste 

varianterna av lock-bolts som används i denna station. För att avgränsa det här arbetet kommer 

metoden att anpassas för den allra vanligaste av dessa, det vill säga en försänkt lock-bolt med 

diameter 6/32 inch (~4,8 mm) och en klämlängd på 4/32 inch (~3,2 mm). Med klämlängd menas den 

längd inom vilken de sammanfogade delarna kläms samman (Swedish Fasteners Network, 2016). 

 

4.2 Kostnad för manuell våtmontering i Station X 
En ekonomisk uppskattning har genomförts kring vad manuell våtmontering kostar idag. 

Uppskattningen avser enbart själva kostnaden i form av arbetskraft. Engångsmaterial och 

tätningsmedel har bortsetts från. Anledningen till det är att montörskostnaden är den avsevärt 

största utgiften vid våtmontering idag. Den näst största kostnaden är tätningsmedel men den antas 

inte förändas vid införandet av en ny metod.  

 

Montörskostnad vid dagens takt 

 

𝑇𝑖𝑑𝑠å𝑡𝑔å𝑛𝑔

𝐿𝑢𝑐𝑘𝑎
∗

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑢𝑐𝑘𝑜𝑟

å𝑟
∗

𝑀𝑜𝑛𝑡ö𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒
= 144 000 𝑆𝐸𝐾/å𝑟 
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Montörskostnad vid beräknad taktökning 

 

𝑇𝑖𝑑𝑠å𝑡𝑔å𝑛𝑔

𝐿𝑢𝑐𝑘𝑎
∗

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑢𝑐𝑘𝑜𝑟

å𝑟
∗

𝑀𝑜𝑛𝑡ö𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒
= 192 000 𝑆𝐸𝐾/å𝑟 
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5 Konceptutveckling - Fas 1 
För att generera olika koncept till en automatiserad metod för våtmontering av fästelement 

användes den under kapitel 2 - Metod beskrivna metodiken ”Systematisk konceptutveckling”. 

Första konceptfasen bestod av granskning av problemet, omvärldsanalys, undersökning av 

teknisk/ekonomisk genomförbarhet och fastställandet av en konstruktionskriterielista. 

 

5.1 Granskning av problemet 
Vad är problemet? 

Problemet med våtmontering idag är framför allt det repetitiva och monotona arbetet för 

montörerna. Det är även en tidsödande process där tiden skulle kunna användas till annat arbete. 

Vem har problemet? 

Montörerna som utför arbetet drabbas av en repetitiv och monoton arbetsuppgift. En sådan 

arbetsuppgift kan påverka arbetsinställningen negativt. Den manuella processen som idag består av 

rullning av fästelement i tätningsmedel uppskattas inte av den som utför arbetet. Detta drabbar i sin 

tur företaget genom missnöjda anställda. Företaget drabbas även i form av tidsödande processer. 

Vad är målet? 

Att automatisera processen för våtmontering av fästelement. 

Vilka är bieffekterna som ska undvikas? 

Metoden får inte bryta mot de krav som kunden har på appliceringen och hanteringen av 

tätningsmedlet. 

Tätningsmedlet är kladdigt att hålla på med och svårt att rengöra. Tätningsmedlet bör därför bara 

komma i kontakt med delar som är enkla att ta isär och rengöra eller engångsdelar som kan kastas. 

Sparad tid i applicering av tätningsmedel får inte innebära ökad tid i rengöring.  

Vilka begränsningar finns för att lösa problemet? 

Vid en ny investering finns alltid en begränsning i kostnaden som inte bör överstiga den nuvarande 

årliga kostnaden. För en ny investering kan beräkningar av den årliga kostnaden göras över hela 

livslängden för att jämföras mot dagens kostnad. I vissa fall kan det finnas andra aspekter som 

kompenserar för detta, till exempel förbättrad arbetsmiljö, då en investeringar kan ge andra 

förtjänster är just pengamässiga.  

 

5.2 Omvärldsanalys 
Efter en omvärldsanalys och informationssökning kring liknande metoder kan det konstateras att det 

inte finns några existerande metoder för automatisk våtmontering på dagens marknad. Det beror 

troligtvis på att den här typen av omfattande arbete med tätning är specifik för branschen. Det finns 

möjligheter att lösningar finns på marknaden men att dessa inte patenteras för att hållas hemliga.  

Efter patentsökningar hittades ett gamalt patent på en kammare där skruven sattes in samt 

tätningsmedel applicerade. Dessa kammare var dock inte anpassade för utformningen på en lock-

bolt. (Bridges & Ga., 1982) 
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5.3 Teknisk/ekonomisk genomförbarhet 
Tekniska möjligheter till automatisering av en metod finns inte idag på Saab. Om ett bra koncept kan 

tas fram skulle tillverkningen av utrustningen behöva outsourcas på en extern leverantör.  

Ekonomiskt spelrum finns i den mån att automatisering kan spara tid som montören kan använda till 

annat arbete. Ekonomiska kostnader kan då motsvara vad den insparade tiden kostar.  

 

5.4 Konstruktionskriterielista 
För att tydliggöra kraven som fanns på det slutgiltiga konceptet och prototypen fastställdes en 

konstruktionskriterielista.  

Bakgrund 

För att kunna automatisera våtmonteringen av fästelement krävdes någon typ av utrustning. 

Beställaren av projektet, Saab, ville ha en fungerande prototyp för ett koncept som kunde ligga till 

grund för senare tillverkning av en extern leverantör. Utrustningen är tänkt att kunna implementeras 

i deras produktion. Produktionslinan som processen skulle implementeras i gäller tillverkningen av 

en lucka till en extern kund. 

Beskrivning av produkten 

Den fullständiga utrustningen ska optimalt, utan större inblandning från montör/operatör, kunna 

sköta inmatning av fästelement, applicering av själva tätningsmedlet och lättillgänglig utmatning till 

montör. Prototypen som tillverkas ska främst fokusera på appliceringen av tätningsmedel på 

fästelement. 

Krav 

Alla nedanstående krav kommer inte att kunna uppfyllas innanför tidsramen på det här arbetet. 

Kraven är därför uppdelade i två olika kategorier: Krav på prototypen och Framtida krav på 

utrustningen. De framtida kraven syftar till krav som behöver uppfyllas för att metoden ska kunna 

implementeras i produktion men som i dagsläget inte behöver uppvisas av prototypen. Prototypen 

ska med vidareutveckling kunna uppfylla de framtida kraven. 

Krav på prototypen: 

K1. Processen ska kunna garantera att alla behandlade element är täckta med tätningsmedel på 

ett korrekt sätt enligt metod 3 (se 3.4 Våtmontering för specifikation av metod 3). 

K2. Delar i kontakt med tätningsmedlet ska kunna bytas eller rengöras. 

K3. Utrustningen får inte ta större plats än dagens arbetsstationer. 

Framtida krav på utrustningen: 

K4. Montör/operatör ska inte behöva vara närvarande vid processen annat än vid startning av 

processen samt avstängning och upphämtning av fästelement efter processen. 

K5. Inmatning till processen ska ske automatisk. 

K6. Utmatning efter processen ska ske automatisk. 

K7. Maskinen ska kunna anpassas för fästelement av olika längd. 

K8. Maskinen ska kunna anpassas för fästelement av olika diameter. 

K9. Materialen som används i kontakt med tätningsmedel måste vara godkända enligt kunden. 
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Önskemål 

Ö1. Appliceringstiden* per fästelement bör ungefär motsvara tiden för manuell applicering, det 

vill säga 3,75 sekunder.  

* Med appliceringstiden menas enbart själva appliceringen av tätningsmedel på fästelementet. 

Förberedelse och kringliggande arbete är inte inräknat.  

