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EXAMENSARBETE 

 i 

Utveckling av en skopkonstruktion med lägre produkt-
ionskostnader 

Sammanfattning 

Detta examensarbete handlar om en skopkonstruktions utveckling, avsedd för en serie 
skopor men konstruktionen har enbart implementerats på en kabelskopa. Arbetet har ut-
förts på uppdrag av ett verkstadsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer entreprenadut-
rustning till grävmaskiner och hjullastare. Företagets vision är att komma ut på den svenska 
lågprismarknaden, men i dagsläget är produktionskostnaderna på skoporna för höga. Målet 
med arbetet har varit att ta fram en konstruktionslösning som sänker företagets produkt-
ionskostnader.  

Efter ett möte med företaget tydliggjordes vilka behov som efterfrågades och dessa behov 
tolkades i form av kundkrav.  Med en QFD-analys översattes kundkraven till produktegen-
skaper som krävs för en lyckad skopkonstruktion. Fokus har främst lagts på att förenkla 
skopans montering och anpassa dess konstruktion för robotsvetsning. Några faktorer har 
varit att utforma självfixerande detaljer och beakta åtkomlighet för svetsning. Koncepten 
genererades genom intern och extern sökning, där metoder så som brainstorming och kon-
kurrentanalys har använts.  

Konceptvalet utfördes med Pughs beslutsmatris, där ett relativt optimalt koncept valdes för 
fortsatt utveckling. Vid utvecklingen har diverse verifieringsmetoder använts, som till ex-
empel riskanalys, finita elementmetoden (FEM) och kostnadskalkyl för att kontrollera att 
det valda konceptet uppfyller de uppsatta kraven för skopan. I verifieringsfasen identifiera-
des flera förbättringsmöjligheter som implementerades på det valda konceptet och detta 
gav ett bättre koncept än tidigare.  

Det slutliga konceptet har fått en sänkt produktionskostnad, med effektivare montering, 
minskad materialanvändning och svetsning samt en bättre prestanda än tidigare.  
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BACHELOR’S THESIS 

 ii 

Development of a bucket design with lower production 
costs  

Summary 

This thesis is about the development of a bucket design; intended for a range of excavator 
buckets consisting of four different types, but has only been implemented on the cable 
bucket. The work has been performed on behalf of a company that develops, produces and 
sells construction equipment for excavators and wheel loaders. At the present, the compa-
ny’s excavator buckets have high production costs, but the vision is to get into the low-cost 
market. The goal of this work has been to develop a bucket design that reduces the com-
pany’s production costs.  

After a meeting with the company it became clear what needed to be achieved. The collect-
ed needs were interpreted in terms of customer requirements. A QFD was made, and the 
customer requirements were translated into product specifications for a successful bucket 
design. Particular focus has been put on simplifying the assembly of the bucket and adapt-
ing its design for robot welding. Some essential factors have been to design interacting 
parts and to consider the accessibility for welding. The concepts were generated through 
internal and external searches, where methods as brainstorming and competitor analysis 
were used.   

Concept selection was made by using Pugh’s decision-matrix. A relatively optimal concept 
was selected for further development. During the development, various verification meth-
ods were used, as for example risk analysis, finite element analysis (FEA) and cost estimate, 
to verify that the selected concept meets the set requirements for the excavator bucket. 
Several potential improvements were identified during the verifications phase and these 
improvements were implemented on the selected concept, which resulted in an even better 
concept than before.  

The final concept obtained a reduced production cost, with a more efficient assembly, re-
duced material use and welding as well as a better performance than before.  
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Förord 

Detta examensarbete har utförts av två studenter vid Högskolan Väst åt ett verkstadsföre-
tag som utvecklar, tillverkar och säljer entreprenadutrustning till grävmaskiner och hjullas-
tare. Examensarbetet motsvarar 15 högskolepoäng och är den avslutande delen av maskin-
ingenjörsprogrammet.  

Vi vill passa på att tacka alla de berörda parterna för deras insatser i detta examensarbete. 
Ett stort tack till vår handledare Mats Eriksson vid Högskolan Väst för all vägledning vi 
erhållit under arbetets gång. Två andra viktiga personer vi vill tacka är uppdragsgivaren och 
konstruktören på Företag AB som försett oss med nödvändigt material på ett exemplariskt 
sätt, för att komma igång med projektet.   

Arbetsfördelningen var likvärdig mellan författarna, där de bestående delarna i arbetet är 
utförda både enskilt och gemensamt.  Samtliga tabeller och figurer i rapporten är författar-
nas egna, om inget annat är angivet.   

Vi hoppas att ni som läser denna rapport om utveckling av en skopkonstruktion finner 
läsningen intressant och givande.   
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Hamed Hamid Elamin     Handrin Mohammad Taher 
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1 Inledning 
Detta examensarbete har utförts vid Högskolan Väst för ett svenskt företag som utvecklar, 
tillverkar och säljer entreprenadutrustning till bland annat grävmaskiner. Några av redskap-
en är skopor, tjälbrytare och fästen till skopor. I detta arbete har en konstruktionslösning 
tagits fram, avsedd för en serie skopor som består av fyra varianter (se 1.1). Företagets 
namn och detaljerade mått på ritningar har utelämnats av sekretesskäl.  

1.1 Bakgrund 

Företaget har uppmärksammat att det förekommer tydliga marknadsförändringar som på-
verkar försäljningen negativt. Enligt uppdragsgivaren har konkurrensen på denna marknad 
blivit hårdare och många av företagets återförsäljare har övergått till andra leverantörer som 
erbjuder skopor till lägre priser. För att företaget skall kunna möta denna konkurrens har 
de beslutat att effektivisera sin produktion i syfte att sänka produktionskostnaderna.  

Företaget har nyligen köpt in en svetsrobot som skall ersätta alla de manuella svetsoperat-
ionerna, utom punktsvetsningen. Anledningen till köpet är att företaget eftersträvar en ef-
fektivare montering. 

1.2 Problembeskrivning 

Företaget eftersträvar att komma in på den svenska lågprismarknaden i syfte att öka för-
säljningen av sina skopor, men i dagsläget är produktionskostnaderna på skoporna för 
höga.  

1.3 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete var att utveckla företagets skopor i syfte att bli mer konkurrens-
kraftiga på den svenska marknaden. Målet var att ta fram en konstruktionslösning som 
sänker företagets produktionskostnader.  

1.4 Avgränsningar 

Nedan ges en kort beskrivning av de fyra varianter av skopor som skall behandlas i detta 
projekt. Se även figur 1.   

 Djupskopan är avsedd för att gräva i svåra förhållanden med sina tänder.  
 Kabelskopan är avsedd att användas i lera för att göra spår med bredden 70 till 80 

centimeter för kabelledningar. 
 Planeringsskopan är avsedd för att plana av grus- och sandbelagda ytor. Den kan 

även användas för grävning. 
 VA-skopan är en bredare variant av kabelskopan och är avsedd för grävning av spår 

för vatten- och avloppsledningar. 
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Figur 1. Skopserien som skall behandlas i detta projekt.  
 
 
Företaget har identifierat materialanvändning, montering och svetsning som kostnadsdri-
vare och arbetet avgränsades därför till att 
 
 minska material i skopan 
 utforma skopans konstruktion i syfte att underlätta monteringen 
 anpassa skopans utformning för robotsvetsning 
 minska svetsningen med effektivare lösningar. 

Konstruktionslösningen är tänkt att vara grundkonceptet till skopserien ovan, men skall 
endast implementerats på kabelskopan med volymen 350 liter då det är den mest sålda 
skopan på företaget. Ritningar skall framställas endast för kabelskopan. Inget fokus skall 
ligga på att välja nya alternativa material till skopan då företaget är nöjda med de nuvarande 
materialen. Dessutom skall ingen prototyp eller produktionsberedning göras. 

2 Teori  
I detta kapitel beskrivs grundläggande bakgrund om en vald produktutvecklingsprocess, 
robotsvetsning, hållfastheten för svetsförband och monteringsanpassad konstruktion 
(DFA). Dessa aspekter har varit viktiga för detta arbete, då olika val och värderingar om till 
exempel konstruktionens utformning och montering har grundats på dem. 

2.1 Spiralprocessen 

Cooper och Edgett [2] beskriver spiralprocessen som en produktutvecklingsprocess som 
främst används vid programvarutillverkning. Processen går ut på att genom flera samman-
hängande iterationer identifiera och bekräfta kundkrav, skapa modeller (digitala eller fysiska 
modeller), och sedan testa dem för att säkerställa att kundkraven uppfylls. Se figur 2.  
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Figur 2. Spiralprocessen (förenklad variant som är översatt till svenska), källa: Boehm, B. Edited by J. 
Hansen, Wilfred [1]. 

 
Produkten presenteras även för kunden i slutet av varje iteration för att få respons och på 
så sätt få en idé om hur man kan förbättra produkten. Om ett kundkrav saknas eller mark-
naden ändras kan man på ett snabbt och enkelt sätt anpassa sig under arbetets gång.  

Att arbeta på detta sätt ger en nära relation med kunden och sannolikheten att få en miss-
nöjd kund minskas. Metoden är baserad på att kunderna inte vet vad de egentligen vill ha 
förrän de ser eller upplever produkten. Av den anledningen bör man visa kunden något, 
som till exempel en ritning, även om det är långt ifrån en färdig produkt.  

Under den första iterationen studeras kunderna för att förstå deras behov, problem och 
önskade förbättringar. Vid nästa iteration presenteras ett koncept för att ge kunden en 
känsla av hur produkten kommer att se ut. Därefter tar man reda på kundens åsikter om 
konceptet och tar hänsyn till det som kunden gillade och ogillade med det aktuella koncep-
tet.  

När kunden känner sig nöjd går man vidare till nästa iteration och påbörjar utvecklingsfa-
sen. Då presenteras en grov modell eller en enkel prototyp som testas och sedan presente-
ras för kunderna på samma sätt som i steget innan. Därefter förbättras produkten med 
hänsyn till kundernas respons och iterationen repeteras igen ifall det är nödvändigt. På det 
sättet kommer produkten närmare sin slutliga fas efter varje iteration.  
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2.2 Konstruktiv utformning med hänsyn till produktion 

För att sänka produktens kostnader och för att minska onödigt arbete i produktionen gäller 
det att konstruktören har kännedom om företagets tillverkningsprocesser och med förnuft 
tar fram en utformning som är lämpad för företagets produktion [13].  

Några tips och synpunkter på svetsade konstruktionslösningar som gynnar den konstruk-
tiva utformningen är följande: [13] 

 Tjocka material svetsade mot tunna skall undvikas. Se figur 3. Ur hållfasthetssyn-
punkt är nackdelen att det uppstår spänningskoncentrationer som kan leda till ut-
mattningsbrott (se avsnitt 2.3).  

 

              
Figur 3. Exempel på olämpliga tjocka material svetsad mot tunt material som skall undvikas.  

 
 För utmattningsbelastade konstruktioner skall sektionsövergångar utformas för att 

minska anvisningsverkan. Se figur 4. 

 

 
          Figur 4. Exempel på utformning av sektionsövergångar.  

 
 Om det är möjligt bör svetsarna placeras i lågt belastade områden.  

 Om de är nödvändigt kan förstärkningar av hörn läggas i relativt högt belastade 
områden. Se figur 5.  
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           Figur 5. Exempel på förstärkning av hörn i ett relativt högt belastat område.  

 

2.2.1 Robotsvetsning 

Enligt Lundin [3] är anledningen till att företag köper svetsrobot att de vill bli kostnadsef-
fektiva och få en ökad produktivitet i produktionen. Behovet kan vara att företagen vill bli 
konkurrenskraftiga genom att ha en effektivare produktion. En annan anledning kan vara 
att sträva efter en bättre arbetsmiljö.  

