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EXAMENSARBETE 

 i 

Konceptframtagning av inspektions- 
pluggar till flygmotorer 

Sammanfattning 

Denna rapport beskriver resultatet av examensarbetet ”Konceptframtagning av 
inspektionspluggar till flygmotorer” som genomförts under våren 2008. Arbetet utfördes 
på avdelningen för produktdefinition på företaget Volvo Aero i Trollhättan. Målet med 
arbetet var att ta fram konceptförslag på en ”Volvo-unik” inspektionsplugg. Arbetet är en 
del i Volvo Aeros fokusering på egenutvecklade teknologier.  

Inspektionspluggar finns på i stort sett alla flygmotorer och gasturbiner. De används vid 
inspektion med fiberoptik som genomförs vid jämna mellanrum under motorernas drifttid. 
Eftersom inspektionspluggarna skruvas i och ur många gånger under en motors livslängd är 
det viktigt att hanteringen (montering och demontering) är enkel. Mycket viktigt är det 
också att pluggarna sitter fastlåsta så att de inte kan lossna under drift. Fokus i arbetet låg 
på att ta fram förslag på hur monteringen och låsningen av pluggarna kunde konstrueras 
för att förenkla just hanteringen och samtidigt ha bra och enkel låsning.  

Arbetsgången under arbetet var att först studera den teori och de metoder som kunde bli 
aktuella att använda. Sedan genomfördes framtagningen enligt de första stegen i de 
systematiska konstruktionsmetoderna.  Dessa steg innefattar produktspecificering, 
konceptgenerering, utvärdering och val av koncept samt utveckling av valt koncept. Under 
genomförandet användes ett flertal verktyg och metoder bl a QFD, FMEA och 
beslutsmatriser. 

Av 14 framtagna koncept valdes två ut för jämförelse med en ledande konkurrentprodukt. 
Båda de framtagna koncepten slog konkurrenten och huvudorsaken var skillnaden i 
tillverkningskostnad. Det ena konceptet ansågs ha fördelar över det andra och valdes för 
vidare utveckling. Geometri, tillverkning, materialval, tätning och snedställning var 
fokusområden i utvecklingen. CAD modeller gjordes av de olika konstruktionsidéer som 
togs fram och en rekommenderad principiell inspektionsplugg föreslogs för vidare 
konstruktion. 
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Concept development of jet engine inspection plugs 

Summary 

This report describes the results of the project "Concept development of jet engine inspec-
tion plugs" carried out in the spring of 2008. The work was done at the department of 
product definition at the company Volvo Aero in Trollhättan. The objective of the work 
was to develop concepts for a "Volvo-unique" inspection plug. The work is part of Volvo 
Aero's focus on proprietary (self-developed) technologies. 

Inspection plugs can be found on virtually all aircraft engines and gas turbines. They are 
used during inspections with fiber optics done at regular intervals during engine operation. 
Since the inspection plugs are screwed in and out many times during the life of an engine, it 
is important that the handling (the assembly and disassembly) is simple. It is also very im-
portant that the plugs are properly fixed in position to prevent them from coming off dur-
ing operation. The focus of the work was to develop proposals on how the assembly and 
fixing of plugs could be designed to simplify the handling and have adequate and simple 
function. 

The procedure during the work was to first study relevant theory and methods that could 
be used. Then development was carried out according to the first steps of the systematic 
design methods. These steps include product specifications, concept generation, evaluation 
and selection of concepts, and development of selected concept. During the implementa-
tion, a number of tools and methods, including QFD, FMEA and decision matrices were 
used. 

Out of 14 developed concepts, two were chosen for comparison with a leading rival. Both 
developed concepts turned out to outscore the competitor and the main difference was the 
cost of production. One of the concepts was considered to have advantages over the other 
and was consequently chosen for further development. Geometry, manufacturing, mate-
rials, sealing and misalignment were the focus areas of the development. CAD models were 
made of the various design ideas that were identified and one principal inspection plug was 
recommended for further development. 
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Förord 

Detta examensarbete är skrivet av två studenter, Jimmy från Högskolan Väst och Richard 
från Karlstads Universitet. Således är arbetet utgivet på två lärosäten. Nästan allt i arbetet är 
gjort gemensamt. Rapportskrivandet har till viss del delats upp mellan oss men båda svarar 
för varje del av innehållet. 

Vi vill passa på att tacka alla på Volvo Aero som på något sätt hjälpt oss under arbetets 
gång och speciellt tack till Mikael Lindström, Egon Aronsson, David Russberg, Rickard 
Samuelsson och vår handledare Peter Forsberg. 

Dessutom vill vi tacka våra handledare på lärosätena, Kjell Niklasson, Högskolan Väst och 
Lars Jacobsson, Karlstads Universitet. 

På grund av sekretess inför en eventuell patentansökan utelämnas ett flertal bilagor i den 
rapport som publiceras utanför företaget. 

 

                                                            

      Jimmy Roskvist                2008-06-02          Richard Rydell  

      Högskolan Väst                                                        Karlstads Universitet  
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1 Inledning 

Detta examensarbete utförs efter tre års studier vid maskiningenjörsutbildningar. 
Arbetet omfattar 15 hp, vilket motsvarar 10 veckors heltidsstudier, och utfördes på 
avdelningen för produktdefinition på Volvo Aero i Trollhättan. 

1.1 Bakgrund 

Volvo Aero [1] är ett helägt dotterbolag till AB Volvo och grundades år 1930 under 
namnet NOHAB Flygmotorfabriker AB. Det var lokomotivtillverkaren Nydqvist & 
Holm i Trollhättan som då fick en order på 40 st nio-cylindriga flygmotorer från 
svenska Flygstyrelsen. Detta blev starten för den svenska flygmotorindustrin. 

När AB Volvo förvärvade aktiemajoriteten år 1941 ändrades namnet till Svenska 
Flygmotor AB och när AB Volvo sedan under 50-talet köpte resterande aktier döptes 
bolaget om till Volvo Flygmotor AB. Namnet Volvo Aero tillkom i början på 90-talet 
då man ansåg att det svenska namnet var svårkommunicerat utomlands. Numera finns 
Volvo Aero även i dotterbolagens namn för att visa var de hör hemma. 

Volvo Aero i Trollhättan har en linjeorganisation som ses i Figur 1.1 nedan med fyra 
olika huvudgrenar och fyra stödfunktioner [2]. 

 

Figur 1.1: Volvo Aeros organisationsschema. 

Volvo Aero har fyra verksamhetsområden: komponenter till flygmotorer och gastur-
biner, militära flygmotorer, delsystem till raketmotorer och eftermarknad med under-
håll och reservdelsförsäljning. Från början var verksamheten uteslutande militär men 
under åren har andelen som har civil inriktning vuxit successivt till att år 2007 stå för 
ca 90 % av omsättningen. År 2007 fanns produkter från Volvo Aero i 90 % av alla 
nya stora civila flygmotorer [3]. Figur 1.2 visar Volvo Aeros specialiseringsområden.  
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Figur 1.2: Bild som visar vilka delar på nya motorer Volvo Aero är specialiserade på. 

