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Förord  
 
Detta examensarbete är avslutningen på min civilingenjörsutbildning inom maskinteknik 
inriktning konstruktion vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet har utförts tillsammans 
med Gestamp Hardtech avdelningen verktygsunderhåll i Luleå. 
De kunskaper som jag samlat på mig under min studietid har jag nu fått chansen att använda 
och förbättra under detta examensarbete vilket känns väldigt roligt och stimulerande. Målet 
med arbetet var att utveckla en ny provtrycksutrustning till härdlinje 3 och 4 för att minska 
omställningstider vid eventuella läckage. Jag anser att jag uppfyllt detta mål och är tacksam 
för att jag fått denna möjlighet. 
Jag vill därför ta tillfället i akt och tacka mina handledare Charlotta Eriksson på Gestamp 
Hardtech och Mikael Jonsson vid Luleå tekniska universitet. Även ett stort tack till Per 
Larsson och Erik Adolfsson för all hjälp med tillverkning och konstruktion. 
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Sammanfattning 
Gestamp Hardtech utvecklar, tillverkar och marknadsför säkerhetskomponenter till 
bilindustrin. Verksamheten bygger på tekniken att härda borstål i samband med 
formpressning. På avdelningen verktygsunderhåll på Gestamp Hardtech i Luleå jobbar man 
med underhåll och reparationer av verktyg. När ett verktyg är genomgånget och klart 
provtrycker man det för att upptäcka eventuella läckage. Om man tar ett verktyg i drift utan 
att provtrycka och det läcker innebär det långa och onödiga omställningstider vilket leder till 
förlorad drifttid. På grund av detta är det av yttersta vikt att det finns möjlighet att kontrollera 
verktygen innan de tas i bruk. 
  
Det finns idag utrustning för att provtrycka verktygen men förändringar av längden på dessa 
har lett till att utrustningen inte passar på vissa verktyg vilket omöjliggör provtryckning. 
Syftet med detta examensarbete är därför att utveckla och konstruera en ny 
provtrycksutrustning som klarar av att provtrycka alla verktyg. Befintlig utrustning är också 
väldigt tung och otymplig därför har det lagts stor vikt vid ökande av användarvänligheten. 
 
Ett presshärdningsverktyg består av två delar som pressas samman och på så sätt formar ett 
ämne emellan de två delarna. Ämnena kommer direkt från en ugn och är varma medan 
verktyget kyler och på så sätt härdas ämnena. 
Denna rapport är baserad på framtagningen av provtrycksutrustning till överdelen av 
verktyget till härdlinje 3 och 4. Underdelen måste också kunna provtryckas men eftersom alla 
steg gått till på samma sätt åskådliggörs endast resultatet av den nedre delen i resultatet av 
rapporten.  
 
Arbetet har följt Sirius Masterplan som är en plan för produktutveckling där man lägger fokus 
på användaren och dess behov.  
Examensarbetet inleds med behovsanalys för att få en förståelse för problemet och se hur 
befintlig utrustning används. Tid har även avsatts för att studera marknaden vad som finns 
idag och om det finns några teknologier som kan appliceras på detta problem. Efter detta 
informationssamlande skapades en kravspecifikation tillsammans med användarna där de 
viktigaste egenskaperna hos utrustningen rangordnades. 
Utifrån denna kravspecifikation togs olika koncept fram och utvärderades tillsammans med 
användarna för att slutligen göra ett val. Det slutgiltiga konceptet tillverkades senare med 
hjälp av NC-verkstaden på Gestamp Hardtech i Luleå. 
  
Den nya provtryckningsutrustningen kan provtrycka alla verktyg och väger endast en 
tredjedel av tidigare utrustning. Detta tillsammans med en väldigt positiv attityd från 
användarna får ses som ett framgångsrikt projekt. Jag hoppas att detta projekt kommer 
underlätta arbetet för användarna och på så sätt säkerställa att alla verktyg provtrycks innan de 
tas i produktion. 
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Abstract 
Gestamp Hardtech develops, manufactures and markets safety components for the car 
industry. Activity is based on the technology of hardening boron steel in connection with 
compression stamping. At the division of tool maintenance at Gestamp Hardtech in Luleå 
they work with maintenance and reparation of tools, when reparation or maintenance is done 
they want to pressure testing the tool to make sure that there are not any leakages. If they 
where to take a leaking tool to production they will loose important time in production 
because of the time it will take to change tools in the production line. Because of this it is in 
there greatest interests that all the tools that are taken to production are pressure tested. 
 
Today they have an equipment but changes in the tools have resulted in that it is impossible to 
pressure test some of the tools. 
The purpose of this internship is therefore to develop and manufacture new pressure test 
equipment that can handle all the tools. The existing equipment is very heavy and ungainly 
therefore a lot of work has been to reduce weight and make it more easy to use. 
 
A hardening compression stamping tool is consisting of two parts that are compressed 
together and while doing so shape a material between the two peaces. The material is coming 
directly from an oven and are hot and the tool is cool which gives the hardening effect. This 
report is based on the developing of pressure testing tool for the upper part of the hardening 
compression tool for hardening line 3 and 4 at Gestamp Hardtech in Luleå. The lower part 
needs to bee pressure tested to but since the process is the same only the result of lower tool is 
presented in these report. 
 
The work has followed Sirius masterplan which is a plan for product development where you 
put focus on the user and his needs. 
The work starts with the needfinding phase where I studied the existing equipment and 
watched how the user used it. While doing so the background to the problem and things that I 
never ever would have found out came to my attention. Time has also been spent on looking 
at what products and techniques there are out on the market today. When all this information 
was gathered it was time to draw the guidelines fore the project. A roadmap was produced 
close together with the user where different needs were ranked.  
With the roadmap as a base for concept generation and evolution and finally select the 
concept that fulfils the users needs in the best way. The concept selection was made together 
with the user and later on the manufacturing of the concept was made at Gestamp Hardtech in 
Luleå. 
 
