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Sammanfattning
Detta projekt ar ett samarbete med IBErobot Timra. Malet med undersokningen var att konstruera ett ergonomiskt handtag samt bakstycke till en
punktsvets. Avgransningar har forekommit som tid motsvarande 15 HP. Projektet har utgatt fran produktutvecklingsprocessen som inleddes med forstudie dar grundlaggande information inforskaffats, kravspecifikation och
funktionsanalys upprattats. Vidare har konceptutveckling genomforts med
brainstorming. Ideerna utvarderades med hjalp av elimineringsmatris och
anvandartester. Vid utforande av anvandartesterna tillverkades tre modeller
var av fem testpersoner utvarderade koncepten efter hur ergonomiska de
var. Det basta konceptet vidareutvecklades och konfigurerades till datormodeller och renderingar. Nagra slutsatser som kan tas efter projektet ar att
den basta losningen till problemet ar ett toppmonterat handtag som kompletteras med ett framre handtag. Losningen erbjuder anvandaren battre
stabilitet och kontroll. Konstruktionen kan anvandas oavsett om personen
ar hoger- eller vansterhant. Ett modulart handtag anvands som tillater anvandaren att justera handtagets position efter arbetsstallningen. Bakstycket
som rymmer de interna komponenterna tillverkas av bockad aluminiumplat
som fasts i konstruktionen med skruvar. Tyvarr har inte hela projektets syfte
uppnatts da underlag for att berakna jamnvikt inte fanns. For vidareutveckling av konstruktionen kan toleranser anges for att erbjuda en mer produktionsvanlig produkt. En losning for att enkelt justera handtagets position kan
aven undersokas.
Nyckelord: Motstandssvets, punktsvets, ergonomisk utformning, Solidworks, Keyshot, produktutvecklingsprocessen, elimineringsmatris, anvandartester, brainstorming
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Abstract
This project is a collaboration with IBErobot Timra. The aim of the study was
to construct an ergonomic handle and back cover for a spot weld gun. Delimitations have occurred as time equivalent to 15 HP. The project has been
based on the product development process initiated with a pilot study in
which essential information has been acquired, requirement specification
and functional analysis have been established. Furthermore, concept development has been carried out with brainstorming. The ideas were evaluated
with elimination matrix and user tests. When performing the user tests,
three models were manufactured, each of five test persons evaluated the
concepts after ergonomics. The top concept was further developed and configured for computer models and renderings. Conclusions that can be taken
from the project are that the best solution to the problem is a top mounted
handle that is complemented with a front handle. The solution offers the
user superior stability and control, which leads to increased safety. The design can be used whether the person is right-handed or left-handed. A modular handle is used that allows the user to adjust the position of the handle
after the user’s needs. The back cover that holds the internal components is
made of a bent aluminum plate which is fastened to the structure with
screws. Unfortunately, the entire project's purpose has not been achieved
since the necessary information for calculating equilibrium was not available. For further development of the design, tolerances can be specified to offer a more production-friendly product. A solution for easily adjusting the
handle position can also be examined.
Keywords: Resistance weld gun, Spot weld gun, Ergonomic development,
Solidworks, Keyshot, product development method, elimination matrix, user
tests, brainstorming
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Terminologi
Akronymer/Förkortningar
CNC

Computer numerical controlled.

CAD

Computer aided design.

FEM

Finita elementmetoden

Livplatta

En platta samtliga delar monteras pa, kan kallas
konstruktionens mittpunkt.
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Inledning

IBErobot ar ett familjeagt foretag som grundades i Timra, Vasternorrlands
kommun 1955 och ar verksamma over hela Sverige. Foretaget specialiserar
sig inom robotautomatiserad svetsning och skarning. Produkter som foretaget aven erbjuder ar manuella punktsvetsar vilka ligger till grunden for detta
projekt. Foretaget ser sig sjalva i ett nytt skede dar de vill organisera och
bygga en starkare grund inom organisationen. I dagens lage existerar inga
standardritningar som foretaget utgar ifran vid produktion. Det ritningsunderlag som anvands ar speciallosningar framtagna at olika kunder. Produkten som berors i detta projekt illustreras nedan i Figur 1.

Figur 1: Punktsvets IBE

1.1

Bakgrund och problemmotivering

Den konstruktion foretaget erbjuder sina kunder ar i dagens lage simpel till
designen. Svetsen ar utformad med tillverkningsbarhet i atanke och fabriceras till storre del av metall. Svetsen erbjuder inte god ergonomi, darfor vill
IBErobot vidareutveckla punktsvetsen med hansyn pa ergonomi men samtidigt behalla tillverkningsbarheten. Utifran en kundundersokning tidigare
studenter utfort framgick det att svetsen upplevdes som tung och klumpig.
Tillverkningsbarhet innebar att produkten ska vara mojlig att tillverka i foretagets verkstad med avseende pa deras tillgang till maskiner och verktyg,
se Tabell 1.
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Tabell 1: Maskiner företaget har tillgång till

Typ av maskin

Typ av metod

Fras

CNC

Plasma skarare

CNC

Svarv

Manuell

Fras

Manuell

Svetsen roterar och vrids i kardanringen for att positioneras efter arbetsstycket, detta medfor att handtaget maste vara mojligt att greppa i manga
olika positioner och vinklar. Pa grund av att svetsen vager mellan 50 till 100
kilogram sa fasts den i en lyftanordning som haller upp konstruktionen som
gor den i princip viktlos. Eftersom svetsen ar infast i lyftanordningen ar det
viktigt att svetsen ar i jamnvikt och inte tenderar att rotera at nagot hall.
Konstruktionen ska aven rymma interna komponenter sa som elektronik,
transformator, cylinder och kablar.

