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Projektet som rapporten avser har gjorts som ett examensarbete vid VBG Produkter AB 
i Vänersborg. Arbetet omfattar 10 poäng och ingår som avslutning i en 120 poängs 
Maskiningenjörsutbildning med COOP-inriktning vid Högskolan i Trollhättan-
Uddevalla. 

VBG Produkter AB tillverkar dragstänger för sammankoppling av dragbilar och släp. 
Den automatdragstång med variabel längd som företaget idag marknadsför skall ersättas 
med en ny. Projektet syftar till att ta fram förslag på låda och glappupptagningsenhet till 
den nya utformningen av automatdragstången.  

Den nya produkten skall med fördel kunna integreras med de befintliga detaljer som 
idag fungerar tillfredsställande och skall anpassas för produktion med de idag på 
företaget befintliga medlen. 

Förslag på utformning av lådan och glappupptagningsenheten läggs fram och analyseras 
samt ritningar och materialspecifikationer tas fram för de konstruktioner som bedöms 
bäst uppfylla de krav som ställs. Även en FMEA genomförs på de slutgiltiga förslagen. 

Den utformning på låda som framkom som den lämpligaste för vidare arbete är avsedd 
att användas tillsammans med befintliga detaljer som luftklockan och de bakre fästena.  
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This dissertation is based on a project carried out on behalf of VBG Produkter AB in 
Vänersborg, Sweden, as a part of the 120 credits education of mechanical engineering at 
the University of Trollhättan-Uddevalla. The time of the project spanned over 10 weeks. 

VBG Produkter AB is a manufacturer of drawbars for connecting trucks with trailers. 
The automatic drawbar of today is to be replaced and it is the aim of this project to 
engineer the box and the play absorber for the new product. 

Preferably the new construction can be integrated with the components which today 
works satisfying. And the new products should be designed for manufacturing in the 
current machine shop. 

A presentation is made of different designs of the box and the play absorber. The 
different suggestions are analysed and rated after how well they match the set up 
criteria’s.  Drawings of the highest rated suggestions are made and a FMEA is carried 
out. 

The box that in the end was presented as the one for further development is designed to 
fit both the air cylinder and the hinge brackets. 

7!18����� automatic drawbar 
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Rapporten som du håller i din hand har tillkommit efter många dagars arbete. Kanske 
har arbetet inte alltid varit målmedvetet eller hårt, men jag kan försäkra att timmarna i 
alla fall varit många. Med detta menar jag att projektrapporten inte endast är resultatet 
av 10 veckors arbete på VBG Produkters konstruktionsavdelning utan även tänkt att få 
representera slutet för min snart femton år långa skolgång.  

Därför skall jag nu ta tillfället i akt att i detta förord tacka alla dem som under resans 
gång kommit att påverka och inspirera mig. Jag kan inte nämna allas namn här, dels för 
att de skulle bli på tok för många, dels för att jag inte kommer ihåg er alla. 

Men några som jag ändå känner att jag måste lyfta fram är mina handledare Ragnvald 
Andersson, VBG Produkter AB, och Stig Ottosson, Högskolan i Trollhättan, för stödet 
under arbetet med mitt examensarbete, samt Mats Eriksson, Högskolan i Trollhättan, för 
all kritik och konstruktiva samtal som han bjudit på under de knappa 4 läsåren på HTU. 

Tack skall ni ha allihopa! 

Oscar Andersson 
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I Maskiningenjörsutbildningen på 120 högskolepoäng vid Högskolan i Trollhättan så 
ingår ett avslutande examensarbete omfattande 10 poäng. Det är som dokumentation av 
ett sådant examensarbete som denna rapport kommit till. Projektet den behandlar har 
genomförts under den tredje COOP-praktikperioden vid VBG Produkter AB i 
Vänersborg. Arbetet ingår där som en del i ett större produktutvecklingsprojekt. 

���� �����	
��

VBG Produkter AB i Vänersborg tillverkar bland annat dragstänger för samman-
koppling av släpvagnar och dragbilar. På marknaden finns en efterfrågan på dragstänger 
vars längd enkelt kan varieras utav användaren. Detta behov härstammar från 
exempelvis de redare som för lastbilar tar betalt per meter ekipage som skall skeppas. 
Om då föraren, innan färjan bordas, kan korta ner ekipaget med upp till 2000 mm så 
finns här ekonomiska vinster att göra. 

Företaget har idag en dragstång vars längd kan varieras mellan ett antal olika längder 
som kunden förutbestämt, en så kallad automatdragstång (se Bilaga 1 – ”Automat-
dragstång”). Dagens konstruktion är gammal och sedan den togs fram så har kraven på 
prestanda skärpts och nya krav har uppstått.  Krav som dagens konstruktion inte kan 
uppfylla. Därför startades ett projekt upp med uppgift att ta fram en ny generation av 
den så kallade Automatdragstången. Alltså det projekt i vilket detta arbetet utgör en del. 

���� �����

Syftet med examensarbetet är att lägga fram förslag på ny utformning av låda och glapp-
upptagningsenhet (se Bilaga 1 – ”Automatdragstång”) till den projektgrupp på företaget 
som är tillsatt att ta utveckla den nya generationen automatdragstång. 

���� ����

Målet med examensarbetet är att till projektgruppen lägga fram ett förslag på 
utformning av lådan och glappupptagningsenheter till den nya generationen 
Automatdragstång. Detaljerna skall presenteras med måttsatta ritningar, materialval 
samt skall även ha genomgått en konstruktions-FMEA. 

���� �����
�
�
����

Arbetet avgränsas till att gälla följande: 

• Om inga särskilda förutsättningar eller krav föreligger så skall alla plåtdetaljer 
konstrueras i materialet Domex 355 MCD. 
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• Inga hållfasthetsberäkningar har genomförts. Istället har kvalificerade 
bedömningar gjorts tillsammans med handledaren. 

• Den grupp som enligt VBG:s Kvalitetshandbok skall sättas samman för 
genomförandet av feleffektsanalysen (FMEA:n) kommer för detta arbetet endast 
att bestå utav en person. 