Även om prototypen inte behöver kunna visa upp ett helautomatiskt koncept är det dock önskvärt 

att den ska automatiseras till en så hög grad som möjligt innanför tidsramen på arbetet. 

 

  



   
 

38 
 

 

  



   
 

39 
 

6 Konceptutveckling - Fas 2 
Den andra konceptfasen bestod av en funktionsanalys genom etablerandet av en ”Black box” för att 

fastställa huvudfunktionen. Efter det togs grundläggande tekniska principer fram för produkten samt 

lösningar och medel för att stödja de tekniska principerna. Ovanstående användes sedan för att 

generera ett funktions/medel-träd. 

 

6.1 Black box 
Black box modellen som togs fram ser ut enligt Figur 13. Operanden som är ett fästelement, i det här 

fallet en lock-bolt, har i startläget inget tätningsmedel applicerat på sig. En process sker och ut 

kommer lock-bolten med tätningsmedel på sig. Huvudfunktionen vid automatiserad våtmontering 

blir således en automatisk applicering av tätningsmedel. 

 

Figur 13: Figuren visar en black box-modell för våtmontering. 

 

6.2 Tekniska principer  
De tekniska principerna som måste lösas för att möjliggöra en automatisk våtmontering är: 

 Matning av tätningsmedel. 

 Applicering av tätningsmedel på fästelement. 

 Förflyttning av fästelement i maskin. 

 Inmatning av fästelement till maskin. 

 Utmatning/uppsamling av fästelement efter process. 

 Styrning av processen. 

 

6.3 Funktions/medel-träd 
För att kunna lösa de tekniska principerna togs ett funktions/medel-träd fram. För att ta fram medel 

användes den tidigare genomförda omvärldsanalysen av befintliga lösningar samt tidigare 

genomförda arbeten på samma område inom Saab. Utöver detta så gjordes även en 

informationssökning kring möjliga medel. Trädet ser ut enligt följande, se Figur 14. Trädet återfinns 

också i Bilaga 1 – Funktions/medel-träd. Funktionerna ”Inmatning av fästelement” och 

”Utmatning/uppsamling av fästelement” kommer inte att tas hänsyn till i det här arbetet vid 

framtagningen av prototyperna på grund av den tidsbegränsning som finns. 
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Medlet ”Robot” har inga underliggande medel eller funktioner. Detta är för att alternativet valdes 

bort i ett tidigt skede på grund av för höga investeringskostnader. Tidigare studier av Leijonwall och 

Zand(2009) har visat på att en helautomatiserad lösning i form av robot medför en för stor 

investeringskostnad i förhållande till vad våtmontering kostar idag. För att spara tid 

vidareutvecklades därför inte detta koncept. Funktions/medel-trädet har växt succesivt i och med att 

arbetet utvecklats längre och fler medel och lösningar har krävts. Detta gör att vissa funktioner och 

medel är längre utvecklade då de andra medlen redan valts bort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14: Figuren visar det funktions/medel-träd som togs fram i konceptfas 2. 
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7 Konceptutveckling - Fas 3 
Konceptfas 3 genomfördes i tre omgångar. Först togs tre olika koncept fram, med fokus på själva 

appliceringen av tätningsmedel. Medel till dessa koncept valdes från ovanstående funktions/medel-

träd. För att testa och utvärdera dessa skapades prototyper utifrån alla tre koncept. Dessa 

prototyper jämfördes mot varandra och den prototyp som erhållit bäst resultat valdes för 

vidareutveckling. Prototypen vidareutvecklades sedan två gånger. Inför varje gång valdes nya medel 

från trädet. Efter varje vidareutveckling gjordes en utvärdering för att få fram 

förbättringsmöjligheter. 

 

7.1 Val av medel och konceptgenerering 
Nedan presenteras de medlen som valts att användas och de koncepts som skapats utifrån dessa. En 

närmare beskrivning till konceptens funktion återfinns under respektive prototypbeskrivning.   

Koncept 1 – Valsning med hjul 

Koncept 1 består av en vidareutveckling på en tidigare prototyp som tagits fram internt på Saab. Den 

tidigare prototypen använde sig av principen valsning. Fästelementet förflyttas hängandes i en 

transportskena förbi två stycken plasthjul, varav det ena har tätningsmedel på sig. Vid valsningen 

appliceras då tätningsmedel på fästelementet. Den första prototypens tätningsapplicering ansågs 

inte vara tillräckligt tillförlitlig då metoden inte kunde garantera att tätningsmedlet applicerades på 

alla ytor av varje fästelement. Koncept 1 valdes som ett försök att förbättra appliceringen genom 

vidareutveckling av prototypen. 

Det nya konceptet innebar att de existerande hjulen med 40 mm i radie skulle ersättas av hjul med 

35 mm i radie. De nya hjulen skulle ha en kant av skumgummi, 8 mm tjock, som fästes längs 

ytterranden på båda hjulen. Medlen som användes i konceptet grundar sig på den tidigare 

prototypen och kan ses i Figur 15 (även i Bilaga 2). Koncept 1 är mer utvecklat än de två andra 

koncepten. Detta beror på att delar till prototyp redan fanns tillgängliga vilket gjorde att konceptet 

ändå snabbt kunde testas och utvärderas. 

 

Figur 15: Figuren visar valda medel för koncept 1. 
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Koncept 2 – Kammare med rörliga delar 

Det andra konceptet består av en kammare. Konceptet baserar sig på en idé från en studie som 

genomfördes av en extern konsult på Saab (PR1). I studien fanns en simpel konceptskiss som gjorts 

med papper och penna.  

Konceptet baseras på en kammare med rörliga delar. Ett fästelement förs in i kammaren genom ett 

spår. Kammaren kan sedan slutas runt fästelementet och tätningsmedel sprutas in i kammaren 

genom ett litet hål eller smal spalt i ena väggen. Fästelementet roteras i kammaren och förs sedan ut 

genom samma spår. 

Konceptet är tänkt att vara av en enkel utformning för att snabbt kunna tas fram som en prototyp 

och därmed tillåta test av konceptet då denna teknik inte har prövats tidigare. Medlen som används 

för konceptet kan ses i Figur 16 (även i Bilaga 3). 

 

 

Figur 16: Figuren visar valda medel för koncept 2. 

 

Koncept 3 – Tvådelad kammare 

Koncept 3 består även det av en kammare men med en annan utformning. Den här utformningen 

består av en tvådelad kammare. Kammarens två delar ska kunna föras ihop och isär på en 

kammarskena. Fästelementet kan transporteras till kammaren hängandes i midjan på en 

överhängande transportskena. Detta skulle underlätta en automatisering av processen då 

fästelementet kan ha en väg in i kammaren och en annan väg ut ur kammaren. Samtidigt kan det 

finnas en risk att tätningsappliceringen blir sämre än vid koncept 2.  

Även det här konceptet är av enkel utformning för att snabbt tillåta test och utvärdering av 

konceptet. Medlen som används för koncept 3 återfinns i Figur 17 (även i Bilaga 4). 
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Figur 17: Figuren visar valda medel för koncept 3. 

 

7.1.1 Prototyp 1 – Valsning med hjul 
Till prototypen för koncept 1 återanvändes delar från den redan existerande prototypen, som syns i 

Figur 18. De nya hjulen för konceptet ritades upp i ett CAD-program och skrevs sedan ut i en 3D-

skrivare. Skumgummit skars till i rätt tjocklek och fästes med hjälp av dubbelhäftande tejp och lim på 

hjulen. Hjulen monterades efter det på prototypen och ett nytt test av den vidareutvecklade 

prototypen genomfördes med de skumgummiklädda hjulen, se Figur 19.  