Robotsvetsningen ger följande goda effekter i produktionen: 

 korta genomloppstider 

 minskat slöseri 

 möjlighet till tillväxt 

 minskad arbetskraft för manuell svetsning 

 en bättre fysisk arbetsmiljö erhålls och därmed minskas risken för arbetsskador.  

 
Det är vanligt att det förekommer ändringar i konstruktionen vid övergång från manuell 
svetsning till robotsvetsning. Därför behöver konstruktionen anpassas till svetsrobotens 
egenskaper och begränsningar, för att reducera felaktig svetsning på grund av svåråtkom-
lighet. De ändringar som genomförs i konstruktionen är även ytterst gynnsamma för ma-
nuell svetsning eftersom konstruktionens utformning allmänt förenklas. Genom att säker-
ställa att svetsrobotens egenskaper och begränsningar är tillämpade på objekten, blir detal-
jerna anpassade för robotsvetsningen.  

 
Nedan ges några allmänna råd som gynnar robotsvetsningen.   

 Beakta åtkomligheten för robotarmen och svetspistolen.  

 Beakta robotens räckvidd för att uppnå rätt vinkel med svetspistolen mot svetsfo-
gen. Alltså räcker det inte med att svetspistolen kan komma åt en punkt, utan det 
krävs även en viss vinkel för att åstadkomma en bra svetsning.  
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 Beakta placeringen av svetsfogarna och se till att åtkomligheten för svetsning un-
derlättas. [3, 13] 

 Minska antalet detaljer genom att kombinera svetsning med bockning. Samtidigt 
minskas svetsmängden. [3, 13] 

 Utforma självfixerande detaljer för att underlätta fixturerna och svetsningen. Detta 
innebär en utformning av detaljer på ett sådant sätt att de vid monteringen har be-
stämda lägen. [3, 13] 

 Dimensionera kälsvetsens optimala a-mått (se avsnitt 2.3.1).  

  

2.2.1.1 Fogtyper för manuell svetsning och robotsvetsning 

 
Några vanliga fogtyper som används vid manuell svetsning är kälfogar till detaljer som skall 
svetsas vinkelrätt mot varandra och V-fogar till detaljer som ligger parallellt mot varandra. 
Se figur 6. Dessa fogtyper är vanliga för att de ger en bra svets och är lämpliga ur en håll-
fasthetssynpunkt, fastän att det går åt mindre svetsmängd, då fogvolymen är liten. [13] 

 
Figur 6. Några vanliga fogtyper. Arbetsstycket till vänster är avsedd för svetsning i kälfog och arbetsstycket 
till höger är avsedd för svetsning i V-fog.    

 
Figur 7 nedan illustrerar några av de vanligaste önskvärda och icke-önskvärda fogtyperna 
för robotsvetsning. Kälfogar skall ersätta hörnfogar, då hörnfogar ger risk för genombrän-
ning av grundmaterialet. Överlappsfogar skall ersätta stumfogar, då dessa ger hög risk för 
genombränning av grundmaterialet. [3] 
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Figur 7. Önskvärda och icke-önskvärda fogtyper för robotsvetsning. 

 

2.2.2 Monteringsanpassad konstruktion (DFA) 

DFA (design for assembly) och DFM (design for manufacturing) är två vanliga metoder som an-
vänds i samband med produktionsanpassning av en produkt. Med produktion omfattas: [7] 

 tillverkning av detaljer, till exempel genom gjutning och formsprutning samt skä-
rande och plastisk bearbetning 

 montering 
 fogning. 

 

Enligt Eskilander (2001) [8] är DFA och DFM två stödverktyg som hjälper konstruktören 
att tidigt i produktutvecklingsprojektet fokusera på monterings- och tillverkningsaspekter. 
Ett stort fokus läggs framförallt på att minska antalet detaljer på produkten. Nästan alla 
produkter har potential att minska i antalet detaljer. Varje gång en detalj tas bort från någon 
produkt innebär detta ett minskat antal inköp eller tillverkningsmoment samt mindre lag-
ring och hantering av produktdetaljer. Med färre ingående detaljer kan monteringstiden 
med största sannolikhet reduceras och mindre arbete krävs för samtliga avdelningar på 
företaget. Detta medför att företaget erhåller lägre tillverknings- och monteringskostnader 
samt korta ledtider.  

Andra sätt som gynnar monteringseffektiviteten hos en produkt är genom olika förenkling-
ar av dess konstruktion. Några förenklingar kan vara att 

 monteringen blir felfri, då detaljerna endast kan monteras på ett sätt 
 standardiserade detaljer används om möjligt istället för unika delar 
 materialvalet även beaktar tillverkningen, inte bara funktionen 
 produkten har en grunddetalj som kan användas som en bas för resten av monte-

ringen 
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 antalet monteringsmoment reduceras. 

 
Det kan förekomma flera omkonstruktioner under DFA-analysen, i strävan att få den bästa 
lösningen till en ny produkt som uppfyller de förväntade DFA-målen. Flera omkonstrukt-
ioner på produkten kan leda till en längre utvecklingstid som försenar produktens lansering 
på marknaden.  

Det finns flera olika DFA-analysmetoder för monteringsanpassning av en produkt eller 
konstruktion. Några exempel är Boothroyd & Dewhurst, AEM (Producibility Evaluation 
Method) eller Lucas DFA Evaluation Method [9]. Den absolut vanligaste analysmetoden är 
Boothroyd & Dewhurst och de andra befintliga metoderna är bara varianter av denna som 
fyller samma syfte.  DFA-metoderna är avsedda för analys av befintliga produkter eller för 
förbättring av en konstruktion. Analysen används av produktutvecklingsgruppen för att 
verifiera hur effektiv monteringen av omkonstruktionen blev jämfört med den tidigare 
konstruktion de utgick ifrån.  

Boothroyd & Dewhursts (2002) analysmetod beskrivs ingående i avsnitt 2.2.2.1. Denna 
metod gynnar även DFM, då olika möjliga förenklingar för tillverkningen behandlas i ana-
lysen. Några av dessa förenklingar är exempelvis att minska antalet detaljer, att använda 
standardiserade detaljer eller att förenkla detaljerna.  

  

2.2.2.1 DFA enligt Boothroyd & Dewhurst 

Boothroyd & Dewhurst analysmetoden [9] grundas på ingående tidsstudier av monterings-
operationer som används som hjälpmedel för att bestämma tiden vid hantering och monte-
ring av produktens bestående detaljer. Denna analysmetod kan tillämpas på alla monte-
ringsmetoder – manuell montering, robotmontering och automatisk montering. Arbets-
gången på dessa monteringsmetoder visas i figur 8.  

 

 
Figur 8. DFA-analys enligt Boothroyd & Dewhurst metoden.  
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DFA-analysmetoden behandlar reducering av antalet detaljer och undersöker monterings-
vänligheten hos en konstruktion, men den undersöker inte om detaljerna är enkla att till-
verka. Därför kan det finnas risk att tillverkningskostnaderna för de enskilda detaljerna 
ökas.  

Om monteringsmetoden inte redan är bestämd i början skall en monteringsmetod väljas 
för att utföra rätt analys, med hänsyn till de speciella regler som gäller för metoden. Valet 
av monteringsmetod styrs främst av antal produkter (produktvolym), produktvarianter och 
antalet detaljer.  

Naturligtvis styrs valet av monteringsmetod även andra faktorer, som till exempel produkt-
vikten, materialet och kostnaden.  

Följande frågor   

 Är det möjligt att ta bort detaljen eller kombinera den med någon annan detalj? 
 Är det möjligt att förenkla monteringen genom att omkonstruera detaljen?  
 Måste monteringen innefatta någon rörlig detalj eller kan denna bytas ut mot en 

orörlig detalj? 
 Måste detaljen vara separat för att möjliggöra monteringen av andra detaljer?  
 Måste detaljen vara separat på grund av något särskilt material? 

 
En uppskattning av den totala monteringstiden skall tas fram på en grundkonstruktion med 
hjälp av Boothroyd-Dewhursts tabeller och sedan beräknas ett grovt mått på monteringsef-
fektiviteten hos denna (se bilaga A). Därefter utförs en liknande analys på omkonstruktion-
en, där målet är att åstadkomma en högre monteringseffektivitet än för den tidigare kon-
struktionen. Tabellerna innehåller tidsstudier av olika monteringsoperationer. Tiden (i se-
kunder) är inte enbart baserad på rotationen av detaljerna för att uppnå rätt placering, utan 
också på detaljens storlek och utformning. I DFA-analysen tydliggörs framförallt vilka de-
taljer som behöver omkonstrueras. [7] 

 
Monteringseffektiviteten beräknas enligt följande ekvation: 
 = ∗

          Ekv. 2-1
  
 

där 

3 = den ideala monteringstiden per detalj (i sekunder). 

NM = teoretiskt minsta antal detaljer som bestäms på första analysen, det vill säga på 
grundkonstruktionen.   

TM = konstruktionens totala monteringstid (i sekunder). 
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En konstruktion som erhåller en monteringseffektivitet mellan 20 och 35 % anses vara 
acceptabelt och över 35 % är bra. [7] 

Ett exempel på konstruktionsförbättringar ges i figur 9 som illustrerar ett objekt före och 
efter omkonstruktion. Omkonstruktionen har förenklats från skruvning av tre detaljer till 
bockning av en detalj och denna omkonstruktion fyller samma funktion som den tidigare 
konstruktionen.  

 

 
Figur 9. Exempel på omkonstruktion av ett föremål, där antalet detaljer har minskats.    

2.3 Utmattningshållfasthet för svetsförband 

Anledningen till att hållfastheten i svetsade konstruktioner dimensioneras mot utmattning 
är för att minska risken att haveri uppträder, som resulterar till sprickbildning och därmed 
till utmattningsbrott [11, 12].  

De osäkerheter som vanligtvis råder vid utmattningsdimensionering är att veta vilken be-
lastningstyp och belastningsstorlek som är lämpliga att dimensionera konstruktionen med 
[4].  

 

2.3.1 Dimensionering av a-måttet för kälsvetsar 

Rätt dimensionering av ett effektivt a-mått för en kraftöverförande kälsvets är viktig hos en 
konstruktion både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur hållfasthetssynpunkt. När en käl-
svets undersöks kan två väsentliga begynnelsepunkter för spricktillväxt iakttas, antingen 
från svetsens svetstå eller från dess rotsida. Se figur 10.  
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Figur 10. En kraftöverförande kälsvets som visar två punkter där det vanligtvis uppkommer sprickor. 

 
Om a-måttet är för litet innebär det att sprickan har uppkommit från rotsidan, på grund av 
en för hög belastning över svetsen.  Därefter när a-måttet stegvis ökas, förflyttar begynnel-
sepunkten sig till slut till svetstån, vilket samtidigt gynnar en bättre utmattningshållfasthet.  
När begynnelsepunkten befinner sig vid svetstån skall ingen mer ökning av a-måttet göras 
då utmattningshållfastheten är tillräcklig och inte behöver ökas ytterligare. En ytterligare 
ökning av a-måttet innebär högre svetskostnader, då större svetsvolym används som resul-
terar till ökad produktionstid och större risk för svetsdeformationer, vilket inte heller är 
önskvärt. [4] Till exempel om a-måttet fördubblas innebär det att svetsvolymen blir fyra 
gånger större än tidigare [13]. Alltså skall det vara ett optimalt eller tillräckligt a-mått som 
gynnar både hållfastheten och kostnaderna hos konstruktionen. [4]   

Spricktillväxt beror på en för hög belastning över svetsen. Risken finns att sprickorna växer 
ner i detaljerna och om detta förekommer blir detaljerna svåra att reparera. När sprickans 
startpunkt är på rotsidan syns inga tecken på sprickor förrän den utvidgar sig och når ytan 
på svetsen. Då detta har inträffat finns det eventuellt risk att utmattning uppstår på andra 
svetsar i närheten också. [4] 

Enligt SSAB: s plåthandbok gäller nedanstående tumregler för dimensionering av statiskt 
belastade kälsvetsar som har en plåttjocklek mellan 3 och 15 mm: [5] 

 

 För enkelsidig kälsvets är ≈        Ekv. 2-2 

 För dubbelsidig kälsvets är ≈ . ∙       Ekv. 2-3 

 

För dimensionering av utmattningsbelastade kälsvetsar finns det inga förbestämda dimensions-
regler. Alltså kan det ibland krävas hållfasthetsberäkningar med till exempel FEM, för att 
dimensionera svetsen med avseende på a-måttet (se 2.3.2.1).   
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2.3.2 Utmattningsanalys av svetsade konstruktioner  

Enligt Eriksson et. al. [4] kan en utmattningsanalys genomföras med olika utvärderingsme-
toder. De faktorer som avgör valet av en sådan metod är vad för hållfasthetsdata som finns 
tillgängliga att utgå ifrån och hur noggranna spänningsberäkningar som önskas. När ut-
värderingsmetoden är vald skall svetsen modelleras enligt metoden. Varje utvärderingsmet-
od har särskilda förbandsklasser att utgå ifrån, i flertal olika normer. Efter att spänningen i 
svetsen har beräknats med FEM-programmet eller med förbandsklasser som erhålls ur 
tabeller från olika normer (se avsnitt 2.3.2.3), kan utmattningen i svetsen bestämmas.  

