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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete var att analysera, konstruera och ge förslag på ett 

hållbart koncept för geometrisäkring av verktygsluckan på Zon 45 i 

Karossverkstaden. Konceptet som togs fram bestod av flera komponenter; spänndon, 

linjärenhet, L-stativ, hane, hona och shimskassett. Även förslag på andra förbättringar 

som kunde utföras i samband med det rekommenderade konceptet efterfrågades.  

 

Industrier som tillverkar och hanterar fordons- och motorkomponenter har strikta krav 

gällande geometrisäkring av sina processer. Detta med kunskapen om att det alltid 

finns avvikelser i precision och variationer av fysiska produkter som tillverkas. För att 

säkerställa geometrisäkring är det viktigt att optimera processen genom att försäkra 

sig om att komponenternas geometriska definition och verifieringsprocess hamnar 

inom angivna styr- och toleransgränser. 

 

Vid tillverkning av verktygslucka i Zon 45 har geometrisäkring inte kunnat göras i 

nuläget då processen är instabil och saknar bra justeringsmöjligheter. Detta har lett till 

att justeringar i fixturen varit komplicerade och medfört tidsödande utprovning med 

produktionsstörningar som följd. 

 

För att ta fram koncept som motsvarade förväntningarna utfördes en kravspecifikation 

tillsammans med respektive kravställare. Förslag på koncept genererades genom 

intervjuer, brainstorming och ständiga diskussioner och analyser med personal på 

Scania. Dessa förslag på koncept jämfördes mot kravspecifikation med hjälp av 

PUGH-matris och resulterade i att ett koncept togs fram. 

 

Vår slutsats är att med hjälp av rekommenderat koncept och förslagen på andra 

förbättringar som kan utföras i framtiden på Zon 45, tror vi att geometrisäkring 

definitivt kan uppnås vid implementering.  
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Abstract 
The purpose of this thesis was to analyse, construct, and give suggestions for a 

sustainable concept for geometry assurance of a toolbox cover plate. The work took 

place in Zone 45 at the Scania Oskarshamn body shop. The concept that was 

developed consisted of several components, including clamps, linear unit, L-stand, 

male, female, and shim cassette. Suggestions on other improvements that could be 

made in connection with the recommended concept were also requested.  

 

Every industry that manufactures and handles vehicle and engine components has 

strict requirements for process geometry assurance. Any process will show 

differences in accuracy and exhibit variations when physical products are 

manufactured. To achieve geometry assurance, it is essential optimizing the process 

by ensuring that the geometric definition of the components and the verification 

process fall within specified control and tolerance limits.  

 

When preciously manufacturing the toolbox cover plate in Zone 45, geometry 

assurance has not been possible. This is because the process is unstable and lacks 

good adjustment options. Therefore, fixture adjustments have been complicated, 

resulting in time consuming testing and disrupted production. 

 

To develop concepts that meet expectations, a requirement specification was 

developed for each standard. Concept suggestions were generated based on 

interviews, brainstorming sessions, and discussions with Scania staff. These concepts 

were then compared with the requirements using a PUGH-matrix. This resulted in that 

one concept was chosen for further consideration. 

 

The conclusion was that geometry assurance can be achieved and implemented into 

Zone 45.  
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Nomenklatur  
 

 

Anbud – Offert 

Anti-flutter – Ett material som används för att minska buller och vibrationer genom 

att isolera plåtkomponenter från inre förstärkningar 

Byrålådseffekt – Avses en brist i en mekanisk process där en komponent som är 

avsedd att glida i ett mellanrum istället hamnar i ett snett läge där dess tvärsnitt blir så 

stort att glidningen försvåras. 

CAD – Computer Aided Design. Datorstyrt program som används vid 

produktutveckling och konstruktion. 

Cykeltid – Tid det tar att utföra en process 

Geometrisäkring – Ett samlingsnamn för olika aktiviteter med syfte att säkra 

kvaliteten av produkternas geometriska definition och verifieringsprocess 

Grimma – Upphängningsfixtur 

ISO-krav – Internationella krav på standarder för att underlätta utveckling och 

tillverkning av produkter 

Koncept – Tänkt lösning på ett givet problem 

Konceptgenerering – Framtagning av tänkta lösningar. Idéer i form av skisser, 

texter, bilder eller modeller 

Kravspecifikation – Dokument som innehåller inblandade parters önskemål och krav 

på konstruktionen 

Monorail – Ett system där komponenter från olika zoner via en hiss transporteras via 

taket till ett och samma ställe för vidare bearbetning 

PU – Produktutveckling 

PUGH-matris – En beslutsmodell för olika lösningar 

Shims – Metallbrickor som placeras mellan två komponenter med syfte att fylla 

luckor eller mellanrum, stödja komponenter eller justera mått åt ett visst håll; vertikalt 

eller horisontellt 

Shimsning – Att lägga shims  

Shimsbarhet – Möjlighet att lägga shims 

SPS – Scania Production System 

Ställage – Plats för lagring och placering av gods för vidare transport 

TFP – Tekniska Föreskrifter för Maskiner och Produktionsutrustning 

Toleranser – Variation av mått från ett givet värde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Dysfunktion&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tv%C3%A4rsnitt
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1. Inledning 

Det inledande kapitlet behandlar en kort företagsbeskrivning om Scania CV AB som 

helhet och speciellt på Scania Oskarshamn. Det innehåller en bakgrund för 

projektarbetet, följt av en mer konkret och koncist problemdefinition och 

frågeställning. Målen är sedan tydligt specificerade för att säkerställa att resultatet i 

rapporten motsvarar det planerade syftet. Slutligen anges avgränsningarna för de 

ramar som satts för projektarbetet. 
 

1.1 Företagsbeskrivning Scania CV AB 
Scanias historia började i Södertälje år 1891 under namnet Vagnfabriksaktiebolaget, 

förkortat till Vabis där en fabrik startades för tillverkning av järnvägsvagnar till en 

början, för att sedan utveckla och tillverka bilar och lastbilar. År 1900 bildades även 

Maskinfabriksaktiebolaget Scania i Malmö för tillverkning av cyklar. Företaget Vabis 

och Scania gick ihop år 1911 för att möta den stigande konkurrensen av lastbilar ute i 

Europa. Det nya företaget Scania-Vabis hade ett långtgående samarbete med 

tillverkning i både Södertälje och Malmö. De lanserade sin första egna dieselmotor 

1936, introducerade sin dieselmotor med standardiserade komponenter och startade 

Scanias modulsystem 1939, började producera lastbilar i Brasilien 1957. Sedan 

startade de flera produktionsanläggningar i Sverige – en bussfabrik i Katrineholm och 

en hyttfabrik i Oskarshamn 1960. Därefter invigdes monteringsanläggningen i 

Zwolle, Nederländerna för att sedan lansera den starkaste lastbilsmotorn i Europa år 

1969, en 14-liters V8-motor med 350 hästkrafter. År 1969 var också det året då 

Scania-Vabis gick ihop med den svenska flygplans- och biltillverkaren Saab och blev 

Saab-Scania. Det förklarar den skånska gripen som fortfarande finns kvar på båda 

företagens logotyper. Mellan 1969 och 1995 öppnade Saab-Scania en fabrik i 

Tucumán, Argentina och i Angers, Frankrike. År 1995 splittrades Saab-Scania och 

Scania blev ett fristående företag. År 2000 var året då Scania med elva fabriker i fem 

länder bidrog till att tillverka sin miljonte lastbil. (Scania CV AB, 2014a) 

 

1.1.1 Scania idag 
Idag är Scania en global tillverkare av tunga fordon såsom lastbilar och bussar samt 

industri- och marinmotorer. De har produktionsenheter i Europa och Sydamerika, se 

figur 1. Scanias verksamhet sträcker sig över 100 länder där även försäljning, service 

och finansiella tjänster erbjuds. (Scania CV AB, 2014c) 

 

Scanias modulsystem som redan år 1939 startades används fortfarande, dock en 

mycket mer avancerad sådan. Detta modulsystem som Scanias produktion baseras på 

innebär att de flesta fordons- och motorkomponenter kan ingå i många olika 

kombinationer, därmed kan en lastbil skräddarsys helt enligt kundens önskemål. Även 

om variationerna i produktionen är stora kan detta hanteras med hjälp av ett begränsat 

antal kärnkomponenter. Modulsystemet ger dessutom stordriftsfördelar när det gäller 

produktutveckling, produktion, reservdelshantering och service. (Scania CV AB, 

2012) 
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Figur 1 - Scanias produktionsenheter i världen 

 
Scanias Produktionsenheter 
 

Lastbilar monteras i: 

 Angers, Frankrike 

 São Paolo, Brasilien 

 Södertälje, Sverige 

 Zwolle, Nederländerna 

 

Chassier för bussar och turistbussar monteras i: 

 São Paolo, Brasilien 

 Södertälje, Sverige 

 

Karossering för bussar och turistbussar: 

 Słupsk, Polen  

 St. Petersburg, Ryssland 

 

Motorer tillverkas i: 

 São Paolo, Brasilien 

 Södertälje, Sverige 

 

Hytter tillverkas i: 

 Oskarshamn, Sverige 

 São Paolo, Brasilien 
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Axlar tillverkas i:  

 São Paolo, Brasilien 

 Södertälje, Sverige 

 

Växellådor tillverkas i: 

 São Paolo, Brasilien 

 Södertälje, Sverige 

 Tucumán, Argentina 

 

(Scania CV AB, 2012) 

 

I Scania Ferruform, Luleå sker tillverkning av bakaxelbryggor, tvär- och sidbalkar 

samt stötfångare till Scanias lastbilar. Här tillverkas även specialkomponenter 

specifika för Scanias lastbilar, däribland luftfjädringsbalkar. Dessa komponenter 

skickas sedan vidare till Scanias Chassimonteringar i Södertälje, Zwolle, São Paolo 

och Angers. (Scania CV AB, 2008) 

 

1.1.2 Scania Oskarshamn 
Scania CV AB Oskarshamn, hädanefter Scania, öppnade en hyttfabrik i Oskarshamn 

på 60-talet. De hytter som tillverkas i Oskarshamn levereras till Scanias tre europeiska 

slutmonteringsanläggningar som finns i Sverige, Nederländerna och Frankrike. Scania 

i Oskarshamn har omkring 2 000 anställda och är Kalmar läns största industriföretag. 

Hyttproduktionen är uppdelad i Manufacturing Body (MB) och Manufacturing Cab 

(MC). MB organiseras i fyra olika verkstäder; Pressverkstad, Karossverkstad, 

Grundmåleri och Täcklacksmåleri. MC består av en monteringsverkstad där 

slutmonteringen sker. (Karlsson, 2015) 

 

Detta projektarbete utförs i Karossverkstaden där karossen tillverkas till Scanias 

lastbilshytter. En hytt består av cirka 310 plåtartiklar som i huvudsak levereras från 

Pressverkstaden. Delarna svetsas ihop till delkomponenter som i sin tur sätts samman 

till en hyttstomme. Hyttstommen skickas sedan vidare för målning och inredning. 

Arbetet är i stort sett automatiserat med hjälp av robotar. En viktig förutsättning är 

god arbetsmiljö och hög kvalitet. Hyttstommen skall vara färdig för att grundmålas i 

grundmåleriet när den lämnar karossverkstaden. (Scania CV AB, 2014b) (Karlsson, 

2015) 

 

1.1.3 Scanias hyttserier 
I Scania tillverkas tre olika hyttserier; P-, G- och R-serien för olika 

användningsområden. Dessa serier delas in i sin tur i tre olika hyttmodeller; Korta 

hytter, Daghytter och Sovhytter, se figur 2. Längden på hyttmodellerna skiljer sig från 

varandra. Korta hytter har längden 14 dm, daghytter 16 dm och sovhytter 19 dm. 

Anledningen till att dessa hytter skrivs i decimeter är för att de vanligtvis kallas för 

14-, 16- och 19-hytter. Måttet på hyttlängden är avståndet mellan fram- och 

bakväggen inne i lastbilshytten.  
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Figur 2 - Scanias hyttserier 

1.1.3.1 Korta hytter 
Korta hytter tillverkas i P- och G-serien. Denna hytt är anpassad för att ha större 

lastutrymme bakom och ovanpå hytten i jämförelse med de andra hyttmodellerna. 

 

1.1.3.2 Daghytter 
Daghytten är utformad så att det ska finnas större utrymme för förvaring och andra 

tillbehör inne i hytten. Det ska vara lätt och bekvämt att arbeta i hytten då den är 

anpassad för stadstrafik och andra kortare sträckor. Denna hytt tillverkas i samtliga 

serier. 

 

1.1.3.3 Sovhytter 
Sovhytten är mer anpassad till längre sträckor p.g.a. sitt stora utrymme för sängar, 

kylskåp, mikrovågsugn och annan utrustning. Denna hytt tillverkas i fyra olika 

varianter, inklusive den största hytten Topline.  

