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1 Inledning 
Rapporten redogör för ett examensarbete som motsvarar 10 poäng 
av utbildningen till maskiningenjör på högskolan 
Trollhättan/Uddevalla. Uppdragsgivare var biltillverkaren SAAB 
Automobile AB i Trollhättan (SAAB). Uppgiften bestod i att 
tillgodose ett testbehov av bältesförsträckare med såväl metod som 
utrustning. För införskaffande och till viss del bearbetning av 
information krävdes ett nära samarbete med den avdelning på 
SAAB som utvecklar bilens inre säkerhet (avd. beteckning TFHA). 
Rapportens vänder sig i första hand till intressenter hos SAAB och 
innehållet är av konstruktionsinriktad karaktär.  

1.1 Bakgrund 
Vid marknadsföring av en ny bilmodell utnyttjas allt oftare 
testresultat och bilder som framhäver en god krocksäkerhet 
(bild1.1.1). Vidare kan konstateras att det i övervägande delen av 
alla oberoende biltester ingår en punkt som belyser testobjektens 
säkerhetsutrustning. Reklam och media har en direkt påverkan på 
konsumenterna, vilket gör säkerhets-utrustning till en av brickorna 
i spelet om kunderna. 

   
Bild 1.1.1 Visar hur SAAB använder den erkänt goda krocksäkerheten hos modellerna 95 och 93            
i sin marknadsföring. Källa:” SAAB Images 1999-2000” CD-skiva med bilder utgiven av SAAB 
 

Ökad mediabevakning, marknadsföring, krav från kunder samt 
strängare lagkrav är exempel på faktorer som har drivit 
utvecklingen framåt, vad gäller säkerhetsutrustning till bilar. Likt 
många andra biltillverkare strävar SAAB efter att ligga steget före 
sina konkurrenter när det gäller den tekniska utvecklingen av 
modellerna. För detta krävs bl. a ett omfattande test- och 
utprovningsarbete. Resonemanget ovan bygger på personliga 
intervjuer med SAAB-anställda, vars arbetsuppgifter på något sätt 
berörde utveckling av bilens säkerhetssystem.  
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1.2 Problembeskrivning 
Bältesförsträckare är en mekanism som kan vara integrerad i 
bältesrulle eller bälteslås. Den har till uppgift att vid en eventuell 
krocksituation strama åt bältesbandet mot den åkande.  

SAAB hade en önskan om att aktivt vara med och påverka 
bältesförsträckarnas prestanda. Detta skulle åstadkommas genom 
statisk testavskjutning i rigg. Huvudsyftet med testet var att på 
komponentnivå undersöka hur stora krafter som belastar den 
åkande då en bältesförsträckare skjuts av. Genom att analysera 
resultaten från olika testförhållande med avseende på bl. a 
laddningsmängd och bältesgeometri, skulle faktabaserade krav 
kunna ställas till aktuell systemleverantör. Notera att det inte 
handlade om att utveckla nya tekniska lösningar, utan att kunna 
bestämma den optimala laddningsmängden kopplad ett specifikt 
bältessystem i en bestämd geometri. Sammanfattningsvis bestod 
uppgiften av att konstruera en lämplig testrigg med en tillhörande 
testmetod.  

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet var att med hjälp av förvärvade 
kunskaper planera och genomföra ett projekt samt att genom aktivt 
arbete på ett företag få en god inblick av ingenjörs- och 
projektarbete i en verklig miljö.  

1.4 Mål 
Målet var att konstruera en utrustning för statisk test av 
bältesförsträckare, samt en till utrustningen tillhörande metod. 
Dessa skulle väl stämma överens med företagets krav och önskemål. 
Alla aktiviteter i projektet skulle ha ett förutbestämt syfte enligt en 
projektplan och dokumentationen till arbetet skulle ske i form av 
denna rapport. 

1.5 Avgränsningar 
Avgränsningar utnyttjades då projektets start, innehåll och slut 
skulle bestämmas. Projektet hade en tendens till att svälla ut. 
Exempelvis tillkom önskemål om att närliggande komponenter till 
bältessystemet skulle ingå i testet. Avgränsningarna gjorde här att 
de rätta arbetsuppgifterna kunde fokuseras.  
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Följande avgränsningar gällde för projektet: 

• Arbetet behandlade endast test som utfördes under 
normala yttre förhållande, där mätningar av bandkraft på 
två platser och mätning av inmatad bandlängd ingick. 
Testriggen skulle däremot innehålla konstruktionslösningar, 
vilka gjorde det möjligt att komplettera och anpassa riggen.  
Detta för att täcka framtida testbehov, som exempelvis  klimat- 
och värmeutvecklingstest. 

• De enda bilkomponenter som berörde projektet var de som 
ingick i ett bältessystem till SAAB-modellerna 95 och 93, 
vilka var: Bältesrulle, omlänkare, bälteslås, låstunga och 
ändbeslag (presenteras i avsnitt 2.1)  

• Testskjutningar kommer att utföras i ett slutet rum avsett 
för denna typ av verksamhet. I lokalen finns tillgång till både 
lyfthjälpmedel och luftutsug, vilket drastiskt minskade behovet 
av kompletterande skyddsutrustning på testriggen. Giftiga 
gaser, splitter eller höga ljudnivåer i samband med 
testskjutning behandlades inte.  

• En befintlig rigg med tillhörande stol skulle enligt 
uppdragsgivaren vara utgångspunkt för testriggen.              
(Bild 1.5.1.a och b) 

• Hantering av resultat och analys efter utförd testskjutning 
samt fysiskt verifieringsarbete av testrigg och metod 
rymdes inte inom tidsramarna för projektet. 

                     

 Bild 1.5.1 Visar a/rigg och b/stol som fanns vid projektets början 
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2 Förstudier 
I förstudien granskades SAAB:s generella arbetsmetoder vid 
utprovning samt bilens säkerhetssystem i allmänhet. Vidare 
studerades bältessystem med avseende på geometri, funktion 
tekniskt utförande samt lagkrav. Detta arbete syftade till att 
eliminera feltolkningar av information samt att skapa ett bra 
diskussionsklimat vid intervjuer och möten under projektet. 

2.1 Komponenter i ett bältessystem 
Inledningsvis förklaras de ingående komponenterna till ett 
bältessystem. Under projektet behandlades endast system där 
bältesband var fast förankrat i tre punkter (trepunkts-bälten). De 
ingående komponenterna var: 

1. Bältesrullen, fäster till änden av bältesbandet och till-varatar 
överflödigt bältesband. Komponenten fixeras i karossen och kan 
innehålla en rad tekniska finesser beroende på system    (t ex 
bältesförsträckare). 

2. Bälteslåset, är inte direkt ihopkopplat med bältesbandet. Det 
fixeras under höftnivå och på motsatt sida om bältesrullen. Även 
bälteslåset kan innehålla en rad tekniska lösningar beroende på 
system och har till huvuduppgift att fixera låstungan.  

3. Ändbeslag, består av en fästplatta som fixerar änden av 
bältesbandet. Den fixeras under höftnivå på samma sida som 
bältesrullen. 

4. Låstunga, monterads till bältesbandet på ett sådant sätt att den 
kan löpa längs bandet. Den har till uppgift att koppla samman 
bältesband till bälteslås. 

5. Omlänkare, Har till uppgift att ändra löpvägen för bältesbandet 
mellan bältesrulle och bälteslås. Detta för att uppnå en önskad 
geometri. Omlänkare är den enda artikel som inte nödvändigtvis 
måste ingå i ett bältessystem. Exempel på detta är SAAB 95, där 
bältesbandet löper direkt från bältesrullen via låstungan till 
bälteslåset.  