1.2

Övergripande syfte

Projektet syftar till att designa och utveckla bakre delen pa punktsvetsen IBE
47 – 67 se Figur 1. Svetsen ska underlatta arbetet for brukaren och mojliggora
anvandning i flera olika positioner utan att ge upphov till obehag eller dalig
arbetsposition. Konstruktionen ska aven vara mojlig att tillverka hos foretaget samt utvecklas med jamnvikt och utrymme for interna komponenter i
atanke.

1.3

Avgränsningar

Projektet har en tidsbegransning pa 15 hogskolepoang vilket motsvarar 400
arbetstimmar. Till foljd av detta placeras den storsta delen av fokusen pa att
utveckla ett ergonomiskt handtag. Inga avgransningar gallande material,
pris med mera har angetts. Endast det befintliga underlaget for transformator, cylinder och konstruktion har anvants. Ingen hansyn har tagits till toleranssattning eller miljopaverkan.
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Konkreta och verifierbara mål

Malet med studien ar att utveckla punktsvetsen IBE 47 – 67. Foljande krav
stalls pa konstruktionen:

1.5

•

Ergonomisk; Utveckla handtag som tillater flera arbetspositioner

•

Tillverkningsbarhet; Svetsen ska vara mojlig att tillverka hos foretaget.

•

Jamnvikt; Svetsen ska inte ge upphov till rotation kring infastningspunkt.

•

Utrymme; Interna komponenter ska fa plats i konstruktionen.

Översikt

Kapitel 2 beskriver teorin bakom projektet och bakomliggande information.
I kapitlet tacks amnen som motstandsvetsar och ergonomi med mera. Kapitel 3 redovisar vilka metoder och material som anvants under projektet. Kapitel 4 redovisar det resultat som uppstatt under projektet. I kapitel 6 och 7
diskuteras resultatet samt tankar kring projektet.

1.6

Författarens bidrag

Projektet samt rapporten har utforts och skrivits sjalvstandigt. Under
brainstorming fasen samlades en mindre grupp studenter pa fem personer
for att tillsammans generera ideer och losningar at varandra. Gruppen bestod av Oscar Nilsson, Greta Ekenberg, Louise Sundstrom, Martin Sunnalv
Persson och Olle Zackrisson. Lokal handledare fran universitetet har hjalpt
med vagledning, informationssokning och beslutstagande. Yttre handledare
har tillhandahallit med information, ritningar, datormodeller och verkliga
produkter.

1.7

Etiska aspekter

Ett av huvudsyftena for projektet ar att utveckla en konstruktion med hansyn pa ergonomi. Bade anstallda och foretaget kan dra nytta av en ergonomisk arbetsmiljo. Verktyg och miljoer som utvecklats efter manniskans begransningar leder till farre olyckor och skador samt mindre fall av psykisk
ohalsa. Resultatet av detta blir en battre arbetskultur med mindre sjukskrivningar. Eftersom foretaget vill att all produktion sker i deras verkstader
minskas frakter fran underleverantorer och dar av fas en storre kontroll over
miljopaverkan.
Vid utvardering av koncept anvandes anvandartester for att erhalla information fran verkliga scenarion och uppfattningar. Eftersom information samlas fran manniskor om manniskor ar det av storsta vikt att testerna utfors pa
ett etiskt korrekt satt.
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Motstandssvetsning ar en metod som anvands framst inom sammanfogning
av tunnplat inom exempelvis bilindustrin. Beroende pa svets sa kan tunnplat
med tjocklek mellan 0,5 – 3 millimeter bearbetas. [1, p. 286]
Handelseforloppet ar foljande; ett punkttryck upprattas av elektroderna pa
ytorna som ska sammanfogas. Under konstant tryck sluts kretsen och en hog
strom leds genom materialet. Efter en viss tid har tillrackligt stor varmeutveckling och smalta bildats och kretsen bryts. Fogen tillats svalna och kraften frigors. Svetscykeln ar nu fullbordad [1, pp. 288-289].
Svetsen bestar av tva vattenkylda elektroder som leder strommen samt applicerar tryck i svetspunkten. Vattenkylningen anvands for att elektroderna
inte ska fastna i stycket eller deformeras vilket forlanger livslangden. En
pneumatisk cylinder anvands framst for att fora samman elektroderna och
anbringa tryck pa arbetsstycket men det existerar aven magnetiska, hydrauliska och mekaniska losningar [1, p. 291].
Fordelar med motstandssvetsning ar en jamn kvalitet och lag distribution av
hallfasthet i fogen, inget material behover tillforas vilket bidrar till hog produktionsvolym. Detta medfor lag kostnad per enhet [1, p. 4]. Resultatet av
svetsfogen ar oberoende av operatorens kompetens [1, p. 286].
Eftersom elektroderna anbringar stor kraft samtidigt som de leder strom sa
stalls hoga krav pa materialet de tillverkas av. Materialet maste hantera termisk utveckling, ha hog ledningsformaga och vara nog hart. Vid okad hardhet minskar den elektriska och termiska ledningsformagan, darfor uppstar
alltid en kompromiss vid val av material. Det vanligaste materialet elektroderna tillverkas av ar legerat koppar. Med olika legeringar uppnas olika forhallanden mellan ledningsformaga och hardhet. [1, p. 309] [2] [3]