 

1.1.4 Komponentzoner 
I komponentzonerna bearbetas de olika komponenterna som den färdiga lastbilshytten 

kommer att bestå av. Komponentzonerna består av två flöden; A- och B-flödet. 

Komponenterna bearbetas genom respektive flöde för att sedan transporteras via 

monorail eller med hjälp av truckar till de två olika resningslinorna; 8A och 8B.  

 

1.1.4.1 Zon 1 
I Zon 1 tillverkas frampartiet till hytten som består av en ram och en vindruta. 

Frampartiet bearbetas genom både A- och B-flödet då den endast tillverkas i en 

variant och används till samtliga hyttmodeller. Ramen och vindrutan tillverkas var för 

sig och sammanfogas sedan i en fixtur. Sedan appliceras en tätningsmassa runt den 

sammanfogade vindruteramen för att slutligen punktsvetsas klart. Var tionde 

framparti plockas ut för inspektion och kontroll av kvalitet. Frampartiet transporteras 

till Zon 8A via monorail.  

 

1.1.4.2 Zon 25 
I Zon 25 tillverkas knutplåtar i tre varianter som levereras till Zon 2A, Zon 2B och 

resningslinan Zon 8B.  
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1.1.4.3 Zon 2A 
I Zon 2A tillverkas fyra olika varianter av golvhalvor som sedan skickas till Zon 8A. 

 

1.1.4.4 Zon 2B 
I Zon 2B tillverkas de varianter av golvhalvor som ska till B-flödet. 

 

1.1.4.5 Zon 3A 
I Zon 3A tillverkas motorkåpan till hytten manuellt och kontrolleras därefter i ett 

vision-system innan de sedan transporteras vidare till resningslinan Zon 8A. På denna 

zon tillverkas endast motorkåpor till 14- och 19-hytterna och de finns i cirka 170 olika 

varianter. 

 

1.1.4.6 Zon 3B 
I Zon 3B tillverkas motorkåpan till hytten som ska till B-flödet. Den enda skillnaden 

mellan Zon 3A är att motorkåpan kan tillverkas i alla storlekar d.v.s. till 14-, 16- och 

19-hytterna. 

 

1.1.4.7 Zon 4A 
I Zon 4A tillverkas sidostommen och ytterplåten till hytten. Dessa finns i en mängd 

olika varianter t.ex. om verktygsluckan önskas vara på vänster eller höger sida av 

hytten.  

 

1.1.4.8 Zon 4B 
I Zon 4B tillverkas de varianter av sidostommar och ytterplåtar som ska till B-flödet. 

  

1.1.4.9 Zon 45 
I Zon 45 tillverkas verktygsluckan i två varianter beroende om den ska sitta på höger 

eller vänster sida av hytten. Denna zon har en robot som hämtar och lämnar fyra olika 

fixturer. Varje fixtur utför en del av processen ända tills verktygsluckan är klar för 

vidare transport till Zon 9. Det är på denna zon detta projektarbete kommer att 

utföras. 

 

1.1.4.10 Zon 5 
I Zon 5 tillverkas takstommen till hytten. Denna zon är uppdelad i två delar och 

kräver åtta robotar. I den ena delen byggs takstommar till alla varianter av så kallade 

normaltak och går via monorail till resningslinan Zon 8A. Den andra delen tillverkar 

takstommar till high- och toplinetak, se figur 2. Därefter plockas alla takstommar ut 

för kvalitetskontroll och transporteras slutligen in i buffert mot resningslinan Zon 8A.  

 

1.1.4.11 Zon 6 
I Zon 6 tillverkas ryggpartiet till hytten som består av en ryggstomme och en ytterplåt. 

Ryggstommen och ytterplåten punktsvetsas ihop och transporteras vidare till de båda 

resningslinorna Zon 8A och Zon 8B. Till Zon 8A transporteras ryggpartiet via 

monorail och till Zon 8B via en truck. Ryggpartiet kan tillverkas i en mängd olika 

varianter. 
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1.1.4.12 Zon 7 
I Zon 7 tillverkas dörrarna till hytten. Denna zon är uppdelad i två parallella 

tillverkningslinor; en för högerdörr och en för vänsterdörr. Denna process är 

komplicerad och inkluderar svetsning, limning och falsning som 

sammanfogningsmetod. Arbetet inleds med manuell punktsvetsning av förstärkningar 

till lås och gångjärn i dörrinnerplåten. Dörrinner- och dörrytterplåten placeras sedan i 

automatiska buffertar i väntan på att robotarna skall fortsätta med sammanfogningen. 

På innersidan av ytterplåten appliceras en limsträng för att sedan via en fixtur 

sammanfoga de båda delarna. När denna process är utförd är dörren redo för falsning 

och limhärdning. Dörren transporteras helt automatiskt genom tre falsningsstationer 

fram till en härdningsstation där den värms upp för att limmet ska härda. Medan 

dörren svalnar svetsas gångjärn fast. Dörren är nu klar och plockas ut för 

kvalitetskontroll för att slutligen transporteras vidare till Zon 9 i ställage med truck.  

 

1.1.5 Resningslinor 
Resningslinorna är två automatiska svetsningslinor där en del av komponenterna som 

tillverkats i komponentzonerna svetsas ihop till färdig hytt. De delar som inte 

transporterats till resningslinorna skickas direkt till Zon 9 tillsammans med de 

bearbetade hytterna i Zon 8A och Zon 8B. 

 

1.1.5.1 Zon 8A 
Stomresningen består av sju stationer och är alltigenom automatisk. Allt arbete utförs 

av zonens 15 robotar. Alla modeller förutom 16-hytten kan byggas här. Robotarna har 

flera olika verktyg som de byter under cykeln. En transportskyttel flyttar fram 

hytterna mellan stationerna. Först sätts golvet ihop och sedan tillkommer ryggparti, 

framparti och tak. Slutligen svetsas sidostommar och sidoplåtar fast på hytten. 

Leverans av hytter sker till Zon 9. 

 

1.1.5.2 Zon 8B 
Zon 8B är en s.k. ”flex-lina” vilket innebär att endast robotprogrammen, fixturerna 

och grimmorna(upphängningsfixtur) är modellspecifika. Allt arbete utförs av zonens 

15 robotar. 16-hytten kan endast byggas på denna resningslina. Denna resningslina 

går sedan samman med buffertbanan från Zon 8A och bildar ett gemensamt flöde mot 

Zon 9. 

 

1.1.6 Efterjusteringszon 
Zon 9 är en variantanpassningszon och består av tio stationer. På denna zon finns inga 

robotar då samtliga arbeten utförs manuellt. Först märks lastbilshytten med en ID-

bricka, sedan sätts skruvar för insteg, stift sätts för bränslerör och därefter slipas 

grader och svetssprut för att få en bättre ytfinhet på hytten. Sedan svetsas gångjärnen 

och dörrar hängs samtidigt som mindre svetsarbeten utförs på bl.a. konsolen som 

håller fast instrumentpanelen. Slutligen borras det för utrustning som senare ska 

monteras på lastbilshytten t.ex. mobilantenn och skyltbelysning. Den färdiga 

lastbilshytten kvalitetkontrolleras genom två kvalitetstationer innan den slutligen 

levereras till grundmåleriet. 
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1.2 Bakgrund 
För tillverkningsindustrier över hela världen blir det allt viktigare med 

geometrisäkring ju mer utvecklingen går framåt. Fysiska produkter som tillverkas blir 

sällan som planerat då det alltid finns avvikelser i precision och variationer. Detta 

innebär att produkterna inte blir identiska varje gång. Därför är det viktigt att 

processer och system optimeras vid tillverkning av produkter för att garantera 

geometrisäkring. Geometrisäkring är ett samlingsnamn för olika aktiviteter med syfte 

att säkra kvaliteten av produkternas geometriska definition och verifieringsprocess. 

Detta omfattar både virtuella och fysiska processer. Det handlar om att ta hänsyn till 

hur geometriska avvikelser och variationer hanteras. För att geometrisäkra en produkt 

måste tydliga och väldefinierade styr- och toleransgränser sättas för att ha kontroll 

över vilka produkter som klarar kraven och kvaliteten som kunden ställer. (Swerea 

IVF AB, 2015) 

 

1.3 Problemställning 
Verktygsluckscellen på Zon 45 i karossverkstaden på Scania saknar bra 

justeringsmöjligheter för kvalitetssäkring av geometrin på verktygsluckan. Justeringar 

i fixturen är komplicerade och medför tidsödande utprovning med sannolika 

produktionsstörningar som följd. 

 

1.4 Frågeställning 
Hur ska ett koncept tas fram för geometriska justeringar av fixturen som ska vara 

enkelt, repeterbart och precist, samtidigt som en minskning av justeringstid ska ske 

vid avvikelser? 

 

1.5 Syfte 
Syftet med detta projektarbete är att analysera, konstruera och ge förslag på ett 

hållbart koncept för geometrisäkring av verktygsluckan på Zon 45 i 

Karossverkstaden.  

 

1.6 Mål 
Följande mål har tagits fram för detta projektarbete: 

 Utveckla minst två förslag på alternativa koncept till Zon 45  

 Rekommendera ett koncept att satsa på 

 Ge förslag på andra förbättringar i framtiden som kan utföras i samband med 

implementering av rekommenderat koncept 

 Dokumentera processen så att det finns underlag när implementering kommer 

att ske av rekommenderat koncept 

 Följa en klar och tydlig kravspecifikation 

 Realisera det rekommenderade konceptet i CAD-modeller 

 Sammanställa slutresultatet i form av en rapport och redovisa genom en 

muntlig presentation på Scania och på Kungliga Tekniska Högskolan 
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1.7 Avgränsningar 
 Offerter behöver inte tas in från leverantör 

 Inga kostnadsberäkningar kommer att utföras 

 Inga tider behöver dokumenteras eller tas med i rapport 

 Ingen prototyp ska tas fram 

 Rekommenderat koncept kommer inte att implementeras 

 Detta projektarbete gäller endast verktygsluckscellen på Zon 45 

 Detta projektarbete sker endast under en tio veckorsperiod 

 

1.8 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen är ett styrdokument som har till uppgift att tydligt specificera 

krav som motsvarar olika kravställares förväntningar och önskemål. Den utgör kärnan 

i en upphandling där syftet är att skapa en överblick av olika funktions-, 

konstruktions- och tillverkningskrav som ställs på det färdiga konceptet. 

Kravspecifikationen är inte ett statiskt dokument utan uppdateras hela tiden under 

projektarbetets gång om nya krav, önskemål, förutsättningar eller villkor uppstår, 

förändras eller tas bort för att försäkra sig om att slutkraven uppfylls. 

 

 Beskrivning Kravställare 

1. Funktionskrav 

1.1 Skall vara shimsbar på Gripare Verkstadsteknik på Scania 

1.2 Skall vara shimsbar på Spänndon Verkstadsteknik på Scania 

1.3 
Skall vara shimsbar i vertikal- och horisontell 

led 
Verkstadsteknik på Scania 

1.4 Skall ha låg cykeltid Verkstadsteknik på Scania 

1.5 
Skall ej vara i vägen för rullfalsningsfixtur 

och robot 
Verkstadsteknik på Scania 

1.6 Skall ej påverka verktygsluckan vid fixering Verkstadsteknik på Scania 

1.7 Hane skall bottna i hona Verkstadsteknik på Scania 

 

2. Konstruktionskrav 

2.1 Skall följa Scanias standarder enligt TFP Tekniskt Center på Scania 

2.2 Skall ha robust och tillförlitlig konstruktion  Tekniskt Center på Scania 

2.3 Skall ha dimensionerna enligt angivna mått Tekniskt Center på Scania 

2.4 
Skall hålla toleranserna enligt angivna ISO- 

och STD krav 
Tekniskt Center på Scania 

 

3. Tillverkningskrav 

3.1 Skall endast bestå av standardkomponenter Leverantör 
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2. Lösningsmetod 

I detta kapitel beskrivs metoderna som kommer att användas för att nå de uppsatta 

målen för detta projektarbete. Kapitlet innehåller arbetsprocessen, metoder, 

litteraturstudier, intervjuer samt empiriska studier som består av en nulägesanalys, 

konceptgenerering och konceptutvärdering. 