Till texten i punkt 5 lämnas en reservation för huruvida övriga 
komponenter måste ingå i ett bältessystem. Det kan dock 
konstateras att om någon av de övriga komponenterna tas bort, 
måste dess funktion/er på något sätt ersättas.  
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2.2 Försträckaren som komponent 
Försträckare är en mekanism som tillhör bilens bältessystem, där 
den kan integreras i bältesrullen och/eller bälteslåset. Den har till 
uppgift att strama åt bältesbandet vid en kollision, vilket syftar till 
att ta bort allt ”slack” i systemet. Att bältesbandet inte ligger an mot 
kroppen på ett tillfredsställande sätt kan exempelvis orsakas av 
volymmässigt stora ytterplagg. Försträckaren bidrar följaktligen till 
att bältessystemet på ett effektivt sätt kan fånga upp de åkande i 
inledningsskedet av ett krockförlopp. 

Historiskt har dessa komponenter gått ifrån att vara helt 
mekaniska till att bli elektroniskt styrda m h a sensorer. De flesta 
systemleverantörer av bältessystem har en specifik teknisk lösning 
när det gäller mekanismen. Två stycken grundförutsättningar var 
dock gemensamma för de fem olika varianter som studerades i 
förstudien. Dessa var att pulser från bilens krocksensorer utlöste 
mekanismerna samt att det korta händelseförloppet krävde någon 
form av explosiv reaktion, (bild 2.1.1). 

  

Bild 2.1.1. En principskiss av hur en bältessträckare arbetar. I exemplet är 
mekanismen integrerad i bälteslåset. Källa: Broschyr utgiven av Autoliv        
tryckår -95. 

2.3 Kund- och lagkrav 
Bältesförsträckare har en direkt påverkan på den åkandes säkerhet. 
Detta medför att det finns lagkrav på såväl de enskilda 
komponenterna som på de bältessystem i vilka de ingår. Även 
testning av bältessträckare och bältessystem styrs i stor 
utsträckning av lagkrav. I rapporten redovisas samtliga kundkrav 
samt de lagkrav som inverkade på projektet. 



Utrustning och Metod för statiskt test 
 av bältesförsträckare  2002-06-03 

6 

2.3.1 Lagkrav ECE R16 
ECE står för Economic Commission Europe, vilket är en tidigare 
benämning på den idag mer kända förkortningen EU. Vidare är 
ECE R16 en kravspecifikation inom EU-länderna som bl.a. 
behandlar hur ett bältessystem skall testas och  vilka kriterier det 
måste uppfylla. För att ett fordon skall få tillåtelse att säljas i något 
land inom EU måste bältessystem som tillhör fordonet visa ett 
dokumenterat godkänt resultat enligt ECE R16:s testbestämmelser.   

Bilaga 1 består av tre sidor ur ECE R16 och beskriver gällande 
bestämmelser vid test av bältessystem m h a en släde och en 
krockdocka. Dessa dokument var till vissa delar styrande då 
testriggen skulle designas. 

2.3.2 SAAB:s tekniska specifikation 
SAAB hade en teknisk specifikation för bältessystem till kommande 
bilmodell. Ett avsnitt i denna dokumentation behandlade statisk 
test av bältessträckare, vilket under arbetet har behandlats som ett 
direkt lagkrav. P g a gällande sekretessbestämmelser finns inte 
detta avsnitt med som bilaga till rapporten. Innehållet kunde 
jämföras med lagkrav ur ECE R16 som brutits ner till en mera 
företagsanpassad form. Exempel på detta är att tio sidor i ECE R16 
specificerar krockdockans utformning, material och olika funktioner 
medan det i SAAB:s tekniska specifikation angavs den specifika 
typbeteckningen på den krockdocka som skulle användas. 

2.3.3 Sammanfattning av lagkrav i projektet 
Nedan följer de krav som hämtats från ECE R16 eller SAAB:s 
tekniska specifikation över bältessystem: 

• Teststol skall vara konstruerad likt den vid ett slädtest enligt 
ECE R16. På sidan tre i bilaga 1 visas beskrivning av denna stol 
som var direkt applicerbart i projektet. Där visar även minimala 
krav på justering av geometrier. 

• Krockdocka av typ hybrid III skulle användas vid testningen 

• Krav på att bältesbandet skulle löpa fritt där det inte låg an mot 
krockdockan och före avskjutning skulle bältesbandet förspännas 
till 20 N 

2.3.4 Prestanda- och kostnadskrav från SAAB 
Nedan visas grundkraven från SAAB, vilka berörde maximal 
investeringskostnad samt specificering av testutförande: 
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• Totalkostnad för materialkostnader och kostnader för 
arbeten utförda utanför SAAB Automobile AB fick inte 
överstiga 75 000 SKr 

• Testet skulle mäta inmatad bandmängd på bältesrulle. 

• Mätningar av bandkraft på två bestämda platser.                 
Den ena mellan axelparti och omlänkare (eller bältesrulle 
beroende på systemets utförande) och den andra mellan höftparti 
och ändbeslag. Helt enligt bild 2.3.4   

     

          Bild 2.3.4 visar krav på positioner för bandkraftmätning   

2.4 Kort händelseförlopp och stumt beteende 
Sträcka och kraft skall mätas med avseende på tid. Det extremt 
korta händelseförloppet (ca 12 ms) ställer krav på testutrustningens 
känslighet. Ett typiskt testresultat i form av ett kraft-tid diagram 
visas i bild 2.4.1. En kraftgivare har registrerat bandkraften 
orsakad av en försträckare. Vid testning av bältesförsträckare i rigg 
är det oftast toppvärdet (peak-värdet) som efterfrågas. Grafen bör då 
vara betydligt mer spetsig i formen än kurvan på bild 2.4.1, vilket 
kräver att omgivande testmiljö uppvisar ett stumt beteende. Denna 
information framkom genom en intervju med Anders Abrahamsson,  
som är SAAB:s specialist på bältessystem. Kravet på en stum 
testmiljö togs med för vidare behandling i form av ett viktigt 
kundönskemål. 

Mätpunkter 
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Bild 2.4.1 ex på resultatkurva vid test av bältessträckare            
Källa: SAAB, Resultat från ett ospecificerat test på SAAB:s krockbana. 

2.5 Koordinater, SRP och H-punkt 
På SAAB har varje bilkomponent i en CAD-modell ett bestämt läge 
enligt ett treaxligt koordinatsystem för hela bilen. För t ex ett 
bältessystem har varje fixeringspunkt fasta koordinater. Bild 2.4.1 
visar hur man i en SAAB-modell placerar koordinataxlarna i 
förhållande till fordonet. Utifrån origo får detaljerna sina positioner 
låsta i rymden. Koordinatsystemet till testriggen placerades efter 
koordinataxlarna på en bilmodell, vilket gjorde att inmätningar av 
geometrier blev lättare att anpassa. 

  

Bild 2.5.1 visar hur en SAAB-modell i CAD är uppbyggt med tanke på 
koordinatsystem (Källa SAAB std 5015) 

2.5.1 Seat Reference Point-SRP 
SRP (seat reference point) är en teoretisk punkt i rymden, vilken 
bestäms efter hur den mänskliga kroppens är placerad i bilen. 
Bältessystem erhåller i sin tur rätt positionerna m h a SRP. Något 
förenklat uttryckt kan SRP beskrivas som en H-punkt (avsnitt 2.5.2) 
med toleranser. Det är dock av största vikt att de båda uttrycken 
inte förväxlas eller förenklas, då det framför allt är 
användningsområdena som skiljer dem åt. 

origo 
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2.5.2 H-punkt 
Bild 2.5.2. visar hur H-punkten är en fysisk punkt på den åkande, 
som här representeras av en krockdockan. I samband med 
förberedelser av ett krocktest är det oftast H-punkten som styr 
dockans placering i förhållande till omgivningen.  