2.2

Ergonomisk utformning

Ergonomi harstammar fran det grekiska ordet e’rgonomi’a och oversatts till
arbete (e’rgon) och kunskap (nomi’a). [4]
Ergonomi innefattar interaktionen mellan manniska och produkt. Hur vi applicerar kunskap inom biologi, teknik och psykologi for att utforma och anpassa de verktyg och miljoer manniskor anvander och vistas i. Anpassa innebar att utforma produkter och omgivningar utifran manniskors begransningar for att forebygga skador och ohalsa, oka bekvamligheten och effektivitet.
Daligt ergonomiskt utformade arbetsmiljoer leder oftast till olika former av
besvar. Besvar kan uppsta fran tunga lyft, repetitivt arbete, vibrationer, anstrangande arbetsstallningar och arbetsrorelser. Aven faktorer som stress
och daliga synforhallanden bidrar till besvar. [5] [6] [7]
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“Läran om människan i arbete; samspelet mellan människan och arbetsredskapen.” [4]
Vid utformning av ergonomiska verktyg ar det flera faktorer som tas hansyn
till. Handtaget ar oftast det viktigaste for en god ergonomi. Pafrestningar pa
handled uppkommer framst vid dalig placering samt felaktigt vinklade
handtag. Aspekter som aven ska hallas i atanke ar vikten for verktyget, avstand till masscentrum och styvhet i kablar som kopplas fast i verktyget.
Negligeras dessa aspekter kan belastning pa rygg, axlar, armar, handleder
och hander uppsta. [8, pp. 5-9]
Den optimalaste profilen for handtaget beror pa anvandningsomradet. En
cylindrisk profil ger ett upphov till mindre pafrestning pa hand och handled
for verktyg som kan rotera i handen, exempelvis skruvmejsel. En oval profil
ar att foredra dar verktygets riktning ar specificerad, exempelvis skruvdragare och svanssag. Kantiga profiler exempelvis fyrkanter och trianglar ska
undvikas eftersom de skarpa hornen skar in i handen och leder till obehag
och domningar. For att motverka belastningsrelaterade pafrestningar ar ett
optimalt greppspann mellan 50 till 60 millimeter att foredra. Vid utformning
av handtag som gemene man kan anvanda bor fingerurtag undvikas eftersom det kan leda till obehag. Varje hand ar unik medan urtagen ar designad for den genomsnittliga handen och tar inte hansyn till hander som undgar normen. [8, p. 10]
Precis som profilen sa beror aven vilket material som anvands av anvandningsomradet. Nagra aspekter att ha i atanke vid materialval ar foljande:
Hogfriktion leder till okad greppstyrka, Metallen Nikel ger upphov till eksem
och allergier darfor ska den undvikas [9], Handtaget maste tala arbetsmiljon
utan att deformeras och kompresibelt material fordelar trycket battre i handen och dampar vibrationer. [10, pp. 225 - 230] [11, pp. 1-5] [12, pp. 7-21]
[13, pp. 647-656]
Ett handtag med rafflad yta ger upphov till okad friktion, daremot bor inte
monstret vara for grovt. Grova rafflor leder till tryckpunkter i handen. Med
ett finkornigt monster bibehalls hog friktion oavsett om handen ar svettig
eller drankt i fororeningar som exempelvis oljor. [8, p. 11]
Som tidigare namnt har vinkeln och positionen for handtaget stor paverkan
pa arbetsstallningen. En korrekt arbetsstallning ar nar verktyget befinner
sig i midjehojd, armbagen ligger efter kroppen och handleden ar i en neutral
position. Beroende pa arbetet som ska utforas ar olika vinklar att foredra.
Arbeten som utfors i midjehojd bor handtaget ha en vinkel mellan 100 och
110 graders lutning. Horisontella arbeten samt arbeten over midjehojd bor
handtaget ha en vinkel pa 90 grader. [14, pp. 126-128] [15, pp. 28-32]
Personer som brukar ett verktyg anvander till storst del sin dominanta hand.
Eftersom det skiljer sig mellan varje individ vilken hand som ar den dominanta sa maste verktyg vara anpassat for bade hoger- och vansterhanta. [8,
p. 14]
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Användartester

Anvandartester ar en effektiv metod att anvanda for att identifiera problem
med produkter och faststalla att produkten fungerar pa det satt den utvecklats for. Resultatet leder till vidareutveckling vilket gor produkten annu
battre. Detta astadkoms genom att lata testpersoner utfora uppgifter med
produkten som motsvarar verkliga scenarion. Det finns manga metoder att
anvanda sig av, Wright och Monks ar en av dem. Metoden ar strukturerad sa
en anvandare utfor uppdraget medan en studieledare fragar oppna fragor
kring anvandarens tankar och uppfattningar samt uppmanar personen tala
oppet om sin upplevelse. For att uppna en lyckad undersokning bor minst
fem personer utfora undersokningen. Studier visar att fem personer ger ett
ansenligt resultat.
De uppgifter testpersonen ska utfora utformas antigen kring hur produkten
anvands, uppfattas eller forstas.
Anvandartester kan utforas i olika stadier under projektet. Beroende pa vad
som ska testas bor produktmodellen utformas dar efter. Om viktiga funktioner sa som knappar, reglage med mera ska undersokas bor modellen utformas mera detaljerat. En grov utformning racker vid test av funktionalitet
sa som atkomlighet.
Under testet bor informationen som erhallits dokumenteras, detta sker i
form av anteckningar, ljud- och videoinspelning. [16]
Studien gick ut pa att samla data fran manniskor om manniskor, darfor existerar flera etiska aspekter som togs hansyn till. Testpersonen informerades
kring vad for information som samlades. De fick aven ge sitt medgivande att
informationen skulle anvandas. Foljande lista ar en god utgangspunkt for att
uppna en objektiv undersokning:
•

Behandla alla testpersoner lika

•

Inte vilseleda deltagare

•

Undvik ledande fragor

•

Undvik att askadliggora personliga asikter

•

Involvera deltagare som om de vore medarbetare

•

Undvik fragor som inte ingar i frageformularet

•

Respektera ifall deltagare vill vara anonyma

•

Anvand objektivt sprak

•

Ange vem som kommer nyttja undersokningen och vilka som kommer fa ta del av den
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• Ange att studien ar frivillig och att personen inte ar tvingad att svara
pa fragor de inte vill.
[17, p. 133]
For att minska faktorer som systematiskt paverkar resultatet bor deltagare
valjas slumpmassigt. Varje person som valjs ska ha lika stor chans att bli vald.
Grundfragor angaende personen bor stallas for att exponera variabler som
kan paverka resultatet, exempel pa variabler ar sexualitet, alder och tidigare
erfarenheter inom amnet. Darfor ar det av stor vikt att anteckna dessa, notera att personen maste ge sitt godkannande for att detta ska fa dokumenteras. [17, pp. 214, 237]