The new equipment is capable to pressure testing all the tools at Hardtech and the weight was 
reduced with two thirds compared with the original equipment. This together with a very 
positive attitude from the user makes this project very successful. I really hope and think that I 
have made the work easier for the user and by doing so make sure that all tools are pressure 
tested before taken to production.
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1 Inledning 
 

 

1.1 Gestamp Hardtech  
Gestamp Hardtech utvecklar, tillverkar och marknadsför säkerhetskomponenter till 
bilindustrin. Tills för ett par år sedan var man ensamma på marknaden med att härda borstål i 
samband med formpressning. Efter att patentet nu gått ut har fler och fler konkurrenter dykt 
upp och man tvingats förlita sig på den erfarenhet man skaffat sig och tillverkar mer 
komplexa och större geometrier än sina konkurrenter. Presshärdningstekniken möjliggör 
snävare toleranser, förbättrad dimensionsstabilitet och reducerad vikt. Den kan därför ge 
säkrare, lättare och mer kostnadseffektiva lösningar än alternativa metoder [1]. 
I Luleå finns 5 härdlinjer. Detta examensarbete kommer att beröra härdlinje 3 och 4 där man 
har stora problem att kunna provtrycka alla verktyg på grund av förändringar av verktygen.  

1.2 Syfte 
Min uppgift är att i första hand ta fram koncept på en ny provtrycksutrustning som går att 
provtrycka alla verktyg med. Om tid finns skall även en fungerande prototyp tillverkas. Den 
utrustning som finns idag är väldigt tung och otymplig, en annan viktig aspekt är därför att 
reducera vikten kraftigt och öka användarvänligheten. Detta för att säkerställa att man gjort 
allt för att verktygen provtrycks innan de tas i bruk. 

1.3 Problembakgrund 
Vid nytillverkning, reparationer och tillsyn vill man provtrycka verktyg för att upptäcka 
eventuella läckage. Detta för att om man inte upptäcker läckaget innan man tar verktyget i 
drift tappar man värdefull drifttid till onödiga omställningar.  
Idag kan man inte provtrycka alla verktyg på grund av att pelarställen som formdelarna är 
monterade på har ändrats med tiden allt eftersom produkterna blivit längre. I figur 1 kan man 
se hur ett pelarställ är uppbyggt av pelare, bussning och ytan vilken formdelarna är monterade 
på. Pelarställ tillsammans med formdelarna bildar ett verktyg. Som synes i figur 1 går det att 
dela verktyget vid pelare och bussning. Denna rapport baserar sig på framtagningen av 
provtryckningsutrustning till övre delen av verktyget. Detta val har gjorts för att det är 
framförallt överdelen som det är lite plats för mothåll på vilket åskådliggörs i figur 2. Båda 
delarna måste provtryckas men eftersom processen är densamma för båda kommer endast 
resultatet för nedre delen att tas upp i denna rapport.  
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Figur 1: Pelarställ  
 
Pelarställen har ändrats på så sätt att man har flyttat ut pelarna vilket lett till att man inte får 
plats med befintlig utrustning. I figur 2 kan man se det gamla pelarstället att jämföra med det 
nya. 

 
Figur 2: Nya pelarstället till vänster gamla till höger      Figur 3: Pelarställ med gamla utrustningen ansluten 
 
Befintlig utrustning monteras på de pelarställ som går att provtrycka enligt figur 3, här kan 
man se hur de bägge utrustningarna är applicerade på under och övre delen av pelarstället. Det 
är främst dessa delar som sitter på verktyget som måste ändras. Skulle det inte gå att lösa 
problemet med att endast ändra dessa delar kan även hela systemet bytas ut eller modifieras.  
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Kopplingarna som syns i figur 1 belastas med 150 bar vid provtryckning vilket kräver ett 
rejält och säkert mothåll så att de inte lossnar. Kopplingarnas placering för övre och 
underdelen av pelarstället är olika vilket innebär att man måste göra två olika prototyper för 
att kunna provtrycka båda delarna.  
 
Det stora problemet är alltså att hitta gemensamma punkter för att fästa utrustningen på ett 
säkert och enkelt sätt. De verktyg som befintlig utrustning inte passar på använder man 
traversen till att provtrycka med. Man lyfter upp verktyget och vänder det för att sedan ställa 
ner det på en adapterplatta. Detta innebär onödig hantering och att man jobbar med hängande 
last vilket helst ska undvikas.  
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2 Metodik 
 

 
Inom maskinkonstruktion vid Luleå tekniska universitet bedrivs avslutningskursen Sirius. 
Under kursen jobbar man i olika team med olika konstruktionsuppgifter, arbetet följer en 
utarbetad plan som kallas Sirius masterplan. 
Detta examensarbete följer denna plan men med vissa ändringar. Sirius masterplan är en 
metod för att säkerställa en bra produkt vid produktframtagning. Tanken är att man ska 
förankra produkten hos användaren genom att utveckla produkten efter användarens behov 
och på så sätt säkerställa nyttan i produkten. Genom att gå igenom alla steg i planen genererar 
man en bredd av idéer och undviker att missa viktiga steg i produktutvecklingsprocessen. 
Sirius masterplan finns bifogad i bilaga A. 
 
 

2.1 Sirius masterplan 
 
De delar av Sirius masterplan som användes under detta projekt följer nedan. Test och 
utvärdering av färdig produkt är lagt till planen. Mesta delen av tiden har lagts på 
konceptgenerering. 
 
• Planering  
 
• Behovsanalys  

 Vad är behovet? 
 Vem använder produkten? 
 Hur används produkten? 
 Befintlig utrustning. 

 
• Liknande produkter och teknologier. 

 Liknande produkter på marknaden idag 
 Liknande teknologier som går att applicera på problemen. 

 
• Kravspecifikation/styrdokument 
 
• Konceptframtagning 

 Genrering 
 Utvärdering 
 Val 

 
• Detaljkonstruktion och tillverkning. 

 Modellering 
 FEM/hållfasthetsberäkningar 
 Fysisk tillverkning 

 
• Test, utvärdering och eventuella förändringar. 
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3 Behovsanalys 
 

 
Arbetet inleds med en fas som kallas behovsanalys i Sirius masterplan, denna går ut på att 
hitta behov hos användaren. I mitt fall är det stora behovet givet, kunna provtrycka verktygen. 
Därför bryts det ner i mindre behov och man tittar på användaren och hur produkten används 
idag. Det är viktigt att man tar del av problemet genom egna observationer på grund av att om 
man endast delges problemet via någon annan är risken att man får en nyanserad bild av 
problemet. Under denna fas är det mycket viktigt att man inte börjar fundera på lösningar, om 
man gör det innebär det att man begränsar sin designrymd.  
 

3.1 Vem är användaren? 
Produkten riktar sig till verktygsmakarna (som härefter namnges som användarna) på 
Gestamp Hardtech då det är de som utför kontroller/tillsyn på verktygen. Till sin hjälp har 
användarna traverser, verktyg: hydraul- och tryckluftsdrivna hjälpmedel.  
 