    

Bild 2.5.2 visar vart de så kallade H-punkten är lokaliserad 

3 Metod  

3.1 Uppdelningar i projektet 
Diagram 3.1.1 visar hur projektet delades upp för att få en 
överskådlig bild av arbetet. Till att börja med skiljdes testutrustning 
och testmetod åt. Utrustningen delades i sin tur upp från ett system 
(testutrustning) till sex stycken delsystem. Vanligtvis utförs 
ytterligare en uppdelning och då från delsystem till komponentnivå. 
Testutrustningen ansågs ha en komplex struktur och en utredning 
på komponentnivå skulle ha krävt stora resurser. Beslutet om att 
inte dela upp utrustningen till komponentnivå togs efter en 
bedömning om att projektets målbeskrivning kunde uppnås genom 
att utreda delsystemen.

Delning vid midjan 

H-punktens 
lokalisering  
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Stomme Fixering för bältesgeometri

Stol Tillbehör

Krockdocka Mätutrustning

Testutrustning

Rutiner före test Riggning av utrustning

Rutiner efter test

Testmetod

Statiskt test av bältesförsträckere
System

Delsystem

System

Delsystem

 

Diagram 3.1.1 visar hur projektet delades upp 

 

3.1.1 Förtydligande av delsystem 
• ”Riggstomme” innefattar ramkonstruktionen, vilken de övriga 

delsystemen skulle vila på eller fixeras mot.  

• ”Fixering för bältesgeometri” berörde alla ingående detaljer 
vars huvudsakliga funktion var att fixera bältessystemet i en 
önskad geometri. 

• Delsystemet ”Stol” innefattar den stol enligt ECE R16-modell, 
vilket fanns att tillgå vid projektets början.  

• ” Krockdocka ” och ” Mätutrustning ” var båda delsystem som 
avgränsades från projektet. I mätutrustningen ingick även 
kablar och kabelfixeringar till mätgivare.  

• Delsystemet ”Tillbehör” tog tillvara speciella konstruktions-
lösningar. Funktionen hos dessa detaljer kunde vara att 
förbättra testutrustningen eller förenkla testmetoden, men 
endast på  sådana sätt att de inte uppfyllde kriterier hos de 
övriga delsystemen. 

Krockdocka, Mätutrustning och Rutiner efter test var avgränsningar i projektet 
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3.2 Kvalitetsverktygen 
Projektet utnyttjade två stycken kvalitetsverktyg:  

1. QFD-matris, användes i det inledande konstruktions- arbetet 
och lägger tyngdpunkten på att identifiera och tolka 
kundönskemål. Vidare genererades mätbara tekniska 
egenskaper med målvärden, vilka har används i olika 
analyssammanhang.  

2. Kepner-Tregoe matrisen, användes för analys av olika 
konceptförslag. Analysen ger ett poängtal som indikerar hur väl 
förslagen svarar mot tidigare framtagna egenskaper i QFD-
matriser.  

Anledningen till att dessa kvalitetsverktyg valts var att de på ett 
bra sätt överför kundens krav och önskemål till en konstruktion. 
Egenskaper som för övrigt finns med som en del av projektets 
målbeskrivning. 

3.3 Strategi 
Metodavsnittet avslutades med att bestämma projektets 
huvudaktiviteter, som delades in i följande faser: 

• FAS 1 Kundundersökning, arbete med QFD-matris, 
framtagning konceptförslag, arbete med Kepner-Tregoe matris 
samt framtagning av koncept och konstruktionslösningar.    
Syfte: att konstruktionens tekniska egenskaper skulle 
överensstämma med kundens krav och önskemål. 

• FAS 2 Sampassning av delsystem till ett system. Uppföljning, 
verifiering och beräkning. Syfte: att ta reda på om 
konstruktionen respektive metoden uppnår krav och 
förväntningar. 

• FAS 3 Framtagning av 3D-modeller, konstruktionsunderlag och 
övriga dokument. Syfte: dokumentera arbetet på ett 
lättförståeligt sätt  
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4 Genomförande 

4.1 Benchmarking 
Den första reflektionen vid konkurrentanalysen var det mycket 
begränsade urvalet av produkter. I Sverige finns ett fåtal riggar av 
typ ECE R16. Företaget Autoliv i Vårgårda, som är en leverantör av 
bältessystem till SAAB, utför tester i en rigg av den aktuella typen 
(bild 4.1.1). Det bristfälliga utbudet av produkter gjorde att denna 
rigg var den enda utrustning som granskades. Vissa iakttagelser 
som gjordes på objektet redovisas i QFD-matriserna i bilaga 2. 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

Bild 4.1.1 är tagen hos företaget Autoliv i Vårgårda och visar  den testrigg, som 
ingick i projektets konkurrentanalys. 

4.2 Identifiering av kundens behov och krav 
Första steget för att kunna skapa egenskaper med mätbara 
målvärden var att identifiera vem som var kund. Därefter skulle 
krav och önskemål översättas till egenskaper hos konstruktionen 
respektive tillvägagångssätt vid metoden. Utgångspunkt för detta 
resonemang var svaren på frågorna: 

• Vem var kund till metoden respektive konstruktionen?   

• Vad hade kunden för behov, krav och förväntningar på 
utrustningen och på testmetoden? 
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4.2.1 Kundundersökning 
Testutrustningen kommer att byggas och förberedas av 
verkstadstekniker. Tester kommer senare att förberedas, utföras och 
sammanställas av en utprovargrupp. Slutligen skall testresultaten 
analyseras av bl.a. utvecklingsingenjörer och specialister. Enligt 
egen definition ansågs att kunden var den person (yrkesgrupp), som 
kommer i kontakt med testmetod eller testutrustning. Beroende på 
yrkesgrupp såg förväntningar och krav något olika ut. Information 
om önskemål från respektive kundkategori erhölls genom muntliga 
intervjuer samt en enkät, som bestod av frågorna: Vilka aspekter 
tycker du är viktiga för att få en bra fungerande testrigg? - 
respektive en bra testmetod ?  

I undersökningen deltog personer fördelade enligt följande 
yrkesgrupper (kundkategorier):  

två verkstadstekniker, två utprovningsingenjörer, en specialist på 
bältessystem och slutligen två konstruktörer  

4.2.2 Resultat från kundundersökning   
Nedan sammanfattas resultatet från kundundersökningen, vilket 
även kan kopplas direkt till de kundönskemål som används i QFD-
matriserna för testutrustningen (bilaga 2). Utrustning och på vissa 
punkter även metod skulle vara eller skulle bidra till att: 

• ge stabila testvärden  

• robust och stabil 

• slitstark ock stöttålig 

• lätta koordinatinmätningar (även metod)  

• enkla justeringar för att erhålla bestämd geometri vid test (även 
metod) 

• förberedelse av test sker endast m h a synlig montering 

• litet underhållsbehov 

• medge nya applikationer 

• det är lätt att återskapa en tidigare geometri 

• standardiserad (endast metod) 
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4.2.3 Kompletterande önskemål 
Vissa önskemål fick kompletteras eftersom de inte framkom vid 
kundundersökningen och inte kunde bortses ifrån. För det första 
kommer riggen inte att placeras på en stationär plats. Detta 
skapade önskemål om att den skulle vara lätt att förflytta. För det 
andra borde alla typer av toleranskedjor minimeras. Detta för att 
undvika problem vid såväl byggnation av riggen som vid 
förberedelser av bältesgeometri.  