 

 

Figur 18: Figuren visar den tidigare byggda prototypen som koncept 1 bygger på. 

Prototypen fungerar enligt att en lock-bolt hängs upp och ner i midjan i en transportskena. Lock-

bolten matas ner mot två hjul med hjälp av gravitation då skenan lutar. På hjulen är tätningsmedel 

applicerat genom en tryckluftsanordning som kontinuerligt matar ut tätningsmedlet mot ena hjulet. 

Hjulen roterar med hjälp av en motor i två olika hastigheter. Detta gör att när fästelementet når 
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hjulen roteras den igenom hjulen som är täckta med tätningsmedel och på det sättet appliceras 

tätningsmedlet på fästelementet.  

 

 

Figur 19: Figuren visar den modifierade prototypen med hjul klädda i skumgummi. 

 

7.1.2 Prototyp 2 – Kammare med rörliga delar 
Den andra prototypen är baserad på koncept 2. Kammarens utformning modellerades i CAD och 

skrevs sedan ut i 3D, se Figur 20 och Figur 21.  

 

 

Figur 20: Figuren visar den 3D-utskrivna kammaren. 

 

Figur 21: Figuren visar den 3D-utskrivna kammaren. 

Prototypen fungerar enligt att ett fästelement förs in i spåret som syns på undersidan i Figur 21. Den 

vänstra delen av kammaren stängs för att inneslutna lock-bolten helt. Efter det sprutas 

tätningsmedel in i kammaren. På kammarens ena kortsida finns ett hål att föra in en smack-pistol för 

att kunna trycka in tätningsmedlet i kammaren, se Figur 22. När tätningsmedlet har sprutats in 
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roteras skruven inne i kammaren. Inne i kammaren sitter även en skrapa som är tänkt att skrapa 

bort överflödigt tätningsmedel från lock-bolten i och med rotationen. Kammaren öppnas sedan och 

skruven roteras ytterligare något varv samtidigt som den förs ut ur kammaren i samma spår som den 

fördes in.  

 

 

Figur 22: Figuren visar kammaren och smack-pistolen under test. 

 

7.1.3 Prototyp 3 – Tvådelad kammare 
Prototypen är baserad på koncept 3 och fungerar enligt att fästelementet transporteras hängandes i 

midjan på en transportskena och stannar sedan i höjd med kammaren, se Figur 23.  Den tvådelade 

kammaren förflyttas på en undre kammarskena som hänger på den övre transportskenan. När 

fästelementet är i rätt läge sluts kammaren kring lock-bolten. Tätningsmedlet applicerades genom 

ett hål i sidan, med hjälp av en smack-pistol, samtidigt som skruven roteras. När appliceringen av 

tätningsmedel är färdig öppnas kammaren igen och fästelementet kan transporteras vidare, se Figur 

24.  

Prototypen modellerades i CAD och skrev sedan ut i en 3D-skrivare. Transportskenan för 

fästelementen har återanvänts från den tidigare existerande prototypen.  

 

 

Figur 23: Figuren visar ett fästelement som transporteras på den övre transportskena och har stannat i höjd med den 
tvådelade kammaren. 
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Figur 24: Figuren visar kammaren i öppet tillstånd. 

 

7.2 Test och utvärdering av prototyper – Utvärdera välj koncept 
Alla prototyper testades ute i produktion med tätningsmedel och utvärderades i förhållande till ett 

antal frågor, nedan, som är baserade på konstruktionskriterielistan.  

Frågor  

1. Är behandlade fästelementen täckta med tätningsmedel enligt appliceringsmetod 3? 

2. Kan delar i kontakt med tätningsmedel lätt bytas eller rengöras? 

3. Tar prototypen större plats än dagens arbetsstationer? 

4. Behöver montör eller operatör vara närvarande vid processen? 

5. Kan prototypen implementeras i ett system så att hela processen, inklusive in- och 

utmatning, kan ske automatiskt? 

6. Kan maskinen anpassas för fästelement av olika längd? 

7. Kan maskinen anpassas för fästelement med olika diameter? 

Materialen som används i prototyperna är inte tänkta att användas i den slutgiltiga utrustningen. 

Det tas därför ingen hänsyn till huruvida materialen är godkända eller inte i från kunden. 

Då prototypen inte alls eller bara delvis är automatiserad så är det svårt att mäta tidsåtgången då 

resultatet inte kommer bli rättvisande. Tiden väljs därför inte att tas hänsyn till vid test i det här 

skedet. 

Det sammanställdes även en jämförelse av de tre prototyperna som återfinns nedan under 7.2.4 – 

Jämförelse av prototyp 1, 2 och 3. 
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7.2.1 Prototyp 1 – Valsning med hjul 
Från test av prototyp 1 drogs följande svar och slutsatser: 

1. Är behandlade fästelementen täckta med tätningsmedel enligt appliceringsmetod 3? 

Vissa av fästelement klassas som godkända av en produktionstekniker. Resultatet blir bättre med 

skumgummiklädda hjul men är fortfarande för opålitligt. Ytterligare förändringar måste göras för att 

detta ska kunna bli en godkänd metod. Resultatet av tätningsappliceringen visas i Figur 25. 

 

Figur 25: Figuren visar täckningsresultatet på fästelementen efter test med skumgummiklädda hjul. 

 

2. Kan delar i kontakt med tätningsmedel lätt bytas eller rengöras? 

Nej. De kan bytas eller rengöras men inte med lätthet. 

3. Tar prototypen större plats än dagens arbetsstationer? 

Nej. 

4. Behöver en montör/operatör vara närvarande vid processen? 

Ja, i det här skedet men metoden fungerar till stor del automatiskt. 

5. Kan prototypen implementeras i ett system så att hela processen, inklusive in- och 

utmatning, kan ske automatiskt? 

Ja, det skulle den kunna göra. Det finns potential att mata igenom ett kontinuerligt flöde av 

fästelement även om det inte fungerar i dagsläget. 

6. Kan maskinen anpassas för fästelement av olika längd? 

Nej, inte i nu nuläget. Men om storleken på hjulen modifieras kan maskinen anpassas för olika 

längder. Hjulen måste då ändras för varje längd. 

7. Kan maskinen anpassas för fästelement med olika diameter? 

Nej, inte i nuläget. Men om storleken på hjulen modifieras samt att skenans bredd förändras kan 

maskinen anpassas för olika diameter. 

 

Bedömning 

Den modifierade prototypen bedömdes ge ett bättre täckningsresultat av tätningsmedel på 

fästelementen. Tätningsmedel appliceras på de flesta fästelement i enhetligt med metod 3 men inte 



   
 

48 
 

med godkänt resultat på alla fästelement. Det uppstod även nya problem. Ett av de största 

problemen var att skumgummit lätt sög åt sig av för mycket tätningsmedel. Detta resulterade i att 

skumgummit kladdade av sig tätningsmedel på delar av skenan och ställningen som kom i kontakt 

med hjulen. Detta skulle i längden innebära mycket och grundlig rengöring av maskinen. Det hade 

delvis kunnat lösas av att vissa delar tejpades med specialtejp som förhindrar att tätningsmedlet får 

ordentligt fäste utan kan sedan lättare torkas bort. 

Metoden fungerar till stor del automatiskt och kan ske kontinuerligt. De delar som inte fungerar helt 

idag, till exempel matningen tros kunna lösas med hjälp av kringutrustning. Metoden visar också 

tecken på möjlighet till kort appliceringstid per fästelement. Processen är dock oerhört kladdig, ger 

inte tillräckligt bra täckningsresultat och är svårkontrollerad. Bedömningen görs att det är svårt att 

se att metoden skulle kunna ge fullgoda resultat även efter ytterligare vidareutveckling. 