Volvo Aeros produktstrategi är att utveckla och tillverka komplexa strukturer i civila 
flygmotorer. Man fokuserar nu resurser till att erbjuda kunder produkter med unika 
och egenutvecklade teknologier och detta examensarbete ingår i denna fokusering. 

1.2 Problembeskrivning 

Inspektion med hjälp av fiberoptik, se Figur 1.3, används idag ofta på flygmotorer och 
gasturbiner [4]. Denna metod gör det möjligt att visuellt inspektera de inre delarna av 
motorn och på ett enkelt sätt göra rutinmässiga kontroller för att t ex leta efter 
korrosion och skador på skovlar.  

  

Figur 1.3: Inspektion av flygmotorer med hjälp av fiberoptik. 

Vid inspektionstillfällen behöver man ha möjligheten att öppna motorer, utföra 
inspektion och sedan stänga till motorn. Denna procedur möjliggörs via användandet 

Shaft 

Vanes 

Turbine structures 

Compressor 
rotors 

Combustor  
structure 

LPT-
Case 

Fan 
Case 

Fan/compressor 
 structures 



Konceptframtagning av inspektionspluggar till flygmotorer 
 

 3 

av inspektionspluggar. För att motorer ska prestera lika bra som utan hålen krävs att 
pluggarna tätar mot gaskanalen så att motorn inte läcker och därmed tappar pre-
standa. Figur 1.4 visar skisser över hur inspektionspluggarna kan sitta monterade.  

      

Figur 1.4: Skisser över hur inspektionspluggarna kan vara monterade. 

Hårda krav ställs på fastsättning och låsning av pluggarna eftersom det är nödvändigt 
att de inte lossnar. Pluggarna monteras oftast i en så kallad boss, se Figur 1.5. 

  

Figur 1.5: Exempel på en boss, här med två gängade hål för montering av plugg, lock eller liknande. 

Uppgiften i arbetet är att förenkla nuvarande konstruktion av inspektionspluggar för 
flygmotorer. Funktionen skall vara oförändrad, d v s pluggen måste täta mot gas-
kanalen. Låsfunktionen av plugg i monterat tillstånd är främst det som skall studeras 
för att förenkla konstruktionen. Säkerheten måste vara oförändrad eller förbättrad. I 
lösningsförslaget skall även hänsyn tas till att vissa av pluggarna måste monteras på ett 
visst sätt, se vänstra skissen i Figur 1.4, för att de ska täta och inte störa gasflödet i 
motorerna. Den fasade nederdelen på pluggen måste alltså sitta i samma vinkel som 
det inre höljet.  
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1.3 Syfte och mål 

Målsättningen med projektet är att på enklast möjliga sätt konstruera en ”Volvo-unik” 
inspektionsplugg. Hänsyn till följande aspekter skall tas under lösningsframtagandet: 

1. Låsfunktion  
§ Fastsättning 
§ Låsning 
§ Montering och demontering 
§ Tillverkning 
§ Säkerhet 
§ Materialval 

2. Tätfunktion 
3. Tålighet mot snedställning 

 
Syftet är att Volvo Aero i framtiden ska kunna erbjuda kunder att köpa deras egen-
utvecklade inspektionspluggar.  

1.4 Tillvägagångssätt 

Tillvägagångssättet i arbetet följer i stort de tre första stegen i de systematiska kon-
struktionsmetoderna som beskrivs nedan i kap. 2.1. Under dessa steg används flera 
konstruktionsstödmetoder såsom QFD, FMEA, beslutsmatriser m fl. Innan 
metodvalen undersöks vilka metoder som finns att tillgå och vilka som vanligtvis an-
vänds på Volvo Aero, se kap. 2.2 och 2.3. I kap. 3 presenteras sedan hur arbetet 
utförs. 

2 Teori och metoder  

2.1 Produktutveckling 

Produktutveckling saknar en samlad grundläggande teoretisk bas [5]. Detta till skillnad 
från t ex matematik eller fysik där regler och lagar kan följas. När det gäller konstruk-
tion finns flera olika sytematiska metoder eller tillvägagångssätt. Även om dessa pre-
senteras av olika författare och med olika terminologi så finns gemensamma steg, 
sammanfattade i Figur 2.1.  

 

Figur 2.1: Typiska steg i systematiska konstruktionsmetoder. 
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Nyttan med att använda systematiska konstruktionsmetoder kan diskuteras. Det finns 
många argument både för och emot [5]. Bland fördelarna kan nämnas att det gör 
beslutsprocessen tydlig och håller arbetet fokuserat på det problem som skall lösas. 
Att arbetet blir styrt och hämmande för kreativiteten nämns som den största risken. 

Syftet med det systematiska arbetssättet är att lägga ner mycket arbete i början av 
projekt. Förhoppningsvis innebär detta färre sent upptäckta fel som leder till dyra och 
tidskrävande ändringar i slutskedet av processen. Grunden till detta tankesätt ligger i 
att det blir dyrare att göra korrigeringar ju senare i processen de behöver göras [5]. 

Traditionell produktveckling utförs sekventiellt mellan de olika delarna i ett företag. 
När ena avdelningen är färdig med sin uppgift lämnas ansvaret över till nästa 
avdelning i kedjan. Detta arbetssätt leder ofta till kommunikationsproblem och 
ändringar i konstruktionen i ett sent skede vilket medför stora kostnader. Under 1990-
talet införde många företag en annan modell för produktutvecklingsarbete som kallas 
integrerad produktutveckling [5]. I denna senare modell bildas tvärfunktionella 
projektteam under uppstart av projekt med medlemmar från olika delar av 
linjeorganisationen. Exempel på avdelningar som brukar finnas representerade är 
konstruktion, design, produktion och marknad. Skillnaden mellan de olika modellerna 
visualiseras i Figur 2.2.  

 
Figur 2.2: Skillnaden mellan traditionell och modern produktutvecklingsmodell. 

2.2 Konstruktionsstödmetoder 

Under 1980- och 1990-talet utvecklades och lanserades ett flertal konstruktionsstöd-
metoder som är avsedda som stöd till tvärfunktionella team som arbetar med 
produktutveckling [5]. I Figur 2.3 visas när i produktutvecklingsprocessen några av de 
vanligaste metoderna används.  
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Figur 2.3: Konstruktionsstödmetoder och deras användande i produktutvecklingsprocessen.  

QFD 

QFD [6-8] är en systematisk metod som används för att identifiera behov, krav, 
önskemål eller problem och översätta dessa till en optimal lösning. 

Den tydligaste fördelen med QFD är att man fokuserar på kundernas krav och behov. 
Den kritik som riktas mot metoden består i stora drag av att de detaljerade krav på 
produkten som framkommer begränsar den frihet konstruktören tidigare haft. 

Den vanligaste tillämpningen av QFD sker i fyra steg. Första steget är att ta reda på 
kundernas behov och önskemål och översätta dessa till krav och egenskaper hos pro-
dukten. I de övriga stegen, som inte används i detta arbete, undersöks hur kraven och 
egenskaperna ska realiseras i konstruktion och produktion. Generellt kan 
arbetsgången vid en fullständig QFD beskrivas enligt Figur 2.4. 