Följande önskemål kompletterades till kundönskemålen: 

1. Lätt att förflytta 

2. Korta toleranskedjor 

4.3 QFD-matriser på testutrustning 
I bilaga 2-1 och 2-2 finns QFD-matriserna för riggstommen 
respektive bältesfixering till rigg. 

4.3.1 Överordnade krav i QFD-matriserna 
Under rubriken ”överordnade krav” placerades krav med högsta 
prioritet. I projektet gällde detta för kostnads- och lagkrav samt för 
krav inriktade mot personsäkerhet. Gemensamt för dessa var att de 
inte kunde vara med i eventuella kompromissituationer. För att 
projektet skulle kunna genomföras måste dessa krav vara uppfyllda 
till 100 procent. 

Kostnads- och lagkrav presenterades i avsnitt 2.2.3 resp. 2.2.4 Här 
följer de aspekter med avseende på personsäkerhet som 
behandlades: 

• Arbetshöjd vid testförberedelser skall vara anpassad  

• Inga utstickande eller lösa föremål på testriggen 

• Greppmöjligheter för lyfthjälpmedel på alla detaljer som väger 
mer än 10 kg  
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4.3.2 Tekniska egenskaper i QFD-matriserna 
Med hjälp av kundönskemålen samt de kompletterande önskemålen 
togs egenskaper fram. Syftet med dessa var att knyta an kundens 
önskemål till konstruktionen. Egenskap skulle uppfylla två stycken 
krav: 

1. Varje egenskap måste påverka en eller flera önskemål 

2. Egenskaperna måste vara mätbara 

Tabell 4.3.2 visar egenskaper med målvärden för riggstommen 
respektive bältesfixeringen. Målvärdena är framtagna i samråd med 
uppdragsgivaren. 

Egenskaper Målvärden   
riggstomme 

Målvärden 
bältesfixering 

Styvt beteende >2 ggr styvare än fix. 
punkter för SAAB 95 bälte  

>2 ggr styvare än fix. punkter 
för SAAB 95 bälte 

Vikt 350 kg +/-50 kg  80 kg +/- 20 kg 

Livslängd 2 000 tester.  Se ruta till vänster. Gäller för 
hela riggen 

Justerbar i samtliga 
riktningar 

> 100 mm utanför en ECE 
R16 geometri (bilaga 1-3) 

> 100 mm utanför en ECE R16 
geometri (bilaga 1-3) 

Monteringsvänlig vid 
test 

Tid för normal riggnig        
max 30 min 

Tid för normal riggnig             
max  45 min 

Dimension Godstjocklek min 4mm Godstjocklek min 2mm 

Underhållsbehov Förebyggande underhåll 
totalt max 10 timmar/år 

Se ruta till vänster. Gäller för 
hela riggen 

Temperaturkänslighet Obefintlig påverkan       
mellan –1 till + 90 oC 

Se ruta till vänster. Gäller för 
hela riggen 

Storleksutnyttjande 
(befintlig rigg) 

Min= L 1000mm B 770mm    
H 1850 mm 

Se ruta till vänster. Gäller för 
hela riggen 

Manöverkraft (vid 
förflyttning av rigg) 

En pers. utan hjälpmedel 
min 1m/s 

_______________________________
_______________________________ 

Referensmöjlighet En mätning vid repeterad  
geometri.  

Se ruta till vänster. Gäller för 
hela riggen 

Tabel 3.4.2 visar konstruktionsegenskaperna med målvärden för riggstommen 
resp. bältesfixeringen. 
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4.4 Framtagning av konceptförslag 
Till riggstommen krävdes en konceptlösning för hur teststolen och 
bältesfixeringen skulle fixeras till riggens golv. Samma gällde för 
problemet med hur bältessystemet skulle fixeras i justerbara 
geometrier. Uppgiften med att arbeta fram förslag till koncept, 
löstes genom att be så många medarbetare som möjligt hjälpa till 
med idéer. Här användes alla tillgängliga personer, utan krav på 
förkunskaper. Vid analys av resultatet var vissa av förslagen mycket 
likartade och slogs därför samman, medan några inte bedömdes 
klara projektets krav med avseende på kostnad, lagkrav eller 
säkerhet. Kvarvarande konceptförslag jämförs mot varandra m h a 
Kepner-Tregoe matriser och presenteras under respektive delsystem 
i avsnitt 4.5 

4.5 Testutrustning till riggstomme 

4.5.1 Konceptförslag/idéer till riggstommens golv  
I samtliga konceptförslag ingick artikeln hålmall, vilket 
inledningsvis kräver en förklaring. 

Hålmall till fixering av bälteslås och ändbeslag 
Artikeln hålmall syftade till den perforerade stålplatta (se bild 
4.5.1), vilken valdes till konstruktionslösnig för att fixera ändbeslag 
och bälteslås i riggen. Idéen kopierades från Autoliv och ingick i den 
rigg som studerades i projektets konkurrentanalys. Beroende på val 
av golvkoncept skulle hålmallen fixeras på olika sätt, vilket är 
anledningen till att den förekommer i alla konceptförslagen. Detta 
var även anledningen till att hålmallen valdes att presenteras här.  

 

                  Bild 4.5.1Med begreppet hålmall menas här en perforerad stålplatta, 
vilket användes för att fixera bälteslås och ändbeslag 
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Konceptförslaget med högst poängtal enligt Kepner-Tregoe matrisen 
(bilaga 3-1) redovisas som nummer ett, därefter presenteras 
förslagen efter fallande poängresultat 

1. Stol med hålmallar fixeras m h a T-spårs muttrar på ett 
maskinbord Ett golv bestående av maskinbord, där stolen 
fixeras med fyra skruvar och T-spårs muttrar. Hålmallar fixeras 
till stolen. Stolen är steglöst justerbar längs spåren i 
maskinbordet och kan flyttas i sidled mellan olika spår. 

2. Fasta skenor till stol och hålmallar (typ Autoliv) I detta 
förslag kopieras den lösning som användes av Autoliv, där stol 
och hålmallar justeras m h a fasta skenor (bild 4.5.2) 
Bältesfixeringen har en fast placering.  

3. Stol och hålmallar fixeras på krysslagda glidskenor 

4. Rader med gängade hål på en fixeringsplatta för stol med 
hålmallar 

5. Stol med hålmallar fixeras på två skenor 

6. Fast stol med hålmallar där övrig geometri bestäms av 
bältesfixeringen 

7. Stolen fixeras i fasta lägen m h a en fjäderbelastad konsol 

   
 Bild 4.5.2 visar golvet på den rigg som användes av Autoliv. Förslag nr 2  
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4.5.2 Konceptval till riggstommens golv 
Val av konceptlösning blev förslaget där en stol med integrerade 
hålmallar skulle fixeras till ett golv bestående av maskinbord. 
Principen förklaras genom bild 4.5.2. Konceptet innehöll flera 
faktorer som gjorde det till en vinnare. Det var exempelvis 
okomplicerat och enkelt att underhålla, men framför allt gav det 
riggen egenskaper som stabilitet och stumt beteende. 