 

7.2.2 Prototyp 2 – Kammare med rörliga delar 
Från test av prototyp 2 drogs följande svar och slutsatser: 

1. Är behandlade fästelementen täckta med tätningsmedel enligt appliceringsmetod 3? 

Av de 10 fästelement som vi testade blev alla godkända av en produktionstekniker, se Figur 26. De 

hade dock lite för tjock applicering av tätningsmedel än som var önskvärt. Detta skulle kunna 

justeras med en annan, tightare, utformning på kammare. 

 

Figur 26: Figuren visar täckningsresultatet på fästelement efter test av prototyp 2. 

2. Kan delar i kontakt med tätningsmedel lätt bytas eller rengöras? 

Nej. De kan bytas eller rengöras men inte med lätthet. 

3. Tar prototypen större plats än dagens arbetsstationer? 

Nej. 

4. Behöver en montör/operatör vara närvarande vid processen? 

Ja, vid hela processen.  

5. Kan prototypen implementeras i ett system så att hela processen, inklusive in- och 

utmatning, kan ske automatiskt? 

Kanske. Nuvarande utformningen på kammaren med att fästelementet förs in och ut i samma spår, 

som dessutom är lite böjt, kan vara svårt att få att fungera i ett storskaligt, automatiserat system. 
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6. Kan maskinen anpassas för fästelement av olika längd? 

Nej, inte i nuläget. Men kammarens mått kan anpassas för olika längder. Det behövs då en kammare 

per längd. 

7. Kan maskinen anpassas för fästelement med olika diameter? 

Nej, inte i nuläget. Men kammarens mått kan anpassas för olika diametrar. Det behövs då en 

kammare per diameter. 

 

Bedömning 

Konceptet med kammare fungerar bra och tätningsmedlets täckningsresultat på fästelementen är 

godkända enligt en produktionstekniker som assisterade vid testet.  

Den nuvarande utformningen på kammare bedöms svår att få att fungera i ett storskaligt och 

automatiserat system på grund av att fästelement förs in och ut i samma bana, som dessutom är 

böjt. Alla delar av prototypen påverkas också mer eller mindre av nedkladdning från tätningsmedlet. 

Delarna är hopskruvade och det går att byta de mest drabbade delarna för att undvika rengöring så 

mycket som möjligt. Byte av vissa delar och rengöring av resterande går däremot inte att göra med 

lätthet och bedöms ta för mycket arbetstid. Ett alternativ skulle vara att hela kammaren med alla 

tillhörande delar är engångsdelar. Det är dock ganska många och stora engångsdelar det rör sig om i 

sådant fall och en minimering av antal engångsdelar skulle leda till ett billigare alternativ i slutändan.  

I allmänhet ger kammaren ett bra appliceringsresultat av tätningsmedel men skulle behöva utformas 

så att den lättare kan implementeras i ett automatiserat system.  Delar i kontakt med tätningsmedel 

behöver minimeras och lättare kunna bytas ut eller rengöras. 

 

7.2.3 Prototyp 3 – Tvådelad kammare 
Från test av prototyp 3 drogs följande svar och slutsatser: 

1. Är behandlade fästelementen täckta med tätningsmedel enligt appliceringsmetod 3? 

Ja, resultatet blev lika som i koncept 2. Som för prototyp 2 så var tätningsmedlet lite för tjockt 

applicerat på fästelementen. En aning tightare utformning på den här kammaren gjorde att 

resultatet blev lite bättre, men ytterligare justeringar kan göras. 

2. Kan delar i kontakt med tätningsmedel lätt bytas eller rengöras? 

Ja, främst kammaren kommer i kontakt med tätningsmedel. Denna skulle kunna vara en engångsdel.  

3. Tar prototypen större plats än dagens arbetsstationer? 

Nej. 

4. Behöver en montör/operatör vara närvarande vid processen? 

Ja, i det här skedet.  
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5. Kan prototypen implementeras i ett system så att hela processen, inklusive in- och 

utmatning, kan ske automatiskt? 

Ja, prototypen visar god potential för att kunna implementeras i en storskalig och automatiserad 

process efter vidareutveckling. 

6. Kan maskinen anpassas för fästelement av olika längd? 

Nej inte i nuläget. Om kammaren används som engångsdel kan denna ha olika mått för att passa 

olika längder. Den undre skenan som kammaren placeras på kan justeras i höjd vid behov. 

7. Kan maskinen anpassas för fästelement med olika diameter? 

Nej inte i nuläget. Om kammaren används som engångsdel kan denna ha olika mått för att passa 

olika diameter. Däremot tillåter inte fästet för den undre kammarskenan att den övre 

transportskenan ställs om för att anpassas till olika diameter på fästelement. 

 

Bedömning 

Med avseende på appliceringen av tätningsmedlet fungerade prototypen med den tvådelade 

kammaren lika bra som den tidigare modellerade och utvärderade kammaren. Tätningsmedlet är 

fortfarande lite för tjockt applicerat. Detta innebär inte att resultatet inte är godkänt men att 

materialkostnaderna för tätningsmedel kan blir mindre om ett tunnare lager appliceras. 

Metoden med en tvådelade kammare bedöms ha god potential för automation. Den nya 

utformningen där fästelementet transporteras på en transportskena för att stanna i höjd med 

kammaren anses lättare att kunna implementeras i ett helautomatiserat system. Utformningen 

tillåter ett kontinuerligt flöde i en riktning då in- och utmatning till kammaren inte längre sker på 

samma bana.  

Konstruktionen har fortfarande flera områden som bättre kan optimeras och vidareutvecklas. Till 

exempel behöver kammaren sluta bättre kring fästelementet för att motverka att tätningsmedel 

sipprar ut och kladdar på omkringliggande utrustning. I allmänhet bedöms ändå konceptet ha en stor 

potential.  

 

7.2.4 Jämförelse av prototyp 1, 2 och 3 
För att jämföra prototyperna mot varandra har en Pugh-matris används. Betygen har satts utifrån 

den bedömning av prototyperna som erhållits vid testen. Svaren på utvärderingsfrågorna har 

översatts till en skala mellan -2 till +2 beroende på hur prototypen presterade i förhållande till 

referensen. Plustecken symboliserar bättre än referens medan minustecken symboliserar sämre än 

referens. Den tidigare, av Saab, framtagna prototypen har använts som referens (se Figur 18).  

Efter framtagning och test av prototyperna jämfördes dessa mot varandra. Jämförelsen, se Tabell 1, 

visar att prototyp 3 bedöms bäst klara kriterierna. En vidareutveckling valdes därför att göras av 

detta koncept.  
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Tabell 1: Tabellen visar en jämförelse av prototyp 1, 2 och 3, i form av en Pugh-matris. 

Krav Kriterier 
Existerande 
prototyp (referens) Prototyp 1 Prototyp 2 Prototyp 3 

K1 
1. Är behandlade fästelementen täckta med 
tätningsmedel enligt appliceringsmetod 3? 0 1 2 2 

K2 
2. Kan delar i kontakt med tätningsmedel lätt 
bytas eller rengöras? 0 -1 1 2 

K3 
3. Tar prototypen större plats än dagens 
arbetsstationer? 0 0 2 0 

K4 
4. Behöver montör eller operatör vara 
närvarande vid processen? 0 0 -2 -2 

K5,K6 

5. Kan prototypen implementeras i ett system 
så att hela processen, inklusive in- och 
utmatning, kan ske automatiskt? 0 0 -2 0 

K7 
6. Kan maskinen anpassas för fästelement av 
olika längd? 0 0 0 1 

K8 
7. Kan maskinen anpassas för fästelement 
med olika diameter? 0 0 0 0 

  Totalt 0 0 1 3 

 

 

7.3 Vidareutveckling 1 
I vidareutveckling 1 valdes först nya medel och ett koncept skapades. Därefter tillverkades en 

prototyp som testades och utvärderades. 