2.3.2.1 Svetsutvärdering med nominella spänningar 

Svetsutvärdering med nominella spänningar är den vanligaste utvärderingsmetoden för 
svetsförband som finns på utmattningsbelastade konstruktioner. Nominella spänningar 
syftar på de globala spänningarna i det aktuella tvärsnittet. Ett exempel om detta beskrivs i 
avsnitt 2.3.2.2, på en metod i två steg, för att beräkna nominell spänning i tvärsnittet. 

De spänningskoncentrationer i en konstruktion som inte medräknas i den nominella spän-
ningen är de som orsakas av påsvetsade detaljer eller de som orsakas av svetsen. Detta be-
ror på att spänningskoncentrationerna där är relativt låga, vilket med andra ord inte orsakar 
några stora strukturförändringar. Ökade spänningar i konstruktionen som orsakas av 
makrogeometriska ändringar, reaktionskrafter eller punktlaster måste uppmärksammas 
noggrant.  Exempel på makrogeometriska ändringar är bockning av en detalj eller en stor 
håltagning. [4, 10]  

Med svetsutvärdering av den nominella spänningen behöver vanligtvis svetsen inte model-
leras i FE-modellen, men om svetsens styvhet har en stor påverkan på spänningen, bör 
svetsen modelleras. [4] 

De nominella spänningarna	beräknas i enkla fall med allmän linjärelastisk balkteori enligt 
följande formel: [4, 10] 

 

	 = + ∙            Ekv. 2-4 

 

där 

F = normalkraften     

A = tvärsnittsarean 

Mb = böjmomentet     

I = yttröghetsmomentet 

z = sträcka från tvärsnittets yttyngdpunkt till en aktuell punkt. 
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I figur 11 nedan illustreras ett fall där de nominella spänningarna i balken enkelt kan beräk-
nas med allmän linjärelastisk balkteori, enligt ekvation 2-4 ovan. Balksnittets belastningar är 
en axialkraft och ett böjmoment. Balken har en påsvetsad detalj som har låga spännings-
koncentrationer som inte orsakar några stora strukturförändringar, vilket inte inkluderas i 
de nominella spänningarna, som tidigare nämnts. [4]  

 

 

Figur 11. Nominella spänningarna på ett snitt i en balk med en påsvetsad detalj.  

 

2.3.2.2 Beräkningar av nominella spänningar med FEM  

FEM kan behövas för att till exempel dimensionera mekaniskt belastade konstruktioner 
som är komplexa eller statiskt obestämda [10].  

Nedan beskrivs ett exempel på en metod i två steg, för att beräkna nominell spänning i 
tvärsnittet, med a-måttet för en dubbelsidig kälsvets som är kraftöverförande [4]. Dub-
belsidig kälsvets undersöks på grund av att det är denna typ som används mest på företa-
gets skopor.  

Steg 1:  

Beräkning av normalkraft och böjmoment i tvärsnittet intill svetsförbandet 
Om normalkraften och böjmomentet i ett aktuellt tvärsnitt är svåra att ta fram direkt ur 
FEM-programmet kan de istället tas fram genom att extrapolera spänningen. Detta innebär 
att en graf plottas i FE-modellen, längs en relativt lång linje som är vinkelrätt mot en tänkt 
spricka i eller vid svetsen, för att sedan se spänningsvariationen in mot svetsen. Ur den 
plottade grafen erhålls den extrapolerade spänningen för svetsen. Se figur 12.  
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Figur 12. Extrapolation av nominell spänning ( 	) för svetsen.  

Först skall de nominella spänningarna på plåtens ovan- och undersida extrapoleras (  
och ) ur FEM-programmet. Beräkningen utgår ifrån att spänningarna har en linjär 
variation över plåttjockleken. Se figur 13.  

 

 

Figur 13. Bestämning av  och  genom extrapolation av nominella spänningar.  

 

Böjmomentet beräknas enligt följande ekvation, där L är svetslängden och t är plåtens 
tjocklek:  

 = ∙ ∙          Ekv. 2-5 
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Normalkraften beräknas enligt följande ekvation: 

 = ∙ ∙          Ekv. 2-6 

 

 

Steg 2:  

Spänningsberäkning av normalkraft och böjmoment 
Normalspänningen i svetsförbandet beräknas enligt ekvationen nedan, där L är svetsläng-
den.  

  = = ∙ ∙            Ekv. 2-7 

 
 

A-måttet (a enligt ekvation 2-7) är höjden i en likbent triangel i det aktuella tvärsnittet av en 
kälsvets. Se figur 14.  

 

 
Figur 14. Ett aktuellt tvärsnitt på kälsvetsen som visar a-måttet.  

 
Spänningen i svetsförbandet som är orsakad av böjmomentet beräknas enligt ekvationen 
nedan, där böjmomentet divideras med böjmotståndet för svetsförbandet.  

 

 = = ∙ = ∙ ∙ ∙∙        Ekv. 2-8 
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Den totala spänningen av normalkraften och böjmomentet beräknas enligt ekvation 2-7 
och 2-8,  där spänningarna summeras.  

 = +           Ekv. 2-9 
 
 

2.3.2.3 Förbandsklasser för svetsutvärderingsmetoden med nominella spän-
ningar 

Under årens gång har ett stort antal utmattningsprov utförts på en mängd olika svetsade 
förbandstyper. Med andra ord innebär detta att det finns en stor kunskapsbank med svet-
sade detaljer som har utmattningsprovats, där detaljerna testades med olika typer av svets-
förband. Kunskapsbanken omfattar normer som Boverkets handbok om stålkonstruktion-
er (BSK 99), Plåthandboken SSAB Tunnplåt AB och International Institute of Welding 
”Fatigue design of welded joints and components”. [13, 4] 

I de flesta normer beskrivs svetsförband genom förbandsklasser för olika utvärderingsme-
toder. I Sverige används som mest BSK 99-normen, som grund för utmattningsberäkning-
ar. De aktuella förbandsklasser som skall utvärderas med metoden som gäller för nominella 
spänningar, avgör vilka spänningar som skall studeras i svetsen och dessa förbandklasser 
erhålls ur tabeller. [4] 

Det är inte alltid nödvändigt att använda FEM för att göra utmattningsberäkningar. Vid 
enkla geometrier och laster kan normerna på förbandsklasserna användas för att beräkna 
exempelvis den nominella spänningen i svetsförbandet. [4] 

Förbandsklassen definierar svetsförbandets karakteristiska utmattningshållfasthet i N/mm2 
vid 2 ⋅ 10  lastcykler med konstant spänningsvidd [4]. Spänningsvidden är differensen mel-
lan maxspänning och minspänning i en spänningscykel. Ju mindre spänningsvidd desto mer tid 
tar det för utmattning. [11] 

 

3 Metod 
Spiralprocessen valdes efter ett antal undersökningar av olika produktutvecklingsprocesser. 
Anledningen till att spiralprocessen valdes var för att den gör det möjligt att samarbeta med 
kunden, samt att det blir enkelt att anpassa produkten till kundens förväntningar, tack vare 
den iterativa processen. Ett samarbete med kunden innebär en mindre risk att kunden blir 
missnöjd eller frustrerad över det slutgiltiga resultatet. Men denna process har även sina 
brister. Ett produktutvecklingsprojekt där spiralprocessen används, går det inte att sätta 
tidsgränser, på grund av ovissheten kring när kunden kommer känna sig tillfredsställd med 
resultatet. [14] 

Detta kapitel beskriver arbetsgången i projektet, som är uppdelat i fyra steg: identifiering, 
konceptval, konstruktion och verifiering. Se figur 15. 
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Figur 15. Anpassad spiralprocess till detta arbete. Produktutvecklingen kan passera faserna flera gånger, i 
iterationer som kallas spiraler, tills kunden är nöjd med resultatet. 

 

3.1 Identifiering 

I detta avsnitt beskrivs hur identifiering av kundkraven gjordes och hur de översattes till 
produktspecifikationer. Därefter beskrivs hur huvudproblemet i detta arbete klargjordes.  

3.1.1 Kundkrav 

För att identifiera kundernas önskemål och problem krävs en insamling av kundkrav. 
Kundkraven samlades in genom möten med företagets VD (projektets uppdragsgivare) och 
konstruktör. Dessutom intervjuades företagets försäljare på en maskinmässa.  

Med ett släktskapsdiagram kategoriserades de insamlade kundkraven under lämpliga kate-
gorier, för att enkelt kunna se hur kraven hänger ihop. Diagrammet bidrog även till att re-
spektive krav inte repeterades vid rankningen i nästa steg. De insamlade kundkraven ranka-
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des för att på ett enkelt sätt kunna identifiera vilka krav som har högre prioritet, och för att 
ta reda på det jämfördes alla kundkrav mot varandra med hjälp av parvis jämförelse.  

Figur 16 visar parvis jämförelse, där varje kundkrav är uppskrivet två gånger, en gång i hori-
sontellt led och en gång i vertikalt led. De vertikala kundkraven jämförs individuellt mot 
samtliga andra horisontella kundkrav. Om det vertikala kundkravet är viktigare än det hori-
sontella, inmatas siffran 1 i rutan, annars inmatas siffran 0. När alla rutor har fyllts i, sum-
meras alla ettor och kundkraven rankas efter denna summa.   

 

Figur 16.  Mall för parvis jämförelse av kundkraven.  

 

Efter summeringen av alla ettor hamnade rankningen av kundkraven mellan 1 – 19. Denna 
rankning fick en skala mellan 1-5 enligt följande indelning: 

Rank 0 - 3       =    1           
Rank 4 - 7       =    2     
Rank 8 -11      =    3 
Rank 12 - 15   =    4 
Rank 16 - 19   =    5 

Betydelsefaktorn(viktning) för respektive kundkrav fylldes in i respektive ruta, enligt 
ovanstående skala. Betydelsefaktorn 1 är den lägsta graden något krav kan erhålla och bety-
delsefaktorn 5 är den högsta. Betydelsefaktorerna för kundkraven hittas i bilaga C – tabell 3.  
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3.1.1.1 Produktspecifikationer  

Efter att ha identifierat kundkraven, användes en förenkling av metoden Quality function 
deployment (QFD) för att omvandla kundkraven till mätbara egenskaper [17]. Varje kundkrav 
omvandlades till en eller flera mätbara egenskaper, för att fullt ut möta kraven.  

Exempel på ett kundkrav som har omvandlats till flera mätbara egenskaper är: 

Kundkrav       Produktegenskaper 

 Har rätt hållfasthet     * Spänningar 

          * Töjningar 

        * Robusthet 

        * Livslängd 

        * Effektiv a-mått för kälsvets 

 

I QFD användes betydelsefaktorerna/viktningen av kundkraven, som tidigare hade tagits 
fram ur metoden som beskrivs i avsnitt 3.1.1, gällande parvis jämförelse av kundkraven. 
Relationerna mellan kundkraven och produktegenskaperna bedömdes med en skala som 
var indelad i tre grader, där:  

 1 – betyder svag relation 

 3 – betyder medelstark relation och 

 9 – betyder stark relation.  