Bild 4.5.2 Principmodell för det valda konceptet till riggstommens golv 

4.5.3 Övriga konstruktionslösningar till riggstomme 
Följande problem med tillhörande val av konstruktionslösning     (i 
kursiv text) ansågs ligga under delsystemet riggstomme: 

• Långa transporter= Utanför stationär byggnad. 
Förstärkningsbalkar till riggstommen anpassades efter 
standardmått för truckgafflar( yttermått= 600 mm) 

• Korta transporter= I stationär byggnad. Ett kundönskemål, som 
lede till målvärdet att en person utan hjälpmedel skulle kunna 
transportera riggen 1 m/s. Lämpliga hjul skulle ingå i 
konstruktionsunderlaget  

• Arbetshöjd vid riggning av utrustning inför test var ett 
överordnat krav. Här anpassades fästen för hjul för att få en 
önskad arbetshöjd. 

• Styvt beteende gällde för alla ingående detaljer. För riggstommen 
gällde det att förstärka ramkonstruktionen, så att övriga detaljer 
vilade på ett styvt underlag. 
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4.6 Testutrustning bältesfixering 

4.6.1 Konceptförslag och idéer till bältesfixering i rigg 
Nedan visas konceptförslagen enligt Kepner-Tregoe matrisen (bilaga 
3-2). Principiellt gällde att högre poängtal hos ett förslag gav större 
möjligheter för att de tekniska egenskaperna skulle uppnås. 
Konceptförslaget med högst poängtal redovisas som nummer ett, 
därefter presenteras förslagen efter fallande poängresultat: 

1. MILO-balk system med individuella fixeringsplattor. 
Specialtillverkade I-balkar bildade en portal, där fixeringsplattor 
till respektive bältessystem kunde monteras. 

2. Ett gängat stativ med delvis justerbara vinklar för en fast 
fixeringsplatta. Stativet fäste i ett gängat hål på riggens golv. 
Justering i längdled skedde m h a stolen och höjd reglerades med 
att nedre delen av stativet var gängad i båda ändar. De delvis 
justerbara vinklarna kom sig av att  låsbultar fixerades i spår 
med radie. 

3. Justerbara fixeringsplatta som monteras på glidskena 

4. Skjutbart stativ, där en fixeringsplatta med rader av 
gängade hål skulle monteras. 

5. Fast golvstativ med individuell fixeringsplatta. Den typ av 
testrigg som användes på Autoliv och som ingick i 
konkurrentanalysen. 

6. Kraftig kulled, som kan justeras i höjdled på befintlig 
portal 

7. Stativ med justerbar teleskoparm, där testkomponenterna 
fixeras direkt på armen. 

8. Domkraftskonstruktion bestämde läget för en justerbar 
fixeringsplatta.  
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4.6.2 Konceptval för bältesfixering i testrigg 
Valet föll på koncept nummer ett ”Milo-balk system med 
individuella fixeringsplattor”. Balksystemet presenteras i 
resultatavsnittet, medan bild 4.6.2 beskriver arbetsprincipen för 
konceptet. Fem stycken balkar bildade en portal. Denna fixeras i 
maskinbordens spår, längs vilka den är justerbar.  För de 
individuella fixeringsplattorna gällde att till varje bältessystem 
skulle det skapas unika plattor. Plattorna tillverkas utifrån antal 
ingående detaljer och den specifika geometrin till varje system, 
vilket var ett led i prioriteringen av att testriggen skulle bli robust 
och stum framför lätt att justera. 

 

Bild 4.6.2 visar principen för det koncept som valdes för att fixera bältessystemet  

4.6.3 Förslag till individuell platta för bältesfixering 
Konstruktion av unika fixerplattor finns inte beskrivet i rapporten 
och överlåts till SAAB. Nedan följer förslag på utformning och krav 
vid tillverkning:  

• Förslagsvis används plattjärn (min tjocklek 5mm), som fixeras 
till MILO-balken med fyra stycken bult (delning mellan hål 
75mm). 

• Fixeringen av detaljen placeras så nära portalen som möjligt. 
Detta för att få litet vridmoment i plattan. 

• För att få detaljen i rätt position tillverkas ett distans som 
placeras mellan detalj och plattjärn. 
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4.7 Testmetod 
När det gällde testmetoden användes inga kvalitetsverktyg. Svaren 
från kundundersökningen sammanställdes och behandlades enligt 
samma tillvägagångssätt som för utrustningen. Nedan presenteras 
önskemålen som framkom av kundundersökningen: 

• Standardiserad testmetod 

• Lätta koordinatinmätningar 

• Repeterbarhet av inmätning 

4.7.1 Standardiserad testmetod 
Det fanns många fördelar med att införa en standardiserad 
testmetod. Den främsta orsaken var att vid gemensamma testdata, 
skulle personer med olika intressen kunna utnyttja resultatet av ett 
test. Lösningen här var att designa ett testprotokoll och problemet 
var att ta reda på vilken information som borde innefattas. 
Bearbetning av testresultat var avgränsat i projektet, men 
rutinerna för resultatdata bör samordnas med testprotokollet till en 
total standard för testet.  

4.7.2 Lätta koordinatinmätningar 
För att finna bästa lösningen till en enkel koordinat- inmätning hos 
testmetoden, intervjuades ett tiotal personer. Dessa arbetade med 
allt från krocktester till att konstruera bilbarnstolar och bygga 
testanordningar. Intervjusvaren analyserades och beslutet om 
metod presenteras i resultat- avsnittet.  

4.8 Korta toleranskedjor 
Både i riggkonstruktionen och i metoden för hur bältesgeometrin 
förbereds i rigg eftersträvades att skapa korta toleranskedjor. Ett 
exempel på hur detta problem behandlades var lösningen till 
fastsättningen av hålmallen till glidskena under stolen (bilaga 4 -3 
pos 3). I den ursprungliga lösningen skulle två stycken rör svetsas 
fast på respektive hålmall. Dessa skulle passas in till två glidskenor 
under stolen, vilket skapade en toleranskedja mellan fem stycken 
detaljer. Vid genomgång av toleranskedjor ersattes denna lösning av 
ett kraftigare rör och en platta med styrtappar enligt bilaga 4-6         
( rit.nr 10:20:3).  
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4.9 Kort om mätutrustningen 
Hur mätutrustningen fungerar samt förbereds är en avgränsning i 
rapporten. Det finns dock anledning att förbereda riggen så att 
hårdvaror i form av kameror, kablar och givare är lätta att placera 
ut. Bandkraften skall mätas i två punkter vilket kommer att ske m 
h a två stycken bandkraftgivare av den typ som visas på bild 4.9.1a. 
Vidare visar bild 4.9.1b en höghastighetskamera. Den är tänkt att 
använda för att kontrollera inmatningslängden av bältesbandet. 
Genom att kameran fokuserar på ett område av bältesbandet som 
skall vara märkt med svarta och vita ränder, kan testet analyseras 
m h a att förflyttningen av antalet rutor. 

Via intervjuer framkom att fasta fixeringar för kablar försvårar 
arbetet med att rigga en testutrustning. Vidare togs hänsyn till att 
höghastighetskameran fodrar fritt utrymme mellan lins och 
mätområdet. 

a   b  

Bild 4.9.1 visar   a/ bandkraftgivare  b/ höghastighetskamera  

4.10 Hållfasthet 
Vikten av att riggen har ett stumt beteende för att generera stabila 
mätvärden har påtalats tidigare. Detta faktum gör att dimensioner 
och skruvförband kan tyckas mycket överdimensionerande med 
tanke på hållfasthet.   