3.2 Befintlig utrustning 
Under denna fas gavs möjligheten att använda befintlig utrustning. Det som direkt slog mig 
var vikten, 32kg tung och väldigt otymplig att använda. Detta tillsammans med att den inte 
går att använda på alla pelarställ är grunden till problemet.  
Om man tar en närmare titt på befintlig utrustning kan man se att plattan som kopplingarna är 
monterade på har fått en liten deformation.  
Detta kan bero på tillverkningen, att man fått spänningar när man svetsat eller att man hamrat 
på den. Ett annat problem är positionen av anslutningarna, man måste böja sig ned när man 
ansluter slangarna.  
Om användarna missar att släppa ut trycket krävs det mycket våld för att få ihop kopplingarna 
igen då de saknar dränering, detta eftersom vatten inte är komprimerbart på samma sätt som 
luft. 
Befintlig utrustning har en lyftögla för att kunna lyfta denna med travers. 
Fastspänningsmekanismen består av två hävarmar som pressar en platta mot pelarstället vilket 
leder till att kopplingarna pressas samman.  
Man har även valt att montera fötter på den för att skydda kopplingarna, men även för att 
kunna ställa ifrån sig utrustningen. Utrustningen består av fyra kopplingar och två stycken 
styrpinnar, styrpinnarna är 2cm längre än kopplingarna detta för att de ska styra i tid vid 
automatkoppling. Materialet på utrustningen är stål och därför väldigt tungt men även stadigt. 

3.3 Hur används utrustningen? 
Under tillsyn eller reparation trycksätter användarna verktygens utstötare med 150 bar och 
kyldelen i verktyget trycksätts med trycket som är i vattenkranen. Utstötarnas uppgift är att 
lyfta upp ämnet när det är färdigpressat för vidare transport. För att åstadkomma detta har 
man till sin hjälp en tryckluftsdriven apparat som ökar trycket, denna visualiseras i figur 4. 

 6



   

  
Figur 4: Hela provtryckningsutrustningen.          Figur 5: Utrustningen monterad hängande
  
Man provtrycker verktygen hängande och liggande på ett arbetsbord enligt figur 3. Hängande 
visualiseras i figur 5 fördelen med att utföra provtryckningen på detta sätt är att man 
upptäcker små läckage mycket snabbare. Detta på grund av att vattnet rinner ut direkt efter 
utstötarna istället för ned i pelarstället. Ett problem med hängande provtryckning är att man 
inte kan nyttja traversen för att lyfta utrustningen då traversen är upptagen. Vid användandet 
av befintlig utrustning noterade jag även att eftersom man har två handtag för att spänna fast 
den på pelarstället ökar risken för snedbelastning. Detta får till följd att det kärvar mer och går 
tyngre att spänna fast utrustningen. Ett annat problem som noterades var att när man lossar 
spännaren för att koppla isär kopplingarna lossnade inte utrustningen av sig självt. När man 
provtrycker på ett bord liggande och utrustningen ska föras mot golvet för att kopplingarna 
ska säras på borde kopplingarna sära på sig av sig självt. Detta på grund av fjäderkrafterna i 
kopplingarna som vill pressa isär varandra och av egentyngden. I stället var användarna 
tvungen banka eller rucka fram och tillbaks på utrustningen för att den skulle lossna. Eftersom 
det kärvar när man tar lös utrustningen innebär det också att det går tyngre att spänna fast 
kopplingarna också. Om detta kommer sig av att man inte tillräckligt bra toleranser eller av 
allt bankande på utrustningen lett till deformationer är svårt att säga. Användarna är inte 
försiktiga med utrustningen utan den tappas i backen och hamras på.  
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4 Liknande produkter och teknologier 
 

 
Tanken med dessa rubriker är att man se vad som finns på marknaden idag för att få idéer 
men också för att säkerställa att det inte finns en produkt på marknaden redan idag som 
uppfyller behoven. När det gäller teknologier ska man se om det finns teknologier eller 
funktioner som man kan applicera på produkten.   

4.1 Produkter 
 
Här har jag framförallt försökt hitta liknande produkter på marknaden och då gäller det så 
kallade multikopplingar. Dessa är framförallt framtagna för att man vill kunna ansluta ett 
antal kopplingar på samma gång istället för att ansluta en och en. I figur 6 visualiseras 
Stäublis multikoppling[2]. I figur 7 kan man se en multikoppling från Hydroskand[3]. Även 
Parker tillverkar multikopplingar, en av deras modeller visualiseras i figur 8[4]  
 

 
Figur 6: Multikoppling från Stäubli    Figur 7: Multikopplingar från Hydroskand 

 
Figur 8: Multikoppling från Parker 
 
Eftersom hålbilden för kopplingarna inte är densamma på pelarställen som på de 
multikopplingar som går att köpa idag måste man tillverka en ny platta för kopplingarna. 
Detta leder till att det är fastspänningsanordningen som är mest intressant. Hur 
fastspänningsanordningen kommer att bli kommer till stor del att bero på hur man ska hålla 
fast utrustningen på pelarstället då ytan för mothåll minskat.  
Kontakt har tagits med ett par olika tillverkare men det har visat sig att ingen är intresserad av 
att sälja endast fastspänningsmekanismen utan att man då måste köpa hela konceptet. Att 
köpa in en färdig mekanism hade underlättat mycket då man vet att det är en funktion som är 
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testad och fungerar bra. Det hade även varit bra om man någon gång ska reparera 
mekanismen så kan man beställa delar istället för att måsta tillverka dem. 
 

4.2 Teknologier 
 
När det gäller olika teknologier är det främst den linjära rörelse som måste åstadkommas för 
att sammankoppling av kopplingarna som är intressant. 
SKF har produktserie inom linjär rörelse som studerats och några exempel på mekanismer 
som omvandlar rotationsrörelse till linjär rörelse syns i figur 8[5]. 

 
Figur 8: Olika produkter med mekanismen lijärrörelse. 
 
Till hjälp vid sammankoppling skulle man även kunna använda kolvstångscylinder som man 
trycksätter antingen med tryckluft eller vattentryck då man kan utnyttja anslutningar för detta 
som redan finns på befintlig utrustning. Bosch rexroth tillverkar små kolvstångscylindrar som 
skulle kunna vara ett alternativ. I figur 9 kan man se ett par olika typer av cylindrar[6]. 
Naturligtvis har även de olika mekanismerna från de olika multikopplingarna studerats. 