 

2.1 Arbetsprocess 
Arbetsprocessen började med att definiera problemställningen för att därifrån kunna 

sätta upp ett tydligt och konkret syfte med detta projektarbete. Mål sattes sedan upp 

som komplement för att säkerställa att syftet skulle uppnås. Efter att målen var 

definierade ställdes frågan om hur dessa skulle nås och därigenom utformades 

lösningsmetoderna. En kravspecifikation gjordes för att säkerställa att hänsyn togs till 

de olika krav som ställdes på det rekommenderade konceptet. Därefter startades en 

teoretisk referensram för faktainsamling i form av litteraturstudier, internet- och 

intranätkällor och intervjuer som användes för att bygga upp en förståelse för detta 

projektarbete. Detta också för att ta reda på vilken information som behövdes för att 

målen skulle nås. Därefter utfördes empiriska studier i form av en nulägesanalys, 

konceptgenerering och konceptutvärdering. Nulägesanalysen utfördes på Zon 45 med 

syftet att få en djupare förståelse av processen och för att mäta, kontrollera, ta fram 

underlag samt att generera olika konceptförslag till förbättringar. I 

konceptgenereringsfasen handlade det till en början mycket om brainstorming och 

utbyte av idéer med olika tekniker, team leader och konstruktörer för att sedan 

praktiskt arbeta och ta fram alternativa förslag på koncept i konstruktionsprogrammet 

Catia V5. När alternativa förslag på koncept tagits fram utfördes en 

konceptutvärdering där de olika koncepten jämfördes med kravspecifikationen i form 

av en PUGH-matris. Sedan valdes ett koncept att satsa på efter resultat från PUGH-

matrisen samt diskussioner och analyser med kravställarna. Slutligen har en lösning 

presenterats i resultatet. 
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Figur 3 - Schematisk bild över arbetsprocessen 

 

Arbetsmetoden för detta projekt har grundat sig i Concurrent Engineering där faserna 

i projektarbetet gått in i varandra och där arbetsuppgifterna strukturerats parallellt och 

samtidigt. Detta istället för det traditionella sättet att arbeta där varje steg i 

projektarbetet bockas av ett efter ett. Detta arbetssätt användes för att redan från 

början involvera alla parter som skulle ha en roll i projektet och därmed minska 

riskerna för felinformation och kollisioner mellan olika intressen. En annan 

bidragande faktor till denna arbetsmetod var att fel kunde rättas till innan 

projektarbetet framskridits så långt att det inte fanns tid att korrigera. Varje fredag har 

en fredagsinlämning gjorts till handledare på KTH samt ett samordningsmöte hållits 

med handledare på Scania där arbetet visualiserats och stämts av med en tidplan. 
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2.2 Metoder 
För att säkerställa rapportens tillförlitlighet användes två olika metoder: Kvalitativ- 

och kvantitativ metod. 

 

Kvalitativ- och kvantitativ metod beskrivs av Widenberg (2002) som: 

 

”Kvalitet handlar om karaktären eller egenskaperna hos någonting, medan kvantitet 

handlar om den mängd som gäller för dessa karaktärsdrag eller egenskaper”.  

 

Vidare förklarar Bryman (2011) att den kvalitativa metoden beskriver vad det är som 

sker samt hur och varför en händelse sker, för att därefter gå in mer på djupet och 

försöka tolka händelserna utifrån dess omgivning och situation. Den kvalitativa 

undersökningsmetoden handlar om att bilda en uppfattning av teorin kring händelsen, 

detta genom förstahandsinformation. Här samlas information in genom experiment, 

undersökningar, observationer, intervjuer, fokusgrupper och mätningar. Holme och 

Solvang (et al. 1997) menar att den kvalitativa metodens huvudsyfte är förståelse och 

att den informationen samlas in bäst genom människor ”som är i närhet” till den källa 

där informationen ska hämtas ifrån.  

 

Kvantitativ metod handlar om att fastställa mängder, t.ex. siffror, antal tillfällen, antal 

avvikelser, när och hur ofta saker och ting sker d.v.s. faktorer som går att kvantifiera.  

När en kvantitativ undersökning ska genomföras är det viktigt att den som undersöker 

från början redan har en klar bild av vad som ska utredas, d.v.s. att en klar och tydlig 

bild av problemställningen redan finns. Utifrån problemställningen utformas och 

struktureras undersökningen som oftast genomförs via enkätundersökningar, 

frågeformulär, experiment och strikt utformade intervjuer där svaren är korta och 

konkreta t.ex. ja, nej, aldrig, ibland, ofta. Dessa ger kvantifierbara svar som sedan kan 

fastställas i exempelvis tabeller, diagram och grafer. (Bryman, 2011) 

 

Då kvalitativ metod svarar på frågor som ”vad” och ”hur”, och kvantitativ metod 

svarar på ”hur många” och ”hur stor andel” har båda delarna används under detta 

projektarbete. Det för att informationen som beskrivs i rapporten ska vara tillförlitlig, 

autentisk och aktuell. Kvalitativ metod har använts i form av undersökningar och 

observationer i Zon 45, intervjuer med verkstadstekniker och produktionstekniker för 

Zon 45 i Karossverkstaden, team leader på Monteringsverkstaden, samt konstruktörer 

som tidigare konstruerat spänndon på andra ställen i fabriken på Tekniskt Center. 

Olika alternativa koncept har tagits fram genom konstruktionsprogrammet Catia V5. 

Experiment har utförts i form av att fysiskt mäta i Zon 45. Kvantitativ metod har 

använts genom att samla in data om processen som redan finns tillgängligt, ofta på 

Scanias intranät och andra internetkällor. Här har också information tagits fram 

gällande vilka avvikelser som finns. 
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2.3 Litteraturstudier 
Litteraturstudier från olika källor som är anslutet till detta projektarbete har använts 

för att öka tillförlitligheten i innehållet sådan som böcker om metoder, konstruktion 

och matriser för värdering av koncept. Även föreskrifter om information och krav 

som gäller för Scania har använts.   

 

2.4 Intervjuer 
Intervjuer har utförts för att få en tydligare och klarare bild av det nuvarande 

problemet samt ge information om krav och önskemål på det nya konceptet. 

Intervjuer har gjorts med produktionstekniker och verkstadstekniker på Zon 45, team 

leader på Monteringsverkstaden samt konstruktörer på Scanias Tekniska Center. 

Intervjuerna skedde individuellt för att säkerställa att svaren på frågorna skedde utan 

yttre påverkan. Frågorna ställdes på olika former för att få ut så relevant information 

som möjligt.  

 

2.5 Empiriska studier 

2.5.1 Nulägesanalys 
En nulägesanalys har utförts på Zon 45 med syftet att ta reda på så mycket 

information om den nuvarande processen som möjligt. Ett till syfte med 

nulägesanalys var att ännu mer specifikt få en klar bild över problemen, dess orsaker 

och konsekvenser. Insamling av information har skett genom faktainsamling, 

intervjuer med anställda på Scania och observationer. Dessa metoder kompletterades 

och jämfördes för att säkra informationens tillförlitlighet. 

 

Faktainsamlingen utfördes genom internet, Scanias intranät och genom 

litteraturstudier. Här söktes underlag till nuvarande koncept genom Scanias intranät, 

fakta om de olika komponenterna i konceptet genom internet och fakta om 

proceduren genom litteraturstudier.  

 

 

 
Figur 4 - Schematisk bild över hur fakta samlades in 
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För att få en djupare förståelse över problemen, dess orsaker och konsekvenser 

utfördes intervjuer. Intervjuerna ägde rum i de tre olika avdelningarna som på något 

sätt är berörda av situationen i Zon 45. På Teknisk Center intervjuades konstruktörer 

om nuvarande koncept, vilka koncept som används på andra platser i Scania, om hur 

olika konstruktioner ska byggas upp och om Scanias standarder m.m. Här togs 

information om vilka krav som ställdes från de också. På Karossverkstad intervjuades 

produktionstekniker och verkstadstekniker för Zon 45, dels om nuvarande problem 

men också om vad som var tvunget att förbättras, d.v.s. vilka krav som ställdes på det 

slutgiltiga konceptet. Här samlades värdefull information in som sedan skulle forma 

idéerna för de alternativa koncepten som tagits fram. 

 

 

 
Figur 5 - Schematisk bild över vilka som intervjuades 

 

Observationer som utfördes skedde i tre steg. Det första steget var mätning av de olika 

komponenterna och hur de låg placerade i förhållande till varandra. Mätning av 

hemmingbädd, stycke, spänndon och andra komponenter var högst relevant för att 

kunna ha ett utgångsläge att konstruera det nya konceptet efter. Steg två handlade om 

att ta fram underlag till det nuvarande konceptet genom dokument, 

produktbeskrivningar och standarder. Det sista steget var att analysera insamlad 

information från underlagssökningen och de egna mätningarna för att jämföra dessa 

mot varandra. 

 

 
Figur 6 - Schematisk bild över hur arbetet med observationer gick till 

 



 14 

2.5.2 Konceptgenerering 
Arbetet började med att ta fram olika konceptförslag. Idéer genererades genom 

brainstorming, skissning och diskussioner med personal på Scania. Dessa förslag 

presenterades visuellt och testades teoretiskt.  

 

2.5.3 Konceptutvärdering 
Det sista steget i den empiriska studien var konceptutvärderingen. Arbetet började 

med att detaljerat beskriva varje krav i kravspecifikationen från kravställarna och de 

egna önskade egenskaperna på det nya konceptet. Därefter bestämdes en 

viktighetsrankning av kraven och önskemålen genom att gradera de på en skala 

mellan ett till fem. Därefter kunde en utvärdering ske av de olika koncepten m.h.a. 

PUGH-matris för att undersöka hur väl de mötte kraven och önskemålen. Slutligen 

valdes ett koncept som skulle satsas på för att sedan presenteras i resultatet.  
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel behandlas endast den teori som är viktig för denna studie. Den används 

som komplement till utförandet för projektarbetets progression. 

 

3.1 Integrerad produktutveckling 
Produktutveckling (PU) är en av de viktigaste delarna i den industriella 

innovationsprocessen. Med detta menas alla aktiviteter som utförs i ett industriföretag 

för att ta sig från ett identifierat produktbehov till en lyckad produkt på marknaden. 

Det finns många olika strategier för vad och hur detta ska utföras. Vilka strategier 

som ska användas beror helt och hållet på situationen. Det är viktigt att ha en god 

förståelse för vilka faktorer som har högst betydelse vid utveckling av produkter, detta 

ofta genom en klar och tydlig kravspecifikation. Produktutveckling avses framför allt 

utveckling i sådana projektarbeten som drivs med avsikten att resultatet, d.v.s. den 

blivande produkten, både ska tillverkas och introduceras på marknaden. (Johannesson 

et al. 2013)  

3.2 TFP 
Tekniska Föreskrifter för Maskiner och Produktionsutrustning, TFP är en 

instruktionsbok som är framtagen av Scania med syftet att den ska ligga till grund för 

anbud och upphandling av maskiner och produktionsutrustning till Scanias 

produktionsenheter. Denna instruktionsbok är framställd för Scanias leverantörer och 

underleverantörer så att säkerhetskraven från Scania uppfylls. Målet med de höga 

säkerhetskraven som Scania ställer på sina leverantörer och underleverantörer är att 

skapa anläggningar med hög person- och driftsäkerhet, god ergonomi, låg 

energiförbrukning och miljöbelastning samt låga underhållskostnader. All utrustning 

skall byggas och dokumenteras enligt angivna standarder och skall ske på ett sådant 

sätt att det ska underlätta vid felsökning, förebyggande och avhjälpande underhåll, 

tillståndskontroller och rengöring. Detta skall också vara spårbart. TFP är ett 

komplement till svensk lag, arbetsmiljöföreskrifter och standarder, och är till stor del 

grundad på ISO standarder. TFP finns som officiell version och den är på engelska, 

andra språkversioner anses inte ha samma giltighet och används därför endast i 

informationssyfte. (Söderholm 2015) 

 

3.3 PUGH-matris 
I denna rapport användes PUGH-matris som hjälpmedel för att bedöma och jämföra 

de olika konceptförslagen som tagits fram. PUGH-matrisen är en systematisk metod 

med syfte att jämföra de olika konceptförslagen med kravspecifikationens punkter. 

Därmed kan ett konceptförslag väljas att vidareutvecklas helt objektivt genom dessa 

punkter. 

 

Utifrån kravspecifikationens punkter sattes kriterier upp på kraven, m.a.o. de 

önskvärda egenskaperna. Dessa kriterier graderas på en skala mellan 1 till 5. Ju högre 

siffra, desto viktigare är kriteriet. Det är viktigt att egenskaperna, kriterierna och 

graderingen godkänds av respektive kravställare för att få uppnå en rättvis bedömning 
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av deras önskemål. Därför utfördes denna gradering efter diskussioner och analyser i 

samförstånd med kravställarna. 

 

I matrisen ställdes de önskvärda egenskaperna upp till vänster i kolumnen med 

respektive gradering och de konceptförslag som tagits fram på översta raden i 

kolumnen. Konceptförslagen jämfördes mot en referens, i detta fall det nuvarande 

konceptet. En uppskattning togs huruvida konceptförslagen i jämförelse med 

referensen förhöll sig till de önskvärda egenskaperna. 