���� �	
����
�

Uppgiften bestod i att ta fram förslag till utformning av den låda vilken framdelen med 
dragöglan löper igenom och fixeras i. Fixeringen mellan låda och framdel sker med idag 
hjälp av en bult som trycks med en luftklocka ner i ett genomgående hål i framdelen. 
Fixeringen i denna enda punkt medför att framdelen och lådan kan glappa gentemot 
varandra. För att komma tillrätta med detta problem skall även ett förslag till glapp-
upptagningsenhet, som gärna integreras med lådan, tas fram. (se Bilaga 1 – ”Automat-
dragstång”). 

�� ������	��
�
���������������
�
Förutsättningarna under vilka produkten skall produceras bestäms med utgångspunkt 
från de maskiner och arbetskompetens som företaget idag redan är i innehav av. 
Samtidigt finns ett önskemål om att anpassa nykonstruktionen så att redan befintliga 
detaljer, som idag fungerar tillfredsställande, kan integreras och användas i denna. 
Riktlinjer för produktens montering och användning har också definierats. 

Utöver nämnda förutsättningar skall även följande punkter beaktas: 

• Produkten skall viktoptimeras. 

• Hänsyn skall tas till andra komponenter och funktioners utrymmesbehov. 

���� �����
��� ���!"���
�#����
�
�
��

Under utformningen av lådan och glappupptagningsenheten så har hänsyn tagits till de 
maskiner och den kompetens som idag redan finns inom företaget. Detta begränsar 
utformningen av plåtdetaljer till att kunna framställas genom laserskärning, bockning, 
svetsning och nitning. Möjligheter till håltagning med hjälp av robot finns, men ett 
sådant förfarande måste vara motiverat av höga toleranskrav. Rotationssymmetriska 
detaljer med höga precisionskrav kan framställas genom svarvning.  

���� $����%�����
��
�
�
��

De detaljer som idag, med gott resultat, används i VBG:s andra dragstångskoncept och 
med fördel därför också integreras i den nya produkten är luftklockan till Automat-
dragstången samt de bakre fästena till Multidragstången. 
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Utformningen av luftklockan ställer krav på fritt utrymme för montering på lådans 
översida. Överdelen skall även ha ett hål, diameter 110,5 mm, där en hylsa skall 
monteras. Hylsan, eller bulthuset, är till för att centrera låsbulten och är också den del 
som hindrar den från att röra sig i längdled då den är inkopplad i framdelen. Underdelen 
av lådan skall förses med ett hål, diameter 102 mm, koncentriskt med det övre. Här skall 
ett bussningsrör monteras för styrning av bulten då den är i sitt nedersta läge och 
sammankopplad med framdelen. Centrerat kring tidigare nämnda hål skall i överdelen 
en kvadratisk hålbild finnas. Den skall ha en delning på 110 mm och hålen skall vara 
genomgående och M10-gängade. (Se Bilaga 1 – ”Automatdragstång”). 

������ ������������

De bakre fästena ställer krav på innerhöjden av skänklarna. Då skänklarna monteras 
utanpåliggande av de bakre fästena såväl som utanpåliggande av lådan så ställer detta 
krav på lådans höjd. (Se Bilaga 2 – ”Multidragstång”). 

���� ��
����
��

Det är önskvärt att konstruktionen med glappupptagning och låda skall kunna fabriks-
monteras oberoende utav omkringliggande detaljer som till exempel skänklarna. Den 
skall heller inte vara beroende av de olika mått som den slutliga dragstången, monterad 
på släp, kan komma att få. Anledningen till detta önskemål är att det blir enklare lager-
hållning av produkten om inga varianter behövs. Samtidigt underlättas slutmonteringen 
av dragstången på släpvagnen då färre lösa detaljer måste sättas samman. En montering 
som kunden själv genomför. 

���� �
��
�
�
��

Det glapp som uppkommer mellan framdel och bakdel ska minimeras. Samtidigt kan det 
med fördel tas upp genom fjädring. På detta sätt kan fram och bakdel även i idealläget 
låtas spänna mot varandra med hjälp av någon sorts fjäderelement. Andra förut-
sättningar som finns för produkten är:  

• Enkel justering av glapp skall kunna ske med hjälp av vanligt förekommande 
verktyg. 

• Eventuella slitbackar ska enkelt kunna bytas ut med hjälp av vanligt före-
kommande verktyg och vara av ett miljövänligt material. 

• Glappupptagningsenheten skall med fördel utvecklas separerad från lådan för att 
kunna levereras som en separat reservdel. 
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De förslag som under arbetets gång tagits fram kommer här att presenteras med hjälp av 
beskrivande texter och bilder. Alla förslag till utformning av lådan har inte på bilderna 
kombinerats med alla varianter på glappupptagningen. 

���� &����

Alla olika modeller av lådor som tagits fram har eller ska förses med ett hål ovanifrån 
med en diameter på 110,5 mm och ett hål underifrån, koncentriskt med det övre, med en 
diameter på 102 mm. I hålen skall bulthus (övre) och bussningsrör (undre) monteras för 
styrning av låsningsbult för framdelen. Centrerat kring det övre hålet skall en kvadratisk 
hålbild med sidorna 110 mm också finnas. Hålen skall vara genomgående och M10-
gängade. 

������ ����������	�

Mycket enkel utformning av lådan som består av enbart två U-profiler som bockats av 
10 mm tjock plåt. Delarna fogas samman med hjälp av en kälsvets i underkant. På 
ovansidan har en förstärkningsplåt med flänsar för ökad styvhet svetsats fast. På samma 
sätt finns även en förstärkning på undersidan, denna är dock inte försedd med några 
flänsar. Skänklarna skall monteras utanpåliggande av lådan som vänds så att klockans 
infästning hamnar i framändan.  
(Se Bilaga 3 – ”Låda enkel”). 

������ ����������

Lådan byggs upp av en överdel och en underdel som i framändan sammanfogas genom 
svetsning med hjälp av de nedåtbockade flänsar som överdelen försetts med. Skänklarna 
skall sedan monteras innanpåliggande av över och underdelen och dras fast med hjälp av 
ett bultförband. För att en tillräcklig förspänningskraft skall kunna uppnås utan att lådan 
och skänklarna ger vika så skall inuti skänklarna en distans monteras. Denna detalj skall 
vara så lång att den når till framkant av flänsarna på överdelen. I framändan monteras 
glappupptagningsenheten fast i både distansen och överdelens fläns för att på detta sätt 
öka konstruktionens styvhet i horisontalled.  
(Se Bilaga 4 – ”Låda lös”). 