 
De tekniska vikterna ur QFD beräknades genom att summera relationerna för varje pro-
duktegenskap. Summeringen gjordes genom att multiplicera varje relation av ett kundkrav 
med dess förbestämda viktning och sedan addera det med de andra relationerna som låg 
under samma produktegenskap. De tekniska vikterna av produktegenskaperna hamnade 
mellan 9 och 108. Slutlig rankning av de tekniska vikterna fastställdes, där vikten av pro-
duktegenskaperna valdes från skala 1 – 5.  Indelningen av de tekniska vikterna beskrivs 
nedan: 

• 1 – Teknisk viktning: 0 - 22 

• 2 – Teknisk viktning: 23 - 43 

• 3 – Teknisk viktning: 44 - 64 

• 4 – Teknisk viktning: 65 - 85 

• 5 – Teknisk viktning: 86 - 108       

De produktegenskaper som fick rankningen 3, 4 och 5 hade hög prioritet i de senare stadi-
erna av detta arbete (se bilaga D). 
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3.1.2 Klargör problemet 

För att lösa problemet med den höga produktionskostnaden, på ett effektivt sätt, delades 
problemet in i delproblem. Med detta kunde fokus ligga på att lösa varje delproblem, istället 
för huvudproblemet. 

3.2 Konceptgenerering och konceptval  

Extern och intern idégenerering har använts i syfte att med diverse metoder generera 
många lösningar på de delproblem som tagits fram. Sedan för att välja det mest lämpliga 
konceptet som uppfyller kundkraven på bästa sätt, genomfördes konceptsållning och koncept-
viktning.  

3.2.1 Extern sökning 

En extern sökning utfördes för att få inspiration kring hur problemen kan lösas och för att 
få en bild av vad som finns tillgängligt på marknaden idag. Informationssökningen genom-
fördes via patentsökningar och konkurrentanalyser.  

För att lyckas lösa delproblemen på ett bra sätt utfördes en patentsökning på olika alterna-
tiva sätt att lösa delproblemen. Patentsökningen gjordes på skopor, men även på olika 
lämpliga monteringsmetoder som kan tillämpas vid montering av skopan. Dessutom utför-
des en konkurrentanalys för att ta reda på information om skoporna på marknaden och för 
att få inspiration på hur problemen med de nuvarande skoporna kan lösas. Företagets nu-
varande skopa jämfördes med fem olika svenska konkurrenter. Som kriterier för analysen 
användes några relevanta produktspecifikationer.  

3.2.2 Intern sökning 

Med hjälp av de tidigare identifierade delproblemen, genererades koncept som löser pro-
blemet med den höga produktionskostnaden. Varje delproblem gick att lösa på ett antal 
sätt och genom att kombinera dellösningar med varandra skapades många koncept.  

Konceptgenereringen utfördes enskilt och sedan tillsammans, för att få ett större utbud av 
lösningar. En diskussion fördes kring de koncept som genererades enskilt och tillsammans 
via brainstorming. Vid konceptgenerering togs hänsyn till den information som samman-
ställdes vid den externa sökningen. Detta beror på att koncepten inte enbart skall vara 
bättre än företagets nuvarande kabelskopa, utan även bättre än de tillgängliga kabelsko-
porna ute på marknaden. 

 

3.2.3 Konceptsållning 

För att minska antalet koncept utfördes konceptsållning med Pughs beslutsmatris. Se tabell 
1. Som urvalskriterier i konceptsållningsmatrisen användes relevanta produktspecifikation-
er. Företagets nuvarande kabelskopa användes som referens i matrisen och jämfördes mot 
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samtliga koncept. Rankningen på koncepten är antingen bättre än referensen (+), lika bra 
som referensen (0) eller sämre än referensen (-). Efter att alla koncept poängsatts summe-
rades alla ”+”, ”-” och ”0”. För varje ”+” adderas en poäng till konceptet och varje ”-” 
subtraheras en poäng från konceptet. [17] 

 

Tabell 1. Pughs matris mall för konceptsållning.  

 

 

3.2.4 Konceptviktning 

För konceptviktningen användes Kepner Tregoes beslutsmatris och samma urvalskriterier 
som tidigare i konceptsållningen. Se tabell 2. Konceptviktningen är en mer detaljerad vers-
ion av konceptsållningen, där poängsättningsskalan går från ett till fem, istället för kon-
ceptsållningens grova poängsättning. Varje urvalskriterium tilldelades ett procentuell värde 
utifrån hur viktigt kriteriet var i jämförelse med de resterande kriterierna. Därefter poäng-
sattes varje koncept utifrån hur bra konceptet uppfyllde de uppställda kundkraven. En vik-
tad poängsättning kalkylerades fram genom att multiplicera viktningen med poängen hos 
respektive krav. Sedan summerades alla viktade poäng och konceptet med högst poäng gick 
vidare till nästkommande fas i spiralprocessen, fasen som behandlar konstruktion. [17]  
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Tabell 2. Kepner Tregoes matris mall för konceptviktning. 

 

 

3.3 Konstruktion  

Företaget tillhandahöll sin CAD-modell på kabelskopan. Denna modell var skapad i ett 
annat CAD-program än NX, därför var den svårhanterad i NX. Istället skapades en ny 
CAD-modell med avsikt att förenkla och anpassa den till FEM. De samtliga geometrierna 
på företagets CAD-modell projicerades till den nya modellen. Sedan gjordes justeringar på 
den skapade modellen, i form av förenklingar som underlättade FEM-analysen.  

En CAD-modell skapades på det valda konceptet som tidigare enbart hade visualiserats i 
skissform. Vissa geometrier, som radier och längder, har projicerats från företagets CAD-
modell, då ett av kundkraven var att inte ändra på formgivningen avsevärt.  

3.4 Verifiering 

De verifieringsmetoderna som beskrivs i detta avsnitt är monteringsanpassad konstruktion 
(DFA), riskanalys, hållfasthetsanalys med FEM och kalkylkostnad. Dessa metoder har an-
vänts för att kontrollera att det valda konceptet uppfyller de uppsatta kraven för skopan 
och för att eventuellt identifiera andra förbättringsmöjligheter på konceptet.  

3.4.1 Monteringsanpassad konstruktion (DFA) 

För att verifiera att konstruktionslösningen uppfyller kraven på en kortare monteringstid 
och ett mindre arbete i monteringen än den nuvarande kabelskopan, användes en analys-
metod som kallas Boothroyd & Dewhurst. Med denna metod analyserades företagets ka-
belskopa först och sedan konstruktionslösningen, där beräkningar på monteringseffektivi-
teten togs fram för respektive konstruktion för att se skillnaden mellan dem. 

Arbetsgången för DFA-analysen utfördes i fem steg och dessa steg beskrivs enligt nedan.  
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Steg 1: 

Information skaffades på hur skopan såg ut innan delarna monterades ihop och detta gjor-
des med hjälp av en sprängskiss på CAD-modellerna. Därefter tilldelades varje detalj ett 
identifieringsnummer. 

Steg 2: 

I detta steg gällde det att föreställa sig hur monteringsarbetet i företagets verkstad gick till. 
Det fanns lite kännedom om vilka redskap företaget använde sig av vid monteringen och 
hur de gick tillväga. Det antogs att den ungefärliga kännedomen om företagets montering 
var tillräcklig för att bedöma hur lång monteringstid (i sekunder) som behövs för att mon-
tera skopan.  

Steg 3:  

Ett arbetsblad från Boothroyd-Dewhursts metod användes, där varje detalj skrevs ner på 
arbetsbladet i nummerordning, i enlighet med det tilldelade identifieringsnumret varje detalj 
hade fått. Se tabell 3. Detta innebär att detaljen med det lägsta identifieringsnumret fick 
börja i monteringen, i detta fall var det frontskäret. Frontskäret var utgångspunkten för de 
resterande detaljerna som också skulle monteras.  

På arbetsbladet finns åtta kolumner som skall fyllas i, för varje detalj. Arbetsbladet behand-
lar frågor som till exempel antalet gånger operationen utförs, manuella hanteringstiden, 
manuella insättningstiden och monteringstiden. Alla tider som berörde den manuella hante-
ringen och den manuella insättningen hämtades ur Boothroyd-Dewhursts tabeller (se bilaga 
A). Monteringstiden för respektive detalj togs fram genom att addera den manuella hante-
ringstiden med den manuella insättningstiden och därefter multiplicera det med antalet 
gånger operationen utfördes.   

 

Tabell 3. Arbetsbladet från Boothroyd-Dewhursts analysmetod.  
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Steg 4:  

I det fjärde steget beräknas den totala monteringstiden (TM) för konstruktionen och detta 
gjordes genom att summera siffrorna i kolumn sju. Därefter summerades siffrorna i ko-
lumn åtta för att räkna ut teoretiskt minsta antalet detaljer (NM).  

Steg 5:  

Slutligen beräknades monteringseffektiviteten med ekvation 2-1 för respektive konstrukt-
ion.  

3.4.2 Riskanalys 

Två riskanalyser utfördes för att först identifiera och sedan bedöma risker hos företagets 
kabelskopa, med avsikten att förebygga riskerna som kan uppkomma. FMEA är ett verktyg 
som används för tillförlitlighetsanalyser, där en systematisk granskning av en process eller 
produkt, dess funktion, felsätt, feleffekt och felorsak utförs. [6] 

Bedömningsskalan för upptäckssannolikheten, felsannolikheten och allvarlighetsgraden 
redovisas i bilaga E. 

3.4.2.1 Konstruktions-FMEA 

En konstruktions-FMEA gjordes för att analysera vad som antas kan gå fel med den nuva-
rande skopans konstruktion, förutsatt att skopans tillverkning är felfri, och därefter försöka 
förhindra att samma fel uppstår på den framtagna konstruktionslösningen. En feleffektsa-
nalys gjordes på skopans samtliga detaljer för att se vad som kan gå fel på respektive detalj, 
sannolikheten att felet uppstår, allvarlighetsgraden på felet och hur enkelt det är att upp-
täcka felet innan produkten når kunden. Ett risktal kalkylerades fram och felen med högst 
risktal åtgärdades.  

3.4.2.2 Process-FMEA 

Process-FMEA är i grunden likadan som konstruktions-FMEA, det enda som skiljer sig är 
att skopans tillverkningsprocess analyseras i en process-FMEA istället för skopans kon-
struktion.  

3.4.3 Hållfasthetsanalysen (FEM-beräkningar) 

Hållfasthetsanalysen har utförts med ANSYS Workbench, för att säkerställa att konstrukt-
ionslösningen uppfyller hållfasthetskraven. FEM-beräkningar gjordes både på företagets 
kabelskopa och på den framtagna konstruktionslösningen, där vardera har volymen 350 
liter.  

Anledningen till att även den nuvarande kabelskopan utvärderades med FEM var för att 
jämföra denna skopa med den utvecklade konstruktionslösningen av kabelskopan. Vid 
jämförelsen blev det tydligare och enklare att se hur hållfastheten har förändrats på kon-
struktionslösningen.  
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Utförandeprocessen av hållfasthetsanalysen beskrivs i figur 17, där första fasen var att utföra 
handberäkningar och sista fasen var att undersöka och tolka resultatet av FEM-
beräkningarna. Efter att ha genomfört de fyra faserna i utförandeprocessen, kunde hållfast-
heten hos den framtagna konstruktionslösningen redogöras, för att se hur denna skilde sig 
från företagets kabelskopa. 

 

 
Figur 17. Utförandeprocessen vid hållfasthetsanalys. 