 

Ett tecken i form av ett plustecken (+), lika med-tecken (=) och minustecken (-) sattes 

på respektive konceptförslag om det var ”bättre än”, ”lika bra” eller ”sämre än” det 

nuvarande konceptet. ”Bättre än” gav 1 poäng, ”lika bra” gav 0 poäng och ”sämre än” 

gav -1 poäng. 

 

Uppskattningen 1, 0 eller -1 multiplicerades sedan med graderingen av de önskvärda 

egenskaperna och summerades ihop. Den lösning som möter kriterierna högst är den 

med högst antal poäng, och den som ska väljas.  
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4. Empiri 

Detta kapitel behandlar de empiriska studier som utförts i form av en nulägesanalys, 

konceptgenerering och konceptutvärdering. 

 

4.1 Nulägesanalys 
I nulägesanalysen ges en beskrivning av Zon 45 och dess olika processteg. Här har 

även en noggrannare analys utförts på de tre spänndonen, hemmingbädden och 

kontrollfixturen.  

 

4.1.1 Zon 45 
I Zon 45 tillverkas verktygsluckan till lastbilshytten. Arbetet på denna zon sker under 

tre skift och kräver att det alltid finns minst en operatör tillgänglig. Det finns två olika 

varianter av verktygsluckan beroende på om den önskas sitta på vänster eller höger 

sida av lastbilshytten. I Zon 45 finns det en robot som utför det mesta av arbetet med 

hjälp av olika fixturer, rättare sagt fyra stycken. 

 

Processen börjar med att operatören placerar en ytterplåt på ett rullband, även kallad 

inmatningsbana, som transporterar ytterplåten in i zonen. Vilken typ av ytterplåt som 

placeras på rullbandet beror på vilken variant som skall tillverkas, d.v.s. om det är 

höger- eller vänster. Därefter lägger operatören en innerplåt på ett annat rullband som 

också transporteras in i zonen. Vilken typ av innerplåt som ska läggas på rullbandet 

beror också på vilken variant som ska tillverkas. Till innerplåten monteras 

mutterbrickor för de två gångjärnen och för lucklåset innan den placeras på 

rullbandet. 

 

 
Figur 7 - Ytterplåten på inmatningsbanan 

 

Roboten hämtar ytterplåten från inmatningsbanan med hjälp av en gripare och 

placerar den på hemmingbädden. Det finns två hemmingbäddar, en för högerluckan 

och en för vänsterluckan. Hemmingbädden är försedd med tre stödspännen som 

placerar ytterplåten i rätt position. Därefter fixeras ytterplåten med hjälp av ett 

undertryck i hemmingbädden, se figur 21.  



 18 

 

 
Figur 8 - Griparen som placerar ytterplåt på hemmingbädd 

 

Roboten hämtar sedan innerplåten samt tre fästen från inmatningsbanan och placerar 

dessa i Geo-fixturen. Roboten byter från gripare till en tång för punktsvetsning. 

 

 
Figur 9 - Innerplåten på inmatningsbanan 

I Geo-fixturen punktsvetsas innerplåten ihop med två fästen för de två gångjärnen där 

gasfjädrarna sedan ska sitta, och ett fäste för lucklåset. Innerplåten positioneras av 

styrtappar i de hål som finns i extremerna i x-led och mitt på luckan i z-led. De tre 

fästena positioneras av styrtappar i de tre mutterbrickorna som redan blivit monterade 

på de två gångjärnen och lucklåset. För gångjärnsfästena är den övre styrtappen rund 

medan den nedre är avfräst. 
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Figur 10 - Geo-fixtur och dess komponenter 

 

Roboten byter tillbaka till griparen, hämtar innerplåten och applicerar lim och anti-

flutter (se nomenklatur). Roboten placerar sedan innerplåten på ytterplåten som redan 

ligger placerad på hemmingbädden. Griparen som placerar innerplåten på ytterplåten 

spänns fast och lämnas kvar på hemmingbädden medan roboten hämtar 

rullfalsningsfixturen. I samma skede roterar de tre spännarmarna som sitter på 

spänndonen från ett öppet läge till ett stängt läge. Detta för att och hålla fast och 

positionera innerplåten på ytterplåten genom att en styrtapp, vanligtvis kallad för 

hanen som är placerad på änden av spännarmen fixeras i en s.k. hona som sitter på 

griparen. Därefter falsas innerplåten och ytterplåten ihop med hjälp av 

rullfalsningsfixturen. 

 
Figur 11 - Innerplåten som placeras på ytterplåten av griparen 
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Roboten lämnar sedan rullfalsningsfixturen, hämtar griparen från hemmingbädden 

och placerar den färdiga luckan på utmatningsbanan där operatören nu står och väntar. 

Luckan inspekteras och kvalitetkontrolleras av operatör. Blir den färdiga luckan 

godkänd placeras den sedan i ett ställage för vidare transport till Zon 9. På varje 

ställage rymmer det tio luckor och en slumpvis lucka från varje ställage tas ut för 

ytterligare kvalitetskontroll i kontrollfixturen. 

 

 
Figur 12 - Färdig verktygslucka 

 

4.1.2 Spänndon 
De tre nuvarande spänndonen används till att hålla fast och positionera innerplåten på 

ytterplåten så att falsning kan utföras. 

 

 
Figur 13 - De tre spänndonen 
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Spänndonen sitter fast på hemmingbäddens sidor på ett stycke och spännarmarna 

roterar fram och tillbaka d.v.s. i ett stängt läge och öppet läge när falsningen sker. När 

falsningen sker roterar spänndonen från ett stängt läge till ett öppet läge ett efter ett så 

att roboten m.h.a. rullfalsningsfixturen får plats att falsa. De två spänndonen som då 

är i ett stängt läge agerar som stöd. Detta genom att hanen på spänndonen fixeras i 

honan på griparen. 

 

 
Figur 14 - Spänndon som är i ett öppet läge vid falsning 

 

 
Figur 15 - Hane och hona separat samt ihopkopplade 
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Spännarmen på spänndonet roterar från ett öppet läge, d.v.s. från max 105° till ett 

stängt läge på 5°.  
 

  
Figur 16 - Spännarm 

 

På spännarmens ände har då hanen placerats korrekt i honan som placerats på 

griparen med en 45° vinkel. 

 

 
Figur 17 - Honan sitter med 45° vinkel på griparen 
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4.1.3 Hemmingbädd 
Hemmingbädden, även kallad Hemming Fixture används som grund till där 

ytterplåten och innerplåten falsas ihop. Det finns som tidigare skrivits två 

hemmingbäddar, en till högerluckan och en till vänsterluckan. Ytterplåten som 

placeras på hemmingbädden först positioneras m.h.a. tre stödspännen som sitter på ett 

varsitt stycke på hemmingbäddens sidor. Därefter fixeras ytterplåten m.h.a. ett 

undertryck som redan är inbyggt i hemmingbädden. Hemmingbädden är ihålig och 

där finns det plats för ventiler, elkablar och annat kablage. 

 

 
Figur 18 - Hemmingbädd 

 

På hemmingbädden sitter som tidigare skrivits tre stödspännen och tre spänndon. På 

hemmingbäddens sidor sticker det ut ett stycke som dessa stödspännen och spänndon 

är fixerade i för att inte vara i vägen för roboten och rullfalsningsfixturen vid 

falsningen. 

 

 
Figur 19 - Stödspänne som är fixerad på stycket 
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4.1.4 Kontrollfixtur 
Kontrollfixturen används som komplement till den slutliga kvalitetskontrollen som 

sker manuellt av operatör innan verktygsluckorna ställs i ett ställage. Detta innan 

verktygsluckorna sedan transporteras vidare till Zon 9 via truck. Ställaget rymmer tio 

verktygsluckor och en slumpvis vald lucka tas ut för ytterligare kvalitetskontroll i 

kontrollfixturen. 

 

Kontrollfixturen är konstruerad med stop-go tolkar för att jämföra de hål som finns i 

verktygsluckan med ett normalläge. Tolkar finns för följande hål: 

 

 Hålen i innerplåten där den positioneras i Geo-fixturen/positioneras i griparen 

 Stansmuttrarna i fästena för gångjärn 

 Stansmuttrarna i fästet för lucklås 

 

Dessutom finns det tolk för ytterkonturen av verktygsluckan. 

 

 
Figur 20 - Kontrollfixtur  
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4.1.5 Specificering av problemställning  
 

Fokus i detta projektarbete ligger på problemen med spänndonen. Grunden till 

problemen är att det begränsade underlaget som finns på nuvarande koncept visar att 

hemmingbädden för både höger- och vänsterluckan ska vara spegelbilder. Detta 

stämmer dock inte med verkligheten där de istället är translaterade. Anledningen till 

detta är att samma gripare används till både höger- och vänsterlucka och då kan inte 

speglade hemmingbäddar användas. Detta eftersom spänndonen då också blir 

speglade vilket leder till att hanen på spännarmen inte hamnar i korrekt position i 

förhållande till honan på griparen. Detta har lett till att ansvarig tekniker varit tvungen 

att skära av den del där hanen sitter på spännarmen på vänster sida för att sedan svetsa 

fast den manuellt på höger sida. Detta för att hanen ska kunna placeras och fixeras 

korrekt i honan på griparen, för högerluckan. 

 

I nuläget behöver extra shimsning och snedshimsning utföras för att justera fixturen i 

rätt läge och kvalitetssäkra verktygsluckan. Dessa justeringar kan vara väldigt 

tidsödande. Om shimsning inte utförs korrekt kan det leda till instabilitet i 

spännarmen som sedan förs vidare via hanen till honan på griparen. Det skulle också 

kunna leda till att spännarmen inte håller de toleranser som krävs i framtiden. 

 

Det nuvarande problemet är att det har skett byrålådseffekt på hanen och honan 

eftersom shimsning inte utförts korrekt. Med detta menas att hanen och honan hamnat 

i ett snett läge där dess tvärsnitt blivit så stort att fixeringen av de försvårats. Detta har 

lett till att spännarmarnas funktion att vara stöd vid falsningen blivit lidande då hanen 

inte bottnar i honan. När falsningen sker på en sida av verktygsluckan ska aktuellt 

spänndon som är i vägen för rullfalsningsfixturen växla från ett stängt läge till ett 

öppet läge. Då ska de andra spännarmarna agera som stöd för griparen. Då 

spännarmarna inte är korrekt shimsade p.g.a. de begränsade justeringsmöjligheterna 

bottnar inte hanen i honan utan fortsätter att trycka på. Justeringar i fixturen har därför 

varit komplicerade och lett till slöserier i form av omarbete och tid vid utprovning för 

kvalitetssäkring av verktygsluckan. 

 

När roboten lämnar griparen på hemmingbädden för att hämta rullfalsningsfixturen 

stöter spänndonen till griparen om de inte är shimsade ordentligt och korrekt så att 

hanen är fixerad i ett bottenläge i honan. Om bra justeringsmöjligheter hade funnits 

vid shimsning skulle många av dagens problem inte funnits. 

 

Det nya konceptet som ska tas fram måste vara stabilt, tillförlitligt och möjliggöra 

enkla justeringar vid avvikelser för att få en geometrisäker verktygslucka. Detta för att 

undvika potentiella produktionsstörningar som följd i framtiden. 
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4.2 Konceptgenerering 
Under konceptgenereringsfasen beskrivs fyra alternativa koncept som tagits fram 

under projektarbetets gång. Dessa konceptförslag som tagits fram är inte skalenliga. 

Det koncept som sedan rekommenderas att satsa på kommer att specificeras och 

utvecklas ytterligare innan resultatet. 

 

4.2.1 Koncept 1 
Detta koncept består av tre grunddelar. Ett L-format stativ som är fixerat med 

baksidan i stycket på hemmingbädden. En linjärenhet som sitter under spänndonet 

och på L-stativet. Denna linjärenhet har som funktion att lyfta och sänka spänndonet i 

vertikalt riktning. På L-stativet sitter det en skenstyrning vars funktion är att 

stabilisera och hålla fast spänndonet när linjärenheten lyfter eller sänker det.  

 

Processen börjar med att linjärenheten lyfter upp spänndonet tills det hamnar i rätt 

position över griparen som befinner sig på hemmingbädden. Skenstyrningen som 

håller fast spänndonet framifrån följer med i vertikalrörelsen från ett bottenläge och 

stabiliserar. Linjärenhetens slaglängd är 20 mm, så när den nått den nivån har 

skenstyrningen nått sin topp och då roterar spännarmen på spänndonet till ett stängt 

läge så att hanen positioneras rätt i förhållande till honan på griparen. Slutligen sänker 

linjärenheten spänndonet och skenstyrningen följer med tills hanen fixerats och 

bottnat i honan. 