 
Figur 9: Kolvstångscylindrar. 
 
Vilken typ av kopplingar man använder sig av är man relativt låst vid eftersom att byta på alla 
pelarställ skulle innebära stora kostnader och omfattande jobb. Men det finns många 
intressanta snabbkopplingar som skulle lösa många problem. I figur 10 Ser man exempel på 
en koppling som dränerar vätska när man kopplar den samman, detta underlättar 
sammankoppling mycket. Denna koppling kommer från TEMA[7]. Dessa kopplingar sitter 
idag på vissa verktyg men de omöjliggör automatisk till- och frånkoppling, vilket har lett till 
att de inte används på nyare produktionslinjer. 

 
Figur 10: Tema snabbkopplingar 
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5 Styrdokument 
 

 
Med all information som samlats under föregående faser är det nu dags att sammanställa 
informationen och skapa ett styrdokument för hur arbetet ska fortsätta. 
Tanken med detta styrdokument är att man ska precisera vad produkten ska göra men inte hur. 
Genom att göra detta säkerställer man funktionerna hos produkterna men hämmar inte 
kreativiteten genom att inte bestämma hur funktionerna ska uppfyllas. 
Stor vikt läggs vid detta dokument då mycket av det fortsatta arbetet grundar sig på det. 
 

5.1 Kravspecifikation 
 
Förslag till krav togs fram enskilt för att senare utvärderas och graderas tillsammans med 
användarna. Kravspecifikationen följer nedan och är graderat i fallande ordning med 
viktigaste först.  
  

1. Säkerhet, minimera klämrisker och klara av de krafter som den utsätts för med en 
säkerhetsfaktor. 

 
2. Alla funktioner skall kunna testas. 

 
3. Provtrycksutrustningen skall passa till alla 3 och 4 verktyg. En modul till överdelen 

och en till underdelen. 
 

4. Mobil. 
 
 

5. Skall kunna användas på hängande verktyg. 
 
 

6. Reducera vikten kraftigt, mål 50% 
 
 

7. Handtag och viktfördelning för att öka användarvänligheten. 
 
 

8. Ska ej ta upp traverstid. 
 
 

9. Anbringas manuellt med handkraft, skall ej krävas maskin. 
 
 

10. Lossas på samma sätt som den anbringas för att slippa ”slå” lös den. 
 
 

11. Ergonomi, kopplingar mm. 
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Viktigast är naturligtvis säkerheten, det är tunga föremål man jobbar med och en olycka kan 
få allvarliga konsekvenser.  
Man måste naturligtvis också kunna provtrycka alla funktioner annars missar man en stor del 
av kontrollen. 
Vikten och mobiliteten är av stor vikt för användarna eftersom de vill kunna provtrycka 
verktygen hängande. Med att provtrycka i hängande läge menas att pelarstället delas och övre 
delen provtrycks i dess naturliga läge istället för att den vänds och placeras på arbetsbordet. 
Detta medför att man måste lyfta utrustningen i axelhöjd vilket är mycket tungt.  
Om provtryckningen sker hängande är det mycket enklare att upptäcka eventuella läckage.  
Idag om man ska provtrycka i hängande läge så görs det med hjälp av travers. Man vill 
komma ifrån användandet av travers dels för att man tar upp traverstid och för att jobba med 
hängande last alltid innebär en risk.  
Användarna vill även kunna flytta utrustningen från en arbetsplats och kunna provtrycka på 
alternativa platser vid akuta driftstörningar och om det är fullt i verkstaden. Användarna vill 
heller inte vara låst vid någon arbetsplats då det ofta är så att man inte avslutar det arbete man 
börjar med. Detta kommer sig av att man jobbar skift vilket leder till att många gånger 
avslutas ett arbete som är påbörjat under dagen på natten och vise versa. På grund av detta har 
man inga fasta arbetsplatser, utan nya jobb kommer in på de arbetsplatser som är lediga och 
de som har tid tar sig ann inkommande jobb. 
Gestamp Hardtech vill heller inte göra några ändringar i pelarstället då de idag har ca 100st 
vilket skulle innebära relativt stora kostnader, men går det inte att lösa problemet är även det 
ett alternativ. 
 
Det är väldigt viktigt att fästanordningen inte kräver flera moment, till exempel vill 
användarna inte behöva skruva fast något. För att säkerställa att man verkligen provtrycker 
alla verktyg innan de tas i drift måste den vara enkel att använda och inga extra verktyg ska 
behövas. Citat från en av användarna ”är den besvärlig att använda kommer den bara att 
användas en gång” 
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6 Koncept  
 

 
Konceptfasen är en iterativ process. Med det menas att man går igenom de olika stegen flera 
gånger. Till exempel tar man fram koncept (genererar) för att sedan utvärdera och detta måste 
göras flera gånger eftersom det är väldigt osannolikt att den första iden är den rätta. På grund 
av detta har utrustningen delats upp i olika delar för att inte låsa sig vid någon 
konstruktionslösning. Eftersom det största problemet med befintlig utrustning är att den inte 
längre passar på vissa verktyg började konceptgenereringen kring ett sätt att sätta fast 
utrustningen på verktyget. Sedan fortsattes generering kring ihopkopplingsmekanismen. Efter 
detta valdes ett av koncept för varje del och kombinerades till ett koncept.  

6.1 Generering 
Under genereringsfasen har fokus lagts på kreativitet och inställningen har hela tiden varit att 
inget är omöjligt. Arbetet under denna fas har gått till på så sätt att idéer har tagits fram och 
presenterats för användarna för att diskuteras under informella förhållanden. Detta på grund 
av att jag har upplevt att när man presenterar sina idéer under organiserade möten kommer 
inte alla till tals eftersom de antingen inte vill eller törs yttra sig. 
Stor vikt har lagts vid användarnas åsikter då det är de som ska använda utrustningen. Om vi 
inte varit överens har kompromisser alltid varit lätt att åstadkomma utan att idéerna för den 
delen blivit sämre. 
Genom att utföra denna fas på detta sätt framkommer sådana detaljer som man missat under 
behovsanalysen vilket har underlättat arbetet mycket. 
Genereringsfasen inleds med att generera idéer kring ett sätt att sätta fast utrustningen på 
verktyget. Det största problemet är att det är svårt att få något mothåll när man ska spänna 
ihop kopplingarna då de inte är självlåsande. Till en början fanns idéer kring att utnyttja 
golvet som ett mothåll och likt en vanlig domkraft pressa samman kopplingarna för hand eller 
med hjälp av en hydraulcylinder. Eftersom det ska gå att provtrycka verktygen hängande är 
det dock bra om mothållet är på verktyget. På grund av detta slopades idéerna kring en 
golvburen enhet och fokus lades på att hitta en utrustning som går att fästa på verktyget.  
För att kunna nyttja produkten på alla verktyg gäller det att hitta punkter som är lika på alla 
verktyg och håller relativt goda toleranser.  
Med dessa förutsättningar togs 8 förslag fram vilka åskådliggörs nedan. 
 