������ �������������������

Lådan består av över och underdel, båda lösa. De monteras på utsidan av skänklarna för 
att hålla ihop lådan och medge monteringen av luftklockan och de till den tillhörande 
detaljerna. Inuti skänklarna monteras distanserna för att inte skänklar och över och 
underplåtarna skall ge vika för förspänningskraften i skruvförbandet. 



� ���������	
�����������������������
���������������������������������������
�

 5 

Distanserna är smidda och försedda med förstärkningsflänsar i höjdled för att detaljen 
inte skall svikta vid montering i skänkeln. I framändan har distanserna gjorts högre för 
att kanterna skall komma i nivå med överkanten på skänkeln. Detta för att överplåten 
skall sticka utanför skänkeln och i framändan fixeras med bult gentemot distansen. 
(Se Bilaga 5 – ”Låda smidesdistans”). 

������ ������������ �

Lådan byggs upp utav två stycken bockade plåtprofiler där ämnena laserskurits ur 6 mm 
tjock plåt. Underdelens kanter som bockats upp har försetts med små klackar och över-
kanten med slitsar. Klackarna och slitsarna skall tillsammans styra delarna rätt i 
förhållande till varandra innan sammanfogning. 

Svetsning sker i ovanifrån genom slitsarna i överdelen och med en kälsvets i underkant. 
Utanpå lådan skall sedan skänklarna monteras tillsammans med utanpåliggande 
förstärkningar för infästning av luftklockan. 

Förstärkningarna är endast två plåtstycken, anpassade för dagens klocka, på vilka det i 
framkant har bockats upp flänsar för att öka styvheten i lådan.  
(Se Bilaga 6 – ”Låda krysstag”). 

����!� �������	������

Överdelen av lådan är en profil med nedbockade längsgående flänsar som skall vila mot 
underdelens övre yta. Där kommer de två delarna att svetsas samman med en kälsvets. 
Inuti lådan står ett stöd som innan sammanfogningen mellan över och underdel svetsats 
fast i överdelen. Den kommer sedan att svetsas fast i underdelen igenom öppningarna i 
ändarna på lådan samt öppningen mitt på överdelen. 

Upphöjningarna som ligger längs bockningsradien uppkommer vid bockning då 
verktyget inte får tag i det materialet och de kommer därför inte böjas utan följa flänsens 
riktning. 

Lådan kommer att monteras med bultförband inuti skänklarna utan någon utanpå-
liggande förstärkning. Luftklockan med låsbulten kommer därför att monteras direkt på 
lådans överdel.  
(Se Bilaga 7 – ”Låda slitsad”). 

����"� ������#�	�$������

Konstruktionen av lådan är uppbyggd av en överdel, en underdel samt fyra stycken stöd. 
Överdelen har försetts med flänsar i framkant och bakkant samt ytterligare en i urtaget i 
mitten för att göra konstruktionen styvare. Underdelen har utformats på ett liknande sätt 
dock med skillnaden att flänsen i mitten utelämnats. Delarna binds samman av de fyra 
stöden som svetsas fast i både över och underdel. Lådan skall monteras liggande inne i 
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skänklarna med infästningen för luftklockan framåt.  
(Se Bilaga 8 – ”Låda Helsvetsad”). 

���� '��""	""���
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De förslag till glappupptagningsenheter som tagits fram har alla försetts med en 
fjädrande funktion för att kunna ge en spännkraft även då framdel och låda befinner sig i 
idealt läge till varandra. Den funktionen har åstadkommits på två olika sätt som kommer 
att presenteras nedan. 

������ #�	�������		�����%�����

En hylsa som från den plana änden har försetts med M55 gänga invändigt. Hylsan sitter 
fastsvetsad i lådans sida så att den vinklade yta följer framdelens sidor på cirka 2 mm:s 
avstånd, framdelens profil kan ses i bilaga 13 – ”Framdel sned profil”. I hylsan ligger en 
plastcylinder som styrs av två i hylsan sittande rörpinnar. På cylindern ligger en 
avlastningsbricka och ovanpå den en tallriksfjäder. Överst monteras, i M55-gängan, en 
plugg som via fjädern och brickan pressar cylindern mot framdelen. Den vinklade 
nederytan av cylindern ska ligga an mot framdelens yttersida och fungerar som slitklack. 
Ritning på detaljen kan ses bilaga 14 – ”Glappupptagning sned” samt monterad på låda i 
bilaga 4 – ”Låda lös”. 

Konstruktionen kan även användas för att ta upp vertikalt glapp om cylinderns och 
hylsans vinklade ytor istället görs helt plana för att bättre passa mot framdelens övre 
ytor. 

������ #�	������ �����	������

I detta förslag så har samma principer som tidigare gällande infästningen och pluggens 
utformning tillämpats. Skillnaden ligger i att tallriksfjädern, avlastningsbrickan och 
cylinder ersatts av ett cylindriskt gummielement som agerar som både fjädrande element 
och slitklack. Dess nederyta är plan då den är anpassad till framdel enligt ritning bilaga 
15 – ”Framdel rak profil” och kan även därför utnyttjas vertikal glappupptagningsenhet 
utan några modifieringar. Ritning av detaljen redovisas i bilaga 16 – 
”Glappupptagningsenhet (hor.)” och kan ses monterad på låda i bilaga 7 – ”Låda slitsad”  
och bilaga 8 – ”Låda helsvetsad”. 

������ &
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I över och underdelen av lådan tas två stycken kvadratiska hål ut mitt över framdelens 
kanter. I hålen placeras två gummielement, utanpå dem ligger sedan ett mothåll som 
sitter fast i lådan med två stycken vagnsbult och muttrar. Muttern dras åt mot mothållet 
som pressar gummielementen mot framdelen.  
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Konstruktionen är avsedd att användas för glappupptagning i vertikalled. Den skall 
också användas både på över och undersidan för att kunna ställa framdelens vinkel 
gentemot lådan. Bild på detaljen finns i bilaga 9 – ”Mothåll med gummielement” samt 
den kan ses monterad på låda i bilaga 7 – ”Låda slitsad” och bilaga 8 – ”Låda 
helsvetsad”. 