2.4

Tillverkningsmetoder

2.4.1 Fräs
Frasning ar en subtraktiv tillverkningsmetod som bearbetar ett solitt arbetsstycke genom att skara bort material med hjalp av olika verktyg. Metoden
mojliggor framstallning av produkter med stor variation av geometrier. Bearbetningsmetoden erbjuder hog ytjamnhet [18, p. 370]. En manuell fras
kontrolleras av en operator utifran ritningar medan CNC (computer numerical controlled) kontrolleras av en datorenhet utifran G-kod eller CAD modeller. Manuella frasar kraver mycket forberedande arbete vilket resulterar
i en ineffektiv arbetsgang dar 10 – 15 % av tiden spenderas pa tillverkning,
jamfort mot datorstyrd fras som ar i produktion 70 – 80 % av tiden [18, p.
484].
En stor fordel med CNC frasning ar minimering av tillverkningskostnader.
Nagra parametrar som paverkar kostnaden ar:
•

Arbetstiden: genomtankta produkter kraver mindre bearbetning,
detta leder till lagre produktionskostnader.

•

Kvantitet: En stor del av tillverkningspriset ar “startkostnader”, detta
innebar kostnader som kommer fran preparation av maskin, vid serietillverkning minskar startkostnaden.

•

Material: Material med hog densitet och hardhet staller hogre krav pa
verktygen.

•

Toleranser: Nar hoga toleranskrav stalls pa produkten medfor detta
att speciella verktyg kravs och att maskinen kors i lagre hastigheter.

Vid utveckling av konstruktioner som ar optimerad for frasning ska foljande
tas hansyn till. Eftersom maskinen kraver speciella verktyg for att tillverka
horn i hal bor det undvikas, detta astadkoms genom att applicera radie dar
hornet ska vara. Radien bor minst vara 1/3 av halets djup och storre an verktyget som anvands for att minska pafrestningarna pa verktyget. [19] [20] [21]
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Om designen kraver horn for att rymma rektangulara delar kan inskarningar
dar hornet ska vara utforas istallet. Detta medfor lagre tillverkningstider. [19]
[20] [21]
Att begransa halrum leder aven till lagre tillverkningstider och materialkostnader. Detta beror pa att mindre material behover bearbetas. En riktlinje att
folja ar att inte bearbeta hal djupare an tva till tre ganger verktygets diameter.
[19] [20] [21]
Savida vikten inte ar av storsta betydelse bor vaggar av metall inte vara smalare an 0,8 millimeter och vaggar av plast 1,5 millimeter. Delar med hog hojdtill breddforhallande bor aven undvikas, en grundregel ar att hojden bor
maximalt vara fyra ganger sa stor som bredden. Hogre vaggar ger upphov till
vibrationer och instabilitet. [19] [20] [21]
Hal bor inte vara mindre an 2,5 millimeter i diameter. Hal med mindre diameter kraver oftast speciella verktyg manga verkstader inte har tillgang till.
[19] [20] [21]

2.4.2 Plasmaskäring
Plasma skarare ar ett val anvant verktyg inom metallbearbetning. En gas
som exempelvis syre, nitrogen eller argon tvingas igenom ett munstycke
samtidigt som en elektrisk ljusbage introduceras till gasflodet, detta ger
upphov till plasmalagan. Lagan som kommer i kontakt med arbetsstycket
nar temperaturer uppemot 40 000 Fahrenheit vilket ar narmare 22 204
Celsius. Plasman smalter metallen i arbetsstycket och blaser bort smaltan.
[22] [23] [24]

2.4.3 Bockning
Vid bockning komprimeras innerkanten medan ytterkanten stracks i ett metallstycke. En simplare forklaring av bockning ar bojning av metall. Pa grund
av strackningen som uppstar vid ytterkanten ar vinkeln pa bojen begransad
till tjocklek och material. Tas inte detta hansyn till sa uppstar brott och
sprickor i materialet. For att bestamma vinkeln laboreras resultaten fram.
Nagra bockningsmetoder ar fribockning, v- och u-bockning, valsbockning,
rullformning och strangpressning.
[18, p. 230] [25] [26]

2.5

Produktutvecklingsprocessen

Produktutvecklingsmetoden (PU-processen) anvands for att strukturera ett
projektarbete och ge en klar bild av tillvagagangssattet. Fordelar med metoden ar att i ett tidigt stadie analysera de moment som kommer krava mest
resurser. Metoden innefattar forstudie, produktspecificering, konceptutveckling/konceptgenerering, konceptutvardering/konceptval samt konfigurering och detaljkonstruktion. Varje del forklaras mer ingaende nedan.
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• Forstudie - I forstudien tas bakgrundsmaterial fram for att fa en fordjupad kunskap inom amnesomradet, i detta fall studerades amnen
som konstruktion och tillverkning samt ergonomi. Analys av ritningar och 3D-modeller.
•

Produktspecificering – Under produktspecificeringen upprattas vad
som ska astadkommas under projektet, vilka krav som stalls pa konstruktionen fran foretag och projektansvarig. Specificeringen ar en
god referens att utga ifran under hela projektets gang.

•

Konceptutveckling och konceptgenerering - Utgangspunkten for fasen ar att utveckla koncept fran vald konceptgenererings metod, i
detta fall brainstorming. Kraven fran produktspecificeringen delas
upp i kategorier och bearbetas var for sig for att sedan sammanstallas
for att sakerstalla att alla krav uppnatts.

•

Konceptutvardering och konceptval - Utvardering av de designer och
koncept som framtagits. Daliga ideer sorteras bort i ett tidigt skede.
Utvarderingen kan utforas med olika metoder sa som elimineringsmatris, berakningar, anvandartester med mera.