3.4.4 Kostnadskalkyl 

För att ta reda på om det valda konceptet är billigare än kabelskopan utfördes en kostnads-
kalkyl. Resultatet från denna kostnadsanalys jämfördes med kostnadsanalysen för den till-
gängliga kabelskopan. Kostnadsskillnaden beräknades för materialanvändningen på kabel-
skopan. För svetsningen beräknades svetsminskningen i antalet meter svets som sparas. 

4 Resultat 
Resultatet av identifiering, konceptgenerering och konceptval samt konstruktionslösningen 
och verifiering presenteras nedan.  

4.1 Identifiering  

Detta avsnitt redogör resultatet av de insamlade kundkraven och huvudproblemets ned-
brytning till delproblem.  

4.1.1 Kundkrav 

De samlade kundkraven delades in i sex olika kategorier; låg tillverkningskostnad, säkerhet, 
användarvänlig, hög kvalitet, underhåll och utseende. Dessa kategorier delades upp i ytterli-
gare underkategorier i form av ett släktskapsdiagram (se bilaga B). Efter att ha brutit ner 
kraven, valdes de lägsta nivåerna av kraven att gå vidare med. Dessa krav jämfördes mot 
varandra och rankades genom parvis jämförelse (se bilaga C – tabell 7).  

De kundkrav som rankades högst var krav som berör: 
 

• säkerheten 
• fel i produktionen 
• skopans livslängd 
• materialanvändningen  
• robotsvetsningen 

Utför handberäkningar

Förenkla och 
anpassa CAD-
modellerna till 

FEM

Utför FEM-analys Undersök och 
tolka resultatet
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• förenklad montering. 

För en fullständig kravlista, se bilaga C – tabell 8. 

4.1.2 Klargör problemet 

Huvudproblemet delades upp i de delproblem som visas i figur 18. För att lösa de identifie-
rade delproblemen krävs att man: 

• minskar onödig material- och svetsanvändning 
• anpassar konstruktionen till svetsroboten 
• förenklar monteringen. 

Genom att ta bort material som inte är nödvändigt minskas produktionskostnaden; eventu-
ellt kan produktionstiden också minska. Även en minskning av mängden svets sparar 
pengar på svetstråd och gas, som är nödvändigt vid svetsning. Om konstruktionen anpassas 
för robotsvetsning kan manuell svetsning nästan elimineras helt, dock behöver delarna 
punktsvetsas ihop manuellt, innan de går vidare till svetsroboten. Svetsroboten är en lång-
siktig lösning som inte minskar den höga kostnaden direkt, utan blir lönsam efter några år. 
En skopa som är enkel att montera kommer dels att minska monteringstiden och dels att 
minska risken för felmontering av detaljerna. Utförs arbetet rätt från början, behövs inget 
extra arbete för att fixa till problemet i efterhand. 

 

 

 

 
 
 
Figur 18. Uppdelning av huvudproblemet i olika delproblem.  
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4.2 Konceptgenerering och konceptval  

Detta avsnitt redogör resultatet från konkurrentanalysen, konceptgenereringen och kon-
ceptvalet.  

4.2.1 Konkurrentanalys  

Några av de stora konkurrenterna som har undersökts är Engcon Group AB och SBG 
Grävtillbehör AB. Samtliga kabelskopor som jämfördes med varandra har en lika stor last-
volym på 350 liter. Analysen visade att konkurrenternas kabelskopor, och företagets kabel-
skopor är relativt lika. Likheter och skillnader mellan konkurrenternas och företagets kabel-
skopor är följande: 

• Fyra av fem konkurrenter använder sig av ämnesrör i sina skopkonstruktioner. 
• Alla konkurrenter med tillgänglig materialdata använder sig av materialet Hardox i 

minst en detalj. 
• Vikten på skoporna skiljer sig en del. Den tyngsta kabelskopan vägde 40 kg mer än 

företagets kabelskopa, som väger 300 kg, medan den lättaste vägde 50 kg mindre än 
företagets kabelskopa.  

• Antalet slitribbor per kabelskopa varierade också en del. Konkurrenten Mowits 
Grejstad har inga slitribbor på sina kabelskopor fastän att svepets tjocklek är 
samma som företagets, nämligen 8 mm. Detta beror på att de använder sig av 
materialet Hardox på kabelskopans bakdel (svep), medan Andersson Attachment 
AB har runt 14 slitribbor på sina skopor.  

Se bilaga F för den fullständiga konkurrentanalysen.  

 

4.2.2 Konceptlösningar för delproblemen 

Efter att ha utfört extern och intern sökning har konceptlösningar inom följande delpro-
blem tagits fram:  

 inga samverkande delar 

 många detaljer 

 åtkomlighet 

 onödig materialanvändning. 

Se bilaga G för samtliga konceptlösningar.  

 

4.2.3 Konceptsållning 

Totalt bedömdes nio koncept och efter beräkningen av antalet poäng per koncept gick tre 
koncept vidare till konceptviktning. Se tabell 4. Koncept två fick högst antal poäng följt av 
både koncept fem och åtta. Anledningen till att enbart nio koncept deltog i konceptsåll-
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ningen är för att vissa skopkoncept inte uppfyllde företagets uppdaterade krav och fick 
därför uteslutas ur konceptsållningen.   

 Tabell 4. Konceptsållning 

 

 

4.2.4 Konceptviktning 

Viktningen av urvalskriterierna gjordes med hjälp av de rankade produktegenskaperna. 
Varje koncept bedömdes beroende på hur bra de uppfyller respektive urvalskriterium, där-
efter multiplicerades poängen med viktningen av urvalskriteriet. Viktningen och poängsätt-
ningen av varje urvalskriterium gjordes i grupp och koncepten jämfördes mot samma refe-
rens som i föregående steg, vid konceptsållning. Koncept två fick högst poäng och gick 
vidare för fortsatt utveckling. Se tabell 5.  

 

Se bilaga H för en större bildstorlek av koncept 2, 5 och 8.  

 

Tabell 5. Konceptviktning av de tre koncept som gick vidare från konceptsållning
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4.2.5 Konceptval 

Efter konceptviktningen skickades en skiss på det valda konceptet, alltså koncept två, till 
företaget för bedömning. Se figur 19. 

 

 

Figur 19. Konceptet ur konceptviktningen som valdes att gå vidare med i utvecklingen.  

Konceptet ansågs vara bra, men det fanns ett par saker som kunde förbättras ytterligare för 
att företaget skulle bli mer nöjd med konceptet. 

Frontskäret (2) på skopan skall inte bearbetas då den köps in som färdig detalj, alltså skall 
det inte finnas något spår på den alls. Inga spår skall finnas på sidoslitplåten (5) heller, då 
skopan inte blir lika tilltalande med spår på sidan. Som lösning till detta flyttades spåren till 
sidoplåten (3), där sidoslitplåten (5) döljer spåren.  

Istället för att ha taket (7) och balken (8) som två olika detaljer som svetsas ihop skall de nu 
bockas ur en plåt. På det sättet minskas svetsanvändningen och antalet detaljer på skopan. 
Efter att de ovanstående ändringarna hade fixats till utvecklades konceptet ytterligare.  
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4.3 Konstruktionslösning  
I figur 20 illustreras CAD-modellen på företagets kabelskopa och på konstruktionslösning-
en, samt hur dessa skiljer sig från varandra.  
 

 
 

 
 

 
 
Följande ändringar på företagets kabelskopa har gjorts, vilket har resulterat i en slutlig kon-
struktionslösning:   
 
 Frontskäret (1) har fått en ny geometri: tjockleken har minskats från 40 mm till 30 

mm och längden har minskats från 400 mm till 230 mm. Dessutom har geometrin 
på skärspetsen ändrats från raka kanter till fasade kanter. Anledningen till dessa 
ändringar är för att ta bort onödigt material och erhålla en bättre penetration som 
underlättar grävningen. 
 

 Sidokäret (2) har fått en ny geometri: framdelen som ligger på frontskäret bildar en 
skarpare kant än tidigare, för att gynna penetrationen. Dessutom har hålet på sido-
skäret tagits bort, då det inte fyller någon funktion för L-profilen.  
 

 De två övre sidoslitskären (9) på företagets kabelskopa har tagits bort. Dock har de 
kvarstående nedre sidoslitskären (3) ökats i längd. Anledningen till att de övre sidoslitskä-
ren (9) togs bort är för att sidoplåtens (7) övre del, på utsidan, inte utsätts för höga på-
frestningar vid grävning. Detta har observerats på företagets begagnade skopor, där 
det inte förekom mycket slitage på utsidan av sidoplåtens övre del. Alltså krävs ing-
en förstärkning där.  

Figur 20. De skapade CAD-modellerna med anvisningar. 
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 Taket (4) är bockat med L-profilen (5). På det valda konceptet ur konceptviktningen 

var taket och L-profilen tänkta att vara separata delar som svetsas ihop (se figur 19 i 
avsnitt 4.2.5), men bockning valdes istället för att minska på svetsanvändningen yt-
terligare.  
 

 Ämnesröret på företagets kabelskopa har ersatts med en L-profil (5), främst för att 
underlätta åtkomligheten för robotsvetsningen, men även för att möjliggöra bock-
ning med taket och minska antal detaljer.  
 

 Antalet slitribbor (6) har minskats från åtta till sex stycken. De två borttagna slitrib-
borna, som finns på företagets kabelskopa (slitribba 7 och 8), ligger på svepets övre 
del. Anledningen till att dessa slitribbor togs bort är för att de inte slits ut. Alltså 
fyller de ingen funktion.  
 

 På respektive sidoplåt (7) har åtta spår lagts till, i syfte att förenkla monteringen. To-
talt är det 16 spår, där tio av dem är för slitribborna och sex av dem är för klackarna 
som ligger på taket och svepet (se bilaga I).  
 

 Släppningsvinkeln (8) på konstruktionslösningen är åtta grader, vilket är en ökning 
med 4,1 grader jämfört med företagets kabelskopa. Anledningen till denna ökning 
är för att minska slitaget på utsidan av skopan, vilket leder till en ökad livslängd på 
de sex kvarstående slitribborna (6).  

Se bilaga J för CAD-ritningar på konstruktionslösningen.  

 

4.4 Verifiering 

I detta avsnitt presenteras resultatet av verifieringsmetoderna monteringsanpassad kon-
struktion (DFA), riskanalys, hållfasthetsanalys med FEM och kalkylkostnad.  

4.4.1 DFA 

Monteringseffektiviteten beräknades med ekvation 2-1 för respektive konstruktion. Företa-
gets kabelskopa fick monteringseffektiviteten 22,4 %, vilket anses vara acceptabelt. Kon-
struktionslösningen fick monteringseffektiviteten 39,8 %, vilket är en ökning med 77,7 %, 
alltså har effektiviteten nästan dubblerats (se bilaga K). 

 

 



Utveckling av en skopkonstruktion med lägre produktionskostnader 
 

 

 32 

4.4.2 Riskanalys  
 

Konstruktions-FMEA 

För att identifiera vilka fel som kan uppstå under skopans arbetsprocess gällde det att iden-
tifiera alla skopans funktioner. Detta gjordes med en funktionsanalys (se bilaga L). Ett fel 
som fick ett högt risktal var dålig penetration på grund av rak skäreggsprofil. Sannolikheten 
att felet uppstår är högt, men allvarlighetsgraden är inte speciellt hög och det är relativt 
enkelt att upptäcka felet. Denna felorsak fick risktalet 96, vilket är lågt jämfört med det 
maximala risktalet som är 1000, men i jämförelse med de andra felorsakerna var det en hög 
summa. Detta problem åtgärdades genom att ändra geometrin på skäreggen från rak till en 
lite mer vinklad profil. De resterande felen behandlades på samma sätt, men det var enbart 
de fel som hade ett högt risktal som åtgärdades. Om en felorsak hade haft ett högt värde på 
upptäckssannolikheten, felsannolikheten eller allvarlighetsgraden men ett lågt risktal skulle 
även den felorsaken åtgärdas (se bilaga M). 