������ &
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Samma konstruktion som tidigare används. Dock så byts gummielementet ut mot en 
betydligt hårdare plast som enbart skall fungera som slitklack mot framdelen. Mellan 
mothållet och muttrarna monteras tallriksfjädrar för att kompensera för den fjädrande 
funktionen som försvinner vid bytet av gummielementen.  
(Se Bilaga 10 – ”Mothåll med tallriksfjädrar”) 

�� �
����
De förslag till lösningar och modeller som presenterades i tidigare kapitel kommer här 
att analyseras. För och nackdelar som kommer tas upp är till exempel montering, vikt 
och framställning 

���� &����(�)
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Mycket enkel utformning av låda, konstruerad för att skänklarna skall monteras 
utanpåliggande. Detta medför en enkel montering för kund då skänklar och låda skal 
monteras på släpet. 

Materialet av vilket de båda profilerna har tillverkats är tjockt och inga urtag har gjorts 
för att minska vikten. Konstruktionen av lådan kommer därför att bli tung. 

Då det endast finns vertikalt stöd i lådans ytterkanter så kommer materialet däremellan 
svikta på grund av förspänningen i det bultförband som skänklarna kommer att dras fast 
i lådan med. 

���� &����(�&*��

Skänklarnas montering mellan distanserna och över och underdelarna leder till att 
lådans utsträckning bakåt begränsas. Avståndet mellan klockan och glappupptagning-
senheterna blir då kort och detta kommer att påverka lådans egenskaper vid belastning. 
Det tunna materialet och inga förstärkningsflänsar medför att lådan inte kommer att bli 
särskilt styv. Något som är speciellt viktigt i området kring klockans infästning. 
Samtidigt så leder de små yttermåtten och det tunna materialet till en låg vikt på 
konstruktionen. 

Distanserna som används i konstruktionen är komplicerade att tillverka med den 
bockning som måste genomföras. De i distansen genomgående hålen kommer även 
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under bockningen att ändra form och ett jämnt resultat kommer att bli svårt att uppnå.  
Detta försvårar monteringen av bultförbandet vid fastsättning av skänklarna. 

���� &����(�!���������
��

Infästningen för lådan har flyttats framåt, på detta sätt har glappupptagningsenheternas 
hävarm kring centrum för infästningen av klockan förlängts. Detta leder att lådan bättre 
klarar av belastningar. Med distanser i smidesjärn och de långa över och underplåtarna 
så kommer vikten av lådan blir hög.  

Kundens montering av lådan försvåras av att alla detaljer skall dras ihop med 
bultförbandet för skänklarna. Detta minskar dock samtidigt monteringsbehovet i fabrik. 

Distanserna kräver bearbetning efter smidning. Detta för att få de genomgående hålen 
för bultarna. Det krävs också att över och underytorna bearbetas för att få dem plana 
eftersom det är mot dem som skänklarna kommer dras fast. Skulle då ytorna vara sneda 
så skulle över och underplåtarna svikta och det skulle påverka bultförbandets 
förspänning negativt. 

���� &����(�+��������

Lådan har i var längsgående ytterkant försetts med två vertikala stöd, ett på var sida av 
hålen avsedda för bultförbandet. En sådan utformning ger fördelaktiga egenskaper för 
bultförbandet som de utanpåliggande skänklarna kommer monteras fast med. 

Flänsarna i lådans bakända och på förstärkningen gör att konstruktionen uppträder 
styvare vid belastning. Störst inverkan har det mot buckling av ytorna mellan bult-
förbanden. 

De bockade detaljerna har urtag för att minska den totala vikten av konstruktionen. 
Samtidigt har ett material lämnats i ett kors över urtagen för att bibehålla lådans 
vridstyvhet. Vikten har med hjälp av Mechanical Desktop beräknats till 28,6 kg. 

Över och underdelarna är avpassade för att enkelt kunna svetsas samman med en 
kälsvets på undersidan och svetsar i slitsarna på översidan. Avvikelser i bocknings-
vinklarna kan dock ställa till problem då underdelen skall passas in i överdelen. 
Underdelen som på de uppbockade flänsarna är försedd med klackar och kan på grund 
av detta heller inte skjutas i framdelen framifrån eller bakifrån. 

Längden mellan klockan och glappupptagningen är cirka 25 mm längre än lådan till 
dagens automatdragstång. Men eftersom lådan monteras innanpåliggande i skänklarna 
så finns det inget som hindrar att avståndet mellan de fästpunkterna kan göras ännu 
längre. 
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Godstjockleken i lådans ytterhölje tillsammans med flänsarna i fram och bakkant samt 
flänsen i mitten gör lådan styv mot buckling. Underdelen har förberetts med hål för 
fastsvetsning av bussningsröret. På samma sätt har överdelen har även försetts med hål 
för bulthuset och hålbilden som krävs för montage av luftklockan. 

Slitsarna i överdelen medför att upphöjningarna reser sig under bockningen av över-
delen. De tillsammans med de två vertikala stöd som svetsas fast inuti lådan ger goda 
egenskaper för det bultförband som skänklarna kommer att fästas med. De vertikala 
stöden utnyttjas även som fästpunkt utav de horisontala glappupptagningsenheterna. 
Upphöjningarna är dock så smala att viss risk finns att de pressas in i bultspåren på 
skänklarna då de monteras ihop. Bultförbandet kommer då tappa förspänning och risken 
finns att hela konstruktionen med skänklar, låda och framdel kollapsar under belastning. 

Urtag har gjorts i sidan på lådan samt ovanpå och under. Detta har gjorts för att reducera 
lådans totalvikt. Samtidigt utnyttjas urtagen för att komma åt att svetsa fast stöden på 
insidan av lådan. Vikten av konstruktionen bestämdes till 24,7 kg. 

Lådan har förövrigt samma mått mellan klocka och glappupptagningsenheterna som 
ovan nämnda Låda – Krysstag. 

��,� &����(�-����������

Denna låda är utformad på samma sätt som tidigare nämnda ”Låda – Slitsad” med vissa 
små skillnader: 

• Flänsen i mitturtaget på bottenplåten är borttaget för att spara vikt. 

• De nedbockade sidoflänsarna har ersatts av ett extra stöd. Det innebär en 
reducering av tjockleken i sidorna med 2 mm. 

• Hålen för bultförbanden har försetts med ytterligare ett mellan grupperna om tre 
hål. 