5 Resultat 
I resultatavsnittet presenteras bl.a. varje ingående detalj i 
testriggen. Hur utförlig artikelbeskrivningen är står i proportion till 
vikten av artikelns funktion i testsystemet.  
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5.1 Testutrustning 

5.1.1 Direkt konceptvalsrelaterade detaljer 
Maskinbord och MILO-balk system var direkta resultat av 
konceptvalen och kommer här att beskrivas närmare: 

Maskinbord 
Två stycken maskinbord (bilaga 4 rit.nr.10:30) utgjorde golvet till 
riggstommen. Största fördelen med denna lösning var att den bidrog 
till ett stumt beteende, samtidigt som det blev en flexibel plattform 
för övriga detaljer. Bild 5.1.1 visar hur övriga detaljer blev 
justerbara längs maskinbordens spår. 

MILO-balk system 
Balksystemet består av modifierade I-balkar. Uppfinnaren av 
systemet heter Lennart Milberg och jobbar på SAAB. Syftet med 
MILO-balk systemet var att skapa en grundstandard vid byggnation 
av utprovningskonstruktioner. Idéen är enkel och bygger på att 
hålbilden i elementen, som systemet består av, har längdmåttet 750 
mm från centrum till centrum. Till testriggen användes fem stycken 
balkar, som tillsammans bildade den portal. Bild 5.1.1 visar hur 
balkarna fogas samman m h a skruvförband. Mot maskinborden 
(golvet) fixeras portalen med bultar och T-spårs muttrar. Portalens 
huvudfunktion var att fixera den individuella plattan till 
bältesrullen samt eventuella omlänkare. Hålbilden i balken gäller 
som grovjustering för dessa artiklars position i höjdled. Då det även 
är 750 mm mellan spåren i maskinbordet kan portalen byggas med 
varierande bredd. 

 

Bild 5.1.1 Visar hur MILO-balkarna fixeras ihop till en portal m h a 
skruvförband 
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5.1.2 Modifiering av befintlig utrustning 

Stol 
Sammanställningsritning över den kompletta stolen hittas i bilaga 4 
rit.nr 10:20. Bild 5.1.2 visar två faser i arbetet med stolen: a/ den 
stol enligt ECE R16 mått som fanns tillgänglig vid projektets början. 
b / en 3D-modell av samma stol med vissa modifieringar. Detaljer 
som tillkom för att passa in stolen i testsystemet var följande: 

Glidplattor med skenor som passar i maskinbordens spår. Här 
valdes plattor för att ge stabilitet och skenor för att undvika 
”byrålådseffekten”. Stolen är steglöst justerbar i x-led och fixeras m 
h a fyra stycken M16-skruv och T-spårs muttrar. 

KKR-rör med ett fräst spår i vilket två stycken fästen till 
hålmallar skulle löpa fritt. Fästena fixeras till röret m h a en 
justerbult med handtag och en låsbult för respektive fäste. 

Det tillkom även ett genomgående hål på stolens sits. Detta var till 
för att en lyftkrok skulle kunna monteras vid behov. Lyftkroken är 
inte specificerad i rapporten utan tillhör hjälpmedel.  

a/    b/  

Bild 5.1.2 a/ foto av befintlig stol b/ 3D-modell av modifierad stol 



Utrustning och Metod för statiskt test 
 av bältesförsträckare  2002-06-03 

25 

Riggstomme 
Bild 5.1.3 visar tre faser i utvecklingen av den testrigg som fanns 
tillgänglig vid projektets början: a/bild på den befintliga riggen vid 
projektets början. b/ visar en 3D-modell av samma rigg, då det som 
inte passade in i den nya konstruktionen tagits bort. c/ visar de 
modifieringar som gjordes. Detaljer som tillkom hade dels i syfte att 
förstärka konstruktionen och dels att anpassa stommen till övriga 
komponenter. Detaljritningen för riggstommen finns i bilaga 4  
(rit.nr. 10:10) 

a/  b/ c/  

Bild 5.1.3 a/befintlig riggstomme b/3D-modell av riggstomme där icke önskvärde 
detaljer tagits bort c/3D-modell av slutgiltig riggstomme 

5.1.3 Konstruktionslösningar 

Förstärkningsstag 
De två förstärkningsstagen bestod av vardera tre delar (bilaga 4 
rit.nr. 10:40/50/60) och var steglöst justerbara i höjdled. Staget 
monterades mellan riggstomme och MILO-balk enligt bild 5.1.4 
Tanken var att den skulle fixeras med ett skruvförband i ett hålet 
direkt över de hål som utnyttjades till fixeringsplattan för 
bältesrullen eller omlänkaren. 

       

Bild 5.1.4 
Förklaring till hur 
förstärkningsstaget 
monteras i riggen 
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Lägesjustering av ändbeslag och bälteslås 
Lösningen till hur ändbeslag och bälteslås justerades i sidled bestod 
av en enkel balkkonstruktion. Ett KKR-rör av dimension 50 x 50 x 4 
(bilaga 4 rit.nr.10:20) skulle löpa i ett KKR-rör av dimension 60 x 60 
x 4 (bild 5.1.5). Det inre röret hade gängade hål som var centrerade 
till ett spår i det yttre röret. Detta för att fixera konstruktionen m h 
a skruvförband. 

 

Bild 5.1.5 Förklarar balkkonstruktionen för justering av hålmallarna 

5.1.4 Standardkomponenter 

Fästelement 
Vid val av fästelement eftersträvades att hålla nere variant-floran. 
Bild 5.1.6 visar samtliga fästelement som ingår i testriggen. Det blev 
totalt 13 stycken artiklar, med M12 eller M16 som bultdimensioner. 
Samtliga var standardartiklar hos SAAB.    

      
Bild 5.1.6 Det totala antalet varianter av fästelement som ingick i testriggen var 
13 stycken 
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Hjul 
Till hjul fanns ingen anledning att leta utanför företagets egna 
bassortiment. För att underlätta manuell transportering av 
testriggen valdes ledade hjul bak och fasta hjul fram. De ledade 
bakhjulen hade även bromsfunktion. Bilaga 5 visar de utvalda 
hjulen med tillhörande externa artikelnummer. Dessa valdes efter 
att ha rekommenderats av SAAB:s logistikavdelning.  Hjulen 
fungerat störningsfritt på emballagevagnar med totalvikter mellan 
400-500 kg. 

5.2 Modeller och packningsstudie i Unigraphics (UG) 
Detaljer som ingick i testriggen skapades som modeller i UG. Vidare 
sammanfogades dessa till en 3D-modell (assembly) av den kompletta 
riggen enligt bild 5.2.1. Fördelarna med att skapa en UG-modell av 
testriggen var följande: 
 
• Lagring av ritningar, dokumentation och uppdateringar 
 
• Verifiering av att detaljer inte orsakade inbördes kollisioner  
 
• Teoretisk hjälp vid koordinatinmätningar av bältessystem  
 
• Förenklade framtagningen av specifika fixeringsplattor till 

bältesrullar och förenkling av framtida modifieringar 
 

 
 

Bild 5.2.1 visar en 3D-modell av den kompletta riggen som skapades i UG 
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5.3 Testmetod 

5.3.1 Rutiner före test 
Bilaga 7 visar det protokoll som arbetades fram. Detta är tänkt att 
vara ett standardiserat informationshjälpmedel inför ett test. 
Metoden för att skapa protokollet var helt enkelt att ett dokument 
med grundinformation skickades på remiss till vissa utvalda. Svaren 
på remissen sammanställdes och ett nytt dokument skickades ut, 
vilket pågick tills alla var överens om protokollets utseende. 
Protokoll av denna typen är levande dokument, som kommer att 
ändras och förnyas under det att testverksamheten startas upp 

5.3.2 Riggnig av testutrustning 
Koordinatinmätning av bältesgeometri i testriggen visade sig vara 
ett komplext problem. Den slutgiltiga metoden blev ett resultat av 
flera olika förslag (se anvsitt 6.3 “Tvärfunktionellt arbetssätt”). 
Metoden kom att bygga på att krockdocka samt bältessystem kunde 
importeras till 3D-modellen av testriggen. Nedan förklaras 
operationen steg för steg och bild 5.3.1 -a visar hur metoden till viss 
del verifierades genom att ett praktiskt försök utfördes i 
Unigraphics. 
 