•

Konfigurering och detaljkonstruktion – Konceptvalet vidareutvecklas
och fardigstalls. I detta skede utformas konceptet till att bli producerbart. Detta astadkoms genom datormodeller, ritningsunderlag, dimensionering och FEM (finita elementmetoden) berakningar.

•

Presentation – Resultatet som erhallits fran projektet sammanstalls
och redovisas.

[27]
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Brainstorming

Brainstorming ar en metod som anvands for att generera nya ideer och koncept. En grupp, vanligtvis mellan fem till tjugo personer samlas for att losa
problem eller generera nya ideer. Gruppen bor besta av manga olika kompetenser och erfarenheter.
Foljande lista ar en god utgangspunkt vid anvandning av brainstorming:
•

Alla ideer ar av lika stort varde och ska inte forsummas

•

Alla ideer ar bra ideer, orealistiska ideer kan vidareutvecklas till nagot anvandbart.

•

Kvantitet leder till kvalitet

•

Ideer fran deltagare kan vidare arbetas av ovriga deltagare.

[27, p. 126]

2.7

Elimineringsmatris

Vid konceptgenerering utfors en sallning av olampliga ideer undermedvetet.
Att undermedvetet salla bort ideer ar inte implicit en metod men utifran
kansla och tidigare erfarenheter kan diverse slutsatser tas.
“Man kan här konstatera att inte använda någon metod ju också faktiskt är en
sorts metod” [27, p. 129]
Det finns flera metoder att anvanda for att utesluta koncept. Nagra metoder
ar pughs, kesselrings och elimineringsmatris. Vid utforande av elimineringsmatris ska kravspecifikationen alltid anvandas som referens. Koncept som
inte uppnar kriterierna fran specifikationen sallas bort. Matrisen ses i Tabell
2 nedan.
Matrisen anvands for att utvardera losningarna efter foljande kriterier:
•

Hur val de loser huvudproblemet

•

Hur val de uppfyller kraven i produktspecificeringen

•

Hur realiserbar losningen ar

•

Hur ergonomisk och saker losningen ar

•

Hur val losningen foljer foretagets riktlinjer
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Tabell 2: Ellimineringsmatris
Elimineringskriterier:
(+)
Ja
(-)
Nej
(?)
Mer
info
(!) Kontroll produktspec.

1

Tillräcklig info

Passar företaget

Säker och ergonomisk

Inom kostnadsram

Realiserbar

Uppfyller alla krav

Löser huvudproblemet

Lösning

Sida Elimineringsmatris för:

Beslut:
(+)
Fullfölj
lösningen
(-) Eliminera lösningen
(?)
Sök
mer
info
(!) Kontrollera produktspec.
Kommentar

Beslut

2
3
4

Matrisen ar ett snabbt och enkelt satt att fa en bra overblick over vilka alternativ som uppfyller kravet (+) eller att kravet inte uppnas (-). Vissa losningar
bor undersokas vidare (?).
[27, pp. 132-134]

2.8

Solidworks

Solidworks ar ett program som anvands framst inom industrier for att utveckla tva- och tredimensionella CAD (computer aided design) modeller.
Mjukvaran anvands aven av konstruktorer for att utveckla ritningsunderlag.
Programmet erbjuder aven fler funktionaliteter som simulering av hallfasthet (FEM), floden, elektriska kretsar och mycket mer. [28] [29]

2.9

Keyshot

Mjukvaran ar utvecklad av foretaget Luxion och anvands for att rendera bilder och animationer fran tredimensionella modeller. Keyshot erbjuder ett
stort bibliotek med olika material och ljussattningar. En avancerad Keyshot
anvandare kan ansprakslost producera fotorealistiska bilder. [30]

2.10 GANNT schema
Schemat anvands inom projektledning for att definiera och illustrera olika
faser i projektet grafiskt. Den horisontella axeln illustrerar tiden medan vertikala axeln delprojekt som ska genomforas. Tiden som spenderas pa varje
fas illustreras med stolpar. Fordelen med schemat ar att tiden disponeras val
under projekt och ger en klar bild av vad som ska prioriteras. [27, pp. 578,
581]
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Projektet inleddes med en forstudie dar tidsplanering och litteraturstudie
upprattades.

3.1.1 Litteraturstudie
Under litteraturstudien samlades nodvandig information som lag till grund
for projektet. Informationen samlades fran internetsidor, artiklar och bocker.
Varje kalla granskades utifran dess legitimitet, sa som peer reviewed och vetenskaplig status. I de fall dar trovardigheten inte kunde faststallas jamfordes flertalet kallor med varandra.
Kundundersokning fran ett tidigare examensarbete utfort av tva studenter
fran KTH analyserades (Bilaga D). CAD modeller och ritningar fran foretaget
granskades. En fordjupning kring olika produktutvecklings metoder upprattades sa som produktutvecklingsprocessen, elimineringsmatris, anvandartester och brainstorming.
Resultatet av litteraturstudien finns under kapitel 2 som teori.

3.1.2 Projektplan
En projektplan upprattades for att tydligare strukturera projektet

3.1.3 Marknadsanalys
Under marknadsanalysen samlades information kring konkurrenter och likvardiga problemlosningar. Analysen genomfordes genom studie pa konkurrenters hemsidor via sokmotorn Google och tips fran foretaget.

3.1.4 Aktivitetsanalys
En aktivitetsanalys upprattades for att analysera de moment operatoren utfor vid svetsning. Det fanns ingen mojlighet att besoka foretag som anvander
sig av punktsvetsar, darfor utfordes analys av videofilmer fran plattformen
Youtube.