 

7.3.1 Val av medel och konceptgenerering 
Konceptet består förutom av den tvådelade kammare, det vill säga prototyp 3, också av 

kringutrustning för att påbörja en automatisering av processen, se Figur 28. För att bättre kunna 

implementera kringutrustning görs en förändring i utformningen av kammarsken och infästning. 

Kringutrustningens syfte är att mata fram fästelement till kammaren och hålla det på plats samtidigt 

som kammaren stängs. När kammaren väl är stängd ska funktionerna även tillåta en automatiserad 

rotation av fästelementet i kammaren. 

Kringutrustningen består av en platt kuggrem som drivs med hjälp av en motor och en 

kuggremsskiva. Kuggremmen spänns med en stödbit och ytterligare två kuggremsskivor, se Figur 28. 

På andra sidan skenan sitter två till stödbitar, vilka tillsammans med den spända kuggremmen bildar 

en gång som tillåter fästelementet att matas framåt i transportskenan med hjälp av friktion från 

kuggremmen. I höjd med kammaren sitter en roteringsanordning, vars funktion även är att stanna 

fästelementet i rätt läge. Roteringsanordningen består av en hållare med två stycken nållager i. Då 

det endast är nållagrena som sluter runt skruven tillåts den att rotera i anordningen med hjälp av 

kuggremmen som fortsatt driver på skruven. 

De medel som har använts för vidareutveckling 1 återfinns i Figur 27 (även i Bilaga 5). Närmare 

beskrivning av hur prototypen fungera finns under 7.3.2 Prototyp 4. 
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Figur 27: Figuren visar valda medel för vidareutveckling 1. 

 

 

Figur 28: Figuren visar kringutrustningen för vidareutveckling 1. 

 

7.3.2 Prototyp 4 
Prototypen för vidareutveckling 1 benämns prototyp 4, se Figur 29 och Figur 30. Prototypen fungerar 

enligt att fästelementet transporteras in med hjälp av kuggremmen och stannas i höjd med 

kammaren av roteringsanordningen, som förflyttas manuellt. När roteringsanordningen har slutits 

runt skruven stängs även den tvådelade kammaren och tätningsmedlet sprutas in i kammaren med 

en smack-pistol, likt i de andra prototyperna. Fästelementet tillåts rotera några varv innan 

kammaren och roteringsanordningen öppnas igen. När båda har öppnats matas lock-bolten vidare i 

transportskenan av kuggremmen. 
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Figur 29: Figuren visar den tillverkade kammarskenan och infästningen samt en del av kringutrustningen. 

 

 

Figur 30: Figuren visar den tillverkade kringutrustningen för prototyp 4. 

 

I Figur 31 ses hela den tillverkade prototypen. Många av de använda delarna är återvända från en 

tidigare prototyp (prototyp 1). 

 

Figur 31: Figuren visar prototyp 4. 

Den här prototypen är även anpassad för ett mindre fästelement (diameter 6 och klämlängd 4). Att 

prototypen anpassades för ett annat fästelement berodde på att en avgränsning kring fästelement 

först gjordes här. I avgränsningen valdes då den mest använda lock-bolten. 
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7.3.3 Test och utvärdering 
Från test av prototyp 4 drogs följande svar och slutsatser: 

1. Är behandlade fästelementen täckta med tätningsmedel enligt appliceringsmetod 3? 

Ja, appliceringsresultatet är likt de andra kamrarna godkänt enligt metod 3. På grund av ett misstag 

vid insprutningen av tätningsmedel med smack-pistolen så sprutades för mycket tätningsmedel in i 

kammaren. Det här ledde till oönskat kladd på huvudet av lock-bolten och på kringliggande delar. 

2. Kan delar i kontakt med tätningsmedel lätt bytas eller rengöras? 

Ja, främst kammaren kommer i kontakt med tätningsmedel. Denna skulle kunna vara en engångsdel.  

3. Tar prototypen större plats än dagens arbetsstationer? 

Nej. 

4. Behöver en montör/operatör vara närvarande vid processen? 

Ja, i det här skedet. Delar av processen, fram- och utmatningen av fästelement till och från 

kammaren, fungerar automatiskt men inte helt felfritt. Det finns mycket god potential för att denna 

maskin ska kunna fungera helt automatiskt efter vidareutveckling. 

5. Kan prototypen implementeras i ett system så att hela processen, inklusive in- och 

utmatning, kan ske automatiskt? 

Ja, prototypen visar god potential för att kunna implementeras i en storskalig och automatiserad 

process. 

6. Kan maskinen anpassas för fästelement av olika längd? 

Nej inte i nuläget. Om kammaren används som en engångsdel kan den ha olika mått för att passa 

olika längder. Den undre kammarskenan som kammaren förflyttas på kan justeras i höjd. 

7. Kan maskinen anpassas för fästelement med olika diameter? 

Nej inte i nuläget. Om kammaren används som en engångsdel kan denna ha olika mått för att passa 

olika diameter. En omställning av transportskenan skulle även behöva ske. 

 

Bedömning 

De tidigare prototyperna var anpassade för ett längre fästelement med en större diameter. Först i 

det här skedet bestämdes det vilket fästelement som projektet ska fokusera på. Fästelementet 

valdes utifrån att det var det vanligaste förekommande. Ett mindre fästelement medförde mindre 

toleranser vilket ställde till med lite problem. De mindre toleranserna gjorde det svårare att 

konstruera en kammare som sluter tätt kring midjan vilket gjorde att tätningsmedel trycktes ut ur 

kammaren och kladdade på omkringliggande utrustning. Konstruktionsproblemen berodde till stor 

del på vilka toleranser som 3D-utskriften tillät.  

Det ökade kladdet i processen tros även ha skett på grund av att för mycket tätningsmedel 

doserades in i kammaren. Då det i detta skede fortfarande används en smackpistol för att dosera 

tätningsmedlet är det svårt att dosera en lagom mängd. Detta är dock något som skulle kunna 

ordnas med hjälp av ett bättre doseringsverktyg och automatisk dosering. 
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De nyutvecklade omkringliggande delarna fungerade med blandade resultat. Matningen av 

fästelement var inte tillräckligt god och de tenderade att fastna på vägen. Matningen behöver alltså 

justeras. Roteringsanordningen däremot fungerade bra och tillät fästelementen att rotera när 

kammaren och anordningen var stängda kring fästelementet. Den manuella förflyttningen av 

roteringsanordningen fungerade mindre bra i avseende på att hinna fånga fästelementet på rätt 

plats i höjd med kammaren. 

 

7.4 Vidareutveckling 2  
I vidareutveckling 2 valdes fler nya medel och ett koncept skapades för att ytterligare automatisera 

prototypen. Då vissa funktioner från prototyp 4 inte fungerade ordentligt har dessa medel justerats. 

Prototypen tillverkades med de nya funktionerna och medlen och en utvärdering gjordes. 

 

7.4.1 Val av medel och konceptgenerering 
Konceptet för vidareutveckling 2 fungerar i stort sett som vidareutveckling 1 men med vissa 

justeringar för att lösa problem som uppstod vid testet av prototyp 4: konstruktionen av kammare, 

matningen av fästelement och uppfångandet av fästelement i rätt läge.  

Den tvådelade kammaren ska bättre konstrueras för att sluta tätt kring midjan på fästelementet och 

på så vis minimera att tätningsmedel kladdar utanför kammaren. Samtidigt får kammaren inte skapa 

för mycket friktion mot fästelementet då rotation av det måste vara möjligt. Två olika kammare ska 

tas fram. En av dessa ska ha bestå helt i plast. Den andra ska använda skumgummi på en bit av 

kammaren.  