1. En krockdocka av typ hybrid III importerades till CAD-modellen 

av riggen och placeras i önskad position.  
 
2. Bältessystem som skulle testas importerades till samma modell 

och här ställdes krav på att bältessystemets SRP samt 
krockdockans H-punkt hade samma koordinater. Det var också 
mycket viktigt att de båda modellernas referenssystem stämde 
överens med huvudreferenssystemet hos riggmodellen. 

 
3. I detta läge hade Bältessystemet genom fixeringspunkterna och 

krockdockan genom H-punkten fasta koordinater i förhållande till 
testriggen. Kontentan blev att ett metoden var en simulerad 
koordinatinmätning. Genom enkla mätoperationer i UG kunde 
valfria referensmått mellan docka/rigg och bältessystem/rigg 
erhållas.  

 
Återstående punkter har inte verifieras, då detta krävde tillgång till 
en fysisk testrigg 
 
4. Bild 5.3.1-b visar hur H-punken på krockdockan kunde flyttas ut 

m h a en speciell fixtur. Därefter kunde dockan fysiskt placeras i 
riggen enligt referensmåtten från punkt 3. 
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5. Slutligen riggas bältessystemet fysiskt och även här utnyttjas 
referensmåtten från punkt 3. 

 

a/ b/  
 
Bild 5.3.1 
a/ visar hur metoden med koordinatinmätning verifierades genom att       
importera krockdocka och bältessystem ( SAAB 95 ) till testriggsmodellen 
b/ H-punkten kunde flyttas ut m h a en fixtur enligt bilden 
 
 

5.3.3 Repeterbarhet vid inmätning i rigg 
För att det inte skulle behövas en studie i UG till koordinater på en 
redan utförd inmätning i riggen föreslogs en färgkodning. Metoden 
förklaras enklast genom ett exempel: 

En testgrupp har för första gången riggat utrustningen, enligt 
bältesgeometrin för ett SAAB 95 bälte. Innan testerna utförs skall 
riggen i detta skede märkas upp. Först bestäms en färg till den 
specifika geometrin (t ex SAAB 95= BLÅ). Därefter skall hålbilder 
som används på MILO-balkar och på hålmallar färgmärkas. Stolen 
och hålmallarnas placering markeras m h a en ritts som färgmärks. 
Avslutningsvis dokumenteras operationen med information om vald 
färg, koordinater till referenser, bilmodell och typ av bältes. 

Vid en repetition av bältesgeometrin i exemplet kan test-
utrustningen omgående riggas.     
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5.4 Tillverknings- och monteringsunderlag 

5.4.1 Ritningsunderlag 
Det kompletta ritningsunderlaget återfinns i bilaga 4 och består av 
två sammanställningsritningar och åtta detaljritningar. Dessa 
skapades utifrån 3D-modellen i Unigraphics.  

5.4.2 Monteringsanvisning 
Bilaga 6 består av en monteringsanvisning till testriggen. Här finns 
information om hur konstruktionen skall byggas samman. Det finns 
även rekommendationer på verktyg, åtdragningsmoment på 
skruvförband och hjälpmedel. 

5.5 Kostnadskalkylering 
I den totala kostnadsberäkningen ingick materialkostnader samt 
kostnader för arbete, som inte utanfördes i SAAB:s egen regi. 
Materialet i riggen var uteslutande stål och kostnader erhölls genom 
en offertförfrågan. Bilaga 8 innehåller en offert från företaget 
Stållagret i Vänersborg och den totala kostnaden för stålmaterialet 
inklusive tillverkning av två maskinbord och två hålmallar var       
52 011 SKr. 

Återstående poster var kostnader för fästelementen och hjulen. 
Dessa artiklar fanns att tillgå på SAAB:s förråd för allmän-material. 
Kostnaden för båda posterna tillsammans uppskattades till 5500 
Skr. 

Med de poster som beskrivits blev den totala kostnaden för 
testutrustningen: 57 511 Skr, vilket var under 
kostnadskravet från SAAB som var 75 000 SKr  

5.6 Beräknad totalvikt för testriggen 
Kalkylen för testriggens vikt delas upp enlig följande: 

Bältesfixering = 5 MILO-balkar +  individuella fix.plattor              
20,4 kg/m x 4,15      +  8 kg (uppskattad)  =  92,66 Kg 

Befintlig rigg    = UPE-balk 8,02 m                               
11,47 kg/m x 8,02             = 91,99Kg 

Offererat stål +maskinbord + hjul + fästelement               
123+160+16 (uppskattad)+7(uppskattad)    = 306Kg 

Totalvikt för testutrustningen     = 491 Kg 
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5.7 Styvhet hos testrigg kontra bil 
Ett viktigt målvärde var att i en jämförelse mellan infästnings-
punkterna för en bältesrulle i en SAAB 95 respektive i riggen, skulle 
riggens infästningspunkter vara minst dubbelt så styva. Bilaga 9 
visar en FE-analys för styvheten i en av de beskrivna 
infästningspunkterna i bilen. För att göra samma analys på 
testriggen behövdes uppgifter om de individuella fixeringsplattorna, 
vilka inte konstruerades i detta projekt. I frågan om riggens styvhet 
gjordes en överslags beräkning, vilket kan verifieras av SAAB när 
de efterfrågade plattorna är konstruerade. 

Överslagsberäkning av riggens styvhet 
Beräkningen bygger på en approximation där bältesrullen fixeras 
direkt på MILO-balken. 

Formler och tabellvärden är hämtade ur Hållfasthet och 
materialtabeller (Bertil Bodelin, Allan Persson 7:e upplagan 1999). 
Formeln som användes var böjning av rak balk från sidan 17. 
Yttröghetsmomentet ( I ) togs ur tabellen över HE-B-stång på sidan 
49 och för en balk med ett tvärsnitt enligt en MILO-balk var I=450 
cm4. MILO-balken är då försedd med hål vilket inte gäller för 
tvärsnittet kopplat till det angivna värdet. Här antogs att 
förstärkningsstag som ingår i testriggen kompenserar det något 
mindre värdet på I, som orsakas av hålen i balken. Högsta 
normalspänningen fås genom att max lasten vid en avskjutning ca 
4000N placeras vinkelrät ut från hålen i MILO-balken. Detta ger 
böjmomentet  (Mb)= 2800 Nm och avstånd från neutrallagret 
(Z)=50mm.  

Slutligt resultatvärde enl. formeln för böjspänning:  

       σ= Mb  x  Z   σ= 311 N/mm,       

 

vilket skall jämföras med FE-analysens X-värde=1015N/mm.  