3.1.5 Kravspecifikation
Efter diskussion med foretaget, utvardering av kundundersokningen och aktivitetsanalysen sa faststalldes vilka krav som stalldes pa konstruktionen.
Kraven sammanfattades till en kravspecifikation se Tabell 3. Tabellen delades
in i tre omraden; generella, funktionella och tekniska beroende pa vilket omrade kravet berorde. Tabellen delades aven in i ska och bor krav.
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3.1.6 Funktionsanalys
Utifran kravspecifikationen, kundundersokningen och analys av videofilmer
fran verkliga arbetssituationer framtogs en lista med de funktioner konstruktionen skulle uppna. Listan sammanfattades till en tabell dar funktionerna rangordnades efter huvudfunktion (HF), delfunktion (DF) och stodfunktion (SF). Dessa krav motsvarade “ska” och “bor” krav fran kravspecifikationen. Huvudfunktionen (HF) ar kravet konstruktionen skulle uppna, delfunktion (DF) var de funktioner som kom till foljd av huvudfunktionen och
stodfunktion motsvarade de krav som var onskvarda hos konstruktionen.
Varje kriterier klassificerades inom tre omraden; anvandning (cell 1), tillverkning (cell 2) och utformning (cell 3).

3.2

Konceptutveckling och konceptgenerering

Nar kraven specificerats paborjades den kreativa fasen i projektet. Under
hela fasen anvandes kravspecifikationen som referens. Brainstorming var
metoden som anvandes for idegenerering. Ideerna som genererades sammanstalldes till koncept.

3.2.1 Brainstorming
Brainstormingen utfordes vid tva tillfallen i grupper om fem studenter fran
Mittuniversitetet. Inledningsvis definierades och formulerades problemet
strategiskt for att deltagarna inte skulle fa nagra losningsalternativ. Bakgrundsinformation angaende problemet samt nodvandig information hur
punktsvetsar fungerar tilldelades deltagarna. Sedan tillats ordet vandra fritt
mellan deltagarna och skisser samt ord antecknades pa papper. I Figur 2 nedan ar en bild fran brainstormingen som genomfordes dar deltagarna satt
och skissade sina ideer.

Figur 2: Brainstorming
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3.2.2 Konceptdesign
Fran brainstormingen erholls manga ideer och losningar till problemet i
form av ord, skisser och visualiseringar i form av gester. Resultatet fran
brainstormingen sammanfattades till sex stycken olika koncept.

3.3

Konceptutvärdering och konceptval

De sex stycken koncepten som framtogs utvarderades med hjalp av tva
stycken metoder for att erhalla den basta losningen. Metoderna var elimineringsmatris och anvandartester.
Koncepten skickades till foretaget for utvardering med elimineringsmatris.
Nar koncepten utvarderats och foretaget aterkopplat med resultatet utvecklades ett till koncept. Nasta steg var anvandartester. Utifran de tre koncepten
skapades modeller av kartong och isoleringsskum. En testrigg i MDF tillverkades som forestallde en plat med tre stycken punkter som personerna
skulle testa svetsa. Fem testpersoner valdes slumpmassigt fran universitetet.
Deltagarna fick utfora testet enskilt dar var och en fick svara pa fragor och
testa modellerna utifran frageformularet som ses i Bilaga B. Informationen
deltagarna presenterade noterades skriftligt i frageformularet under varje
fraga. En mobilkamera anvandes aven for dokumentation.
Anvandartesterna sammanstalldes och utifran resultatet erholls den basta
losningen samt forslag pa vidareutveckling av koncepten.

3.4

Konfigurering och detaljkonstruktion

Efter utvarderingsfasen paborjades konfigurering och detaljkonstruktion.
Detaljerade skisser pa konceptet skapades med mer ingaende funktioner.
Skisserna utformades efter interna komponenter och fastningspunkter. Skisser pa holje och infastning for kontakt framstalldes aven.
Utifran nyutvecklade CAD modeller av svetsen som foretaget tillhandaholl
tillverkades datormodeller av skisserna som dimensionerades efter befintlig
modell.
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Under marknadsanalysen analyserades konkurrenters losningar. Nagra foretag som analyserades var Aro, Tecna, Nimak och Car o liner. Under marknadsanalysen framgick det att storre delen av konkurrenterna anvande ett
toppmonterat handtag pa svetsens kropp. Det foretag som stod ut fran
mangden var Car o liner med ett langt handtag som gick hela vagen fran fronten av svetsen hela vagen langst bak.
Enligt Aro sjalva erbjuder de en modular och ergonomisk punktsvets. Alla
komponenter ar inkapslade bakom holjen som ar latta att demontera for underhall av komponenter. Punktsvetsen levereras med handtag pa bade ovre
och undre del av svetsen. [31]
Tecna erbjuder fyra stycken punktsvetsar som anvands inom olika omraden.
Det svetsarna har gemensamt ar deras toppmonterade handtag pa svetsens
kropp. Dar efter varierar produkterna stort i storlek, design och mycket mer.
[32]
Foretaget Nimak erbjuder tva stycken svetsar, ”classic gun” och ”basic gun”.
Basic gun kommer i ett enklare utforande. Classic gun ar en mer valarbetad
losning med ytterholje som skyddar interna komponenter. Versionen har
aven ett framre handtag och ett mer ergonomiskt och modulart bakre handtag som gar att justera i olika vinklar. Bada utforandena levereras med toppmonterat handtag. [33]
Foretaget Car o Liner erbjuder manga losningar till biltillverknings- och reparationsmarknaden. For denna undersokning var deras modeller CTR7 och
CTR9 av intresse. CTR7 ar en mindre modell inriktad mot mindre karossarbeten som krockskador med mer. Handtaget sitter monterat pa toppen av
kardankopplingen med infastningsvajer kopplad till fronten av handtaget.
Verktygets komponenter ar inkapslade i plat. For storre arbeten erbjuder foretaget produkten CTR9. Det som far CTR9 att sticka ut fran mangden ar deras 355 graders roterande handtag som roterar kring kardanringen. Alla
komponenter ar inkapslade i ett holje. [34]
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Aktivitetsanalys