Det nya konceptet kommer även att innebära en vertikal prototyp. Detta tros kunna hjälpa till med 

matningen av fästelement inne i maskinen. Rotationsanordningen kommer även att delas i två delar 

för att kunna ställa om mellan flera lägen. 

Nya medel som implementeras i det vidareutvecklade konceptet består av ett servosystem som styrs 

av en mikroprocessor och tryckknapp. Servona ska styra rotationsanordningen mellan dess olika 

lägen.  

De medel som har använts för vidareutveckling 1 återfinns i Figur 32 (även i Bilaga 6) Närmare 

beskrivning av hur prototypen fungera finns under 7.4.2 Prototyp 5. 
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Figur 32: Figuren visar valda medel för vidareutveckling 2. 

 

7.4.2 Prototyp 5 
Prototypen för vidareutveckling 2 benämns prototyp 5 och kan ses i Figur 33 och Figur 34. 

 

Figur 33: Figuren visar prototyp 5. 
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Figur 34: Figuren visar en närmare bild på prototyp 5. 

Två nya kammare modellerades i CAD och skrevs ut i en 3D-skrivare. Den ena med plast hela vägen 

upp kring midjeslutningen, se Figur 35, och en med skumgummi på den översta biten kring 

midjeslutningen, se Figur 36. (Observera att Figur 35 och Figur 36 visar kammare som ligger åt olika 

håll.) 

 

 

Figur 35: Figuren visar kammaren enbart i plast.. 

 

 

Figur 36: Figuren visar kammaren med skumgummi. 

 

Prototypen vändes vertikalt och en ny rotationsanordning tillverkades med hjälp av CAD och 3D-

skrivare. Roteringsanordningen ser precis ut som i prototyp 4 förutom att den är delad mitt på i två 

lika delar. Båda delarna hålls på plats med hjälp av de intilliggande stödbitarna. 
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Roteringsanordningen kan befinna sig i tre olika lägen som styrs av ett servosystem, se Figur 37-39, 

genom att trycka på en knapp. Programmeringen av mikroprocessorn som styr servona har 

programmerats av Billy Petterson. 

Prototypen fungerade enligt följande: Roteringsanordningen står i Läge 1 och är då redo att ta emot 

ett nytt fästelement. Fästelementet matas in i maskinen med hjälp av kuggremmen och gravitation. 

När fästelementet når fram till roteringsanordningen stängs den till Läge 2 genom en 

knapptryckning. När anordningen är stängd trycks fästelementet mot den drivande kuggremmen 

vilket tvingar lock-bolten att rotera på grund av friktionen som skapas. Under tiden som 

roteringanordningen står i läge 2 stängs även kammaren kring fästelementet och tätningsmedel 

sprutas in med hjälp av en smack-pistol. Fästelementet tillåts att rotera några varv innan knappen 

återigen trycks. Det här ställer om roteringsanordningen till Läge 3. I detta läge öppnas den nedre 

delen av roteringsanordningen vilket tillåter fästelementet att transporteras vidare på skenan. 

Ytterligare en knapptryckning ställer tillbaka processen till Läge 1. 

Roteringsanordningen är idag programmerad med en knapp för att förenkla prototypen. Vid en 

helautomatisk lösning skulle det behöva finnas sensorer eller liknande som känner av när det är dags 

för omställning. 

 

Figur 37: Figuren visar läge 1 på roteringsanordningen. 

 

Figur 38: Figuren visar läge 2 på roteringsanordningen. 

 

Figur 39: Figuren visar läge 3 på roteringsanordningen. 
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7.4.3 Test och utvärdering 
Från test av prototyp 5 drogs följande svar och slutsatser: 

1. Är behandlade fästelementen täckta med tätningsmedel enligt appliceringsmetod 3? 

Alla förutom ett fästelement är godkända enligt produktionstekniker, se Figur 40 och Figur 41. 

Det ej godkända fästelementet har inte tillräcklig täckning av tätningsmedel, detta antas bero på 

att det fanns för lite tätningsmedel doserat in i kammaren vid applicering. Det bedöms därför att 

man kan bortse från detat då misstaget låg vid den manuella doseringen, ej vid själva metoden. 

 

Figur 40: Figuren visar appliceringen av tätningsmedel med kammaren enbart i plast. 

 

Figur 41: Figuren visar appliceringen av tätningsmedel med kammaren med skumgummi. 

 

2. Kan delar i kontakt med tätningsmedel lätt bytas eller rengöras? 

Ja, främst kammaren kommer i kontakt med tätningsmedel. Denna skulle kunna vara en engångsdel.  

3. Tar prototypen större plats än dagens arbetsstationer? 

Nej. 

4. Behöver en montör/operatör vara närvarande vid processen? 

Ja, i det här skedet. Delar av processen, fram- och utmatningen av fästelement till och från 

kammaren samt roteringsanordningen, fungerar automatiskt så när som på tre knapptryckningar.  

5. Kan prototypen implementeras i ett system så att hela processen, inklusive in- och 

utmatning, kan ske automatiskt? 

Ja, prototypen visar god potential för att kunna implementeras i en storskalig och automatiserad 

process. 
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6. Kan maskinen anpassas för fästelement av olika längd? 

Nej inte i nuläget. Om kammaren används som en engångsdel kan den ha olika mått för att passa 

olika längder. Den undre kammarskenan som kammaren förflyttas på kan justeras i höjd. 

7. Kan maskinen anpassas för fästelement med olika diameter? 

Nej inte i nuläget. Om kammaren används som en engångsdel kan denna ha olika mått för att passa 

olika diameter. En omställning av transportskenan skulle även behöva ske. 

 

Bedömning 

De problem som fanns med prototyp 4 gällande utformningen på kammare, matningen av 

fästelement och uppfångandet av fästelement i rätt läge har lyckats lösas med de nya 

konstruktionerna i det här konceptet.  

Det finns fortfarande vissa aspekter som kan optimeras ännu mer, till exempel kammaren. Båda 

kamrarna som testades för den här prototypen fungerade bra men ytterligare tester skulle behöva 

göras för att se hur de beter sig när man kör igenom fler fästelement på rad. Kammaren utan 

skumgummi läckte lite mer tätningsmedel än kammaren som använde sig av skumgummi vilket talar 

för att den sistnämnda skulle vara bättre enligt testet. Det finns dock frågetecken kring hur 

skumgummit beter sig efter ett större antal fästelement. Det finns även andra aspekter som måste 

beaktas, exempelvis att skumgummi på en engångskammare medför ett till moment vilket skapar en 

dyrare engångsprodukt.  

Som det nämndes tidigare kladdade lite tätningsmedel av sig vilket ställde till med lite problem vid 

utmatningen av fästelementen efter kammaren. Bedömningen är dock att detta skulle kunna 

åtgärdas genom vidare optimering av konstruktionen på kammaren. Matningen av fästelement i 

helhet fungerade mycket bättre i prototyp 5. 

Roteringsanordningen och uppfångningen av fästelement vid rätt läge fungerade felfritt vid testet.  

Övergripande upplevs den här prototypen ha fungerat bäst hittills men vidare utveckling och fler 

tester av prototypen är fortfarande nödvändigt.   

 

7.5 Jämförelse av prototyp 4 och 5 
För att jämföra prototyperna mot varandra, som har tillverkats från vidareutveckling 1 och 2, har 

återigen en Pugh-matris används.  