 

Figur 2.4: De fyra huvudstegen i ett QFD-arbete. 
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5-stegsmetoden 

5-stegsmetoden [9] för konceptgenerering är ett strukturerat arbetssätt för generering 
av koncept på nya produkter. Metoden bryter ner problemet till delproblem och sedan 
söker man interna och externa konceptlösningar innan man kombinerar lösningar och 
reflekterar över arbetet. En överblick av arbetsgången ses nedan i Figur 2.5.  

 

Figur 2.5: 5-stegsmetoden för konceptgenerering. 

Beslutsmatriser 

Beslutsmatriser [5, 9] är ett strukturerat arbetssätt för att välja ut vilket koncept man 
ska jobba vidare med. Ofta arbetar man med två steg i utvärderingsprocessen, ”con-
cept screening” (Pughs metod) och ”concept scoring” (Kesselrings metod). Bland 
fördelarna kan nämnas att beslutsprocessen dokumenteras och att besluten baseras på 
kriterier i produktspecifikationen. Den nackdelen som nämns är att det kan 
förekomma en övertro på metoden. Det är kompetensen hos dem som genomför 
arbetet som avgör resultatet. 

Integrerade lösningar 

Nya koncept Befintliga 
koncept 

Delproblem 

1. Klargöra 
Problemet 

• Förståelse 
• Nedbrytning av 

problem 
• Fokus på 

kritiska 
delproblem 

2. Sök externt 

• Huvud-
användare 

• Experter 
• Patent 
• Litteratur 
• Benchmark 

3. Sök internt 

• Individuellt 
• I grupp 
 

4. Utforska 
systematiskt 

• Klassificerings-
träd 

• Kombinations-
tabell 

 

5. Reflektera 

• Konstruktiv 
feedback 

 



Konceptframtagning av inspektionspluggar till flygmotorer 
 

 8 

Utvärderingsprocessen kan beskrivas enligt Figur 2.6.  

 

Figur 2.6: Utvärderingsprocessen från konceptgenerering till val av ett koncept. 

FMEA 

FMEA [5, 10, 11] är ett systematiskt hjälpmedel för att identifiera möjliga felsätt ihop 
med orsaker och effekter i antingen en konstruktion eller en process.  

Grundidén bakom användandet av FMEA är att man skall identifiera och avhjälpa 
allvarliga och svårupptäckta fel. FMEA-metoden har som främsta fördelar att den 
bygger på ett systematiskt arbetssätt och stärker tvärfunktionell samverkan. Dessa 
fördelar resulterar i att man kan prioritera tidiga insatser för att avhjälpa fel så tidigt 
som möjligt. Det finns också ett par negativa aspekter med FME. Dessa är att meto-
den endast uppmärksammar enkelfel, d v s fel som uppstår utan samverkan mellan 
orsaker, och att metoden är arbetsam och tidskrävande.  

FMEA kan användas i två olika former, dels som konstruktions-FMEA och dels som 
process-FMEA. Den vanligaste av dessa är den för konstruktion, som också är den 
ursprungliga metoden.  Det finns också en utvidgning av FMEA som kallas FMECA 
där det även görs en riskuppskattning. Oftast är det FMECA man menar när man 
skriver FMEA då det är sällsynt att man bara gör en ”vanlig” FMEA.  

Konceptgenerering 

Concept ”screening” 

Concept ”scoring” 
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DFA och DFM 

DFA och DFM [5] är verktyg som ofta används vid produktionsanpassning. DFA 
används som hjälp vid monteringsanpassning och DFM vid tillverkningsanpassning. 
Den mest kända metoden bland de som kategoriseras som DFA eller DFM metoder 
är den DFA-analysmetod som Boothroyd och Dewhurst utvecklade under 1980-talet.  
Denna metod går ut på att minimera antalet ingående detaljer och att anpassa varje 
detalj så att de blir lätta att hantera och montera. DFA och DFM ligger inom 
produktutvecklingsfasen tillverkningsanpassning som inte ingår i detta arbete och 
används därför inte.  

2.3 Produktutveckling på Volvo Aero 

Produktutveckling av nya produkter på Volvo Aero sker enligt GDP [12] som är en 
utvecklingslogik för hela Volvo-koncernen. De olika faserna i GDP presenteras i 
företagets verksamhetssystem, OMS [13], enligt Figur 2.7. 

 

Figur 2.7: GDP på Volvo Aero. 

Som man kan se i Figur 2.7 ovan finns så kallade beslutsgrindar (de svarta ”visarna”) 
mellan faserna. produktutvecklingsprocessen är oftast iterativ vilket innebär att innan 
projektet blir godkänt i en beslutsgrind kan fasen innan ha genomlöpts flera gånger.  

Detta examensarbete befinner sig inom ”Concept Study” fasen och mer specifikt i 
delen ”Ta fram konceptuella lösningar” enligt Figur 2.8. 

 
Figur 2.8: Fasen ”Ta fram konceptuella lösningar” i OMS. 
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Det steg arbetet motsvarar är ”initiell konceptgenerering” som visas i Figur 2.9 nedan. 
Detta steg innehåller i stort sett de steg som även finns representerade i 5-stegsmet-
oden. 

 
Figur 2.9: Initiell konceptgenerering i OMS. 

I fasen idésökning rekommenderas arbetsgången innehålla följande steg: problem-
formulering, patentsökning och litteratursökning, analys av tidigare arbeten, konkur-
rentanalys och sammanställning av resultat. Brainstorming utförs som vanligt och 
efter den följer sortering av konceptförslag genom att gruppera och slå samman lik-
nande förslag och eventuellt skapa nya. I sållningsfasen reduceras koncepten ytterli-
gare, nu med hänsyn till krav. Slutligen dokumenteras framtagna konceptidéer med 
skisser och beskrivningar.  

Produktutveckling på Volvo Aero görs alltså i stort enligt de metoder och verktyg 
som presenteras i kap. 2.1 och 2.2.  

2.4 Datainsamling 

Vid datainsamling är metoderna begränsade och de som kan användas är intervjuer, 
enkäter, observationer och läsning [14]. I varje metod finns det sedan en mångfald av 
utföranden som kan tillämpas. 

Intervjuer 

Intervju [14] är en teknik för att samla in data genom att ställa frågor. Längden på en 
intervju kan variera och den kan vara öppen eller styrd samt standardiserad eller 
ostandardiserad. I regel är kortare intervjuer mer strukturerade och de längre öppna 
och lite mer ostrukturerade. I de styrda intervjuerna finns ett antal färdiga frågor som 
ska besvaras och lite utrymme ges till den intervjuade. De öppna intervjuerna är i 
allmänhet mer fria och har istället ett antal frågeområden som ska gås igenom. 

En grundbild av hur intervjuer kan struktureras är trattmodellen [14] som genomförs i 
sex steg. Det normala är att avvika från trattmodellen men ändå utgå från den i 
uppläggningen. De steg som ingår i trattmodellen visas i Figur 2.10.  
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Figur 2.10: Trattmodellens sex steg. 