1. En ram som skjuts på framifrån och utnyttjar ytorna på sidan om pelare och bussning. 
Nackdelen med denna konstruktion är att det inte låser på ett lika säkert sätt som 
tidigare då ytan på sidan är endast max 5mm bred. 

 
Figur 11: Förslag 1 
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2. Liknande ramkonstruktion som ovan men med den skillnaden att en enkom låsstav 

används för att säkra konstruktionen och förhindra att ramen glider av från kanterna. 

 
Figur 12: Förslag 2 
 

3. Samma som ovan men utrustningen skjuts på från sidan. 

 
Figur 13: Förslag 3 
 

4. Fräsa enkom spår eller på annat sätt modifiera befintligt pelarställ. Skulle även kunna 
tänka sig att man fräser in ett enkom mothåll mellan kopplingarna och på  så sätt 
skulle man i princip kunna använda färdiga produkter som finns på marknaden idag så 
som multikopplingar. 

  
Figur 14: Förslag 4 
 
 

5. Utnyttja kopplingarnas konstruktion för fastsättning. Det finns ett fräst spår i 
kopplingarna som skulle kunna gå att använda för att låsa konstruktionen i en riktning. 
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Figur 15: Förslag 5 
 

6. Utnyttja lyftöglor och pluggar. Lyftöglor finns på alla verktyg men är inte 
toleranssatta. Detsamma gäller för pluggarna. 

 
Figur 16: Förslag  
 

7. Utnyttja T-spår och pluggar. T-spårets funktion är att låsa fast verktygen i 
produktionslinjen vilket innebär att de har en fin tolerans och är lika på alla verktyg.  

 
Figur 17: Förslag 7 
 

8. Utnyttja T-spår och den frästa ytan för formdelarna. Den frästa ytan är toleranssatt 
eftersom man monterar pelare och bussning på denna. 

 
Figur 18: Förslag 8 
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Efter detta fortsatte utvecklingen av utrustningen med vilken typ av mekanism som skulle 
användas för att klämma ihop kopplingarna. Mekanismen skall utföra en linjär rörelse därför 
har fokus lagts på mekanismer som kan åstadkomma detta. Olika förslag på mekanismer togs 
fram och de åskådliggörs nedan. Kopplingarna visualiseras endast som plattor vilka pressas 
mot varandra. 
 

A. ledmekanism med hävarm: likt den gamla provtryckningsutrustningen. 

  
Figur 19: Ledmekanism 

 
B. centerbult: genom att gänga ena plattan och göra ett hål i den andra där bulten kan 

löpa kan man genom rotationsrörelse tvinga ihop plattorna.  

  
Figur 20: Centerbult som pressar ihop plattorna 
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C. hydraulisk eller pneumatisk: använda sig av olika typer av cylindrar för att utföra 

jobbet att pressa samman plattorna. 

 
 Figur 21: Hydraulcylinder med kolv som pressar ihop plattorna 

 
D. Linjär rörelse med hjälp av kugghjul och kuggstång. Genom att sätt antingen kugghujl 

eller kuggstång fixt kan de röra sig relativt varandra i en linjär rörelse och på så sätt 
pressa samman plattorna. 

 
Figur 22: Kugghjul och kuggstång 
 

6.2 Urval 
 
På grund av att jag kan konsultera användarna under hela urvalsprocessen har jag förlitat mig 
på vår gemensamma kunskap och urvalen har gjorts med den tanken att de ska uppfylla 
kravspecifikationen i största möjliga mån.  
 
Förslag 1 på ramkonstruktion som skjuts på valdes bort på grund av säkerhetsskäl då det finns 
risk för att ramen glider av vid belastning. 2 och 3 valdes bort på grund av att de kräver flera 
moment. 4 valdes bort då kostnaderna för en sådan operation skulle bli för stor. 5 uppfyller 
inte heller kraven på säkerhet då kanterna på kopplingarna med tiden skulle bli nötta och leda 
till att utrustningen lossnade. 
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Förslag A med ledmekanism blir onödigt komplicerad jämfört med de andra och tar stor plats 
därför valdes denna bort. Användarna gjorde också klart att man inte ville ha en hydraulisk då 
det ökar klämrisker och framförallt vikten på utrustningen, alltså valdes förslag C också bort.  
 

6.3 Val 
 
Snabbt kunde det konstateras att utnyttja det frästa T-spåret tillsammans med frästa ytan för 
formdelarna skulle uppfylla kravet på gemensamma punkter med fina toleranser. Det skulle 
även bara kräva ett moment för att montera utrustningen på pelarstället. För att verifiera detta 
gjordes en prototyp vilket visas i figur 23. Prototypen visades upp för användarna och testades 
på flera pelarställ med goda resultat. Prototypen tillsammans med de andra två förslagen 
presenterades för användarna, konstruktörerna och handledaren på Gestamp Hardtech 
tillsammans enades man om att prototypen var klart bästa alternativet. 
 

 
Figur 23: Prototypen liggande på pelarstället 
 
Efter detta återstod att bestämma vilken mekanism som var den bästa. De två kvarvarande 
förslagen presenterades för användarna och excenterbultförslaget valdes bort på grund av att 
den kräver en maskin eller att handtaget roteras mer än ett varv då stigningen på gängorna inte 
är nog stor.  
Dessa urval kombinerades senare till ett slutgiltigt koncept där man utnyttjar kuggstång och 
kugghjul för den linjära sammankopplingen och T-spår tillsammans med fräst yta för 
montering på verktyget. 
Denna lösning är anpassad för övre delen av verktyget men tanken är att principen skall vara 
den samma för underdelen.  
Genom att placera handtaget i mitten kan man även provtrycka verktyg som står bredvid 
varandra. Det var inte krav eller något som användarna pekat på men när jag diskuterade 
placeringen av handtaget med dem konstaterades det att det var ett problem med dagens 
utrustning att detta inte gick.  
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7 Detaljkonstruktion 
 

 
När konceptvalet var klart var det dags att ta processen vidare. Detta gjordes genom att gå 
över till detaljkonstruktion, i denna fas blir konceptet till en produkt. Under denna fas är det 
viktigt att man inte bara fokuserar på konceptet utan också hur man ska tillverka alla detaljer 
för att hålla nere kostnader. För att kunna utvärdera detaljkonstruktionen har alla delar 
modellerats i Ideas.  
 