Betygen har satts utifrån den bedömning av prototyperna som erhållits vid testen och skalan samt 

metoden är detsamma som vid den tidigare jämförelsen, -2 till +2. Som referens har prototyp 3 

använts, alltså den först framtagna tvådelade kammaren. Jämförelsen är tänkt för att se huruvida 

vidareutveckling har förbättrat prototyperna i förhållande till konstruktionskriterielistan. 

Jämförelsen, se Tabell 2, visar det förväntade resultatet, varje vidareutveckling medför förbättring. 

Detta beror främst på att automationsnivån ökar för prototypen. Bäst resultat ger prototyp 5 som är 

den mest utvecklade av dem.  
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Tabell 2: Tabellen visar en jämförelse av prototyp 4 och 5, i form av en Pugh-matris. 

Krav Kriterier 
Prototyp 3 
(referens) 

Prototyp 4 - 
vidareutveckling 1 

Prototyp 5 - 
vidareutveckling 2 

K1 
1. Är behandlade fästelementen täckta med 
tätningsmedel enligt appliceringsmetod 3? 0 0 0 

K2 
2. Kan delar i kontakt med tätningsmedel lätt 
bytas eller rengöras? 0 0 0 

K3 
3. Tar prototypen större plats än dagens 
arbetsstationer? 0 0 1 

K4 
4. Behöver montör eller operatör vara 
närvarande vid processen? 0 1 2 

K5,K6 

5. Kan prototypen implementeras i ett system 
så att hela processen, inklusive in- och 
utmatning, kan ske automatiskt? 0 0 0 

K7 
6. Kan maskinen anpassas för fästelement av 
olika längd? 0 0 0 

K8 
7. Kan maskinen anpassas för fästelement med 
olika diameter? 0 1 1 

  Totalt 0 2 4 

 

 

7.6 Fortsatt arbete och vidareutveckling av prototypen 
Det sista steget i fas 3 är planering av fortsatt arbete. Som tidigare nämnts finns inte resurserna på 

Saab att vidareutveckla en prototyp till en faktisk maskin som kan användas i produktion. 

Tillverkningen av en sådan skulle därför behöva outsourcas på en extern leverantör. Innan man går 

vidare med detta finns fler aspekter på prototypen som man behöver undersöka och vidareutveckla. 

Dels skulle utformningen av kammare behöva studeras närmare för att kunna ta fram en optimal 

variant. Även utformningen av ställningen och hur denna skulle kunna anpassas för att möjliggöra 

omställning till olika diametrar och längder på lock-bolts behöver undersökas. Den färdiga maskinen 

behöver vara automatiserad i större omfattning än vad den nuvarande prototypen är. Automatisk in- 

och utmatning behöver därför undersökas samt automatiskt förflyttning av kammare och 

automatisk dosering av tätningsmedel. 

 

7.6.1 Kammare 
Utformningen på kammaren skulle behöva testas och utvärderas i större utsträckning. Kladd utanför 

kammaren måste minimeras i högsta möjliga grad. Förslagsvis kan man även undersöka huruvida 

kammaren kan konstrueras så att en och samma kammare kan användas för flera längder som ligger 

nära varandra.  

Själva tillverkningen av kammaren behöver även undersökas. Tanken är nu att den ska vara en 

engångsartikel. Kammaren skulle då behöva tillverkas på ett så billigt sätt som möjligt, till exempel 

en billig formsprutad plast. Saab själva har ingen möjlighet att tillverka dessa utan de behövs köpas 

in från en extern leverantör. De olika varianterna på kammare bör ha standardiserade yttermått och 

infästningar för att enklare kunna bytas i maskinen utan att behöva förändra inställningar.  

 



   
 

62 
 

7.6.2 Automatisk förflyttning av kammare 
Den tvådelade kammaren kommer även den behöva förflyttas automatiskt. Detta skulle till exempel 

kunna ska genom ett hydrauliskt eller pneumatiskt system som tillåter förflyttning av kammaren på 

kammarskenan. 

 

7.6.3  Automatisk dosering 
På grund av de hårda kraven som den externa kunden ställer gällande hanteringen av tätningsmedel 

är bedömning att Semkit-patroner bör fortsätta att användas. Val av annan typ av behållare eller 

annan typ av tätningsmedel skulle medföra ett omfattande arbete för att få det godkänt för 

användning i produktion.  

Det finns möjligheter för kontinuerlig automatisk dosering av semkit-patroner idag. Någon typ av 

dedikerad utrustning skulle dock behövas ta fram för att kunna styra matningen i form av skott 

istället för kontinuerligt flöde. Detta skulle medföra bättre kontroll på doseringen av tätningsmedlet 

in i kammaren.  

 

7.6.4 Omställning av maskinen 
Optimalt skulle en framtida maskin kunna klara av alla olika diametrar och längder av lock-bolts. Den 

nuvarande prototypen tillåter lite omställningar tack vare konstruktionen. Att ställa om den är 

däremot inget man gör i en handvändning då det krävs en del skruvande och inga fasta mått finns 

för omställning. Det man behöver kunna göra är att ställa om bredden på den övre transportskenan i 

metall för att anpassa till en större diameter. Om kamrarna för olika längder på fästelement har olika 

tjocklek behövs även den under kammarskenan att kunna flyttas. Detta tillåts redan idag men 

omställningen kan förenklas. Om alla kammare har standardiserade yttermått och endast 

innermåtten är olika är denna omställning överflödig. 

 

7.6.5 Inmatning 
Inmatning skulle kunna ske manuellt direkt i skenan eller i manuellt förladdade magasin som ansluts 

till skenan. Inmatningen skulle även kunna ske med hjälp av en automatisk sorteringsutrustning, till 

exempel någon typ av vibrationsmatare, se Figur 42 och Figur 43. Vibrationsmatare finns i flera olika 

utformningar men deras grundfunktion är att förflytta material genom att använda sig av vibration. 

Fästelementen förflyttas med vibration till en utmatningskanal. De fästelement som ligger åt fel hål 

sorteras ut med hjälp av exempelvis optisk avläsning eller fysiska hinder. På så sätt matas alla 

fästelement ut riktade åt samma håll och kan då enkelt matas direkt in i en skena. (DETAB ECOMAT, 

2016; RNA 2016) 
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Figur 42: Figuren visar ett exempel på en vibrationsmatare. Källa: RNA, 2016. 

 

Figur 43: Figuren visar ett exempel på en vibrationsmatare. Källa: DETAB ECOMAT, 2016. 

 

7.6.6 Utmatning/uppsamling 
Efter appliceringen av tätningsmedel på fästelementen transporteras de vidare till botten av skenan. 

Här behövs någon form av uppsamling av fästelementen så att de blir lättåtkomliga för en montör. 

Dagens uppsamling innebär att man med handen tar tag i en hel bunt av fästelement, varpå det 

placeras i sina respektive hål. Det är en kladdig men godkänd metod.  

Uppsamling från maskinen skulle exempelvis kunna ske genom ett löstagbart uppsamlingskärl i 

slutet på skenan som fästelementen helt enkelt transporteras rakt ner i. Det finns dock risk att 

denna lösning blir kladdig. Lösningen fanns däremot som förslag på den tidigare, av Saab, byggda 

prototypen men vilken aldrig kom så långt i utvecklingen.  

Uppsamling skulle även kunna ske genom en avtagbar nedre del av skenan som fästelementen 

samlas i på rad. Montören kan sedan plocka bort skenan och därefter ta ut fästelementet var för sig 

vid placering i hålen. Denna metod riskerar dock att ta tid när fästelementet tas ut ur skenan. Skenan 

kan även bli tung och otymplig beroende på mängden fästelement som den ska rymma. 