I första steget informeras om avsikten med intervjun, hur den är upplagd och hur lång 
tid den kommer ta. Under andra steget får den intervjuade svara fritt på de olika frå-
gorna eller frågeområdena. Efter att den intervjuade fått svara fritt ser man till att sva-
ren blir konkreta i steg tre. I steg fyra ökas kraven ytterligare på preciseringen och 
ibland kontrolleras uppgifterna närmare. Steg fem är början till slutet av intervjun och 
de intervjuade ges möjlighet att själva ställa frågor. Intervjun avslutas i steg sex och 
här tackar man för hjälpen och ber att få återkomma om något är oklart eller saknas 

Fördelarna med att använda intervjuer för att samla in data är att de går fort att 
genomföra och har hög svarsfrekvens [15]. Det finns även möjlighet att ställa 
komplicerade frågor och återkomma om något är oklart. Nackdelarna är att intervju-
effekter kan förekomma och det kan vara svårt att få tid med intervjupersonerna. Det 
är även kostsamt och kan vara svårt att ställa känsliga frågor. 

Enkäter 

Enkäter [7, 14] är en skriftlig förfrågan som riktar sig till många och är liksom 
intervjuer en teknik för att samla in data. Att formulera frågorna i en enkät så att de 
blir tydliga och enkla att förstå kan ofta vara svårt. För att minska risken för 
feltolkningar och undvika de värsta missförstånden rekommenderas det att låta 
utomstående ge sina synpunkter på frågorna innan undersökningen genomförs. Det är 
också viktigt att det i en enkät finns möjlighet för den tillfrågade att fritt kommentera 
sina svar. Det är ofta dessa kommentarer ger betydelsefull information som man 
annars skulle missa. 
En enkät kan antingen vara strukturerad eller ostrukturerad med öppna eller bundna 
frågor. I en öppen enkät svarar den tillfrågade med egna ord. Detta ger stor frihet men 
ställer samtidigt krav på att de som svarar ska kunna formulera sig. Vid enkäter med 
bundna svarsalternativ behöver den tillfrågade bara sätta ett eller flera kryss. Enkäten 
blir då lätt att besvara och att bearbeta. Bundna svarsalternativ ställer dock höga krav 
på hur de olika alternativen uttrycks och det finns också risk för mindre genomtänkta 
svar. 

6 5 4 1 3 2 

1. Öppning 

2. Fri berättelse 

3. Precisering 

4. Kontroll 

5. Information 

6. Avslutning 
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Viktningen av en enkät kan generellt sätt göras på två sätt, poängbedömning eller 
rangordning. Det vanligaste är att kraven poängbedöms efter en given skala till 
exempelvis från ett till fem, där fem är mycket viktigt och ett oväsentligt. Ett vanligt 
problem vid enkätundersökningar inom teknologidriven produktutveckling, är att alla 
krav kan uppfattas som ”viktiga” eller ”mycket viktiga”. För att i någon mån undvika 
detta kan de tillfrågade få rangordna kraven efter avtagande viktighet. Problemet med 
att välja denna metod är att antalet krav som kan rangordnas är begränsade. Efter att 
en undersökning genomförts behöver materialet sammanställas och tolkas. I de flesta 
fall brukar det var tillräckligt att för varje krav räkna fram ett medelvärde. Det finns 
emellertid fall där en djupare analys av undersökningsresultaten krävs. 

Fördelen med enkäter är att det inte ger några intervjuareffekter och är billigt [15]. Det 
negativa är att det tar lång tid och har låg svarsfrekvens.  

Observationer 

Observationer är vårt främsta medel för att skaffa information från omvärlden och 
allt insamlande av data bygger på observationer [14]. Oplanerade observationer sker 
slumpmässigt i det dagliga livet och baseras på egna erfarenheter, behov och förvänt-
ningar. Planerad observation innebär att vi i förväg bestämmer vad vi ska observera 
och hur vi ska registrera det. Även observationer kan vara strukturerade eller 
ostrukturerade. Alla mänskliga observationer är subjektiva och genom att göra en ob-
servation strukturerad kan det subjektiva i observationen minskas 

Läsning 

Att läsa är ett av de vanligaste sätten för att samla data. Det finns många olika sorters 
media att läsa, som t ex texter, tabeller, bilder, och rapporter. För läsning finns det 
fem olika tekniker som kan användas och dessa är intensivläsning, kritisk läsning, 
skumläsning, lokaliseringsläsning och associativ läsning [14]. Valet av lästeknik 
bestäms av vilka uppgifter man söker och hur de ska användas. 

3 Genomförande 

I genomförandet följdes i stort de tre första stegen i de systematiska konstruktions-
metoderna som presenteras i kap 2.1, produktspecificering, konceptgenerering och 
utvärdering och val av koncept. 

3.1 Produktspecificering 

I produktspecificeringsfasen var målet att sätta sig in i uppgiften och samla in nöd-
vändig information som saknades i problembeskrivningen. En specifikation över de 
krav och önskemål som ställdes på inspektionspluggen upprättades.  
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Informationen som framkom användes som utgångspunkt vid konceptgenereringen 
och som referens vid utvärderingen av konceptlösningarna. Produktspecifikationen 
utvecklades och uppdaterades under konstruktionsprocessen allt eftersom kunskapen 
om inspektionspluggen ökade. 

Utförandet av produktspecificeringen delades upp i de delar som Figur 3.1 visar. 

Figur 3.1: Uppdelningen av produktspecificeringen. 

I första steget valdes en metod för att hjälpa till och underlätta vid de andra stegen. I 
andra steget sammanställdes en lista över vilka krav och önskemål som ställs på en 
inspektionsplugg. Dessa krav viktades sedan i steg tre och omvandlades till 
produktegenskaper som gav en egenskapsviktning i steg fyra. 

Metodval 

Anledningen till att QFD-metoden [6, 7] valdes som hjälpmedel är att den ger ett 
systematiskt och strukturerat arbetssätt vid produktspecificeringen. En annan 
bidragande faktor var att det är möjligt att tillämpa valda delar av metoden.  Syftet 
med att använda QFD-metoden blev i detta fall att bestämma vilka 
produktegenskaper som skulle fokuseras på i konceptgenereringen. 

Delar av första steget i QFD tillämpades då identifiering av krav och önskemål, vikt-
ning av önskemål och fastställande av produktegenskaper genomfördes. I Figur 3.2 
nedan visas ett exempel på hur en QFD-matris [9] ser ut och vilka delar som ingår.  

 

Figur 3.2: Exempel på en QFD-matris. 
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Identifiera krav och önskemål 

I detta steg definierades en lista över de krav och önskemål som ställdes på inspek-
tionspluggen. Denna lista utgjorde VAD-delen i QFD-matrisen som visas i Figur 3.2. 
För att få bra resultat rekommenderas det att information tas från minst tre källor, 
kontakt med kunder, brainstorming i projektgrupper och kontakt med konstruktörer 
och servicepersonal [7]. 