Foljande lista ar resultatet av aktivitetsanalysen.
1. Arbetsmaterialet tas fram
2. Arbetare staller sig intill verktyget
3. Bakre handtag greppas
4. Frammre handtag greppas
5. Arbetare forflyttar verktyget till arbetsstycket
6. Arbetare vrider och roterar verktyget efter arbetsstycket
7. Arbetare kontrollerar maskinens position genom att luta sig framat
och kolla
8. Arbetare verifierar positionen
9. Arbetare trycker pa knapp
10. Verktygets elektroder stangs och svetsforband bildas
11. Elektroder frigors fran arbetsstycket
12. Arbetare forflyttar verktyget bort fran arbetsstycket
13. Arbetare slapper handtag
14. Arbetare kliver bort fran verktyget
15. Arbetare forflyttar sig till arbetsstycket
16. Arbetare byter arbetsstycke
[35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]
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Kravspecifikation

Foljande tabell upprattades utifran de krav foretaget stallde pa konstruktionen. Kraven delades upp i tre kategorier; Generella, funktionella och tekniska. Tabellen anvandes som utgangspunkt under hela projektet, Tabell 3 ses
nedan.
Tabell 3: Kravspecifikation

Krav

Generella

Ska
Svetsen ska vara
ergonomiskt utformad
Svetsen ska vara mojlig
att tillverka hos
foretaget utifran deras
tillverkningsmojligheter

Svetsen bor mojliggora
arbete i flera
arbetspositioner
Svetsen bor tillata
anvandaren att
komma narmare
arbetsstycket an
nuvarande losning

Funktionell

Teknisk

Bör

Svetsen ska rymma
interna komponenter
(kretsar, kablar,
cylinder och
transformator)
Svetsen ska halla for sin
egen vikt
Svetsen ska vara i
jamnvikt
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Funktionsanalys

Utifran kravspecifikationen upprattades foljande lista pa funktioner konstruktionen skulle uppna.
Cell 1: Anvandning
• Ergonomiskt handtag: Handtaget ska vara bekvamt att anvanda
under langre perioder.
• Saker for anvandaren: Konstruktionen ska inte vara en sakerhetsrisk
for anvandaren.
• Justerbart handtag: Handtaget ska ga att justera till olika positioner
for att oka bekvamligheten for anvandaren.
• Latt att forsta hur produkten fungerar: Produkten ska vara sa simpel
att anvandaren forstar hur den fungerar utan instruktion.
• Flexibel och latt att forflytta: Konstruktionen ska vara latt att
handskas med och forflytta.
• Enkel att anvanda: Anvandaren ska inte behova oroa sig om onodiga
funktioner.
• Bekvam arbetsstallning: Anvandaren ska inte kanna obehag vid
anvandning.
• Kompatibel for hoger och vansterhanta: Konstruktionen ska vara
mojlig att anvanda oavsett om personen ar hoger eller vansterhant.
Cell 2: Tillverkning
• Latt att tillverka: Konstruktionen ska inte krava avancerade metoder
for att tillverka och monteras.
• Mojlig att tillverka hos foretaget: Konstruktionen ska vara mojlig att
konstruera i foretagets lokaler med deras utrustning (svarv, fras och
plasmaskarare).
• Latt att underhalla: Produkten ska vara simpel att reparera och
underhalla.
Cell 3: Utformning
• Simpel till designen: Utseendemassigt ska produkten se tilltalande ut
men fortfarande vara simpel.
• Rymma interna komponenter: Konstruktionen maste rymma interna
komponenter.
• Formedla robusthet: Konstruktionen ska ge ett intryck av kvalitet.
• Robust produkt: Produkten ska tala regelbunden anvandning i sin
naturliga arbetsmiljo och tala vardagligt slitage.
• Minska vikt: Tidigare konstruktion ansags tung, utveckla ny svets
med sa lag vikt som mojligt for att underlatta anvandandet.
• Klara hela produktens vikt: Konstruktionen ska vara nog robust for
att hantera sin egen vikt med sakerhetsmarginal.
• Jamnvikt: Svetsen ska ej tendera till att rotera at nagot hall.
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Listan sammanfattades och kategoriserades till foljande funktionsanalystabell nedan, Tabell 4.
Tabell 4: Funktionsanalys

Kriterie #
1
1

Verb
Substantiv
Ergonomisk Konstruktion

Granser
Funktion
Underlatta
HF
langvarigt
anvandande
2
2
Mojliggora
Tillverkning
Konstruktionen SF
ska
ga
att
tillverka
hos
foretaget
3
2
Rymma
Komponenter Konstruktionen SF
ska ha plats for
komponenter
4
2
Robust
Konstruktion Tillfredstallande SF
hallfasthet,
jamvikt
I
kardanringen
5
1
Tillata
Anvandning
Nyttjas oavsett DF
vanstereller
hogerhant
6
1
Saker
Konstruktion Anvandaren ska DF
inte skadas
6
3
Aga
Smidighet
Smidig
att SF
anvanda
7
2
Enkel
Konstruktion Latt att tillverka SF
och underhalla
8
1
Justera
Handtag
Mojliggora olika SF
vinklar
for
handtag
9
3
Utrycka
Talig
Se robust ut
SF
10
3
Minska
Vikt
Minska vikten
SF
Funktionsanalys, HF = Huvudfunktion, DF = Delfunktion och SF = Stödfunktion
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Konceptutveckling och konceptgenerering

I kapitel 4.6 och 4.7 presenteras resultaten for den kreativa fasen dar koncepten framstalldes.