 

När falsningen sker på den sida av ytterplåten som aktuellt spänndon sitter, lyfter 

linjärenheten upp spänndonet och spännarmen roterar tillbaka till öppet läge medan de 

två andra spännarmarna är kvar i ett stängt läge och agerar som stöd. När falsning 

skett på aktuell sida roterar spännarmen tillbaka till ett stängt läge och linjärenheten 

sänker ned spänndonet igen. Sedan sker samma procedur på de två andra spänndonen 

vid falsningen. När falsningen är slutförd lyfter samtliga linjärenheter upp 

spänndonen igen och spännarmarna roterar då slutligen tillbaka till ett öppet läge för 

att sedan sänkas igen och hamna i ursprungsläget.  

 

 
Figur 21 - Koncept 1 
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4.2.2 Koncept 2 
Detta koncept består av en linjärenhet med en cylinder och två hanar. Linjärenhetens 

mittendel är fixerad i ett förlängt stativ från stycket som sitter på hemmingbädden.  

 

Linjärenheten sitter horisontellt med hemmingbäddens sida och med cylinderänden 

som spets. Processen börjar med att linjärenheten åker fram och fixeras i två honor, 

varav ena är placerad på griparen och den andra på hemmingbäddens sida. Den övre 

hanen på cylindern fixeras då i honan på griparen och den nedre hanen i honan på 

hemmingbäddens sida. När falsningen sker åker aktuell linjärenhet tillbaka i en rak 

rörelse. 

  

 

 

 

 

 
Figur 22 - Koncept 2  
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4.2.3 Koncept 3 
Detta koncept består av tre delar. En basdel som är fixerad på hemmingbäddens sida, 

en cylinder som lyfter, sänker och vrider spännarmen 90° samt en hane som är 

fastskruvad på spännarmens ände. 

 

Processen för detta koncept sker i tre steg. Första steget sker när griparen placerar 

innerplåten på ytterplåten, som då redan är placerad på hemmingbädden. Cylindern 

lyfter då upp spännarmen och vrider den 90° för att hanen som sitter på spännarmen 

hamnar i rätt position över griparens hona. Andra steget är att cylindern sänker ned 

spännarmen för att fixera hanen i griparens hona. Nu sitter samtliga hanar från tre 

sidor i griparens honor och håller fast och positionerar innerplåten på ytterplåten. 

Tredje steget är då falsningen sker. Cylinder lyfter upp den aktuella spännarmen och 

vrider den 90° och sänker den sedan så att operationen sker utan kollision med 

roboten och rullfalsningsfixturen. De två andra hanarna sitter då kvar på honorna och 

agerar stöd. 

 

 
Figur 23 - Koncept 3  
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4.2.4 Koncept 4 
Detta koncept består av två grundkomponenter; spänndonet och en linjärenhet. 

Spänndonets sida fixeras i linjärenhetens två cylindrar som lyfter och sänker 

spänndonet i en vertikal rörelse. Spänndonet hänger därmed i luften. Linjärenhetens 

cylindrar kan hantera stora krafter och klarar av att hålla höga toleranser. 

 

Processen liknar den för koncept 1, dock behövs ingen skenstyrning i processen för 

stabilisering eller fasthållning av spänndonet då linjärenheten uppfyller dess 

funktioner. Processen börjar med att linjärenhetens cylindrar lyfter spänndonet i en 

vertikal riktning tills spännarmen är rätt positionerad över griparen som befinner sig 

på hemmingbädden. Därefter roterar spännarmen från ett öppet läge till ett stängt 

läge. Sedan förflyttar linjärenheten spänndonet vertikalt nedåt med en slaglängd på 20 

mm så att hanen fixeras och bottnar i honan.  

 

När falsningen sker på den sida av ytterplåten som aktuellt spänndon sitter lyfter 

linjärenhetens cylindrar upp spänndonet och spännarmen roterar tillbaka till ett öppet 

läge medan de två andra spännarmarna är kvar i ett stängt läge och agerar stöd. När 

falsning därefter skett på aktuell sida roterar spännarmen tillbaka till ett stängt läge 

och fixerar hanen i honan igen. Sedan sker samma procedur på de två andra 

spänndonen. När falsningen är slutförd lyfter samtliga linjärenheter upp spänndonen 

igen och spännarmarna roterar då tillbaka till ett öppet läge, för att slutligen sänkas 

igen och hamna i ursprungsläget.  

 

 

 
Figur 24 - Koncept 4 
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4.3 Konceptutvärdering 
Det sista steget i den empiriska studien är konceptutvärderingen. Den första delen 

behandlar egenskaperna från kravspecifikationen som värderingen grundar sig på i 

PUGH-matrisen. Här är kraven och de önskade egenskaperna detaljerat beskrivna. I 

den andra delen utförs PUGH-matrisen. 

 

4.3.1 Egenskaper 
Egenskaperna som kommer att värderas behandlar krav och önskemål för det nya 

konceptet som ska väljas. Kraven kommer direkt ifrån kravspecifikationen och 

önskemålen har arbetats fram efter intervjuer och egna analyser under arbetets gång. 

Här nedan beskrivs varje egenskap och önskemål detaljerat. 

 

 

 

Egenskaper Detaljerad förklaring 

Krav 

 

 

Skall vara shimsbar på gripare. Att shimsning ska kunna utföras på 

griparen är ett huvudkrav. Detta leder till 

en större flexibilitet och bättre 

justeringsmöjligheter. Då spänndonen är 

olika placerade i förhållande till griparen 

är det viktigt att ha möjligheten till att 

utföra justeringar exakt enligt behov. 

Detta bidrar till att justeringstid minskar 

vid avvikelser 

 

 

Skall ha en tillförlitlig och robust 

konstruktion. 

 

Konceptet ska vara stabilt så att detaljer 

inte kan röra på sig efter fixering av hane 

i hona. Det är viktigt att konceptet håller 

emot spänningar och vibrationer för att 

inte påverka processen  

 

Skall ej påverka verktygsluckan vid 

fixering 

En av de viktigaste egenskaperna 

konceptet ska ha är att inte påverka 

verktygsluckan vid fixering av hanen i 

honan. Då verktygsluckan kommer att 

placeras i ett normalläge är det viktigt att 

konceptet endast fixerar den och inte 

bidrar med extra rörelser eller andra 

onödiga påverkningar 

 

Skall ej vara i vägen för 

rullfalsningsfixtur och robot 

Val av konceptet ska inte vara i vägen 

eller bidra med störningar vid utförandet 

av falsning 

 



 31 

 

Hane skall bottna i hona 

 

Hanen från de tre spänndonen ska bottna 

i respektive hona på griparen vid stängt 

läge. Detta för att inte bidra med onödiga 

rörelser på verktygsluckan när 

spänndonen växlar om till öppet läge för 

att falsningen ska ske 

 

Skall hålla toleranserna enligt angivna 

ISO- och STD krav 

 

Ska godkännas av Tekniskt Center 

 

Skall vara shimsbar på Spänndon Att placera möjliggöra shimsning på 

spänndonet leder till att ytterligare 

justeringar kan göras  

 

 

Skall endast bestå av 

standardkomponenter 

 

Scania har standardleverantörer som 

levererar tillförlitliga och säkra 

komponenter och system. Genom att 

använda standardkomponenter från dessa 

leverantörer kan god kvalitet säkras 

 

Skall vara shimsbar i vertikal- och 

horisontell riktning 

 

Shimsning ska kunna utföras i både 

vertikal- och horisontell riktning på 

shimskassetten. Shimskassett kan 

placeras på både griparen och på 

spänndonen, alternativt endast på 

griparen. Detta för att kunna ha en större 

frihet vid justering av de olika delarna. 

Shimsning ska ske enligt Scanias 

standarder. Shimsning får ske maximalt 5 

mm åt respektive riktning 

 

Skall ha dimensionerna enligt angivna 

mått 

Konceptet ska kunna följa Scanias 

standarder för hur stort arbetsområde som 

får tas. Nuvarande mått visar på att 

spänndon kan vara mellan 15-25 cm ifrån 

hemmingbädden, honan 12-16 cm från 

hemmingbäddens ytterkant och 4-8 cm 

från hemmingbäddens sida. Även detta 

ska godkännas av Tekniskt Center  

 

Skall ha låg cykeltid Cykeltiden ska vara minst lika lång som 

nuvarande koncept 

 

Önskemål  

 

Lätt att byta komponenter 

 

Att byta komponenter på dessa system 

kan vara komplicerat och tidsödande. Ett 

önskemål är att förenkla detta 
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Lätt att shimsa 

 

Det är inte alltid lätt att shimsa, speciellt 

när utrymmet är begränsat och när det 

finns stora variationer i processen. 

Möjligheterna att kunna shimsa enkelt 

och rätt är viktigt. Genom att placera 

shimskassetten så tillgängligt för 

operatören som möjligt ökar 

möjligheterna att shimsa lättare. 

Lätt att rengöra 

 

Konceptet ska underlätta rengöring för 

operatör vid underhåll 

Enkel konstruktion 

 

Konceptet ska helst vara så enkel som 

möjligt 

 

4.3.2 PUGH-matris 
 

Egenskap Viktning  Koncept 
1 

Koncept 
2 

Koncept 
3 

Koncept 
4 

Krav  

R
EF

ER
EN

S 

    

Skall vara shimsbar på gripare 
 

5 + - + + 

Skall ha en tillförlitlig och robust 
konstruktion 

5 + = - + 

Skall ej påverka verktygsluckan 
vid fixering 

5 + + + + 

Skall ej vara i vägen för 
rullfalsningsfixtur och robot 

5 = = - = 

Hane skall bottna i hona 
 

5 + + + + 

Skall hålla toleranserna enligt 
angivna krav 

4 + = = + 

Skall vara shimsbar i vertikal- 
och horisontell riktning 

4 + = = + 

Skall endast bestå av 
standardkomponenter 

4 - - = = 

Skall vara shimsbar på 
spänndon 

4 = = - = 

Skall ha dimensionerna enligt 
angivna mått 

3 = = = = 

Skall ha låg cykeltid 
 

3 - + - - 

Önskemål      
Lätt att byta komponenter 
 

2 = + + + 

Lätt att shimsa 
 

2 + + - + 

Lätt att rengöra 
 

1 = = = = 

Enkel konstruktion 
 

1 = + + + 

Summa: 22 9 -1 29 
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5. Resultat 

Detta projektarbete har resulterat i att Koncept 4 blev det rekommenderade 

konceptet. I detta kapitel beskrivs de enskilda komponenterna i Koncept 4 detaljerat 

och sedan utförs en slutgiltig jämförelse med kravspecifikationen för att säkerställa 

varaktigheten i resultatet.  

 

 
Figur 25 - Rekommenderat koncept; Koncept 4 

 

5.1 Beskrivning av rekommenderat koncept 
Koncept 4 består till huvudsak av två grundkomponenter; ett spänndon och en 

linjärenhet. Dessa är standardkomponenter på Scania. Sedan består konceptet också 

av ett L-format stativ som är fixerat i linjärenhetens sida och på stycket som sitter på 

hemmingbädden, en platta mellan spänndon och linjärenhet, en hane med en M8 

skruv på spännarmens ände och slutligen en shimskassett med en borrbussning som 

hona, placerad på griparen.  

 

(För fullständiga bilder av varje enskild komponent, se Appendix A)  
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5.1.1 Spänndon 
Spänndonet som valdes är ett allsidigt verktyg, utvecklats främst för fastspänningar 

vid bearbetning och punktsvetsning av plåtdetaljer. De bidragande faktorerna till att 

just detta spänndon valdes i detta koncept var för dess robusta och tillförlitliga 

konstruktion, sin enkelhet vid justeringar och att den klarade av toleranskraven som 

ställdes. Dessutom är den inte i vägen för rullfalsningsfixtur och robot under 

processen. Detta spänndon är anpassat för Zon 45 och kräver inga förändringar då 

denna komponent är tänkt att ersätta befintligt spänndon med exakt samma 

geometriska mått. Detta spänndon är också en standardkomponent i Scanias 

verkstäder och används på andra zoner än Zon 45 för samma syfte. 

 

(För en mer detaljerad förklaring till spänndonets egenskaper, se Appendix B)  

 

5.1.2 Linjärenhet 
Denna linjärenhet fungerar som grunden i detta koncept, därför är det viktigt att dess 

egenskaper uppfyller kraven från kravspecifikationen. Några av de viktigaste 

egenskaperna som denna linjärenhet har är uppfyllandet av angivna ISO- och STD-

toleranser samt att den har monteringsområden på tre sidor och kan fixeras i både 

vertikal och horisontell riktning. Dessutom klarar dess robusta konstruktion av att 

hantera kraften 196 N (cirka 20 kg) från de övriga komponenterna i vertikal riktning 

då den klarar av 1400 N (Cirka 143 kg). Slaglängden är bestämd till 20 mm. 