Några ändringar som gjordes efter konstruktions-FMEA var: 

• annorlunda profil på frontskäret för att underlätta grävningen 

• minskad tjocklek på frontskäret 

• större spånsvinkel på front- och sidoskäret för att underlätta grävningen  

• ökad släppningsvinkel på skopan. 

 
Process-FMEA 

De processer som analyserades med process FMEA var skärning, bockning, montering och 
svetsning. Samtliga processer analyseras med avsikt att hitta möjliga fel som kan före-
komma på produkten på grund av tillverkningsprocessen, förutsatt att skopans konstrukt-
ion är korrekt. De allvarligaste felen som kan förekomma på grund av tillverkningsproces-
sen är under svetsningen och monteringen. Dessa fel kommer att elimineras när delarna 
endast kan monteras på ett sätt och när svetsroboten sköter svetsningen (se bilaga N). 

 

4.4.3 Hållfasthetsanalys (FEM-beräkningar) 

Avsnittet hållfasthetsanalys presenterar resultatet av handberäkningarna som gjordes för 
modellen, förenklingarna som gjordes på CAD-modellen, FEM-analysen samt undersök-
ning och tolkning av resultatet.  
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4.4.3.1 Handberäkningar 

 
Beräkning av kraften vid frontskäret 

Vid beräkning av kraften har ett vridmoment erhållits från en symmetrisk snabbfästestan-
dard (S-standard) för grävmaskiner, som ägs av den svenska branchorganisationen Maskin-
leverantörerna [15]. I S-standarden finns tretton storlekar av snabbfästen som betecknas 
med axeldiametern, några exempel är S30, S40, S60 och S120. Det valda fästet blev S60, då 
företaget använder sig av denna på kabelskopan som har volymen 350 liter. Utifrån ett håll-
fasthetsperspektiv skall S60-fästet minst klara av kraven på följande vridmoment: 

 Minsta positiva vridmoment (vridmomentet i grävriktning) – 150 kNm   
 Minsta negativa vridmoment (vridmomentet i skoptömningsriktning) – 75 kNm 

 

 

  

Figur 21. Vridmomentet är riktat medurs och kraften är riktat mot skärplattans spets.  

 

Kraften i figur 21 ovan beräknas enligt följande samband: = ⋅             Ekv. 3-1 

där  M  – Vridmomentet F – kraften s – vinkelräta avståndet mellan kraftens verkningslinje och rotationscentrumet  
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Enligt ekvation 3-2 blir kraften:  = = 1501.23 ≈ 122	  

 

Beräkning av lasten i skopan  

Lasten i skopan motsvarar stenar, som har densiteten 2600 kilogram per kubikmeter. Vo-
lymen i skopan är 350 liter (0,35 kubikmeter). Det antas att skopan kan fyllas med 400 liter 
(0,4 kubikmeter) åt gången.  

Massan på mängden stenar som antas befinna sig i skopan beräknas enligt sambandet:   =             Ekv. 3-2 

där 

 – densiteten 

m – massan 

V – volymen 

Enligt ekvation 3-1 blir massan:  m = ρ ∙ V = 2600 ∙ 0,41 = 1066	kg  

Med den givna massan ovan erhålls tyngden på stenarna enligt följande samband:  F = m ∙ g           Ekv. 3-3  

 

där 

g – tyngdacceleration, som är ca 9,81 m/s2  

Enligt ekvation 3-3 blir stenarnas tyngd i skopan:  F = 1066 ∙ 9,81 ≈ 10460	N = 10,46	kN 

 

4.4.3.2 Förenkling av CAD-modellerna till FEM  

De använda FE-modellerna i ANSYS Workbench skiljer sig en aning från CAD-
modellerna på företagets kabelskopa och den framtagna konstruktionslösningen, då strävan 
var att förenkla modellerna. Detta innebär att FE-modellerna är en idealisering av verklig-
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heten. Skopan har en symmetrisk geometri, därför har halva skopan utnyttjats för att 
minska på beräkningstiden och minnesutrymmet i ANSYS Workbench. Förutom detta har 
de godtyckliga lasterna på hela skopan, som beräknades i avsnittet innan, halverats. Se figur 
22. 

 
 
Figur 22. Förenklade CAD-modeller anpassade till FEM.  

Några andra förenklingar som gjordes på CAD-modellerna var att skapa mjuka övergångar 
mellan ämnesröret/L-profilen och taket samt mellan taket och svepet. Därmed har vissa 
hörn fyllts med svets. Anledningen till dessa förenklingar var för att undvika eller reducera 
spänningskoncentrationer vid de skarpa hörnen som befann sig vid de kritiska områdena. 
Singulära punkter uppträder vid spänningskoncentrationer, där är spänningarna oändliga 
och detta stämmer inte med verkligheten [7].  På företagets kabelskopa har slitribborna inte 
tagits med då de inte är intressanta i detta fall. På konstruktionslösningen har tre slitribbor 
tagits med för att analysera spänningarna i spåren och klackarna som finns på sidoplåtens 
underdel. I analysen visade det sig att spåren och klackarna hade låg påkänning, vilket i 
princip innebär att de inte har någon stor påverkan på skopans hållfasthet.  

Dessutom har grindarna som ligger på taket, tagits med i FEM-analysen fastän att de inte 
ingår i arbetet. Anledningen var enbart för att simulera skoporna på ett mer realistiskt sätt. 
Företagets grind var olämplig att använda på den framtagna konstruktionslösningen, därför 
har grinden anpassats till lösningen.  

 

4.4.3.3 FEM-analys 

FEM-analysen redovisas stegvis i detta avsnitt för att det enkelt skall gå att följa och förstå 
tillvägagångssättet, samt för att redogöra under vilka förutsättningar beräkningarna har 
gjorts.   
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Steg 1:  

I tabell 6 nedan följer en lista över modelldata som valts att använda i FE-modellerna. De 
olika valen över modelldata har varit avgörande för beräkningsresultatets kvalitet och även 
beräkningstidens längd.  

 

Tabell 6. Val av modelldata på FE-modellerna.   

Modelltyp 3D 

Analystyp Statisk analys 

Kontakttyp Stel kontakt (bonded) är definierad på samtliga kontaktytor

Elementtyp Andra ordningens element

Elementstorlek: Global elementindelning: 8 mm 

Material Stål på hela modellen (E = 210 GPa, v = 0,3,  =7800 kg/m3 ) 

Belastningar 
1. Fgräv = 61000 N (utbredd last på frontskärets spets) 
2. Fsten = 5230 N (utbredd last på svepets inre ytor) 

Begräsningar 

(låsningar) 

1. Mantelarean för cylindrarna låstes fast med ”fixed support” 

       UX=UY=UZ=RX=RY=RZ=0 

2. Det snittade området låstes med ”frictionless support” 

 
Steg 2:  

I detta steg har strävan varit att definiera laster och begränsningar på ett sådant sätt som 
efterliknar skopans verkliga belastningsfall vid grävning. I figur 23 visas hur belastningarna 
och låsningarna är applicerade på FE-modellerna.  

 

 
Figur 23. Definitioner på laster och begräsningar.  
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Steg 3:  

Syftet med FEM-analysen var att se om konstruktionslösningen utsätts för mer påfrest-
ningar än företagets kabelskopa. Dessutom var målet att ligga under sträckgränsen på det 
svagaste materialet som används på skopan, vilket är S 355 J2G3 som används på sidoplå-
ten, taket och svepet. Detta material har sträckgränsen 355 MPa [16].  Om den maximala 
spänningen hade överskridit sträckgränsen skulle det resultera till en flytande area vid det 
mest kritiska området.  

De maximala spänningarna som visas i figur 24 ligger vid grindarnas kant. Dessa har upp-
kommit på grund av spänningskoncentrationer som kan skilja sig i verkligheten, då svets-
mängden på grinden eller grindens utformning kan vara avgörande. En iakttagelse på detta 
har gjorts vid FEM-analysen, när olika a-mått på svetsen lades på grinden och när utform-
ningen på grinden ändrades, varierade spänningarna. I analysen framgår det att påkänning-
arna på skoporna är ungefär likadana, bortsett från spänningskoncentrationerna på grindar-
nas kant.  

 

 
Figur 24. En jämförelse mellan företagets kabelskopa och konstruktionslösningen.  

 

4.4.3.4 Undersökning och tolkning av resultatet 

Simuleringsresultatet som erhållits på respektive analys anses vara trovärdiga, då företagets 
kabelskopa och konstruktionslösningen har jämförts. Jämförelsen har visat att spänningar-
na på skopornas påkända områden är ungefär lika stora. Se figur 25.  

Detta har visat ett resultat med små spänningsvariationer. Elementindelningen påverkar 
noggrannheten, därför gjordes flera försök i analysen för att uppnå en finare elementindel-
ning med en mindre elementstorlek än 8 mm, men samtliga försök gav inga lösningar. 
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Dessutom testades två olika elementtyper, det ena var första ordningens element (kallas 
dropped i ANSYS) och det andra var andra ordningens element (kallas kept i ANSYS). Det 
visade sig att andra ordningens element var bättre, då antalet element och noder ökade. Ju 
fler element och noder desto pålitligare blir resultatet, med undantag att det finns skarpa 
hörn vid de högt påkända områden som ger singulariteter. 

För att avgöra kvaliteten på elementindelningen har den bestämda elementindelningen på 
FE-modellerna studerats med två undersökningar. Nedan beskrivs hur undersökningarna 
användes på konstruktionslösningen, dock har likadana undersökningar även gjorts på före-
tagets kabelskopa och det visade sig att skillnaden på elementindelningens kvalitet var un-
gefär likadan som konstruktionslösningens elementindelning (se bilaga O). 

 

Undersökning 1 – diskretiseringsfel 

Diskretiseringsfelet mellan närliggande element har studerats för att avgöra elementindel-
ningens kvalitet. I figur 25 visas hur spänningarna varierar mellan ett elements parallella kan-
ter.  

 

 
Figur 25. Uppskattning av diskretiseringsfel i geometrin.  

 
En uppskattning av diskretiseringsfelen på de tre markerade elementen i figuren ovan, re-
dovisas nedan:  

 
 	1:				 135,48122,76 	≈ 1,10 → 1,10 − 1 = 0,10 → 10	% 
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	2:				 135,34125,35 	≈ 1,08 → 1,08 − 1 = 0,08 → 8	% 

	3:				 166,77158,2 	≈ 1,06 → 1,06 − 1 = 0,06 → 6	% 

Spänningsförhållanden på de tre undersökta elementen i figuren ovan ligger under 50 %, 
vilket anses vara godtyckligt för element i andra ordningen, då spänningsvariationen mellan 
elementens kant inte är höga.  

 

Undersökning 2 - förvrängda element 

Ett annat sätt att bestämma hur bra elementindelning beräkningsresultatet erhållits, är ge-
nom att plotta de förvrängda elementens kvalitet (kallas för skewness i ANSYS). På detta sätt 
kan de dåligt formade elementen identifieras. Vid för stora skiljaktigheter från triangulära 
eller rektangulära elementformer till förvrängda elementformer blir beräkningsresultaten 
mer osäkra [7].  

De flest förvrängda elementen på konstruktionslösningen låg under 0,25, vilket är en väldig 
bra form. Det fanns ett fåtal förvrängda element mellan 0,38 och 0,75, vilket anses vara en 
ganska bra form.  Dessutom fanns det några fåtal förvrängda element över 0,75 som anses 
vara dåliga, dock har dessa ingen stor påverkan på beräkningsresultatet. Den maximala för-
vrängningen ett element kan ha är 1,0 enligt figur 26.  

 

 
Figur 26. Plottning av elementindelningens kvalitet.   
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I figur 27 nedan visas några förvrängda element på frontskärets spets och på den krökta L-
profilen som är bockad med taket. Då antalet förvrängda element på dessa ställen är relativt 
få har det ingen stor påverkan på beräkningsresultatet.  