7.1 Modellering  
Utifrån standardkomponenterna modellerades sedan de komponenter som skulle tillverkas i 
Ideas. Alla delar modellerades (även standardkomponenter) och sattes ihop för att se att 
allting passar ihop. Genom att sätta bestämda villkor på rörelser och låsningar kan även 
konceptet testas redan i modelleringsfasen för att fastställa att inget missats.  I figur 24 Kan 
man se det slutgiltiga konceptet. 

 
Figur 24: Det slutgiltiga konceptet 

 

7.1.1 Standardkomponenter kugg och kuggstång 
Kugghjul och kuggstång köptes in från kedjeteknik[8] eftersom det var betydligt billigare än 
att börja tillverka dessa. Kuggstången är cylindrisk för att hålet som den ska löpa igenom i 
huset är betydligt enklare och billigare att tillverka om det är runt. Om kuggstången var 
fyrkantig skulle det kräva ett fyrkantigt hål och då skulle det måsta gnistas upp.  
 

7.1.2 Kopplingar 
Kopplingar och adapters är också standard och finns redan på Gestamp Hardtech då de 
används till verktygen. Kopplingarna och adapterna kommer från Stäubli [9].  Tyvärr ligger 
mycket av vikten hos provtryckningsutrustningen i kopplingarna och dess adapters då de är 
väldigt tunga. På grund av detta har antalet adapters minskats med 25% mot föregående 

 18



   

utrustning genom att välja andra vinkeladapters. Kopplingarna för sammankoppling med 
slangar till vatten och hydraulik monteras i 90° graders böj för att underlätta 
sammankoppling. 
 
 

7.1.3 Ram 
Ramens funktion är att skapa ett mothåll när mekanismen ska trycka ihop kopplingarna, den 
skall även ge en viss grov centrering för att montering ska gå så snabbt som möjligt. Ramen 
tillverkas av fyrkantsprofilrör som svetsas samman för att hålla nere vikten men ändå 
säkerställa hållfastheten. För att säkerställa toleranserna mellan hålen som kuggstängerna ska 
sitta i fräses ett solitt plattjärn ner i profilrören för att sedan svetsas fast. På detta sätt kan hål 
bearbetas med toleranser i den solida biten. Tanken med stagen på sidorna är att få en snabb 
centrering och öka vridstyvheten.  
Genom att använda en bredd på 25mm på fyrkantsprofilrören kommer man även att få en 
grovcentrering när man skjuter på ramen i T-spåren. För att låsa i T-spåren används 10mm 
rundstav för att det förenklar montering av ramen på pelarstället. Materialet på ramen blir 
vanligt kolstål för att det är billigt, enkelt att bearbeta och relativt hög E-modul jämfört med 
tillexempel om man skulle göra den av aluminiumprofiler. I figur 25 visualiseras ramen. 

 
Figur 25: Ram 

7.1.4 Kopplingsplatta 
Kopplingsplattans funktion är att låsa kopplingarna i fasta positioner och att överföra kraften 
från husen till kopplingarna. Plattan tillverkas av verktygsaluminium detta för att hålla nere 
vikten på konstruktionen. De goda bearbetningsegenskaperna tillsammans med att 
verktygsaluminium är mer hållfast än vanligt aluminium och det faktum att Gestamp 
Hardtech använder det för prototyptillverkning underlättar även valet ytterligare. För att lätta 
kopplingsplattan ytterligare fräses onödigt material bort. Vid modellering av denna del har 
stor vikt lagts vid att minska bearbetningstiden, tillexempel görs bara urfräsningen på ena 
sidan för att bara en uppspänning ska krävas. I figur 26 kan kopplingsplattan ses. 
Kopplingsplattan fräses ur en plåt som är 30mm tjock, även husen för kugghjulen framställs 
ur samma plåt. 
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Figur 26: Kopplingsplatta 

7.1.5 Hus  
Husets uppgift är att styra kuggstången och hålla det inbördes avståndet mellan kuggstång och 
kugghjul rätt. Det fungerar även som lagring för hävarmen vid sammankoppling.  I figur 27 
visualiseras huset. 
Husen tillverkas även de av verktygsaluminium eftersom det minskar vikten och förenklar 
tillverkningen. Konstruktionen av husen är utformad på ett sådant sätt att de går att 
spegelvända vilket underlättar tillverkningen. Detta eftersom man bara behöver tillverka 2 
exemplar av samma del istället för två olika delar.  

 
Figur 27: Hus 

7.1.6 Handtag 
Handtaget tillverkas av plattjärn med bredden på plattjärnet som får ta upp böjspänningarna 
på så sätt kan man även hålla nere vikten på handtaget. 
Uppgiften hos handtaget är att skapa en hävarm till kugghjulen och i och med det blir det 
lättare att få kugghjulen att förflytta sig längs kuggstången. Genom att anpassa längden på 
handtaget har denna konstruktion en utväxling på 10:1 vilket är tillräckligt. På den befintliga 
utrustningen är utväxlingen ca 5:1 detta medför att nya konstruktionen är lättare att 
sammankoppla. Längden på handtaget hade kunnat göras längre och öka utväxlingen. Det 
hade medfört att vikten ökat och det hade stuckit ut från pelarstället mycket vilket lett till att 
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det varit svårt att passera mellan arbetsborden. Handtaget tillverkas i en del tillsammans med 
axeln för kugghjulen och svetsas ihop. Även låsningen av kugghjulen på axeln kommer att 
monteras på handtaget.  
Låsningen av själva handtaget monteras mellan stängerna för handtaget. Genom att placera 
låsningen på detta sätt är tillverkningen enkel. Själva handtaget som man håller i kan rotera 
runt sin egen axel detta för att det inte ska vrida sig i handen vid sammankoppling. I figur 28 
åskådliggörs handtaget. 