• Vikten beräknades i Mechanical Desktop till 24,8 kg 
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Glappupptagningsenheten består utav sju lösa delar: Hylsa, cylinder, avlastningsbricka 
tallriksfjäder, plugg och två stycken rörpinnar. Eftersom en plan cylinders rotation inte 
behöver styras så kan antalet detaljer minskas med två vid en sådan utformning av 
enheten. Vikten av detaljerna i utförandet med vinklad cylinder och rörpinnar 
beräknades till 0,53 kg. 

Problem som kan uppstå under användandet av den vinklade utformningen  av glapp-
upptagningsenheten:  
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• Slitage av cylindern orsakat av de två rörpinnarna som skall hindra den från att 
vrida sig i hylsan.  

• Tallriksfjädern och avlastningsbrickan kan eventuellt kilas fast i hylsans 
innergängor då en kraft anbringas av pluggen. 

• Fastsättningen av glappupptagningsenheten blir ömtålig för slag om den endast 
fästs i en punkt. 

• Lösningen får ett högt inbyggnadsmått och har en ytterdiameter på 59 mm. 
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Antalet delar är här reducerat till tre: Hylsan, pluggen och gummielementet. Samtidigt 
som dess totala vikt hamnar på 0,17 kg. 

Egenskaperna hos gummit kan variera mycket och försämras under de förhållanden som 
det kommer att utsättas för. Till exempel kan här nämnas extrema temperaturer, vatten, 
vägsalt och oljor. 

Problem som kan uppstå under användandet av en sådan utformning av glapp-
upptagningsenheten: 

• Fastsättningen av glappupptagningsenheten blir ömtålig för slag om den endast 
fästs i en punkt. 

• Lösningen får ett högt inbyggnadsmått och har en ytterdiameter på 59 mm. 
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Konstruktionen består utav tre delar förutom de som krävs för montering på lådan. 

Glappupptagningsenhetens utseende medför att slitklackarnas (gummielementens) höjd 
begränsas och därmed minskas utbytningsintervallen på grund av slitage.  

Samtidigt påverkas gummielementets egenskaper mycket och de kan försämras under de 
förhållanden som det kommer att utsättas för. Till exempel kan här nämnas extrema 
temperaturer, vatten, vägsalt och oljor 
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Antalet detaljer konstruktionen består av är fem stycken, ej räknat de som krävs för 
montering. 

Inbyggnadsmåtten ökar då, jämfört med tidigare nämnda konstruktion, tallriksfjädrar 
skall monteras på bulten. 

Hårdare slitklackar medför större risk för buckling och uppkomst av en midja på 
framdelen. 
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De olika konstruktionerna av lådan och glappupptagningsenheten kommer i detta kapitel 
värderas och de slutgiltiga förslagen för eventuellt vidare arbete skall utses. Lådorna och 
glappupptagningsenheterna kommer att behandlas och presenteras  separat. 

���� &����

För att ur de sex konstruktionsförslagen kunna urskilja den eller de som bäst lämpar sig 
för att användas för vidare utveckling av en hel automatdragstång så har främst följande 
aspekter beaktats: 

• Hållfasthet. 

• Den färdiga produktens vikt. 

• Tillverkning och montering. 

En genomgång av förslagen ger vid handen att de tre första ”Låda – Enkel”, ”Låda – 
Lös” och ”Låda – Smidesdistans” alla kan strykas från listan av intressanta förslag. De 
kan vart och ett strykas på grund enkla anledningar: ”Låda – Enkel” är för tung. ”Låda – 
Lös” kommer inte att hålla för belastningen och ”Låda – Smidesdistans” kommer med 
sin smidning och efterbearbetning bli för dyr att tillverka. 

Kvar har vi då de tre alternativen ”Låda – Krysstag”, ”Låda – Slitsad” och ”Låda – 
Helsvetsad”. Bilderna i bilagorna avslöjar att de tre förslagens utformning gentemot 
skänklar och framdelen är mycket lika  Men med risken att upphöjningarna i kanten på 
”Låda – Slitsad” pressas in i skänklarnas bultspår och konstruktionen kollapsar så kan 
även detta förslag läggas åt sidan. 

Enligt analysen så är viktdifferensen mellan de två kvarvarande förslagen liten, men 
med ändå en tydlig skillnad till nackdel för ”Låda – Krysstag”. Detta tillsammans med 
behovet av förstärkningar monterade utanpå skänklarna och de problem som kan uppstå 
med bockningsvinklarna ger ändå vid handen att även detta förslag bör läggas åt sidan. 

Den utformning på låda som då skall kvarstår som den lämpligaste för vidare arbete är 
”Låda – Helsvetsad”. Alltså förslaget som bestod av en överdel och en underdel som 
sammanfogats med svetsar via två par av vertikala stöd, se figur, bilaga 6. 

���� '��""	""���
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Det som kom att avgöra valet av horisontell glappupptagningsenhet i utförandet med 
hylsa är antalet detaljer samt vikten av konstruktionen. Det alternativ som då visade sig 
vara det bäst lämpade var ”Glappupptagningsenhet – Hylsa med gummielement” för 
användning av horisontell glappupptagning. 

Valet av vertikal glappupptagningsenhet står på grund av det tidigare valet mellan att 
använda samma konstruktion eller någon av de andra: ”Glappupptagningsenhet – 
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Mothåll med gummielement” eller ”Glappupptagningsenhet – Mothåll med 
tallriksfjäder”. 

Ett problem som uppkommer om ”Glappupptagningsenhet – Hylsa med gummielement” 
skall användas även för att ta upp det vertikala glappet är att hylsan endast får en 
infästningspunkt. Därmed blir den också känslig för slag och annan yttre kraftpåverkan 
och kan därför inte rekommenderas i detta fall.  

Det som skiljer de två kvarvarande varianterna åt är antalet ingående komponenter, 
inbyggnadsmåtten samt risken för uppkomst av midja på framdelen. Vid beaktande av 
dessa faktorer så faller valet av vertikal glappupptagningsenhet på konstruktionen 
”Glappupptagningsenhet – Mothåll med gummielement”. 
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Till de i konstruktionen ingående detaljerna som skall tillverkas i gummi skall 
materialet polyesteruretan med en hårdhet på 70° Shore A användas. Valet av material 
grundas på information hämtad från UW-ELAST:s bok ”Materialkunskap” [1]. 