 

 

 
Figur 27. Förvrängning av elementens ursprungliga form. 

 

4.4.4 Kostnadsanalys 

En kostnadsanalys utfördes på företagets kabelskopa och på konstruktionslösningen. Med 
den nya kabelskopan kommer kostnaden på materialet att minskas med 20 % (se bilaga P). 
Frontskäret exkluderades från kostnadsanalysen. Skäret köps in färdigt och ingen informat-
ion om priset fanns tillgänglig på den nya skärprofilen. Ändringarna på frontskäret kommer 
att spara in pengar, tack vare materialreducering, men exakt hur mycket är fortfarande 
okänt. 

Identifierade faktorer som kommer att leda till en minskning av tillverkningskostnaden: 

• Den ena sidoslitplåten har tagits bort och som kompensation har den återstående 
sidoslitplåten förlängts.  

• Den invändiga förstärkningsplåten har tagits bort. Istället för ämnesröret och den 
invändiga förstärkningsplåten skall nu plåten som används som tak bockas till både 
ett tak och en balk.  

• Sidoskäret blir enklare att tillverka. Inget hål för ämnesrör krävs på det nya sidoskä-
ret. 

En identifierad faktor som kommer att öka tillverkningskostnaden är bockningen av tak 
och balk. Detta kräver en ny operation som måste utföras för att bocka plåten. 

Mängden svets kommer också att minska på den nya skopan. Svetsen kommer att minskas 
eller tas bort från dessa områden: 

• Mellan tak och ämnesrör samt ämnesrör och den invändiga förstärkningsplåten. 
Taket kommer nu istället att bockas och behöver då inte svetsas ihop med balken. 

• Mellan slitribborna och svepet. Två slitribbor tas bort.  
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• Mellan sidoslitplåt och sidoplåten. Sidoslitplåten förkortas och svetsområdet mins-
kar. 

Tack vare dessa ändringar uppskattas en minskning på svetsområdet med cirka 5 meter, 
vilket motsvarar en minskning med 17 %. En svetsrobot kommer att sköta svetsningen på 
dessa skopor. Detta kommer att leda till en snabbare svetsning med kontrollerad svets-
mängd. För mycket svets är onödigt och kommer endast att kosta företaget pengar. Svets-
tiden och ställtiden på skoporna kommer också minska. Minskning på svetskostnaden och 
tillverkningskostnaden är däremot svårt att uppskatta och därför gjordes en kostnadskalkyl 
enbart på materialkostnaden.  
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5 Diskussion 
Genom att följa spiralprocessens steg under arbetets gång skapades en relation med kun-
den. Detta påverkade arbetsgången positivt, då produkten anpassades till kundens förvänt-
ningar. Dock blev det bara en iteration genom spiralprocessen vilket motsvarar Ullrich och 
Eppingers produktutvecklingsprocess. Anledningen till detta är att företaget blev nöjda 
med resultatet efter första iterationen och en ytterligare iteration krävdes ej.   

Kundkraven som analyserades i detta arbete var krav från vår kund, nämligen företagets 
krav, och inte slutanvändarnas krav. Detta kan ha påverkat resultatet då slutprodukten 
kunnat bli mer anpassad efter grävmaskinistens behov. En undersökning innan tillverkning 
av skopan bör utföras för att kontrollera att kunderna inte saknar någon önskvärd funktion  

Det finns ingen tillgänglig EU standard för skopor, däremot finns det en standard för 
snabbfästen. Men den standarden behövdes ej i detta arbete.  

Inga detaljerade ritningar på den nuvarande kabelskopan fanns tillgängliga. Istället fick vä-
sentliga mått på den tillhandahållna CAD-modellen mätas och dokumenteras. Med hjälp av 
dessa mått skapades en CAD-modell för konstruktionslösningen. En del av måtten på kon-
struktionslösningen är ungefär likadana som företagets kabelskopa, medan andra skiljer sig. 

Spänningarna som uppstår på skopan under grävning ligger under sträckgränsen för sko-
pans svagaste material vid användning av S60-fästet. Spänningarna på konstruktionslös-
ningen är ungefär lika stora som den nuvarande kabelskopans spänningar och därför antas 
skopan klara av belastningarna vid grävning. FEM-analysen visade att spänningen kan skilja 
sig beroende på hur grinden på skopan utformas. Därför bör företaget utföra egna FE-
beräkningar på grinden, efter att en ny konstruktion på grinden tagits fram.  

När FE-beräkningarna utfördes på skopan användes symmetriska belastningar. Detta 
stämmer inte i alla situationer då ena sidan på skärstålet kan ta emot större smällar under 
grävningen. En sådan beräkning bör utföras för att säkerställa att skopan klarar av alla möj-
liga belastningar som kan uppstå på skopan. 

Klackar och spår görs under samma operation som konturskärningen och kräver därför 
ingen extra bearbetningsoperation. Det är även möjligt att tillverka skopan med de nuva-
rande maskinerna som företaget har. Detta leder till en bearbetningskostnad som kommer 
att vara ungefär lika stor som dagens bearbetningskostnad.  

Monteringen kommer också att bli enklare med de självfixerande detaljerna som har spår 
och klackar. Detta kommer minska risken för felmontering, dessutom kommer detaljerna 
kunna monteras ihop och sedan punktsvetsas. Med robotsvetsning och förenklad monte-
ring kommer arbetarna kunna producera fler skopor än i dagsläget, under samma tidspe-
riod.  
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Konstruktionslösningen skapades för kabelskopan, men är också möjlig att implementera 
på planeringsskopan, djupskopan och VA-skopan. Vissa justeringar måste göras för att 
kunna implementera konstruktionslösningen på planeringskopan, på grund av dess an-
norlunda utformning.  
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6 Slutsats 
Syftet med arbetet var att utveckla företagets skopor i syfte att bli mer konkurrenskraftiga 
på den svenska marknaden. Målet var att ta fram en konstruktionslösning som sänker före-
tagets produktionskostnader och skopan som konstruerades uppfyller målet. Skopan 
kommer att minska materialanvändningskostnaden med cirka 20 % och mängden svets (i 
meter) kommer att minska med cirka 77,7 % jämfört med företagets nuvarande kabelskopa. 
Svetsning och montering av skopan kommer att utföras snabbare, tack vare robotsvets-
ningen samt spåren och klackarna som har lagts till. 

7 Framtida arbete 
Nedan följer några rekommendationer till fortsatt arbete:  

 Byt ut svepets material mot något annat material som har bättre mekaniska egen-
skaper, på det sättet behövs inga slitribbor. En identifierad konkurrent som inte har 
några slitribbor på sin kabelskopa (350 liter) är Gjerstad Engineering AS. Detta be-
ror på att de använder materialet Hardox 450 i svepet. Dessutom är svepets tjock-
lek densamma som företagets, nämligen 8 mm.   

 
 Utför noggranna FEM-beräkningar med avseende på andra material och geometrier 

som reducerar kostnaderna och samtidigt ökar skopans prestanda. Dessutom kan 
FEM-analyser göras för att reducera materialanvändningen.  

 
 Svetsens a-mått kan dimensioneras i skopans relativt högt påkända områden med 

hjälp av FEM-beräkningar, för att hitta det mest effektiva a-måttet. 
 
 Utforma en grind som är anpassad till den framtagna konstruktionslösningen. Detta 

behövs, eftersom företagets nuvarande grind främst är anpassad till ämnesröret, 
men konstruktionslösningen har inget ämnesrör.  

 
 En prototyp av konstruktionslösningen kan tillverkas och sedan testas hos någon 

leverantör, under någon viss tid för att bättre bedöma dess hållfasthet och använd-
barhet.  

 
 Implementera konstruktionslösningen på de resterande tre skopvarianterna, då den 

enbart implementerats på kabelskopan i detta arbete. Alltså är dessa tre resterande 
varianter planeringskopan, djupskopan och VA-skopan.  
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Bilaga A 

A. Boothroyd-Dewhursts tabeller för DFA-analys 
               
              (1/2) 

 

 

Figur 28. Datablad för framtagning av hanteringskod och hanteringstid vid manuell hantering. 
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Bilaga A 

(2/2) 

Figur 29. Datablad för framtagning av insättningskod och insättningstid vid manuell montering. 
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Bilaga                                                                                   B 

B. Släktskapsdiagram  

Figur 30. Kategoriserade kundkrav. 
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Bilaga                                                                 C 

C. Kundkraven

Tabell 8. Kravlistan.Tabell 7. Parvis jämförelse av kundkrav.  
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Bilaga    D 

D. QFD - produktplanering  
 

 
 

 

Tabell 9. Omvandling av kundkrav till produktegenskaper, med QFD-metoden. 
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Bilaga    E 

E. Bedömningsskala för FMEA 
  

  

 

 

 

Bedömning Bedömningskriterier

1 Väldigt låg sannolikhet. Felet 
antas förekomma väldigt 
sällan eller aldrig.

2-3

4-6

7-8

9-10

Låg sannolikhet att felet 
inträffar. Felet kan uppkomma 
ibland. 

Något fel antas förekomma. 

Hög sannolikhet att fel 
inträffar. Fel antas inträffa 
ofta.

Väldigt hög sannolikhet att fel 
inträffar. Fel antas inträffa 
ofta.

Felsannolikheten 

1

2-3

4-6

7-8

9-10

Allvarlighetsgraden 

Konsekvenserna av felet bedöms som väldigt 
allvarliga. Felet kan resultera i att personer 
skadas eller att lagkrav ej uppfylls.

Ingen effekt på funktion eller tillverkningsprocessen. 
Kunden kommer antagligen inte märka av felet.

Process FMEA

Konsekvenserna på grund av felet är mindre allvarliga. 
Endast obetydlig påverkan på funktionen eller 
tillverkningsprocessen.Felet skapar problem som leder till 
förändringar som inte är för komplicerade . Kunden kommer 
att upptäcka en mindre försämring.

Konsekvenserna av felet ses som ganska allvarliga. Det finns 
en risk för felfunktion eller försämrad tillverkning.Felet 
skapar problem som leder till förändringar, reperationer 
och/eller skador på produkten. Kunden kommer att uppleva 
en mindre försämring på produkten.

Konsekvenserna av felet bedöms allvarligt. Felet kommer 
antagligen leda till ingen funktion eller seriösa driftstop 
under tillverkningen. Felet orsakar problem som leder till 
stora förändringar i tillverknngsprocessen och eller utsätter 
operatören för skada.

Konsekvenserna av felet bedöms som väldigt allvarliga. 
Felet kan resultera i att personer skadas eller att lagkrav ej 
uppfylls.

Ingen effekt på funktionen. Kunden kommer 
antagligen inte märka av felet.

Konsekvenserna på grund av felet är mindre 
allvarliga. Endast obetydlig påverkan på 
funktionen. Kunden kommer att upptäcka en 
mindre försämring.

Konsekvenserna av felet ses som ganska 
allvarliga. Det finns en risk för felfunktion. 
Kunden kommer att uppleva en mindre 
försämring på produkten.

Konsekvenserna av felet bedöms allvarligt. 
Felet kommer antagligen leda till ingen 
funktion.

Konstruktion FMEA

1

2-3

4-6

7-8

9-10 Den defekta detaljen kommer nästan säkert aldrig upptäckas.

Upptäcktssannolikhet

Den defekta detaljen kommer att upptäckas.

Den defekta detaljen kommer antagligen att upptäckas.

Den defekta detaljen kan upptäckas.

Den defekta detaljen kommer antagligen inte att upptäckas.
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F. Konkurrentanalys 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 10. Företagets skopor har använts som referenser vid konkourrentanalysen. 
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G. Konceptgenerering av några delproblem 

Figur 31. Intern idégenerering. 
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  Figur 32. Extern och intern idégenerering. 
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H. Koncepten som gick vidare till konceptviktning 
 

Figur 33. De tre koncept som fick mest poäng på konceptsållning och som gick vidare till konceptviktning, där koncept 2 utsågs som det slutliga konceptet.   