 
Figur 28: Handtag 

 

7.1.7 Lås 
Låsfunktionen uppnås med en enkel hakfunktion där haken hålls på plats med en fjäder och 
kräver handkraft för att motverka fjädern och på så sätt släppa på haken. Låsfunktionen har 
främst utformats med säkerhet som bakgrund, det är av yttersta vikt att den inte lossnar vilket 
skulle kunna leda till att någon person skadar sig.  
Klaffen som haken låser i har gjorts justerbar med hjälp av ett ovalt hål för att säkerställa att 
kopplingarna ”bottnar” i varandra. Figur 29 visualiserar hake och låsmekanism. 

 
Figur 29: Lås mekanism 
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7.2 Beräkningar 
Innan den slutliga detaljkonstauktionen kunde börja måste hållfasthets och 
jämviktsberäkningar utföras för att säkerställa att den håller och snedbelastningar undviks vid 
sammankoppling. 

7.2.1 FEM 
I Ideas finns även en FEM-modul vilket innebär att man kan använda modellen man ritat upp 
och göra hållfasthetsberäkningar med hjälp av fenitaelementmetoden.  
Hållfasthetsberäkningar utfördes på de mest kritiska delarna kopplingsplattan och ram 
konstruktionen. Kopplingsplattan visade sig dock inte vara något problem då valet av tjocklek 
varit överdimensionerat från första början och spänningarna blivit väldigt små. Därför gjordes 
vidare beräkningar endast på ramen. Materialtjocklek och vissa konstruktionsändringar 
gjordes för att uppfylla kraven på maximalutböjning. Om utböjningen blir för stor kommer 
inte kopplingarna att bottna vilket leder till läckage. Beräkningarna är gjorda utifrån att en 
person på 100kg ska kunna hänga i handtaget vilket leder till en kraft på ca 10000N då 
utväxlingen på hävarmen är 10:1. Resultaten visualiseras nedan i figur 30. 

 
Figur 30:Femberäkning med 10000N i last 

 
 Deformationen visade sig bli relativt stor medan spänningarna var små, denna maximala 
deformation kan endast uppstå vid sammankoppling. Under provtryckning är kraften endast 
3000N då de enda krafterna som verkar är fjäderkrafterna och repulsionskraften från en 
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koppling eftersom man bara provtrycker en krets i taget. I figur 31 visualiseras resultatet av 
denna beräkning. 

 
Figur 31:Femberäkning med 3000N i last 
 
Eftersom spänningarna är små och ligger inom det elastiska området för kolstål är det främst 
deformationen som tas hänsyn till. Max deformation med 10 000N blev 1,3mm men med  3 
000N blev den endast 0,3mm. Det är krafterna vid provtryckning som är mest intressant detta 
medför att de små deformationerna inte är några problem. 
 

7.2.2 Jämvikt 
Jämviktsekvation ställdes upp med följande antagande att inget resttryck finns kvar i 
pelarstället efter det tagits från linjen och in till verkstaden. Detta grundar sig på att 
användarna sagt att det inte är något problem att spänna ihop kopplingarna när de kommer 
direkt från produktionslinjen. Från det kan man anta att det inte är något resttryck då 
repulsionskraften skulle vara så stor att man inte skulle orka sammankoppla utrustningen med 
pelarstället vid tryck.  Ett enkelt test utfördes också där sammankopplade SPH06 
kopplingarna och SPH12 kopplingarna var för sig för att sedan jämföra krafterna med 
fjäderkrafterna i kopplingarna. Krafterna stämmer någorlunda bra överens med 
fjäderkrafterna som givits av tillverkarna.  
Beräkningarna behöver endast utföras för krafter i en riktning då symmetri råder i andra 
riktningen. I figur 32 visualiseras problemet där X är avståndet från koppling SPH06 till 
angreppspunkten för kuggmekanismen.  
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Figur 32: Visualisering av jämviktsproblem 
 
Jämviktsekvationen för problemet visas nedan. 
 

XX ×=−× 126)90(210      (1) 
Då avståndet mellan kopplingarna är 90mm och fjäderkraften för SPH12 är 210N och 126N 
för SPH06. detta ger: 
 

25,56
336

18900
==X      (2)

       
Vilket innebär att jämvikt råder om centrum för kugghjulen placeras 56,25 mm från koppling 
SPH06.    

 

7.2.3 Toleranser 
Standardkomponenterna har vissa tillverkningstoleranser som måste beaktas vid konstruktion. 
Detta har under arbete visat sig vara ett problem då återförsäljare av de olika 
standardkomponenterna inte vetat vad toleranserna varit, vilket har resulterat i att mycket tid 
har gått åt till att ta reda på dessa.  
Då provtryckningsutrustningen består av ett antal kopplingar är även positionstoleransen 
mellan kopplingar och styrpinnar viktig. 
Beräkningar har även gjorts för toleranserna på hålen som gängstången glider igenom för att 
säkerställa spel och att det glider lätt.  
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8 Tillverkning 
 

 
Eftersom all utrustning och kunskap finns på Gestamp Hardtech för att tillverka utrustningen 
har målet hela tiden varit att tillverkningen ska ske inom företaget men på grund av full 
beläggning i deras egen verkstad var fräsoperationerna tvunget att läggas ut på annan 
leverantör. Detta visade sig ta längre tid en beräknat då tillverkarna inte var van att arbeta i 
verktygsaluminium men också för att ett examensarbete inte har högsta prioritet. 
 

8.1 Kostnader 
Innan tillverkningen kunde börja måste en kostnadsberäkning utföras för att kontrollera att 
kostnaden för utrustningen inte blir för stor. Därför kontrollerades vad som fanns på Gestamp 
Hardtech och vad som måste beställas. Även olika tillverkningskostnader har naturligtvis 
tagits i beaktning tillexempel I bilaga B kan kostnaderna för de olika komponenterna ses.  

8.2 Fräsning 
Detaljerna som skulle fräsas anpassades så att fräsningsoperationen skulle ta så kort tid som 
möjligt. Radier anpassades så att en så stor fräs som möjligt kunde användas. För kan man 
använda en större fräs går det fortare att fräsa. NC-verkstaden har ett visst antal olika fräsar i 
olika dimensioner därför anpassas radier till en så stor fräs som möjligt. Radier får inte vara 
mindre eller lika stor som fräsen då uppstår så kallade ”durrningar”. Toleransättningen är satt 
med tanke på att det är mycket lättare att tillverka en axel med fin tolerans än ett hål. Måtten 
på ritningarna är satta på ett sådant sätt att de utgår ifrån en punkt (nolla) i den mån det går. 
Genom att måttsätta på detta sätt är det lättare för NC-beredaren att programmera NC-
maskinen. 
På Gestamp Hardtech jobbar man mest ritningslöst, med det menas att man inte gör ritningar 
annat än för toleranser. Tillverkningen av min detalj var dock tvungen läggas ut på en annan 
tillverkare och då krävdes det kompletta ritningar. Ritningarna återfinns i bilaga C.  
 