Likt dagens metod skulle även uppsamlingen kunna ske genom en spärr i slutet av skenan som 

temporärt kan lyftas och tillåta utmatning av fästelement direkt till en montörs hand.  

Innan metoden för utmatning bestäms rekommenderas det att frågor ställs till montörerna. Detta 

dels för att se vilken metod de föredrar men även för att de kan ha egna idéer på hur utmatningen 

skulle kunna ske smidigt och lättillgängligt. 
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8 Diskussion och slutsats 
I det här kaplitet förs en diskussion kring den använda metoden av systematisk konceptutveckling. 

Resultatet i form av prototyperna diskuteras och en slutsats presenteras. Även en kort diskussion 

förs kring etik. 

 

8.1 Metod 
I det här arbetet har systematisk konceptutveckling använts. Då det är första gången jag har använt 

den här typen av metod krävdes en hel del tid och fundering för att använda metoden på ett korrekt 

sätt. Tillverkningen av prototyper påbörjades först med hjälp av tidigare framtagna idéer innan 

systematisk konceptutveckling började användas. Detta gjorde att jag fick stanna upp i arbete och gå 

tillbaka för att göra metoden från början, vilket inte är att rekommendera. I slutändan har det ändå 

varit värt det arbete och tid som det tagit. I rapporten finns nu en bra sammanställning kring 

funktioner och medel som kommer underlätta för någon att ta vid och fortsätta arbetet. 

 

8.2 Resultat 
I arbetet togs först tre prototyper fram. Prototyp 1 som använde sig av hjul visade goda tendenser 

för ett kontinuerligt flöde och därmed en automatiserad process. Tyvärr var det en extremt kladdig 

metod vilket gjorde den svårhanterbar. Själva appliceringen av tätningsmedel på fästelementen 

ansågs heller inte kunna leva upp till rätt standard även vid en vidareutveckling. Vid prototyp 2, 

kammaren med rörliga delar, blev istället appliceringsresultatet överraskande bra men metoden 

ansågs svår att kunna automatisera. De flesta delar behövde dessutom slängas eller rengöras 

grundligt efter användning, vilket kostar pengar och tar tid. Den tvådelade kammaren i prototyp 3 

gav lika bra täckningsresultat som prototyp 2 men med betydligt enklare utformning vilket lämpar 

sig bättre för en engångsdel. Den enklare utformningen bedömdes dessutom lättare att kunna 

implementeras i ett automatiskt system. 

Nästa steg bestämdes alltså att bli vidareutveckling av den tvådelade kammaren. Här stöttes först på 

lite problem i och med att kammaren nu konstruerades för ett mindre fästelement och därmed 

försvårade konstruktionen. Det gjorde att kammaren tenderade att läcka tätningsmedel då den inte 

slöt helt tätt där den behövde, kring midjan. Beslutet om vilket fästelement som projektet 

fokuserade på borde ha tagits i ett tidigare skede för att ge en rättvisare jämförelse mellan 

prototyperna. Anledningen till att ett större fästelement användes till att börja med var att den 

tidigare existerande prototypen var anpassad för den storleken. En större storlek är lättare att 

arbeta med av hänsyn till toleranser. Men eftersom arbetet bara hade tid att fokusera på ett 

specifikt fästelement valdes då det absolut vanligaste av dem. En prototyp som fungerar för mindre 

fästelement antas också vara lättare att anpassa till större storlekar senare än tvärtom.  

Slutprototypen i det här examensarbetet anses vara prototyp 5 då det var den prototyp som kom 

längst i utvecklingen och visade upp bäst resultat i förhållande till konstruktionskriterielistan. 

Prototypen fungerar inte helt felfritt i dagsläget, detta beror främst på att tätningsmedel kladdar 

utanför kammaren, vilket borde kunna lösas med bättre konstruktion av kammaren. Men det var 

heller inget krav att prototypen skulle kunna fungera helt felfritt utan den skulle främst kunna visa 

upp ett koncept. Konceptet ska anses tillräckligt bra att det är troligt att metoden med mer 

precisionstillverkning ska kunna ge ett bra resultat. Prototyp 5 anses visa potential att kunna fungera 

för automatisk våtmontering i framtiden då den visar att tillräckligt bra tätningsapplicering kan 

erhållas med metoden. Dock finns det fortfarande många aspekter som behöver undersökas och 
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vidareutvecklas innan metoden är mogen att tas vidare till tillverkning. Dessa finns beskrivna ovan i 

Kapitel 7.6 - Fortsatt arbete och vidareutveckling av prototypen. 

I nuläget anser jag det svårt att kunna avgöra huruvida prototypen faktiskt kan tävla mot den 

manuella våtmonteringen på avseende på tid och ekonomi. Eftersom metoden inte är helt 

automatiserad går det inte att säga om den kan mäta sig tidsmässigt mot den manuella processen, 

då en jämförelse inte skulle bli rättvisande. Eftersom alla delar och funktioner av prototypen inte är 

lösta eller bestämda är det också svårt att avgöra vad den kommer kosta att tillverka som maskin då 

det beror på vilka beslut som kommer tas i en vidareutveckling. Antagligen kommer en 

automatisering av processen inte att spara pengar för Saab men att detta kan kompenseras genom 

andra fördelar som förbättrad arbetsmiljö, vilket dock är svårt att sätta en prislapp på. Man skulle 

behöva vidareutveckla och testa prototypen i större utsträckning för att kunna avgöra dessa 

tidsmässiga och ekonomiska aspekter av den. 

 

8.3 Slutsats 
Slutsatsen blir att prototyp 5 har sina fel och brister men ändå visar potential. Detta trots den 

begränsade tid som fanns i det här examensarbetet för att ta fram och utveckla den. Jag tycker 

därför att ytterligare arbete med utveckling av prototypen borde genomföras. Eftersom prototypen 

och tekniken fortfarande befinner sig i ett sådant tidigt och osäkert skede är min rekommendation 

att använda ytterligare ett examensarbete för att vidareutveckla den. Detta skulle ge ett bättre 

beslutsunderlag med minimal investeringskostnad för att avgöra huruvida man bör gå vidare med 

den här metoden till tillverkning eller inte. 

 

8.4 Etik 
Då jag genomförde mitt examensarbete på Saab finns en etisk aspekt att fundera kring och ta 

hänsyn till. Detta är på grund av att Saab är ett militärt företag som tillverkar och säljer militär 

utrustning. Saab som företag följer strikta regler och protokoll kring under vilka omständigheter och 

till vem som de säljer sina produkter. Det här gör att jag känner ett förtroende för Saab som företag 

och därför har jag inga etiska konflikter kring att genomföra mitt arbete hos dem. Mitt 

examensarbete är dessutom genomfört på den civila sidan av företaget och har därför inga militära 

inblandningar. All kunskap som tas fram inom ett företag kan dock användas av andra avdelningar 

men eftersom den militära sidan inte använder sig att samma metoder för våtmontering är den 

prototyp som tagits fram inte användbar för dem i dagens förhållande. 

Andra etiska aspekter kring arbetet kan vara frågan om automation. Målet med att automatisera en 

process är att ersätta en människa med en maskin, vilket även gör det till en moralisk fråga. 

Processen, som det här projektet handlar om, syftar dock inte till att minska på arbetskraften 

generellt utan att den nuvarande arbetskraften kan användas bättre till andra uppgifter. Företag 

måste dessutom hålla sig konkurrenskraftiga och därför ständigt göra rationaliseringar. Gör de inte 

det riskeras ännu fler jobb att gå förlorade.  Att lyckas med en automation av våtmonteringen skulle 

även medföra bättre arbetsmiljöaspekter för de anställda om de slipper en monoton arbetsuppgift 

som ergonomiskt sätt inte är att föredra. 
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