Då inga särskilda krav föreligger kommer alla detaljer konstruerade av plåt tillverkas i 
materialet Domex 355 MCD. 

"����� )��	%	���
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Ritningar har tagits fram till alla föreslagna konstruktioners ingående detaljer. Samt att 
detaljlistor över lådan och glappupptagningsenheterna har upprättats. Allting presenteras 
i bilagorna 11-12, 16-22 och 25-27. Varje bilagas innehåll specificeras i listan nedan: 

• Bilaga 11: Detaljlista: ”Låda”. 

• Bilaga 12: Detaljlista: ”Glappupptagningsenhet (hor.)”. 

• Bilaga 16: Sammanställningsritning ”Glappupptagningsenhet (hor.)”. 

• Bilaga 17: Ritning ”Hylsa”. 

• Bilaga 18: Ritning ”Plugg”. 

• Bilaga 19: Ritning ”Cylinder”. 

• Bilaga 20: Ritning ”Stöd”. 

• Bilaga 21: Ritning ”Mothåll”. 

• Bilaga 22: Ritning ”Gummielement”. 
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• Bilaga 25: Sammanställningsritning ”Låda”. 

• Bilaga 26: Ritning ”Överdel”. 

• Bilaga 27: Ritning ”Underdel”. 

,��� ��)��

FMEA:n har genomförts enligt de instruktioner som finns att hitta i VBG-Produkter:s 
kvalitetshandbok [2]. Rapporten som instruktionerna kräver har placerats i bilaga 23 – 
”FMEA-rapport samt matriserna presenteras i bilaga 24 – ”FMEA-matris”. 

Som det står att läsa i FMEA-rapporten så skall åtgärder rekommenderas för alla 
felorsaker där allvarlighetsgraden bedöms vara högre än 6, alltså risk för personskada, 
eller där risktalet uppgår till minst 100 (RPN>100). De felorsaker som uppfyller ett eller 
båda av de kriterierna är följande: 

• Felskuren gänga i infästning för klockan, RPN=108. (Se rad 5, sid. 1, bilaga 24). 
Föreslagen åtgärd: Tillverkningskontroll. 

• Felskuren innergänga i hylsan, RPN=108. (Se rad 2, sid. 5, bilaga 24). Föreslagen 
åtgärd: Tillverkningskontroll. 

• Felskuren yttergänga på pluggen, RPN=108. (Se rad 7, sid. 5, bilaga 24). Föreslagen 
åtgärd: Tillverkningskontroll. 

• Bucklad överdel, RPN=108. (Se rad 7, sid. 6, bilaga 24). Föreslagen åtgärd: 
Provning samt åtgärd vid eventuell problemuppkomst. 

• För kort avstånd mellan luftklocka och glappupptagningsenhet, S=7. (Se rad 12, sid. 
6, bilaga 24). Föreslagen åtgärd: Provning samt åtgärd vid eventuell 
problemuppkomst. 

• För korta svetsar mellan stöd och överdel/underdel, S=7, RPN=105. (Se rad 13, sid. 
6, bilaga 24). Föreslagen åtgärd: Provning samt åtgärd vid eventuell 
problemuppkomst. 

De problem som lyfts fram i FMEA:n angående felskurna gängor skall med gott resultat 
kunna elimineras med hjälp av de föreslagna åtgärderna. Om fel uppstår på grund av 
någon av de tre övriga där ”Provning samt åtgärd vid eventuell problemuppkomst” 
föreslagits som åtgärd kan det krävas betydande omkonstruktion eller nykonstruktion av 
detaljerna. Därför läggs inga åtgärdsförslag fram utan att först en provning genomförts. 
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1 Dr. Folke Johansson. 1994. ���������
������ Skövde: Strokirks Tryckeri AB. 

2 .!�����������%��. VBG-Produkter AB 

 

Munkenberg, E-L. 1998. 3����������!�����*�4�����
�����������2���������������� 
HTU Teknik. 
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VBG PRODUKTER AB
Vänersborg

Bilaga 11

DETALJLISTA - PART LIST

Detalj nr. /   
Part no.

Benämning Name
Antal / 

Number
Anmärkning / Mark

Inget VBG nr. Överdel Upper plate 1 Ritn. bilaga 24

Inget VBG nr. Underdel Lower plate 1 Ritn. bilaga 25

Inget VBG nr. Stöd Support 2 Ritn. bilaga 18

Inget VBG nr. Glappupptagning Play absorber 2
Ritn. bilaga 14,              
DL bilaga 10

Inget VBG nr. Mothåll Dolly 2 Se bilaga 19

Inget VBG nr. Gummielement Rubber pad 4 Se bilaga 20

Inget VBG nr. Vagnsbult Bolt 4 M12x35 DIN 603

Inget VBG nr. Sexkantsmutter Hexagon Nut 4 M12 DIN 555

Inget VBG nr. Bricka Washer 4 Bricka 14 DIN 126

ÄM-nummer:        
Modification no:

Upprättad av:                                
Made by:

Godkänd:   
Checked:

Sign.

Datum: 
Date: OA

Benämning / Name:

Låda
Datum / Date: Skede:

A
Nummer: Utgåva:

a

030306
Blad:
No. pages:



VBG PRODUKTER AB
Vänersborg

Bilaga 12

DETALJLISTA - PART LIST

Detalj nr. /   
Part no.

Benämning Name
Antal / 

Number
Anmärkning / Mark

Inget VBG nr. Hylsa Casing 1 Ritn. bilaga 15

Inget VBG nr. Plugg Plug 1 Ritn. bilaga 16

Inget VBG nr. Cylinder Cylinder 1 Ritn. bilaga 17

ÄM-nummer:        
Modification no:

Upprättad av:                                
Made by:

Godkänd:   
Checked:

Sign.