Eftersom det inte förekommit tillverkning av inspektionspluggar på Volvo Aero tidi-
gare fanns inga krav eller önskemål från deras kunder att tillgå. Istället samlades kra-
ven och önskemålen in från följande tre informationskällor: brainstorming, intervjuer 
och möten samt studier av befintliga produkter. Kravspecifikationen fick följande 
utformning: 

• Tillverkningen av pluggen ska vara enkel/billig. 

• Pluggen och bossen ska väga så lite som möjligt. 

• Det ska finnas få lösa komponenter. 

• Vara möjligt att se ifall låsningen är aktiv. 

• Låsningsmekanismen ska ha en lång livslängd. 

• Pluggen ska vara enkel att montera/demontera. 

• Risken för att pluggen monteras fel ska vara låg. 

• Pluggen ska vara tålig mot snedställning utan att gas läcker. 

Vikta önskemål 

Syftet med att vikta kraven och önskemålen var att skapa en prioritering mellan de 
förväntade kraven och önskemålen. 

Som underlag till viktningen användes en enkät baserad på den framtagna listan över 
krav och önskemål. Enkäten presenterades för ett par personer [16] inom företaget 
för att få synpunkter på förbättringar och minska risken för feltolkningar och 
missförstånd. De fick även tycka till om vilken metod som lämpade sig bäst för att 
vikta, rangordna eller poängbedöma. Efter detta gjordes ändringar och den enkät som 
visas i Bilaga A skickades ut till dem som hjälpt till vid fastställandet av kraven och 
önskemålen.  
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Fastställa och vikta produktegenskaper 

De insamlade kraven och önskemål översattes till produktegenskaper och utgjorde 
HUR-delen i QFD-matrisen i Figur 3.2. I många fall kan det vara svårt att göra en bra 
översättning av kundkraven till produktegenskaper [6, 7]. Det är viktigt att man bara 
sammanställer de yttre egenskaperna och inte fokuserar på den tekniska lösningen då 
det finns risk att låsa fast vid en viss konstruktion allt för tidigt. 

Kraven och önskemålen översattes till produktegenskaper som fokuserar på yttre 
egenskaper. Produktegenskaperna delades upp i två delar, boss och inspektionsplugg. 
Detta för att enklare kunna se vad respektive del hade för betydelse för önskemålen 
och kraven. 

I QFD-matrisen i Bilaga B presenteras de produktegenskaper som identifierades och 
hur de viktades. QFD-undersökningen visade att låsningen av inspektionspluggen 
hade störst betydelse för de krav och önskemål som fastställts. I konceptgenereringen 
låg därför fokus på låsningen av inspektionspluggen men även på fastsättningen som 
hade ett högt värde. Detta stämmer bra överens med målsättningen att fokus skall 
ligga på infästningen av inspektionspluggen.  

3.2 Konceptgenerering 

När de krav som ställdes på en inspektionsplugg var kända och viktade var det dags 
för nästa steg i produktutvecklingsfasen, konceptgenereringen. Metoden som 
användes i detta steg var 5-stegsmetoden som presenteras i kap 2.2.  

Klargöra problem 

Första steget är att bryta ner problemet i delproblem. Om problemet är av enkel ka-
raktär kan detta steg visa sig vara till mindre nytta [9]. För att klargöra problemet och 
bryta ner det i mindre faktorer gjordes en problemuppdelning för inspektionspluggen 
vilken visas i Figur 3.3. 

 
Figur 3.3: Problemuppdelning för inspektionsplugg. 

Täppa till 
inspektionshål 

Tätning Låsning Fastsättning 
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Problemuppdelningen visade att det fanns tre delproblem eller delfunktioner till in-
spektionspluggen. Inget av dessa tre delproblem var okända så nyttan med uppdel-
ningen begränsades till att tydliggöra inför det fortsatta arbetet. 

Söka externt 

Den externa sökningen delades upp i undersökning av hur pluggar på de motorer 
Volvo Aero gör underhåll på var låsta, granskning av konkurrenter och deras 
produkter samt att söka patent via Internet [24].  

Befintliga lösningar 

Eftersom Volvo Aero utför underhåll på flera olika flygmotorer gjordes besök på två 
av dessa avdelningar för att ta reda på hur pluggarna var låsta. För att få med både 
äldre och nyare lösningar undersöktes den äldsta och den nyaste motorn. Under 
besöken undersökte vi motorerna och ställde frågor till verkstadspersonal. 
Inspektionspluggarnas utseende, hur de var monterade och var på motorerna de satt 
studerades under besöken [17, 18], se Figur 3.4.  

 

Figur 3.4: Exempel på utseende på en inspektionsplugg. 

Pluggarna på den äldre motorn var fastskruvade och sedan låsta med låstråd. Proble-
met med låstråd är att den måste klippas sönder vid demontering och behöver ersättas 
av ny vid montering. Detta tar tid och bidrar till ökade servicekostnader.  Det finns 
även en risk att det ramlar ner lösa trådbitar i motorn vilket kan leda till skador. De 
fördelar som finns är att låsningen är beprövad och att det alltid går att kontrollera att 
den är låst. Trådlåsning kan antingen ske var för sig eller ihop som Figur 3.5 visar. 

 

Figur 3.5: Plugg trådlåst för sig och skruvar trådlåsta ihop. 
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På den nyare motorn skruvades inspektionspluggarna fast utan att en synlig låsning 
applicerades. För att ta reda på hur pluggarna var låsta gjordes en intervju [19] där det 
framkom att så gott som allt som skruvas fast på en flygmotor måste ha någon form 
av låsning och att inspektionspluggarna på den nyare motorn var låsta med insats-
gängor. En modell av en insatsgänga ses nedan i Figur 3.6. 

 

Figur 3.6: Exempel på en insatsgänga. 

Insatsgängor med låsning [20] fungerar genom att man har ett gängat hål med över-
dimension. Sedan skruvar man ner en insatsgänga i det stora hålet med ett specialverk-
tyg som vid monteringen deformeras något. Det är denna deformation som gör att 
skruven går trögt och hålls av friktionen. 

En av fördelarna med att använda insatsgängor i jämförelse med trådlåsning är att 
inspektionspluggen kan monteras och demonteras ett flertal gånger utan att 
insatsgängan behöver bytas. På så vis blir det enklare och billigare att utföra service. 
Dessutom är pluggen lätt att montera även i trånga utrymmen och det behövs inte 
specialverktyg vid montering. 

Det som talar emot användandet av insatsgängor är att de utgör lösa delar när de inte 
är monterade och att det finns en risk att de kan hamna i motorn och orsaka skada. 
Insatsgängor slits så småningom ut och måste då ersättas av. Ett annat problem är att 
när väl inspektionsplugg och insatsgänga är på plats finns det inget sätt att visuellt 
kontrollera om den är låst eller inte.  

Konkurrentanalys 

För att få mer kunskap om den befintliga marknaden utforskades de lösningar på lås-
ning och fastsättning som fanns hos konkurrenterna. JPB-système och Moeller Manu-
facturing Company Inc. är de två företag som valdes ut som konkurrenter. 
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Moeller är marknadsledande inom interna låsningar av inspektionspluggar [21]. Ur 
deras produktsortiment har två lösningar på fastsättning och låsning av inspektions-
pluggar undersökts, Click-Loc™ och FlexThread™. 