Med anledning av resultatet från överslagsräkningen görs ett 
rimligt antagande att testriggen kommer att vara minst två gånger 
styvare än det förhållande som råder vid infästningspunkten för en 
bältesrulle till SAAB 95. Antagandet görs med reservation för att de 
individuella fixeringsplattorna inte orsakar onödigt stor hävarm, 
inte tillverkas i annat material än stål eller har dimensioner mindre 
än 5 mm  

I 
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6 Analys 

6.1 Jämförelse mellan målvärden och konstruktion 
 
Analysen börjar med en jämförelse mellan målvärden på 
testutrustningens tekniska egenskaper och den slutgiltiga 
konstruktionen. I den högra kolumnen av diagram 6.1.1 anges hur 
väl testriggen uppfyller målvärdena. Vid uppskattade procentsatser 
har resultaten antagits p g a avsaknad av fysisk testrigg.  

Egenskaper Målvärden  för 

 riggstomme/ bältesfixering 

Analyserad 
uppfyllnadsgrad 

av målvärde 

Styvt beteende >2 ggr styvare än fix. punkter för 
bältesrulle till SAAB 95  

100 % (avsnitt 5.7) 

Vikt 350 kg +-50 kg /80 kg +- 20 kg 100 % (avsnitt 5.6) 

Livslängd 2 000 tester 100 % (uppskattad) 

Justerbar i samtliga 
riktningar 

> 100 mm utanför en ECE R16 
geometri (bilaga 1) 

100 % 

Monteringsvänlig vid 
test 

Tid för normal riggnig                    
max 30 min / max 45 min 

100 % 

Dimension Godstjocklek min 4mm                         
/ Godstjocklek min 2mm 

100 % 

Underhållsbehov Förebyggande underhåll max 10 
timmar/år 

100 % (uppskattad) 

Temperaturkänslighet Obefintlig påverkan på                   
rigg mellan –10 till + 90 oC 

100 % (uppskattad) 

Storleksutnyttjande 
(befintlig rigg) 

Min=  L 1000mm                                 
B 770mm    H 1850 mm 

100 % 

Manöverkraft (vid 
förflyttning av rigg) 

En pers. utan hjälpmedel min 
1m/s 

100 % 

Referensmöjlighet En mätning vid repetition av en 
geometri 

100 % 

 

Diagram 6.1.1 visar hur väl riggkonstruktionen uppfyller uppsatta målvärden 
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6.2 Stumt beteende kontra lätt att justera 
De flesta konstruktionslösningar bidrog på något sätt till att göra 
testriggen stabil och robust. Detta skedde till viss del på bekostnad 
av hur enkelt det blev att justera riggen vid en förberedelse av ett 
test. Främsta orsaken till denna prioritering  var att säkerställa att 
riggen skulle generera stabila mätvärden, vilket angavs som det 
viktigaste kundönskemålet. Detaljer som skulle få ändrad position 
vid varje ny testförberedelse gavs större utrymme för lätta 
justeringar. Till dessa hör exempelvis förflyttning av stol, där endast 
de fyra fixeringsbultarna behöver lossas och samma gällde för två 
låsbultar samt två justeringsbultar vid förflyttning av hålmallar för 
bälteslås och ändbeslag. 

6.3 Tvärfunktionellt arbetssätt  
Då metod, koncept- och konstruktionslösningar skulle tas fram 
bedrevs projektet tvärfunktionellt. Detta innebar att personer inom 
olika yrkesgrupper samtidigt var involverade i frågeställningarna. 
Somliga metoder och lösningar är direkta resultat av denna 
arbetsform, vilket här beskrivs i ett konkret exempel: 
Önskemålet om ”Lätt koordinatinmätning “ visade sig vara den mest 
komplexa frågeställningen i projektet. Problemet har därför 
behandlats med de flesta som ingick i det kontaktnät som skapades 
på SAAB. Genom att diskutera med konstruktörer och 
verkstadstekniker framkom slutligen en lösning, som var ett relativt 
komplicerat system av fasta fixeringspunkter på riggen. Dessa 
erhölls genom en specifik utrustning som placeras på en krockdocka.  
Den lösning som slutligen valdes och förklaras i rapporten tillkom 
då testriggen modulerades i UG. I samråd med CAD-konstruktören 
Daniel Larsson undersöktes om inte fixeringspunkterna för 
bältessystemet kunde erhållas direkt ur modellen. Principen 
förklaras i rapporten och hade enligt min mening inte tillkommit 
utan ett tvärfunktionellt arbetssätt. 

6.4 Övriga analyser av projektet 
Konstruktionsuppdraget startade från en redan befintlig rigg-
stomme, vilket vid flertalet tillfälle blev till en nackdel. För det 
första blev möjligheterna vid konceptframtagning något begränsade 
p g a yttermåtten på den befintliga riggen. För det andra var det lätt 
att låsa sig vid konstruktionslösningar som skulle passa bra ihop 
med den riggstommen som redan fanns.  
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7 Slutsats 
Testriggen har goda möjligheter att passa in i SAAB:s 
utprovningsverksamhet, vilket grundar sig på följande argument:  

• Av analysen framgick att testriggen uppfyller de målvärden och 
krav som sattes på den.  

• I testutrustningen ingår detaljer som gör att den är enkel att 
modifiera. Riggen kan liknas vid en byggsats av järnklossar. 
Detta passar in i bilbranschen där det hela tiden ställs nya krav, 
vilket leder till nya förutsättningar vid testning och utprovning. 

• Testriggen består bl. a av MILO-balkar och maskinbord. Dessa 
komponenter är enkla i sina konstruktioner och har förutsägbara 
egenskaper, som gör att överraskande effekter  kan uteslutas.  

Både utrustning och metod är konstruerade för att förenkla vid ett 
kontinuerligt användande. Denna slutsats görs till följd av funktion 
och metod på de individuella fixeringsplattor, koordinatinmätning  
m h a Unigraphics samt färgmärkning av geometrier. Samtliga 
processer kommer att kräva avsevärt mycket större arbetsinsatts 
vid det första testet, för att vid nästkommande bli enkelt och snabbt. 

Då det var ett konstruktionsuppdrag bör den avslutande frågan vara 
om testriggen och metoden blev vad SAAB (kunden) verkligen ville 
ha? Här går det inte att dra någon slutsats utan att ta till 
indikationer och antaganden. Alla målvärden uppnåddes. Detta 
måste dock sättas i relation till hur väl de tekniska egenskaperna 
representerar det som kunden ville ha och det var inte självklart att 
ta ut de egenskaper som skulle användas i arbetet. En tydligare 
indikation är då att ta in feed-back från kunden direkt. Det var då 
till stor hjälp att i ett tidigt skede av processen ha tillgång till ett 
presentationsmaterial m h a 3D-modeller i UG. Täta kontakter med 
samtliga kundkategorier gav bekräftelse på att projektet drevs i rätt 
riktning. Det är därför glädjande att med anledning av uteslutande 
positiv feed-back på det slutgiltiga konstruktionsunderlaget, kunna 
dra slutsatsen att testriggen blev till övervägande delen vad SAAB 
önskade.   
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8.2 SAAB Automobile AB 
Torgny Karlsson  tel 847 32  Konstruktion Bälten   
Gruppchef och handledare 

Anders Abrahamsson tel 862 21 Sektion inre säkerhet  Specialist 
bälten 

Roger Emlind tel 830 54 Konstruktion Bälten Konstruktör 
    

Thomas Eriksson tel 849 57 Konstruktion Bälten Konstruktör
   

Bill Sjöstedt tel 864 63 Utprovning                   Utprovare 
bälten 

Mikael Bjerle tel 862 84 Utprovning                   Utprovare 
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Daniel Larsson tel 845 64 CAD-bälten         
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