 

Linjärenhet har som funktion att lyfta och sänka spänndonet i en vertikal riktning 

under processens gång men har också till uppgift att bidra med stabilitet, minimera 

störningar och onödiga rörelser. 

 

(För en mer detaljerad förklaring till spänndonets egenskaper, se Appendix C) 

 

5.1.3 Shimsning och shimskassett 
I detta koncept valdes att utföra shimsning både på griparen och spänndonet. 

Utförandet av shimsning sker på två olika sätt. Det första genom att lägga till eller ta 

bort shims mellan komponenterna på spännarmen som sitter på spänndonet. Det andra 

genom att lägga till eller ta bort shims på shimskassetten som sitter på griparen. 

Shimskassetten är en fyrkantig komponent som består av en underdel och en överdel. 

Underdelen och överdelen är placerade på varandra. Shims läggs till eller tas bort 

mellan delarna på två sidor för att för att kunna justera honan som är placerad på 

överdelen i vertikal- och horisontell riktning. Honan justeras relativt i förhållande till 

hanen som sitter på spänndonet som senare ska fixeras och bottna i den. Då platsen på 

griparen är begränsad har en shimskassett tagits fram som har måtten 5cm x 5cm. Det 

som måste göras då är att shimsbitarna måste kortas av i kanterna. Detta är inte något 

problem då det viktigaste är att hålbilden från shimsen stämmer överens med 

hålbilderna för shimskassettens sidor och skruvarna som sedan fästs där. 

 

(För fullständiga bilder av shims och shimskassett, se Appendix A)  
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5.1.4 Hona 
Honan är en borrbussning som sitter på shimskassetten, på griparen. Materialet består 

av brons och grafit. Grafit används som torrsmörjningsmedel för att minska nötning 

och friktion mellan hanen och honan vid fixering. Den är därför självsmörjande och 

behöver således inte glidvätska eller smörjmedel.  

 

(För fullständiga bilder av honan, se Appendix A och Appendix E)  

 

5.1.5 Hane 
Hanen som valdes är en styrtapp som består av sätthärdat kolstål. Sätthärdningen är 

en termokemisk ythärdningsmetod där stålet kolas upp i ytan och ger en hög ythårdhet 

med högt slitagemotstånd. Hanen är ihålig i mitten där en M8 skruv ska sitta. Änden 

av hanen är vinklad med 15° lutning för att minska risken för nötning och 

byrålådseffekt(se nomenklatur) vid fixering i hona. Hanen är enkel att montera fast 

och byta ut.  

 

(För fullständiga bilder av hanen, se Appendix A och Appendix F)  

 

5.1.6 L-format stativ 
L-stativet som tagits fram används som förstärkning till linjärenheten och dess 

stabilitet. Den bakre delen av L-stativet är fixerad i stycket som sitter på 

hemmingbädden. Där finns det möjlighet att efter implementering av koncept på Zon 

45 placera en shimskassett. Shimskassetten ska då placeras mellan stycket och L-

stativet för att justera hela konceptet i vertikal- och horisontell riktning.  

 

(För fullständiga bilder av L-stativet, se Appendix A)  

 

5.1.7 Hemmingbädd och stycke 
Hemmingbädd kommer inte att förändras då kostnaderna är för höga vid ändring. 

Däremot går det att ändra och justera längden på stycket som L-stativet med 

resterande komponenter är fixerad i. Detta för att positionera konceptet i rätt placering 

relativt i förhållande till roboten och rullfalsningsfixturen vid falsning för att undvika 

kollision, samt att få rätt hane-hona-förhållande. Samtliga stycken är rekommenderat 

att ändras till en standardlängd. 

 

5.1.8 Förstärkare i gripare 
En förstärkning i gripare för fixering av shimskassett har gjorts då brister har hittats 

på det nuvarande konceptet. Förstärkning har gjorts med syftet att shimskassetten ska 

sitta stadigt och hålla angivna toleranser. 
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5.2 Uppfyllande av kravspecifikationen 
 

 
Beskrivning Kravställare Uppfyllande 

1. Funktionskrav  

1.1 
Skall vara shimsbar på 
Gripare 

Verkstadsteknik 
på Scania 

Ja, den är shimsbar på griparen 
med hjälp av en shimskassett 
 

1.2 
Skall vara shimsbar på 
Spänndon 

Verkstadsteknik 
på Scania 

Ja, den går att shimsa på flera 
ställen; på spännarmen, på 
plattan som sitter mellan 
spänndon och linjärenhet 

1.3 
Skall vara shimsbar i vertikal- 
och horisontell led 

Verkstadsteknik 
på Scania 

Ja, m.h.a. shimskassetten 

1.4 Skall ha låg cykeltid 
Verkstadsteknik 
på Scania 

Det antagandet som gjorts är 
att det rekommenderade 
konceptet kommer att ha 
något högre cykeltid än det 
nuvarande konceptet då 
fixering av hane i hona sker i 
två steg istället för ett. Dock 
finns möjlighet att 
effektivisera cykeltiden vid 
implementering av det 
rekommenderade konceptet 

1.5 
Skall ej vara i vägen för 
rullfalsningsfixtur och robot 

Verkstadsteknik 
på Scania 

Ja, det rekommenderade 
konceptet kommer inte att 
vara i vägen vid falsning 

1.6 
Skall ej påverka 
verktygsluckan vid fixering 

Verkstadsteknik 
på Scania 

Ja, då verktygsluckan kommer 
att placeras i ett normalläge 
som det rekommenderade 
konceptet kommer att utgå 
ifrån kommer verktygsluckan 
ej att påverkas vid fixering. 
Dessutom kommer hanen att 
fixeras i honan vertikalt 
jämfört med det nuvarande 
konceptet där hanen fixeras i 
honan genom en bågrörelse 
och därmed även påverkar 
verktygsluckan framåt 

1.7 Hane skall bottna i hona 
Verkstadsteknik 
på Scania 

Hanen kommer att fixeras i 
honan vertikalt som tidigare 
skrivits vilket underlättar vid 
shimsning på shimskassett och 
på spänndon. Detta leder till 
att enklare justering kan göras 
för att säkerställa att hanen 
bottnar i honan 
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2. Konstruktionskrav  

2.1 
Skall följa Scanias standarder, 
STD enligt TFP 

Tekniskt Center 
på Scania 

Ja, då komponenterna är 
standardkomponenter följer 
konceptet STD-standarden 
enligt TFP 

2.2 
Skall ha robust och tillförlitlig 
konstruktion  

Tekniskt Center 
på Scania 

Ja, konceptet är robust och 
tillförlitligt i sin konstruktion 

2.3 
Skall ha dimensionerna enligt 
angivna mått 

Tekniskt Center 
på Scania 

Ja, dimensionerna som det 
rekommenderade konceptet 
har är enligt angivna mått 

2.4 
Skall hålla toleranserna enligt 
angivna ISO- och STD-krav 

Tekniskt Center 
på Scania 

Ja, toleranserna enligt ISO- och 
STD-kraven hålls 

  

3. Tillverkningskrav  

3.1 
Skall endast bestå av 
standardkomponenter 

Leverantör 
Ja, konceptet består endast av 
standardkomponenter 

  

4. Önskemål  

4.1 Lätt att byta ut komponenter 

Ja, det rekommenderade 
konceptet med helt 
standardiserade komponenter 
är lätta att byta ut 

4.2 Lätt att shimsa 

Shimsning kan m.h.a. det 
rekommenderade konceptet 
ske enklare, snabbare och mer 
precist 

4.3 Lätt att rengöra 
Rengöring och underhåll 
kommer att ske precis som 
tidigare 

4.4 Enkel konstruktion Ja, konstruktionen är enkel 
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6. Diskussion och analys 

Detta kapitel börjar med att en förklaring ges till hur insamling av information 

utfördes och varför vissa metoder användes. Därefter utförs källkritik och analys av 

insamlad information. Sedan utförs en analys av de empiriska studierna som 

användes och vad som kunde ha utförts ytterligare. Slutligen diskuteras och 

analyseras resultatet av detta projektarbete baserat på insamlad teori och empiri. 

 

6.1 Insamling av information 
För insamling av information användes två metoder; Kvalitativ- och kvantitativ 

metod. Detta för att säkerställa rapportens tillförlitlighet.  

 

Den kvalitativa metodens huvudsyfte är förståelse och den informationen samlas bäst 

in genom människor ”som är i närhet” till den källa där informationen ska hämtas 

ifrån. Därför har personal som intervjuats noggrant blivit utvalda för att säkerställa 

kvaliteten av informationen. Därefter har observationer utförts i tre steg; mätning i 

Zon 45, underlagssökning och analys. Dessa observationer var högst relevanta för att 

kunna ha ett utgångsläge att konstruera det nya konceptet efter. 

 

Den kvantitativa metoden handlar om att fastställa faktorer som går att kvantifiera. 

Kvantitativ metod har används genom att samla in data om processen som redan finns 

tillgängligt, ofta på Scanias intranät och internet. Här har också information tagits 

fram gällande vilka avvikelser som finns. 

 

6.2 Källkritik och analys av insamlad information 
Då tiden för detta projektarbete var begränsad till tio veckor var vi tvungna att lita 

väldigt mycket på intervjuerna, observationerna och de egna analyserna. Detta för att 

kunna samla in information om nuläget, bestämma lösningsmetoder och samla in 

fakta om de alternativa koncept som föreslagits.  

 

Intervjuer på Zon 45 i Karossverkstaden utfördes med produktionstekniker och 

verkstadstekniker för att få kunna utföra nulägesanalysen där beskrivning av de olika 

komponenterna, processen samt problemen ingick. Här samlades också information 

om alternativa förslag till koncept genom diskussioner, brainstorming och utbyte av 

idéer som sedan skulle forma kravspecifikationen, PUGH-matrisen och därmed 

resultatet. Kanske hade informationen, lösningsmetoderna, förslagen på koncept och 

resultatet blivit annorlunda om fler intervjuades i Karossverkstaden. Alternativa 

intervjumetoder och enkäter skulle också kunna påverka detta projektarbete. 

 

På Monteringsverkstaden utfördes en intervju med en team leader för att ta reda på 

mer om verktygsluckans fortsatta förädlingsled. Detta för att se hur de potentiella 

framtida problemen som finns på fixturen i Zon 45 skulle kunna påverka resterande 

försörjningskedja. Då detta projektarbete avgränsades till att lösa problemen som 

fanns på Karossverkstaden kunde inte mer tid läggas på fler intervjuer eller andra 

förhörsmetoder i varken Monteringsverkstaden eller resterande verkstäder. Kanske 

hade de alternativa koncepten som tagits fram kunnat skilja sig om de anpassats mer 
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efter hur verktygsluckan påverkas i resterande försörjningskedja. Detta genom att 

även krav från andra verkstäder ställdes i kravspecifikationen. 

 

På Tekniskt Center intervjuades konstruktörer för underlagssökning, utbyte av idéer 

samt tips om vilka typer av komponenter och koncept som fanns ute på marknaden. 

Genom information från dessa intervjuer fick vi en snabb överblick om vilka 

egenskaper som var viktigast i konceptet som skulle tas fram. Dock fanns det inga 

underlag, ingen dokumentation eller standarder på nuvarande koncept eftersom 

dåvarande leverantör gått i konkurs. Därför utgick det nuvarande konceptets 

dimensioner endast ifrån egna mätningar. Och då måtten varierade väldigt mycket 

från spänndon till spänndon och hemmingbädd till hemmingbädd samt att egna 

förändringar hade utförts kunde inte konceptet bli helt skalenligt med verkliga 

dimensioner. Det hade varit bra om egna undersökningar hade kunnat jämföras med 

underlaget för att säkerställa att rätt dimensioner, toleranser och andra krav användes. 

På grund av avsaknaden av tillräckligt underlag har därför inga instruktioner, mått, 

skisser, toleranser och krav specificerats. De nödvändiga kraven som ställdes har 

istället endast kontrollerats av Tekniskt Center samt närstående personal på Zon 45 så 

att PUGH-matrisen kunnat utföras. Koncepten hade definitivt kunnat konstrueras och 

måttsättas på ett annat sätt om denna information fanns tillgänglig. 

 

De egna observationerna med mätning, underlagssökning och analys är också faktorer 

att ta hänsyn till vid kritik av källor. Mätningen och underlagssökningen var mer 

komplicerat än vad vi trodde. Dels för att det inte fanns någonting att jämföra med 

men också för att ändringar hade gjorts som inte stämde med den begränsade 

information som fanns, exempelvis att hemmingbäddarna var translaterade och inte 

speglade. Det fanns inte heller någon dokumenterad process om hur många defekta 

produkter eller vad för typer av avvikelser som fanns samt hur exempelvis shimsning 

har, ska eller måste utföras. 