Datum: 
Date: OA

Benämning / Name:

Glappupptagningsenhet (hor.)
Datum / Date: Skede:

A
Nummer: Utgåva:

a

030306
Blad:
No. pages:
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Förutsättningar för FMEA-arbetet beslutades vara: 
 

• Omfattning och funktioner är definierade 
• FMEA-rutin 01-105200d enligt Kvalitetshandboken 

 
!��������	��������	�����
�
FMEA-arbetet skall omfatta följande detaljer med respektive angivna funktioner: 
 
 �#��$� � � �%&'#(!&�
 
)*������ � � Infästning klocka 
   Infästning bulthus 
   Längdbestämmande 
   Breddbestämmande 
   Styrning vertikal glappupptagning 
   Flänsen ger styvhet till lådan 
   Höjdbestämmande�
 
%�������� � � Infästning bussningsrör 
   Längdbestämmande 
   Breddbestämmande 
   Styrning vertikal glappupptagning 
   Flänsen ger styvhet till lådan 
   Höjdbestämmande�
�
+��� � � Infästning horisontell glappupptagning 
   Höjdbestämmande 
   Vridstyvhet låda 
   Lastöverförare�
�
�	����� � � Pressa fast gummielement 
   Bulthålbild�
�
,����������� � Fixera framdel 
   Slitage 
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-.���� � � Styra cylinder�
� � � Lastöverförare 
�
������ � � Pressa cylinder�
�
/.������� � � Fixera framdel 
   Slitage�
�
����������������������������� Styra framdel 
   Låsa framdel i längdled 
   Infästning av skänklar 
   Ta upp sidokraft 
�
,��������������0�	��1�
�
,��������������0*���1�
�
�
2�����������������
 
Felintensitet (Po), allvarlighetsgrad (S) och upptäcktssannolikhet bedöms enligt FMEA-rutin 01-
105200d, sidan tre, i Kvalitetshandboken. 
 
3��	�������	���*���"������
�
Åtgärder rekommenderas för felorsaker där allvarlighetsgraden bedöms innehålla skaderisk (S>7) 
eller där risktalet uppgår till minst 100 (RPN>100). 
 
����4������
 
Se bilaga 24. 



FMEA Låda och glappupptagn3.xlsÖverdel Bilaga 24
sid 1/6

FMEA- FELEFFEKTANALYS

Artikelnummer Benämning Ritningsnummer

Överdel Sida (1/6)

Datum Utfärdad av Projekt Deltagare

2003-03-17 OA

ARTIKEL FELKARAKTERISTIK GRADERING ÅTGÄRD-STATUS

Benämn. Funktion Feltyp Felorsak Feleffekt på komponent Po S Pd RPN Rekomenderad åtgärd Beslutad åtgärd Po S Pd RPN Ansvar avd./sign

Överdel Infäst. Klocka Delning hål Toleransfel Mont. Klocka omöjl. 5 6 3 90

Felbearbetad Mont. Klocka omöjl. 5 6 3 90

Plac. hålbild Toleransfel Mont. Klocka omöjl. 5 6 3 90

Felbearbetad Mont. Klocka omöjl. 5 6 3 90

Gängfel Felskuren gänga Mont. Klocka omöjl. 6 6 3 108 Tillverkn. kontroll

Infäst. Bulthus Geom. Hål Felskuret ämne Mont. Bulthus omöjl. 2 6 1 12

Plac. Hål Felskuret ämne Ocentrerat Bulthus 2 6 4 48

Längdbest. Längd Felskuret ämne Felaktig lådlängd 2 2 6 24

Felaktig bockning Felaktig lådlängd 6 2 6 72

Breddbest. Bredd Felskuret ämne Felaktig lådbredd 2 4 5 40

Styrn. Vert. 
Glappuppt. Placering hål Toleransfel Ocentrerad Glappuppt. 2 5 5 50

Felskuret ämne Mont. Glappuppt. Omöjl. 2 6 3 36

Geom. Hål Felskuret ämne Mont. Glappuppt. Omöjl. 2 6 3 36

Fläns. Styvhet 
låda Geom. Fläns Bockning Förändrad styvhet 4 3 6 72

Felskuret ämne (längd) Förändrad styvhet 2 3 6 36

Felskuren fläns (plac.) Osymmetrisk styvhet 5 3 3 45

Höjdbest. Tjocklek Dimensioneringfel Buckling 3 6 3 54



FMEA Låda och glappupptagn3.xlsUnderdel Bilaga 24
sid 2/6

FMEA- FELEFFEKTANALYS

Artikelnummer Benämning Ritningsnummer

Underdel Sida (2/6)

Datum Utfärdad av Projekt Deltagare

2003-03-17 OA

ARTIKEL FELKARAKTERISTIK GRADERING ÅTGÄRD-STATUS

Benämn. Funktion Feltyp Felorsak Feleffekt på komponent Po S Pd RPN Rekomenderad åtgärd Beslutad åtgärd Po S Pd RPN Ansvar avd./sign

Underdel
Infäst. 
Bussningsrör Geometri hål Felskuret ämne Mont. Bussn.rör omöjl. 2 6 3 36

Placering hål Felskuret ämne Ocentrerat Bussn.rör 2 6 4 48

Längdbest. Plac. hålbild Felskuret ämne Felaktig lådlängd 2 6 3 36

Felakig bockning Felaktig lådlängd 4 2 4 32

Breddbest. Bredd Felskuret ämne Fealktig lådbredd 2 6 4 48

Styrn. Vert. 
Glappuppt. Placering hål Toleransfel Ocentrerad Glappuppt. 5 4 4 80

Felskuret ämne Mont. Glappuppt. Omöjl. 2 5 4 40

Geom. Hål Felskuret ämne Mont. Glappuppt. Omöjl. 2 5 5 50

Fläns. Styvhet 
låda Geom. Fläns Bockning Förändrad styvhet 4 3 6 72

Felskuret ämne Förändrad styvhet 2 3 6 36

Placering fläns Osymmetrisk styvhet 5 3 3 45

Höjdbest. Tjocklek Dimensioneringfel Buckling 3 6 3 54



FMEA Låda och glappupptagn3.xlsStöd Bilaga 24
sid 3/6

FMEA- FELEFFEKTANALYS

Artikelnummer Benämning Ritningsnummer

Stöd Sida (3/6)

Datum Utfärdad av Projekt Deltagare

2003-03-17 OA

ARTIKEL FELKARAKTERISTIK GRADERING ÅTGÄRD-STATUS

Benämn. Funktion Feltyp Felorsak Feleffekt på komponent Po S Pd RPN Rekomenderad åtgärd Beslutad åtgärd Po S Pd RPN Ansvar avd./sign

Stöd
Infäst. Hor. 
Glappuppt. Geom. Hål Felskuret ämne Mont. Glappuppt. Omöjl. 2 4 1 8