För Click-Loc™ krävs en specialanpassad boss och den kan därför inte användas på 
befintliga motorer utan modifikation av bossen. För att låsa Click-Loc™ krävs ingen 
låstråd vilket reducerar tiden för demontering och montering. Produkten kan 
användas mellan 50-100 cykler (i- och urskruvningar) och är utbytbar om så krävs. 
Det är också möjligt att verifiera om låsningen är aktiv.  Som Figur 3.7 visar finns det 
olika lösningar framtagna för olika motorer och modeller. Dessa pluggar varierar stort 
i utformning och således också i pris. Den enklaste varianten kostar ca. 1200 kr och 
den mest avancerade ca. 13800 kr [22]. 

 

Figur 3.7: Olika varianter av inspektionspluggen Click Loc ™ 

Till skillnad från Click-Loc™ är FlexThread™ skapad för att användas på motorer 
som redan är i tjänst. Denna produkt kan ersätta inspektionspluggar som tidigare låsts 
med låstråd och kan användas utan att någon förändring på bossen görs. Den klarar 
upp till 50 cykler. Figur 3.8 visar FlexThread™ i två utföranden. 

 

Figur 3.8: FlexThread™ i två olika utföranden 

JPB-système [23] har sedan 1993 utvecklat självlåsande applikationer som används i 
system där krav ställs på att tåla höga temperaturer, vibrationer och kemiska effekter. I 

http://www.moelleraircraft.com/asdplug1.htm
http://www.moelleraircraft.com/asdplug1.htm
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JPB-systèmes sortiment granskades produkten ”Bolt self-locking” som visas i Figur 
3.9. 

   

Figur 3.9: JPBs produkt ”Bolt self-locking”. 

Inspektionspluggen är enkel att använda med befintliga konstruktioner och eliminerar 
behovet av låstråd. Låsningen sker under monteringen och kräver inga extra operatio-
ner av montören. Andra fördelar som nämns är att den lämpar sig bra för montering i 
små utrymmen där det är svårt att använda låstråd. 

För detaljerade beskrivningar av funktionen hos konkurrenternas produkter hänvisas 
till deras patent [24]. 

Patentsökning 

Efter konkurrentanalysen genomfördes en patentsökning. Utgångspunkten var de 
produkter som de två konkurrenterna i föregående avsnitt hade på marknaden. Moel-
ler Manufacturings två patent och JPB-Systèmes patent hittades på Internetsidan 
www.freepatentsonline.com och ifrån dessa patents referenser byggdes sökningarna. 
Figur 3.10 visar principskisser från de tre patenten. 

 

Figur 3.10: Skisser från de tre patenten, Click-Loc™, FlexThread™ och ”Bolt self-locking”. 

Totalt hittades sex intressanta patent [24] inklusive de tre som nämndes ovan. De 
andra tre patenten användes inte i arbetet men gav ändå inspiration. Konkurrenternas 
produkter finns redan monterade på flygmotorer och är således godkända att använda 
i flygbranschen. För att avgöra om nya lösningar håller måttet gentemot de 
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existerande produkterna inkluderades en av dessa i utvärderingsmatrisen för concept 
scoring, se kap 3.3. 

Söka internt 

Det första steget i den interna sökningen efter idéer och lösningar var att genomföra 
brainstorming-möten. Brainstorming är ett vanligt verktyg vid idéskapande och även 
ett av de allra bästa [25].  

För att få idéer och åsikter från olika delar av hanteringskedjan som visas i Figur 3.11 
genomfördes möten med montörer (användare) och konstruktörer. Hänsyn till till-
verkningsaspekten togs i kap. 3.3.  

  

Figur 3.11: Schematisk bild av hanteringskedjan för en inspektionsplugg. 

Vid det första mötet som hölls med monteringspersonal framkom flera goda idéer 
och åsikter. Förutom förslag om produkter med liknande låsning och montering 
framkom vikten av att tänka på att pluggen enkelt skall kunna demonteras om den 
fastnat under drift av motorn. Förslaget som framkom var att förse pluggens övre del 
med antingen invändiga eller utvändiga gängor där man kan fästa en glidhammare, se 
Figur 3.12, för att lätt kunna slå ut pluggen. 

 

Figur 3.12: Glidhammare 

Denna metod fungerar dock bara då pluggen inte är monterad med gängor. Idéerna 
och förslagen dokumenterades och samlades i ett mötesprotokoll, se Bilaga C. Efter 
mötet kombinerades idéerna med egna tankar och influenser från den externa 
sökningen. Fyra konceptförslag, koncept A-D, skissades upp och lades till i 
koncepthäftet som visas i Bilaga D. 

Konstruktion Användning Tillverkning 
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Det andra mötet hölls med konstruktörer. Detta möte lades upp så att deltagarna fick 
se skisser och korta förklaringar på de fyra koncept som tagits fram innan de fick 
komma med egna nya förslag eller förbättringar av de som presenterats. Fokus kom 
att hamna på utvärdering och utveckling av de befintliga koncepten då dessa sågs som 
intressanta av deltagarna. Flera nya idéer framkom vilket ledde till att koncepten 
uppdaterades och de reviderade koncepten, koncept E-H, lades till i koncepthäftet. 

Efter de två brainstorming-mötena tog vi fram egna lösningar. Alla tidigare krav, 
önskemål, tankar och idéer låg till grund för denna fas. De konceptförslag som 
skapades, koncept I-K, lades till i koncepthäftet. 

Utforska systematiskt 

För att utforska lösningarna systematiskt användes de framtagna konceptförslagen 
som samlats i koncepthäftet för att skapa en kombinationstabell. Tabell 1 nedan visar 
hur kombinationstabellen utformades. 

Tabell 1: Kombinationstabell 

 

Utifrån kombinationstabellen togs ett nytt koncept fram, koncept L. Kombinationen 
visas i tabell 1 ovan.  

Ett faktum som tydliggjordes i detta steg var att de lösningar som gängas fast bara kan 
kombineras med olika storlek på gängan eller märkning för att förhindra felmontering. 
De tätningar som listas i tabellen berör den övre delen av inspektionspluggen där den 
tätar mot ytterhöljet på motorn.  
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Låsning 

Förhindra 
felmontering 

 
Fastsättning 

Gängas i 
boss 

Fjädrande 
pinnar 

Spänns utan 
boss 

Spänns med 
boss 

R-pinne Yttätning Olika strl 
(gänga eller 

hål) 
Expansion 

Olikformad 

Låsring 

Snäppning 

Sprint 

Oval ring 
Märkning 

Styrpinne, 
urtag 
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För skisser och beskrivningar av de olika funktionerna i kombinationstabellen hänvi-
sas till konceptförslagen i koncepthäftet, se Bilaga D. 

Reflektera 

Under den interna sökningen inkluderades två grupper från hanteringskedjan, se Figur 
3.11, men den tredje, tillverkning, inkluderades inte i detta steg utan kom med först i 
utvärderingen i kap. 3.3. Om tillverkningsaspekten funnits med här hade vissa kon-
ceptförslag kunnat strykas redan i detta steg och mindre tid och energi hade åtgått i 
nästkommande fas av konceptgenereringen. 