 

Analys om nuläget, problemen och andra väsentliga delar i detta projektarbete har 

utförts genom att jämföra egen insamlad fakta med intervjuerna och diskussionerna vi 

haft med personal från Scania. Detta för att informationen som beskrivs i rapporten 

ska vara tillförlitlig, autentisk och aktuell. Kanske har vi missat någon 

nyckelinformation eller annan relevant fakta som skulle kunna påverka detta 

projektarbete i någon annan riktning. 
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6.3 Analys av empiri 
Syftet med detta projektarbete var att analysera, konstruera och ge förslag på ett 

hållbart koncept för geometrisäkring av verktygsluckan på Zon 45 i 

Karossverkstaden. Syftet har besvarats kontinuerligt under projektarbetets gång.  

 

Det hade varit intressant att utföra fler aktiviteter än det som presenterats för att kunna 

utföra en mer detaljerad rapport. T.ex. en intern benchmarking på Scanias olika 

verkstäder i Oskarshamn och på andra produktionsenheter i Sverige. Detta för att se 

hur arbetet med fixering av andra plåtkomponenter än verktygsluckan sker och få 

andra synvinklar. Andra verktyg som definitivt skulle utföras om tiden för arbetet inte 

var begränsad till tio veckor hade varit rotorsaksanalys, feleffektsanalys (FMEA -

Failure Mode and Effect Analysis), hållfasthetsanalys (FEM – Finita 

Elementmetoden) och SPS (Statistisk Processtyrning). Rotorsaksanalys hade bidragit 

till att mer fokus skulle läggas på varje rotorsak till problemen. Detta genom att ta 

fram ett orsak-verkan samband mellan problem och avvikelse. Då hade koncept tagits 

fram specifikt för att reducera avvikelserna genom att fokusera på problemen. 

Feleffektsanalys hade utförts för att systematiskt och strukturerat förutsäga möjliga 

problem, för att sedan utvärdera problemets konsekvenser och genom att poängsätta 

dess felintensitet, feleffekt och sannolikhet för upptäckt föreslå vilka åtgärder som 

borde genomföras för att förhindra att problemen uppträder igen. En 

hållfasthetsanalys hade möjliggjort simulering av de alternativa koncepten för att 

kontrollera hållfastheten genom CAD-program. Statistisk process styrning hade 

slutligen utförts för att justera processen mot ett målvärde för att minska variationen i 

utfallet av mått och andra avvikelser på verktygsluckan.  

 

Med facit i hand hade vi inte hunnit utföra dessa aktiviteter under denna tio 

veckorsperiod. Men då det potentiellt skulle kunna finnas framtida problemen med 

verktygsluckan hade dessa aktiviteter varit bra att utföra för att minimera slöserier och 

därmed kostnader.  

 

6.4 Resultat baserat på insamlad teori och empiri 
Detta projektarbete resulterade i att Koncept 4 blev det rekommenderande konceptet. 

Grunden till resultatet är den insamlade teorin och den empiriska studien som 

utfördes. Kravspecifikationen behövde utföras först då den låg till grund för detta 

projektarbete eftersom varje steg utformades enligt den. Detta för att säkerställa att 

resultatet skulle lösa problemställningen och svara på frågeställningen. Varje krav i 

kravspecifikationen ställdes av en delaktig part som påverkades av resultatet. 

Konceptframtagning utfördes för att ta fram olika alternativa förslag på koncept som 

skulle kunna implementeras. De olika kraven på egenskaper i kravspecifikationen 

utvärderades sedan i konceptutvärderingsfasen genom intervjuer, diskussioner och 

analyser tillsammans med respektive kravställare. Genom detta kunde kraven sorteras 

i viktighetsgrad och poängsättas genom gradering av egenskaperna på en skala mellan 

1-5. Detta användes sedan i PUGH-matrisen för att jämföra de alternativa koncepten 

med det nuvarande konceptet. Koncept 4 utsågs sedan till rekommenderat koncept 

från PUGH-matrisen. Då PUGH-matrisen enbart är ett verktyg för att kunna besluta 

om vilket koncept som är lämpligast i teorin var det viktigt att komplettera denna 

matris med egna undersökningar och analyser. Resultatet blev att Koncept 4 valdes 

som rekommenderat koncept då den ansågs lösa problemställningen och svara på 

frågeställningen genom att uppfylla i princip alla kriterier i kravspecifikationen. 



 42 

  



 43 

7. Slutsats 

Slutsatsen är uppdelad i tre delar. Den första delen behandlar huruvida målen blivit 

uppnådda. Den andra delen behandlar validitet och reliabilitet. Slutligen presenteras 

förslag på andra förbättringar i framtiden som kan utföras i samband med 

implementering av rekommenderat koncept på Zon 45. 

 

 

Totalt fyra förslag har utvecklats och presenterats som alternativa koncept till Zon 45 

varav ett har utsetts till rekommenderat koncept att satsa på. Det rekommenderade 

konceptet har jämförts med kravspecifikationen för att säkerställa resultatets 

varaktighet. Det rekommenderade konceptet har realiserats i CAD-modeller och 

slutligen har processen noga dokumenterats och beskrivits i rapporten.  

 

Antagandet om att problemen med geometrisäkring av verktygsluckan endast fanns i 

Zon 45 gjordes tidigt i detta projektarbete. Kraven som ställdes och som resulterade i 

att rekommenderat koncept togs fram baserade endast på dessa problem. Nu i 

efterhand hade det varit bättre att se verktygsluckan i det stora hela och inte endast 

fokusera på problemen som fanns i Zon 45. Detta för att säkra geometrin av 

verktygsluckan längre fram i försörjningskedjan, för att minimera slöserier och 

därmed kostnader även där. En analys av försörjningskedjan skulle ha utförts för att ta 

hänsyn till andra kravställare och deras önskemål. När det rekommenderade konceptet 

implementeras i framtiden är det viktigt att ta ställning till hur verktygsluckan 

påverkas i efterföljande försörjningsled också.  

 

Förslag på andra förbättringar än det som beskrivits i resultatet är följande: 

 

 Roboten måste programmeras/justeras om vid implementering av det 

rekommenderade konceptet så att griparen inte påverkar geometrisäkringen på 

verktygsluckan när placering av den sker på hemmingbädden 

 Ta fram en standardlängd för stycket på hemmingbäddarna 

 Ta fram en instruktion som blir standard för hur shimsning ska gå till och hur 

mycket som får shimsas 

 Ta fram ett dokument som fylls i vid shimsning. Denna ska innehålla vilken 

shimskasett eller vilket spänndon som shimsats, på vilken hemmingbädd, i 

vilken riktning samt hur mycket 

 Bättre kommunikation mellan olika avdelningar för att få full effekt av 

geometrisäkringen som kommer att utföras vid implementering av 

rekommenderat koncept 

 Ta fram ett spårbart system för identifiering av defekta verktygsluckor som 

behöver omarbetas 

 

 

Slutsatsen är att geometrisäkring definitivt kan uppnås vid implementering av det 

rekommenderade konceptet m.h.a. förslagen på andra förbättringar som kan utföras i 

samband med detta på Zon 45. 



 44 

  



 45 

Referenser 

Litteraturreferenser 
 

Bryman, Alan; Nilsson, Björn. 2002. Samhällsvetenskapliga metoder. 1:a uppl. Liber ekonomi. 

Malmö, Sverige. ISBN: 91-47-06402-1. 

 

Holme, Idar Magne; Solvang, Bernt Krohn; Fløistad, Guttorm; Kjeldstadli, Knut; O´gorman, 

David. 1997. Forskningsmetodik - Om kvantitativa och kvalitativa metoder. Studentlitteratur, 

Lund, Sverige. ISBN: 9789144002118. 

 

Johannesson, Hans; Persson, Jan-Gunnar; Petterson, Dennis. 2013. Produktutveckling, effektiva 

metoder för konstruktion och design. 2:a uppl. Liber AB, Polen. ISBN: 978-91-47-10582-3.  

 

Söderholm, Mattias. TDR. 2015. Tekniska Föreskrifter för Maskiner och Produktionsutrustning. 

1:a uppl. PTC Common. 

 

Widerberg, Karin. 2002. Kvalitativ forskning – i praktiken. 1:a uppl. Studentlitteratur, Lund, 

Sverige. ISBN: 9789144018287. 

 

 

Elektroniska referenser 
 

Scania CV AB (2008), Produkter i Scania Ferruforms verksamhet i Luleå [www], 

http://www.ferruform.com/produkter/ 

Hämtat 2015-04-07 

 

Scania CV AB (2012),  

Produktionsenheter i Europa och i Sydamerika [www]. Hämtat 2015-04-07 

Scanias modulsystem [www]. Hämtat 2015-04-08 

http://www.scaniaoskarshamn.se/om-scania-oskarshamn/production-at-scania/ 

 

Scania CV AB (2013), Kort information om Scanias produktionsenheter [www], 

http://se.scania.com/scania-group/scania-in-brief/ 

Hämtat 2015-04-08 

 

Scania CV AB (2014a), Företagsbeskrivning [www], http://www.Scania.se/om-scania/  

Hämtat 2015-03-31 
 

Scania CV AB (2014b), Om Scania Oskarshamn [www], http://www.scaniaoskarshamn.se/om-

scania-oskarshamn/ 

Hämtat 2015-03-31 

 

Scania CV AB (2014c), Scania i världen [www], 

http://www.scania.se/om-scania/scania-i-varlden/scania-around-the-world-region.aspx 

Hämtat 2015-04-07 

 

Swerea IVF AB (2015), Geometrisäkring [www], http://swerea.se/en/Start2/Testing-and-

analysis/Geometry-Assurance/ 

Hämtat 2015-04-09 

 

http://www.ferruform.com/produkter/
http://www.scaniaoskarshamn.se/om-scania-oskarshamn/production-at-scania/
http://se.scania.com/scania-group/scania-in-brief/
http://www.scania.se/om-scania/
http://www.scaniaoskarshamn.se/om-scania-oskarshamn/
http://www.scaniaoskarshamn.se/om-scania-oskarshamn/
http://www.scania.se/om-scania/scania-i-varlden/scania-around-the-world-region.aspx
http://swerea.se/en/Start2/Testing-and-analysis/Geometry-Assurance/
http://swerea.se/en/Start2/Testing-and-analysis/Geometry-Assurance/


 46 

 

Muntliga referenser 
 

Gunnar Aili, Konstruktör på Scania, Avdelning Tekniskt Center 

Intervju samt löpande träffar och möten. 

 

Göran Posa, Team leader på Scania, Avdelning Montering. 

Intervju på Monteringsverkstaden. 

 

Kent Andersson, Verkstadstekniker på Scania, Avdelning Beredning. 

Löpande träffar under examensarbetets gång och intervju. 

 

Roger Karlsson, Handledare på Scania, Avdelning Beredning.  

Löpande möten och intervjuer under examensarbetets gång. 

 

 

 

 

 

 



 I 

Appendix  

Appendix A. Valt koncept 
 

 

Koncept 4: Spänndon och linjärenhet 

 

   
 

 

Koncept 4: Shimskassett 
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Appendix A. Valt koncept 
 

 

Koncept 4: Shims som används på shimskassett 

 

 
 

 
Koncept 4: Shims som används på spännarm i olika tjocklekar  
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Appendix A. Valt koncept 
 

 

Koncept 4: M8 skruv som sitter i hanen som ska fixeras i honan 

 

   
 

 

Koncept 4: Hemmingbädd, stycke och L-stativ 
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Appendix B. Spänndon 
 

Egenskaper  
 

Märke: Tünkers 

Produkt: Vario Clamp V63.1  

Vikt: 4,3 kg 

Längd: 321,00 mm 

Bredd: 104,00 mm 

Höjd: 48 mm 
 

(Tuenkers.com) 

 

 

Bild spänndon framifrån Bild spänndon bakifrån 
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Appendix B. Spänndon 

 

Sprängskiss Spänndon 

 

 

 
 

 
Sprängskiss 

 

 
V 63.1 

 

  
  

® 

 
 

 

Berga Maskin AB 
SE-646 93 GNESTA     Tel +46 (0)158-311 12 
info@berga-maskin.se  Fax +46 (0)158-313 02             

www.berga-maskin.se 
 

 

TÜNKERS  

SPÄNNSYSTEM 
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Appendix B. Spänndon 

 

Justerbar öppningsvinkel och självlåsande dämpning på Spänndon 

 
  

               

 
 

Vario Clamp 
Stepless adjustable opening angle, self-locking type 

limit stop cushioning 

V/V2… .1 

45° – 135° 
 

Status: 15.07.2011 

 

---- 

 

          

 

Berga Maskin AB 
SE-646 93 GNESTA     Tel +46 (0)158-311 12 
info@berga-maskin.se  Fax +46 (0)158-313 02             

www.berga-maskin.se 

TÜNKERS
®
 

SPÄNNSYSTEM 

 

  

lö  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type Holding torque 

max. 