8.3 Svetsning och annan manuell bearbetning 
Handtag och ramen tillverkades i verkstaden på Gestamp Hardtech, där jag hade tillgång till 
svets och andra bearbetningsverktyg. Det största problemet med denna manuella bearbetning, 
framförallt svetsning är toleranserna då det ofta uppkommer spänningar och deformationer. 
Då skulle denna typ av bearbetning vara svår att lägga ut på någon annan tillverkare. Eftersom 
jag har alla delarna kan jag göra justeringar allt eftersom och på så sätt säkerställa att alla 
delar glider lätt och att det inte byggs in onödiga spänningar. 
 

8.4 Serietillverkning 
Eftersom presshärdverktygen är unika finns det ingen anledning att fundera på hur en 
eventuell serieproduktion av prototypen skulle ske. Möjligtvis kan man tillverka en extra 
uppsättning av de frästa detaljerna för att kunna reparera utrustningen om den går sönder. 
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9 Resultat 
 

De slutgiltiga prototyperna väger, för den övre delen ca 13kg och för den nedre delen ca 12kg. 
Detta är en reducering av vikten med ca 60% vilket är mycket bra. Genom att minska vikten 
avsevärt och arbeta igenom placering av handtag har provtryckningen underlättats väsentligt. 
Med den nya utrustningen går det även att provtrycka alla verktyg vilket inte var möjligt 
tidigare. Detta tillsammans med all denna positiva reaktion jag fått från användarna gör 
resultatet av detta projekt mycket lyckat. I figur 32 visualiseras den färdiga prototypen, till 
vänster ihop fälld och till höger utfälld. 

 
Figur 33: Den färdiga prototypen 
 
Tyvärr hann inte alla detaljer som skulle fräsas tillverkas innan detta arbete avslutades därför 
kan inte den färdiga prototypen för det nedre pelarstället visas utan endast ritningarna finns i 
billaga C. Prototypen för nedre pelarstället fungerar och ser ut på samma sätt fast med lite 
andra mått än för övre delen. 

9.1 Test 
Under testerna visade sig en del mindre fel, kopplingarna i kopplingsplattan blev inte flytande 
när de skruvades fast helt då måttuppgifter från Stäubli varit felaktiga, det var inte lika lätt att 
montera utrustningen på övre delen när den låg på arbetsbordet på grund av att det var svårt 
att hitta hålen för T-spåret. Utöver dessa mindre fel fungerade dock utrustningen felfritt. Inga 
läckage eller andra fel upptäcktes. 
 

9.2 Förbättringar 
För att underlätta sammankoppling på den övre delen modifierades ramen på ett sådant sätt att 
när man hänger dit utrustningen hamnar man alltid på rätt ställe och kan enkelt låsa ramen i 
T-spåret. Även kopplingsplattan ändrades och distansen för kopplingarna frästes ner vilket 
möjliggjorde att kopplingarna kunde flyta i plattan vilket gör sammankopplingen enklare. 
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10 Slutsatser 
 

 
Under avslutningskursen Sirius var vår uppgift diffus och ställde höga krav på kreativitet. När 
jag anmälde mitt intresse för detta examensarbete kändes det därför helt rätt med en uppgift 
som var så rakt på sak. Efter en tids arbete upptäckte jag dock att denna uppgift inte var så 
rakt på sak som jag trott utan krävde mycket kreativitet och ett öppet sinne för att kunna lösa 
problemet. Detta ledde till en del frustration och sömnlösa nätter då det inte går att läsa sig till 
några svar. På grund av detta är det främst förmågan att kunna se problemet från olika vinklar 
och kunna utnyttja kreativiteten på bästa sätt, det jag tar med mig från detta projekt.  
När man jobbar med denna typ av problem är det viktigt att man inte tittar på andra idéer för 
tidigt i projektet. Det är då lätt att man fastnar i deras lösningar. Med detta menar jag dock 
inte att man inte ska lyssna på vad användarna har för åsikter men man ska tänka igenom 
vilka frågor man vill ha svar på. Det är viktigt att man ställer frågor så att man får svar på vad 
problemen är och inte ur de ska lösas. I senare delen av projektet kan man naturligtvis titta på 
andras idéer och förslag om det är något man inte tänkt på eller om de helt enkelt har en bättre 
lösning. 
Jag tycker att man ska fokusera på att få med användarna så mycket som möjligt i 
utvecklingsprocessen för att säkerställa produktens nytta och på så sätt även slippa övertala 
användarna att använda produkten för de vet redan fördelarna med den. 
Sammanfattningsvis tycker jag att det har varit ett givande projekt där jag fått jobba med hela 
produktutvecklingsprocessen och lärt mig vikten av att planera arbetet. Vikten av att ha 
marginaler till allting. Ofta drar det ut på tiden med beställningar som inte kommer på utlovad 
tid eller tillverkningar som tar längre tid än beräknat. Det är inte alltid saker man själv kan 
råda över och därför bör man räkna med en del förlorad arbetstid. 
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Bilaga A Masterplan

 

 A-1



 
 

Bilaga B Budget 

 
Kopplingar: 4st Stäubli sph12   3000kr/st 
  4st Stäubli sph06  1000kr/st 
  8st Tema 7511  300kr/st 
 
Verktygsaluminium: 270*1400*30mm   2780kr 
 
Stål:  profilrör 25*25mm  160kr 
  profilrör 30*15mm  200kr 
 
Fräsarbete:  2st   5000kr  
 
Diverse:     1000kr  
 
Kugghjul  4st   290kr/st 
 
Kuggstång   1st 500mm   1770kr/st 
  
  
 
Summa     35470kr 
 
 

 B-2



Bilaga C Ritningar   
 
Ritningarna som följer är endast ritningar på de detaljer som har tillverkats. Standard detaljer 
har modulerats men inga ritningar har framställts på dem. Ritningarna följer standarden på 
Hardtech med rithuvud och måttsättning.  

 C-1
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