3.3 Utvärdering och val av koncept 

Utvärdering och val av koncept genomfördes med hjälp av beslutsmatriser och 
FMEA som beskrivs i kap. 2.2. De matriserna som användes var concept screening 
och concept scoring.  

Alla framtagna koncept presenteras med översiktsbild och beskrivningar i Bilaga D. 
Då koncept A-D är tidiga versioner av koncept E-H togs dessa inte med i concept 
screening. På samma grund ströks även koncept I som finns i reviderad form i kon-
cept J. Detta innebar att det var sju koncept som ingick i concept screening. 

Concept screening 

För att genomföra concept screening fastställdes tio urvalskriterier som utgjorde 
grunden i matrisen. Som kriterier valdes de krav och önskemål som togs fram i kap. 
3.1. Dessutom lades ett par kriterier till för att säkerställa att alla aspekter togs med i 
utvärderingen. Matrisen ses i Bilaga E 

Screening utfördes i tre separata omgångar för att rätt resultat skulle uppnås. Första 
omgången genomfördes med montörer (användarna). I denna blev resultatet att 
koncept F, G, H och K rekommenderades att gå vidare med. 

Den andra omgången med screening genomförde vi själva. Resultatet från denna 
liknade det som föregående omgång gav. Anledningen till detta kan ha varit att en av 
författarna till detta arbete har arbetat som just montör. 

Tredje omgången med screening hölls med konstruktörer och denna gång även en 
specialist på tillverkningsfrågor. Anledningen till att denna specialist inkluderades var 
för att få med även tillverkningsaspekten i utvärderingen. Mötet lades upp något 
annorlunda än de tidigare. De framtagna koncepten visades ett och ett och deltagarna 
fick yttra sig om vad som var bra, felaktigheter, och möjliga förbättringar. Allt som 
sades antecknades och när idéerna och åsikterna sinat byttes koncept. På detta vis 
säkerställdes att alla tankar bland mötesdeltagarna togs tillvara och inte bara tankarna i 
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de förutbestämda urvalskriterierna som inkluderades i screening-matrisen. Eftersom 
deltagarna i detta möte har gedigna förkunskaper och vet vad som är tillåtet och 
gångbart i branschen lades stor vikt vid de kommentarer som fälldes om de olika 
koncepten. De flesta av förslagen hade någon eller några brister som gjorde att de 
kunde strykas från vidare utveckling. Överraskande var det att av de koncept med 
lägst betyg i de två första omgångarna, koncept J, rönte mest uppmärksamhet. 
Konceptet ansågs ha goda utvecklingsmöjligheter och även om förändringarna var 
omfattande blev beslutet att kalla det ”nya” konceptet för J+. Eftersom koncept J 
utvecklades från koncept I gjordes samma förändringar på det och det ”nya” kallades 
I+. Matriserna och omdömena om de olika koncepten ses i Bilaga E.   

Eftersom det efter concept screening enbart fanns två snarlika koncept som var 
lovande beslutades det i samråd med handledare, tillverkningsexpert och 
konstruktörer att allt fokus skulle läggas på att utveckla det av dessa koncept som fick 
bäst betyg i kommande scoring. 

Concept scoring 

De två koncepten som gick vidare till concept scoring ställdes i matrisen mot Moeller 
Manufacturings plugg, Click-Loc™. Att denna lösning valdes till jämförelsen berodde 
på att det var den av de funna konkurrentlösningarna som det utvecklade koncepten 
mest påminde om. Dessutom finns redan Click-Loc™ i flygbranschen så lösningen 
ansågs vara en god värdemätare.  

Poängsättning och viktning i scoring-matrisen gjordes i samråd med de närvarande 
vid den sista concept screening omgången och med hjälp av resultatet från tidigare 
utskickad enkät. Till hjälp vid bedömningen av Click-Loc™ användes den 
information som inhämtats via företagets webbsida och det bakomliggande patentet.  

Resultatet från matrisen blev att koncept I+ fick bäst resultat. Skillnaden mellan de tre 
lösningarna var dock inte stor. Efter diskussioner och analyser av varför I+ fick bättre 
resultat än J+ togs beslutet att välja och utveckla koncept I+. Matrisen ses i Bilaga F. 

FMEA 

Innan koncept I+ utvecklades vidare genomfördes FMEA analyser för att fastställa 
möjliga fel och felorsaker. Analyserna gjordes för att om möjligt arbeta bort dessa fel 
under den vidare utvecklingen av konceptet. Tre feleffektanalyser genomfördes och 
de ifyllda blanketterna och resultatet från dessa ses i Bilaga G.  
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3.4 Utveckling av valt koncept 

Utvecklingen av det valda konceptet innefattade geometrier, materialval, tillverkning, 
tätning och snedställning. I Bilaga H presenteras samtliga nämnda delar och nedan 
följer en kort version av de två första delarna.  

Vår lösning modellerades i CAD med flera konstruktionsidéer. Idéerna, analyser av 
dessa och det alternativ vi förespråkar finns presenterade i Bilaga I.  

Geometrier 

CAD-programmet Solid Works användes för att göra 3D-modeller av koncept I+. 
Modelleringen fokuserades på att ta fram olika alternativ för hur pluggen och 
ingående detaljer skulle utformas. För förslag och idéer hänvisas till CAD-bilder och 
beskrivningar i Bilaga J. 

Under arbetet med utvecklingen av geometrierna för konceptet hölls ett möte med en 
specialist från tillverkningsavdelningen [26] för att undersöka vilka förslag som var 
genomförbara och tillverkningsvänliga. Resultaten från detta möte presenteras i Bilaga 
H.  

Materialval 

Då det inte är känt exakt vilka temperaturer som inspektionspluggen kommer att ut-
sättas för är det svårt att veta vilket material som är lämpligt. Generellt är det viktigt 
att materialet är formbart, rostfritt, värmetåligt och hållbart.  

Första steget blev att undersöka vilket material befintliga pluggar är gjorda av. Den 
plugg som ställdes mot I+ i concept scoring, Click-Loc™, är gjord i en nickellegering, 
Inconel 718 [27], och kan användas upp till temperaturer på ca 700°C. 

Förslag på material att använda i vår lösning och vidare analyser ses i Bilaga H. 

4 Diskussion 

De teorier och metoder som använts i detta examensarbete är i huvudsak hämtade 
från kurslitteratur. För att undvika att fastna i någon eller några författares tankar har 
flera olika böcker i samma ämnen använts.  

Enkäterna som skickades ut till utvalda anställda på Volvo Aero uppnådde inte helt 
tillfredställande svarsfrekvens. Flera av de tillfrågade avböjde att svara då de inte ansåg 
sig ha tillräcklig kunskap på området. På grund av detta var det svårt att fastställa vilka 
krav och önskemål som fanns på inspektionspluggarna. Detta, tillsammans med det 
faktum att Volvo Aero inte tidigare haft någon tillverkning eller konstruktion av 
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pluggar blev kraven och önskemålen inte fullt utredda. Egna tankar och antaganden 
blandades med andras. Dock förankrades dessa i de möten som ägde rum.  