Clamping moment 

at 5 bar 

Piston Ø 

(mm) 

Weight** 

~ (kg) 

B1 B2 B3 
±0,05 

B4 B5 B6 B7* B8 
±0,1 

B9 

V/V2 50.1 800 Nm 160 Nm 50 4,3 48 144 10 65 6,5 10 30 93 9 

V/V2 63.1 1500 Nm 380 Nm 63 5,7 54 144 10 65 7,5 10 30 93 9 

V/V2 80.1 2500 Nm 800 Nm 80 17 76 179 15 65 8 12 50 134 9 

 
Type B10 

±0,02 
B11 
±0,1 

B12 
±0,2 

B13 B14 B15 
± 0,1 

B16* 
 

B17 B18 B19 B20 B21 B22 
±0,1 

D1 D2 
H7 

D3 
 

D4 
H7 

D5 
H7 

D6 

V/V2 50.1 30 92 30 47 94 23 50 4,5 11 3,5 9,5 12 34 M8 6 9 8 10 M10 

V/V2 63.1 30 92 30 54 106 23 50 7,5 11 3,5 12,5 12 37 M8 6 9 8 10 M10 

V/V2 80.1 30 119 30 70 140 36 70 8 15 3,5 20 13 50.5 M10 6 9 8 12 M12 

 
Type L1 L2 L3 L4 

±0,1 
L5 
±0,2 

L6 
±0,05 

L7 
+0,1 

L8 
±0,1 

L9 
±0,1 

L10 L11 L12 
±0,05 

L13* L14 
±0,1 

L15
N9 

L16 
±0,05 

L1

7 

L18 
±0,05 

L19 
±0,1 

L20 
±0,2 

L21 S 
h9 

V/V2 50.1 321 178 35 28 51,5 36,5 55 11 32 20 68 55 45 10 12 71,5 78 27 141,5 30 45 19 

V/V2 63.1 361 211 61 28 51,5 36,5 55 11 32 20 78 55 45 10 12 71,5 86 27 141,5 30 52 22 

V/V2 80.1 486 270 55 35 70 50 80 15 50 25 108 65 75 12.5 12 96.5 117 40 190 34 74 30 

 

Ordering example: 

V 50.1 I A10 X T12  
 
V 50.1:  Type 
           I:  Option: integrated throttle (only  V 50.1, V 63.1) 
             A10:  Clamp arm version 

                     X: Option: Protection for the sensing system 
                        T12: Sensing system 

Ordering example Tünkers sensing systems: 

...T12  Inductive sensing system 24 V, 1 output 
  with integrated LED’s 
...T08T (T08)  Pneumatic sensing system (see separate data sheet) 

Standard opening angles: 

Stepless adjustable in intervals of 45°-135° (V.... .1 ...). 

Special opening angles: 

5°- 44° on demand 
 
*Tolerance for dowel holes ± 0,02, for screw holes ± 0,1. 
 

Medium: Air, max. 6 bar, operation permitted with oil-free air. 
 

P0003425.EN.DOC Subject to technical changes 
 

Option: 
Special clamp arms see 
separate data sheet “EF…” and 
data sheet “V/V2…1 A4 T..” 

Tolerance + 1°; 
at max. opening 
angle – 2° 

Angle tolerance 
of + 10´ to A

D6/B21 deep 

D5/B21 deep

Option: 

Protection for 

the sensing 

Option:  
Integrated throttle 

V... .1 V2... .1 

Clamp arm 
position 

G1/4 

D4/B6 deep

D1/B18 deep 

Adjusting of 
opening

      A11 
 
 

Clamp arm      A10 
versions: 
 

      A12 

Without clamp arm: A00
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Appendix B. Spänndon 

 

Driftinstruktioner Spänndon (Sida 1 av 3) 
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Appendix B. Spänndon 

 

Driftinstruktioner Spänndon (Sida 2 av 3) 
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Appendix B. Spänndon 

 

Driftinstruktioner Spänndon (Sida 3 av 3) 

 

  



 X 

Appendix B. Spänndon 

 

Konsumtion av komprimerad luft beroende av öppningsvinkel 
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Appendix C. Spännarm 
 

Skiss Spännarm 

 

  

Clamp arms 
for Clamps size 50/63 with an offset of 45 mm 

A43, 44, 45 

 

P0016789.EN.DOC   15.04.2013  Subject to technical modifications. 

 

 

www.tuenkers.de ¨ Tel.: +49 2102 4517-0 

 

 

s
iz

e
 5

0
 =

 1
9

  

s
iz

e
 6

3
 =

 2
2

  

Clamp 

size 

Clamp arm version 

A43 

order no. 

Clamp arm version 

A44 

order no. 

Clamp arm version 

A45 

order no. 

B B1 
±0,1 

B2 

 

B3 
±0,2 

B4 L1 
±0,1 

L2 L3 L4 
+0,1 

L5 
+0,1 

R 

50 234563 234569 234570 45 48 68 34 28 144 105 20 48 68 33 

63 234571 234572 234573 45 54 78 37 28 144 105 20 54 78 36 

 

Ordering example for a complete clamp: 

V 50.1 BR2 A43 T12 

 

V 50.1 BR2:   Type 

                    A43:  Clamp arm version 

          T12: Sensing system 

Ordering example clamp arm complete: 

234563: Clamp arm complete A43 size 50 

contour wheel insulation 
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Appendix C. Spännarm 
 

Hur längden på spännarmen påverkar kraften 
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Appendix C. Spännarm 
 

Toleransmått för spännarm 

 

  

Tolerance Ranges for Clamp Arms 
Vario clamps and compact clamps 

 

V/V2… T… 
K/K2… T… 
Status: 13/09/2002 

 

 

 

Engineering drawings 1:1 and CAD data available.   

Subject to technical changes. 

 

 www.tuenkers.de ¨ info@tuenkers.de 

    Phone: +49 2102 4517-0 ¨ Fax: +49 2102 4517-9999 

 

 

 

Type X Y  

prior to locking 

Y 

after locking 

V/V2 40 , K/K2 40 150 ±0.15 ±0.05 

V/V2 50 , K/K2 50 150 ±0.15 ±0.05 

V/V2 63 ; K/K2 63 150 ±0.15 ±0.05 

V/V2 80 ; K/K2 80 150 ±0.15 ±0.05 
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Appendix D. Linjärenhet 
 

Egenskaper 

 
Märke: Tünkers 

Produkt: SZKD 63.5 BR3 

Vikt: 4,5 kg 

Längd: 340,00 mm 

Bredd: 130,00 mm 

Höjd: 45 mm 
 

(Tuenkers.com) 

 

Bild på linjärenhet 
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Appendix D. Linjärenhet 
 

Sprängskiss Linjärenhet 

 

  

 

 
 

 
Sprängskiss 

 

 
SZKD 63.5 

 

 

 
 

 

Berga Maskin AB 
SE-646 93 GNESTA     Tel +46 (0)158-311 12 
info@berga-maskin.se  Fax +46 (0)158-313 02             

www.berga-maskin.se 
 

 

TÜNKERS
®
 

SPÄNNSYSTEM 
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Appendix D. Linjärenhet 
 

Driftinstruktioner Linjärenhet 

 

  

Retractable Pin Cylinder SZKD … 
Operation Instructions 
 

-- -- 

Construction documents available on CD-Rom or via Internet. Technical modifications reserved. 29.09.2003 
 

TÜNKERS
®
 Maschinenbau GmbH  Am Rosenkothen 8 • D-40880 Ratingen  Tel. 02102 4517-0 • Fax 02102 445808  Internet  www.tuenkers.de 

 

1. Description 

The retractable pin cylinder is a high-power tool designed for use in 
locating points in the processing of sheet metal. It consists of a 
pneumatic cylinder in flat design and a housing with two integrated 
piston rod guidings and mountings at the front and the side. 
 
The retractable pin cylinder is fitted with an inductive set, which 
allows positioning to be controlled with inductive switches. 

2. Safety 

The retractable pin cylinder was not conceived as a full tool supplied 
ready for independent use and has therefore not been fitted with its 
own safety equipment. Only when it is correctly installed in a 
production system and a corresponding safety control system is 
added, will all safety requirements be met. 
 
Should any faults occur that place personnel at risk, the retractable 
pin cylinder is to be switched off immediately. Maintenance 
measures are only to be undertaken when the machine is at a 
complete standstill and by suitably qualified specialists. 
After maintenance work has been carried out, the protection devices 
are to be refitted in the correct way. 

3. Assembly of the retractable pin cylinder 

· The retractable pin cylinder is installed by means of four head 
cap screws on the front side of the cylinder area or on the 
housing sides. 

 

· The centering pin manufactured by the customer is secured in 
the piston rod receiver with a threaded pin M6X10 or a spring 
type straight pins. 

Caution: The retractable pin cylinder was not provided with 
means of adjustment. This must be taken into account when 
designing / manufacturing the consoles / braces. 

· Create supply of compressed air between pneumatic control and 
retractable pin cylinder (connections “N”). 

Caution: For fine adjustment of speed of positioning operation use 
of external regulating valves is recommended. 

A. Inductive limit switch set (T12) 

Set plug on socket “C” according to the electrical design of the 
pneumatic clamp (see circuit diagrams), and tighten. 

Caution: Operation with incorrect or too high voltage can lead to 
short circuiting and danger to personnel. 
Function control with integrated LED as follows: 

green ........ operation voltage 
yellow........ cylinder up 
red............ cylinder down  

4. Replacement of limit switch cartridge 

· Remove limit switch cartridge by releasing the screw “D”. 

· Set new limit switch cartridge and assemble. 

5.  Maintenance 

The retractable pin cylinder is fitted with a view to application in 
series production with low-maintenance bearings and guides. 
Because of the closed structure of the retractable pin cylinder no 
special maintenance is necessary. 
 

Caution: Damage can be caused to the retractable pin cylinder by 
cleaning with steam-jet or dry ice. 

 

 

„D“ 

„C“ 

„N“ 
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Appendix D. Linjärenhet 
 

Indragbar slidenhet med dubbla cylindrar 

  

Retractable Locating Pin / Slide Unit 
With double guide for offset pins, 60 mm stroke 

SZKD 63.5 BR3 
 

P0015183.EN.DOC   04.09.2014  Subject to technical modifications. 

 

 

www.tuenkers.de ¨ Tel.: +49 2102 4517-0 

 

 

When mounted 

pinned on one 

side only. 

Optional: 

With protection cover for guide rods. 

 

Compressive force  1500 N at 5 bar 

Tensile force: 1400 N at 5 bar 

Weight: approx. 4.5 kg  

Ø
8

H
7

/1
0

 d
e

e
p

 

M
8

/1
0

 d
e

e
p

 

Throttle check valves are not included in the scope 

of delivery. 

 

The guide rods may be used with connecting plates 

only. 

 

*Tolerance for dowel holes ± 0.02, for threaded 

holes ± 0.1. 

 

Medium: Air, max. 6 bar, operation permitted with 

oil-free air. 

Considerable contour for 

throttle check valves 

Ordering example: 

SZKD 63.5 BR3 x 60 T12 

 

SZKD 63.5 BR3:  Type 

                          60:  Stroke, further strokes  

  (e.g. 40 mm) on request 

                               T12: Sensing system 

 

Ordering example Tünkers sensing systems: 

...T00 Without sensing 

...T12 Inductive sensor 24 V, 1 output 

 with integrated LED’s 

6
0

 s
tr

o
k
e

 

4
0

 s
tr

o
k
e

 

The guide rods are 

turnable; the position 

must be set when 

mounted. 

Attention! Remove 

set screw and nut for 

the sensing system 

before turning the 

piston rods. 

Version A13 

Version A23 

M1 = 60 Nm 

M2 = 30 Nm 

Y 

X 

Tolerances at max. shear force 200 N: 
 

stroke 0 ± 0.03 
X stroke 60 ± 0.1 

stroke 0 ± 0.1 
Y stroke 60 ± 0.2 
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Appendix E. Hona 
 

Egenskaper 

 
Märke: Skankyo Oiless Industriell, INC 

Produkt: Guide bushing (borrbussning) 

Typ: SOBF d8 – D12 – L10 

 

Källa: https://sites.google.com/a/sankyo-oilless.com/sankyo-oilless-

english/download/ep_02#p01 

 

 

 
(sankyo-oilless.com) 

 

Bild på hona; Borrbussning 
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Appendix F. Hane 
 

 
 
(sankyo-oilless.com) 

 

Bild på hane; Styrtapp 

 