Placering hål Felskuret ämne Ocent. Glappuppt. 2 2 5 20

Toleransfel Ocent. Glappuppt. 3 2 5 30

Höjdbest. Höjd Felskuret ämne Felaktig lådhöjd 2 5 6 60

Osymmetrisk Felskuret ämne Ojämn lådhöjd 2 5 6 60

Vridstyvhet 
låda Tjocklek Dimensioneringsfel Brott 5 6 2 60

Lastöverförare Tjocklek Dimensioneringsfel Brott 5 6 2 60



FMEA Låda och glappupptagn3.xlsGlappuppt (vert.) Bilaga 24
sid 4/6

FMEA- FELEFFEKTANALYS

Artikelnummer Benämning Ritningsnummer

Glappupptagning (vertikal) Sida (4/6)

Datum Utfärdad av Projekt Deltagare

2003-03-17 OA

ARTIKEL FELKARAKTERISTIK GRADERING ÅTGÄRD-STATUS

Benämn. Funktion Feltyp Felorsak Feleffekt på komponent Po S Pd RPN Rekomenderad åtgärd Beslutad åtgärd Po S Pd RPN Ansvar avd./sign

Mothåll
Pressa fast 
gummielement Längd Felskuret ämne

Fel anliggn. Mot 
Gummielement 2 4 6 48

Bredd Felskuret ämne
Fel anliggn. Mot 
Gummielement 2 4 6 48

Plac. hålbild Felplacerad bockning
Fel anliggn. Mot 
Gummielement 4 4 4 64

Sviktar under belastning 4 3 4 48

Höjd Felskuret ämne Sviktar under belastning 2 3 4 24

Felplacerad bockning Sviktar under belastning 4 3 4 48

Bulthålbild Hålplacering Felskuret ämne Ocentrerad placering 2 3 5 30

Hålgeometri Felskuret ämne Felaktig montering 2 3 5 30

Gummi-
element Fixera framdel Fjädring För mjukt material Glapp 5 4 3 60

För hårt material
Förl. Av stång omöjl. vid 
midja på framdel 5 4 3 60

Slitage Material Låg slittålighet Täta utbytesintervall 5 3 3 45

Hög slittålighet Stort slitage framdel 5 3 3 45

Glappuppt 
(vert.) Glappred. Fjädring Mjukt gummi Glapp 2 2 6 24

Hårt gummi Orsaka midja på framdel 1 4 6 24

Till. variation  
framd. bredd Fjädring Hårt gummi Nyper fast i midja 2 6 6 72



FMEA Låda och glappupptagn3.xlsGlappuppt. (hor.) Bilaga 24
sid 5/6

FMEA- FELEFFEKTANALYS

Artikelnummer Benämning Ritningsnummer

Glappupptagning (horisontell) Sida (5/6)

Datum Utfärdad av Projekt Deltagare

2003-03-17 OA

ARTIKEL FELKARAKTERISTIK GRADERING ÅTGÄRD-STATUS

Benämn. Funktion Feltyp Felorsak Feleffekt på komponent Po S Pd RPN Rekomenderad åtgärd Beslutad åtgärd Po S Pd RPN Ansvar avd./sign

Hylsa Styra cylinder Innerdiameter Felsvarvad
Fjädr.funk. på cylindern 
försvinner 2 4 6 48

Innergänga Felskuren Gängor till plugg passar ej 3 6 6 108 Tillverkn. kontroll

Plac. hålbild Fel ämne Montering i stöd omöjlig 0

Lastöverförare Godstjocklek Felsvarvad Kollaps 2 5 6 60

Plugg Pressa cylinder Diameter Felsvarvad Montering i hylsa omöjlig 2 6 6 72

Yttergänga Felskuren Montering i hylsa omöjlig 3 6 6 108 Tillverkn. kontroll

Cylinder Fixera framdel Fjädring För mjukt material Glapp 5 4 3 60

För hårt materila Förl. Av stång omöjl. 5 4 3 60

Slitage Material Låg slittålighet Täta utbytesintervall 5 3 3 45

Hög slittålighet Stort slitage framdel 5 3 3 45

Glappuppt 
(hor.)

Sammanbinda 
vert. stöd Diameter Fel ämne Ej monterbar 2 4 1 8

Längd Fel bearbetad Ej monterbar 3 4 1 12

I vägen för 
framdel/skänkel 2 5 3 30

Glappred. Fjädring Mjukt gummi Glapp 2 2 6 24

Hårt gummi Orsaka midja på framdel 1 4 6 24

Till. variation  
framd. bredd Fjädring Hårt gummi Nyper fast i midja 2 6 6 72



FMEA Låda och glappupptagn3.xlsLåda Bilaga 24
sid 6/6

FMEA- FELEFFEKTANALYS

Artikelnummer Benämning Ritningsnummer

Låda med glappupptagningsenhet Sida (6/6)

Datum Utfärdad av Projekt Deltagare

2003-03-18 OA

ARTIKEL FELKARAKTERISTIK GRADERING ÅTGÄRD-STATUS

Benämn. Funktion Feltyp Felorsak Feleffekt på komponent Po S Pd RPN Rekomenderad åtgärd Beslutad åtgärd Po S Pd RPN Ansvar avd./sign

Låda Styra framdel Innerhöjd Svets Stort hor. Glapp 3 4 5 60

Stödens höjd Stort hor. glapp 2 4 5 40

Framdel passar ej 2 6 5 60

Sned Stödens rakhet Framdel passar ej 2 6 5 60

Stort hor. Glapp 2 4 5 40

Låsa framdel 
längdsled

Bultens 
nedsänkning

Icke koncentriska hål i 
låda

Bulten kan ej gå ner i 
underdel 3 6 5 90

Bucklad överdel
Bulten kan ej gå igenom 
framdelen 3 6 6 108 Provning

Infästning klocka ej 
centrerad kring bultrör

Bulten kan ej gå igenom 
överdelen 2 6 5 60

Infästning av 
skänklar Ytterhöjd Svets Passar ej i skänklar 3 6 5 90

Stödens höjd Passar ej i skänklar 3 6 5 90

Stort glapp >> dålig försp. i 
bultförband 2 6 5 60

Ta upp 
sidokraft Längd

Kort avstånd mellan 
klocka och glappuppt. Kollaps 2 7 5 70 Provning

Svets
Korta svetsar mellan 
stöd och över/underdel Kollaps 3 7 5 105 Provning