Eftersom kraven och önskemålen inte var förankrade hos kunder lades stor vikt vid 
kommentarer som fälldes angående de framtagna lösningskoncepten. Innebörden av 
detta var att inte blint lita på resultaten från matriserna. Koncepten med högst poäng i 
screening-matriserna fick alla dåliga omdömen och gick därför inte vidare till concept 
scoring. I praktiken blev screening-matriserna överflödiga då de koncept som gick 
vidare var de som inte ratades i mötet med konstruktörer och en tillverkningsexpert. 

Genomförandet av FMEA-analyser gjordes med hjälp av den standard [28] som finns 
inom Volvo-koncernen. Då analyserna gjordes i slutskedet av arbetet fanns inte möj-
ligheten att samla personer med rätt kunskaper till en grupp. Istället för att helt hoppa 
över analyserna genomfördes de utan expertis. Därför ska resultatet och de ifyllda 
blanketterna inte ses som helt tillförlitliga. 

När det utvalda konceptet skulle utvecklas och förverkligas i konstruktion kom 
tidsaspekten in. Ett konstruktionsarbete av en sådan produkt är som ett eget 
projektarbete enligt de vi pratat med. Trots detta tog vi fram olika förslag på hur vår 
lösning kan se ut. Konstruktionsidéerna skall ses som grova förslag på hur en slutlig 
produkt kan komma att se ut. De framtagna CAD-bilderna är framför allt tänkta att 
användas för att visualisera den tänkta funktionen. CAD-bilder och beskrivningar av 
ingående delar och funktioner ses i Bilaga I. 

5 Resultat och slutsatser 

Resultatet från vårt arbete är ett koncept som, enligt oss, uppfyller de mål som sattes 
upp. Även om inte alla funktioner, t ex tålighet mot snedställning, fick önskade 
lösningar så finns kommentarer som förklarar varför och hur i Bilaga H. 

Volvo Aero kommer eventuellt att ansöka om patent på vår lösning och detta anser vi 
vara ett bevis på att de är nöjda med vårt arbete. Detta är också anledningen till att 
mycket information lagts i sekretessbelagda bilagor. 

Två företag hittades som tillverkar egna varianter av självlåsande inspektionspluggar 
och levererar dessa till flygmotortillverkare. Detta visar att flygbranschen har ett 
intresse av dessa produkter och eftersom endast två konkurrenter hittats anser vi att 
det borde finnas plats för ytterligare en tillverkare. Skulle produkten tas emot väl 
skulle den eftersom den troligen är billigare än konkurrenternas produkter säkert 
kunna ta marknadsandelar.  

Vår framtagna lösning presenteras med CAD-bilder och beskrivningar i Bilaga J.  
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5.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 

Fortsättningsvis rekommenderar vi att arbetet övergår i ett konstruktionsprojekt där 
mer utförliga undersökningar om material, geometrier o s v utförs. Analyser av 
kostnader för tillverkning och vilka investeringar som behöver göras innan 
produktion kan starta bör också genomföras. Vidare anser vi att man behöver göra 
marknadsundersökningar för att fastställa bland annat om det finns tillräckligt många 
potentiella kunder för produkten. 
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Figur 3.11: Egen Figur. 

Figur 3.12 Eget fotografi taget på Volvo Aero. [2008-04-25]  

Tabellkällor 

Tabell 1: Egen tabell.
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Bilaga A:1 

A. Enkät för viktning av krav 

Enkät för viktning av krav                                                                                               

Namn:

Befattning:

Instruktioner

Rangordna de åtta påståenden från 1-8 där:

8 = Mycket viktigt

1 = Mindre viktigt

 (Markera genom att sätt en siffra i rutan till höger)                                                                                                                     

Vid konstruktion av infästning till en borescopesplugg, Svar

hur viktig är det då att:

pluggen/bossen är enkel att tillverka/billig?

pluggen/bossen har låg vikt?

det finns få lösa komponenter?

låsningsmekanismen har lång livslängd?

kunna se om låsningsmekanismen är aktiv?

pluggen är enkel att montera/demontera?

risken för felmontering är låg(murphys lag)?

pluggen tål snedställning utan att gas läcker?

Har ni några egna förslag på krav och önskemål? 

Skriv erat krav i rutan "eget förslag" 

Eget förslag

Eget förslag  
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Idag låses borescopespluggar med låstråd eller insatsgänger, avslutningsvis undrar 

vi om ni har några egna idéer eller förslag på hur borescopespluggarna kan låsas?

Vi är tacksamma för alla svar och funderingar

När ni fyllt i enkäten kan ni maila den till richard.rydell@consultant.volvo.com

Vid frågor maila eller ring 0739-948839.

Tack för visat intresse

mvh Jimmy och Richard

  

Resultat från enkät: 

Vid konstruktion av infästning till en 
inspektionsplugg, hur viktig är det då 
att: 

Medelvärde Vikt 

              

Risken för felmontering är låg(murphys lag)? 6,50 8 

              
Pluggen är enkel att montera/demontera? 6,33 7 

              
Pluggen/bossen är enkel att tillverka/billig? 4,67 6 

              
Pluggen/bossen har låg vikt?    4,33 5 

              
Låsningsmekanismen har lång livslängd? 4,00 4 

              
Det finns få lösa komponenter?   3,83 3 

              
Pluggen tål snedställning utan att gas läcker? 3,83 2 

              
Kunna se om låsningsmekanismen är aktiv? 3,17 1 
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B. QFD 
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C. Brainstorming med användare 

Idéer: Låsning/fastsättning 

• Kopplingsmutter 

• Vakuumprovstång 

 

Figur C.1: Egna fotografier av en vakuumprovstång. 

• Flaskkork 

 

Figur C.2: Eget fotografi av en Flaskkork. 

• Avdragningsförberedd, glidhammare 

 

Figur C.3: Eget fotografi av en Glidhammare. 
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• Lås mutter mot skruv med R-pinne 

• Noskon, fjäderbelastad 

 

Figur C.4: Egna fotografier av en vakuumprovstång. 

• Stukade gängor 

• Pin-Pin, sprint med kulor som låser 

 

Figur C.5: Eget fotografi av en Pin-Pin. 

• Vanlig fjäderbricka 

• Oljelock 

 

Figur C.6: Egna fotografier av ett oljelock. 
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• Magnetplugg 

 

Figur C.7: Egna fotografier av en magnetplugg. 

Idéer: Tätning 

• Två fina ytor mot varandra 

• Kolvring 

• Mjukare material/expansion 

• Flaskkork 

• Konisk tätning med belagda ytor (typ grafit eller liknande) 

Idéer: Idiotsäker montering 
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D. Koncepthäfte 

(sekretessbelagd) 
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E. Concept screening 

  (sekretessbelagd) 
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F. Concept Scoring 

(sekretessbelagd) 
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G. FMEA 

(sekretessbelagd) 
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H. Utveckling av valt koncept 

(sekretessbelagd) 
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I. Konstruktionsidéer 

(sekretessbelagd) 
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J. Resultat 

(sekretessbelagd) 
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