Utveckling av en skopkonstruktion med lägre produktionskostnader 
 

 

Bilaga                                                                               I 

I. Spår och klackar

Figur 34. Spår och klackar på sidoplåten och svepet, som underlättar monteringen. 
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J. CAD-ritningar på konstruktionslösningen 
 



Utveckling av en skopkonstruktion med lägre produktionskostnader 
 

 

Bilaga                                                                    J 



Utveckling av en skopkonstruktion med lägre produktionskostnader 
 

 

Bilaga K 

K. DFA- analyser 
 

 Tabell 11. DFA-analys på grundkonstruktionen (företagets kabelskopa).   

 

 

 

 

 Tabell 12. DFA-analys på omkonstruktionen (konstruktionslösningen). 
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L. Funktionsanalys 
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Skära igenom jord

Skärets form

Släppningsvinkel

Skärets tjocklek

Skärets skärpa

Inlasta material Underlätta inlastning

Bära material

Tåla tyngd

Lastvolym

Tömma material Underlätta tömning

Figur 35. En funktionsanalys som är illustrerad med hjälp av ett funktionsträd visar skopans 
huvudfunktion, delfunktioner och underfunktioner.  
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M. Konstruktions-FMEA 

 Kunden 

  Företaget  

Projektgruppen

Hamed och Handrin  

Detalj namn

Kabelskopa 

 

Det. 
nr. 

Namn Funktion Felsätt Feleffekt Felorsak O 
C 
C 
(Po) 

S 
E 
V 
(S) 

D 
E 
T 
(Pd
) 

R 
P 
N 

Rekommenderad åtgärd Vidtagen åtgärd O 
C 
C 
(Po) 

S 
E 
V 
(S) 

D 
E 
T 
(Pd
) 

R 
P 
N 

1 Front-
skär 

Gräva Dålig penetration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Böjning 
 
 
 
Frontskäret lossar 
 

Tiden att gräva ökar 
 
 
 
 
 
 
Större kraft krävs 
vid grävning 
 
 
 
 
 
Sämre grävning 
 
 
 
Skopan går inte att 
använda 

 Stor tjocklek på 
skäret 
 

 Rak skäreggs 
profil 

 Liten spånvinkel 
 
 Stor tjocklek på 

skäret 
 

 Rak skäreggs 
profil 

 Liten spånvinkel 
 
 Långt skär 
 Liten skär tjock-

lek 
 

 Materialval 
 Dålig svets  

5 
 
 
8 
 
2 
 
5 
 
 
8 
 
5 
 
2 
1 
 
 
1 
1 

3 
 
 
3 
 
3 
 
3 
 
 
3 
 
3 
 
8 
8 
 
 
8 
8 

6 
 
 
4 
 
4 
 
6 
 
 
4 
 
4 
 
1 
2 
 
 
1 
1 

90 
 
 
96 
 
24 
 
90 
 
 
96 
 
60 
 
16 
16 
 
 
8 
8 

 Minska tjockleken 
 
 

 Ändra geometrin  
 
 
 
 Minska tjockleken 
 
 
 Ändra geometrin  
 
 
 
 

 Tjockleken 
minskades 
med 10 mm. 

 Mer vinklat 
frontskär. 
 
 

 Tjockleken 
minskades  
med 10 mm. 

 Mer vinklat 
frontskär. 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
1 

3 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
3 

6 
 
 
4 
 
 
 
6 
 
 
4 

36 
 
 
12 
 
 
 
36 
 
 
12 
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2 Svepet Bära på 
jord 

Slitage på utsidan  
 
 
 
Slitage på insidan 

Kort livslängd på 
skopan 
 
 
Kort livslängd på 
skopan 
 

 Liten släppnings-
vinkel 

 Materialval 
 
 Stor släppnings-

vinkel 
 Materialval 

3 
 
7 
 
1 
 
7 

8 
 
8 
 
8 
 
8 

3 
 
1 
 
7 
 
2 

72 
 
56 
 
56 
 
112 

 Öka släppningsvin-
keln 

 
 
 
 
 

 Ökning av 
släppnings-
vinkel med 
3,2 grader. 

2 8 3 48 

3 Sidoslit-
plåt 

För-
stärka 
sidoplåt 

Sidoplåt skadas Kort livslängd på 
skopan 
 
 

 För tunn sidoslit-
plåt 

 Materialval 

2 
 
1 

6 
 
6 

2 
 
1 

24 
 
6 

      

4 Slitrib-
bor 

För-
stärka 
svepet 

Svepet skadas  
 
 
 
 
 

Reklamation  För stort mellan-
rum 
mellan slitrib-
borna 

 Få antal slitribbor 
 

2 
 
 
 
1 
 

8 
 
 
 
8 

1 
 
 
 
1 

16 
 
 
 
8 
 
 

      

5 Ämnes-
rör 

Tar upp 
krafter 

Materialet flexar 
 
 
Brott  
 

Stora utmattnings-
spänningar 
 
Skopan kan ej an-
vändas 

 Liten rörtjocklek  
 Materialval 
 
 Liten rörtjocklek  
 Materialval 

1 
1 
 
1 
1 

3 
3 
 
8 
8 

1 
1 
 
1 
1 

3 
3 
 
8 
8 

      

6 Sidoskär Under-
lätta 
gräv-
ning och 
för-
stärka 

Dålig penetration 
 
 

Tiden att gräva ökar  
 
 
Större kraft vid 
grävning  

 Liten vinkel på 
sidoskäret 

 
 Liten vinkel på 

sidoskäret 

4 
 
 
4 

3 
 
 
3 

6 
 
 
6 

72 
 
 
72 

 Öka vinkeln 
 
 
 Öka vinkeln 
 

 10 graders 
större vinkel 

2 
 
 
2 

3 
 
 
3 

6 
 
 
6 

36 
 
 
36 
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7  Tömma 
skopan 

Jord fastnar i sko-
pan 

All jord töms inte 
från skopan 
 
 
 
Lång tid att tömma 
skopan 

 Liten släppnings-
vinkel  

 Lång skopa 
 Djup skopa 
 
 Liten släppnings-

vinkel  
 Lång skopa 
 Djup skopa 

2 
 
2 
2 
 
1 
 
3 
2 

3 
 
3 
3 
 
2 
 
2 
2 

7 
 
7 
7 
 
7 
 
7 
7 

42 
 
42 
42 
 
14 
 
42 
28 

 Öka släppningsvin-
keln 

 
 
 
 Öka släppningsvin-

keln 
 
 

 Ökning av 
släppnings-
vinkel med 
3,2 grader. 

 
 Ökning av 

släppnings-
vinkel med 
3,2 grader. 

2 
 
 
 
 
1 

3 
 
 
 
 
2 

7 
 
 
 
 
7 

48 
 
 
 
 
14 
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N. Process-FMEA 
 

 
Kunden 

Företaget  

Projektgruppen

Hamed och Handrin  

Detalj namn

Kabelskopa 

 

Det.
nr 

Namn 
 

Process Felsätt  Feleffekt Felorsak O 
C 
C 
(Po) 

S 
E 
V 
(S) 

D 
E 
T 
(Pd
) 

R 
P 
N 

Rekommenderad 
åtgärd 

Vidtagen återgäred O 
C 
C 
(Po)

S 
E 
V 
(S) 

D 
E 
T 
(Pd
) 

R 
P 
N 

1  Skärning Fel storlek på hål 
 
 
 
Fel dimensionering 
på radier och 
vinklar 
 
 
 
Skador på plåten 
 
 
 
 
 
Fel längd på detalj 

Röret passar inte  
 
 
 
Delarna passar inte 
ihop(?) 
 
 
 
 
Dåligt utseende 
 
 
 
 
 
Delarna passar inte 
ihop 

 Felprogrammering  
 Fel programval  
 Fel mätning 
 
 Felprogrammering 
 Dåligt fastspänd 

detalj 
 Fel mätning 
 Otydliga ritningar 
 
 Fel skärhastighet 
 Fel ström 
 Fel sorts gas / 

komprimerad luft 
 Vassa kanter  
 
 Dåligt fastspänd 

detalj 
 Fel mätning  
 Felprogrammering  
 Fel programval  
 

1 
1 
2 
 
1 
3 
 
3 
2 
 
3 
3 
1 
 
5 
 
2 
 
3 
1 
1 
 

3 
3 
3 
 
3 
3 
 
3 
3 
 
1 
1 
1 
 
1 
 
2 
 
2 
2 
2 
 

1 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 
 
4 
4 
4 
 
4 
 
1 
 
1 
1 
1 

3 
3 
6 
 
3 
9 
 
6 
6 
 
12 
12 
4 
 
20 
 
2 
 
6 
2 
2 
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2  Bockning Fel radie 
 
 
 

Delarna passar inte 
ihop 
 
 

 Fel fastspänning av 
plåt 

 För stor kraft 
 För liten kraft  
 Otydliga ritningar  

2 
 
3 
3 
2 

3 
 
3 
3 
3 

1 
 
1 
1 
1 

6 
 
9 
9 
6 

 
 

     

3 
 

 Monte-
ring/Svets
ning 

Felpositionering 
 
 
 
 
För mycket svets 
 
 
 
För lite svets 
 
 
 
Svetsen släpper 
 

Sneda delar på 
skopan 
 
 
 
Dyr svetsning  
 
 
 
Brott  
 
 
 
Delar lossnar 

 Felmätning 
 Svårt att mäta 
 Slarvig mätning 
 Dåliga ritningar 
 
 Okunskap  
 Inga tydliga in-

struktioner 
 
 Okunskap  
 Inga tydliga in-

struktioner 
 

 Korrosion 
 För liten svets 
 Slarvig svetsning  
 Olämpligt material 

på svetsen 

9 
5 
2 
5 
 
2 
6 
 
 
2 
3 
 
 
1 
1 
2 
1 
 

2 
1 
1 
1 
 
4 
4 
 
 
8 
8 
 
 
9 
9 
9 
9 

3 
3 
3 
3 
 
5 
5 
 
 
2 
2 
 
 
8 
8 
8 
8 
 

54 
15 
6 
15 
 
40 
120 
 
 
16 
48 
 
 
72 
72 
144 
72 

 Spår och 
klackar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Automatiserad 

svetsning  

 Spår och 
klackar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Svetsrobot 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72 

4   Fel material val Problem under 
tillverkningen 

 Dålig ”skyltning”  
 Fel vid sortering 
 Trötta arbetare 
 Likadan tjocklek på 

plåtarna  

1 
2 
1 
1 

6 
6 
6 
6 
 

4 
4 
4 
4 
 

24 
48 
24 
24 
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O. FEM - Elementindelning på företagets kabelskopa 
 

                      

        Figur 36. Plottning av elementindelningens kvalitet genom antalet förvrängda element.                    
  

                    
              Figur 37. Uppskattning av diskretiseringsfel i geometrin. 
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P. Kostnadskalkyler 
 

Tabell 13. Kostnadsanalys på konstruktionslösningen/skopkonceptet som är implementerad på kabelskopa 350L. 

 

 

 

Kostnadsanalys konstruktionslösning Antal Kvantitet Pris (kr)
Materialkostnad 
exkl. MO

(2,00%) MO-
påslag

Materialkostnad 
inkl. MO

Sidoplåt 2 0,368
Svepet 1 0,566
Sidoskär 2 0,167
Slitjärn 6 0,423
Sidoslitplåt 2 0,073
Tak+profil 1 0,352

1728,5 34,57 1763,07Totalt:

m

Tabell 14. Kostnadsanalys på företagets kabelskopa 350L. 

Materialkostnad nuvarande skopa (Kr) 2213,40
Materialkostnad skopkoncept (Kr) 1763,07
Minskning i kronor 450,33
Procentuell minskning 20%

Materialanvändningskostnaden

Tabell 15. Materialkostnadsskillnaden mellan företagets kabelskopa och konstruktionslösningen/skopkonceptet.