4.6

Brainstorming

Brainstormingen resulterade i manga olika ideer. Resultatet ar uppdelat i tva
delar, skisser och lista. De ideer som skissades ses i Bilaga A medan ovriga
ideer listas nedan.
•

Magnetiskt handtag som ar lostagbart

•

Mekaniskt lostagbart handtag

•

Skruva fast handtaget

•

Handtag som sitter pa skena som gar att forflytta

•

Inga handtag alls

•

Stort handtag runt hela svetsen

•

Roterbart handtag

•

Joystick

•

Barsele, likt roj sagssele

•

Magnetiskt armband

•

Midjebalte som kopplar samman maskin och manniska

•

Traverskontroll som hanger pa axeln

•

Tradloskontroller

•

Handtag likt det bakre for en motorsag
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Koncept

Sex stycken koncept framstalldes fran brainstormingen. Koncepten illustreras nedan i Figur 3 - Figur 8.
Tanken bakom koncept 1
var att mojliggora sa manga
arbetsstallningar som mojligt. Ett cylindriskt ror som
monteras i livplattan och
foljer kroppen langs svetsen och slutligen fastes
langst bak. Se Figur 3.

Koncept 2 framkom under
brainstormingen, ett cylindriskt ror som gar runt
svetsens kropp och fastes
pa skenor pa varsin sida.
Skenorna mojliggor forflyttning av handtaget
langs svetsens kropp. Se Figur 4.

Figur 3: Koncept 1

Figur 4: Koncept 2

Koncept 3 inspirerades
fran motorsagars bakrehandtag. Se Figur 5.

Figur 5: Koncept 3
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Figur 6: Koncept 4

Koncept 5 bestar av ett
handtag som monteras pa
livplattan. Handtaget fasts i
en skena som mojliggor
forflyttning av handtaget
kring livplattan. Se Figur 7.

Figur 7: Koncept 5

Koncept 6 ar ett toppmonterat handtag pa svetsen
likt manga konkurrenter. Se
Figur 8.

Figur 8: Koncept 6
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Konceptutvärdering och konceptval

De koncept som utvecklats gallrades med hjalp av tva metoder. Resultatet for
metoderna presenteras under foljande kapitel.

4.8.1 Elimineringsmatris
Med hjalp av elimineringsmatris avfardades daliga ideer som inte motsvarade kravspecifikationen. Resultatet fran matrisen presenteras i Tabell 5.
Tabell 5: Ifylld elimineringsmatris
Elimineringskriterier:
(+)
Ja
(-)
Nej
(?)
Mer
info
(!) Kontroll produktspec.

Tillräcklig info

Passar företaget

Säker
ergonomisk

Realiserbar

och

alla
Uppfyller
kraven

Löser
huvudproblemet

Lösning

Elimineringsmatris för: Handtag

Beslut:
(+) Fullfölj lösningen
(-) Eliminera lösningen
(?) Sök mer info
(!) Kontrollera produktspec.

Kommentar
Beslut
En axel som
slid.
För handtag enl
!?
K.6.
Bygel,
halvmåne
framtill

1

-

?

+

-

+

-

2

-

?

+

-

?

-

-

3

-

?

+

-

?

-

-

4

-

?

+

-

?

-

-

5

-

?

+

-

?

-

-

6

-

?

+

-

+

-

Bygel
halvmåne
framtill
!?
alt.
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I matrisen framgick det att koncept 1 och 6 gick vidare. Resterande koncept
sallades bort eftersom de inte passade foretaget. Utifran matrisen och diskussion med bada handledarna utvecklades ett nytt koncept inspirerat fran
koncept 1 och koncept 6. Det nya konceptet (koncept 7) ses i Figur 9 nedan.
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For att motverka missforstand andrades namnen pa koncepten fran siffror
till bokstaver. Koncept 6 blev koncept A, koncept 1 blev koncept B och det
sammansatta konceptet, koncept 7, doptes till koncept C. Detta underlattade
vid anvandartesterna.

Figur 9: Koncept C

4.8.2 Användartester
De tva koncepten som gick vidare fran foregaende metod samt det nya konceptet, koncept C blev testade av fem testpersoner var av tva stycken var
kvinnor och tre stycken var man. Genomsnittsaldern for testpersonerna var
24 ar. Kompetensen mellan deltagarna varierade, daremot hade alla medverkande anvant nagon form av verktyg tidigare. Testet genomfordes med hjalp
av ett frageformular, Bilaga B, samt att tillata personen tala oppet om sina
tankar. Anvandartesterna resulterade i att den basta losningen erholls. Sammanfattningen fran resultatet fran anvandartesterna presenteras nedan i
grafer. Fullstandigt anvandartest ses i Bilaga C.
Modellerna som anvandes under testet presenteras nedan i Figur 10 till Figur
12.

Figur 10: Modell av koncept A
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Figur 11: Modell av koncept B

Figur 12: Modell av koncept C

Testriggen som anvandes under anvandartesterna ses i Figur 13. I bilden ses
punkt 1 – 3 testpersonerna fick prova modellerna pa.

Figur 13: Testrigg

Foljande graf, Figur 14, illustrerar resultatet for hur bekvam arbetsstallningen upplevdes vid svetsning av punkt 1, punkt 2 och punkt 3 pa testriggen for koncept A, B och C pa en femgradig skala. Svaren personerna gav
summerades ihop for varje koncept.
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Arbetsställning
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Punkt 3

Koncept C

Figur 14: Sammanställning av användartestet

For att enkelt se vilket koncept som ansags bast och lattast att anvanda beraknades ett medelvarde for varje koncept som sammanstalldes till foljande
graf som presenteras i Figur 15 nedan.
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Medelvärde av arbetsställning
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Figur 15: Medelvärde av sammanställningen

Vid forsta anblick uppmarksammas det att koncept B och C ar relativt likvardiga, daremot fick koncept C aningen hogre poang.
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Den vanligaste modellen som valdes vid forsta anblick var koncept C vilket
ses tydligt i grafen nedan, Figur 16.

Vilket koncept som valdes

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Koncept A

Koncept B

Koncept C

Figur 16: Vilket koncept som valdes på måfå

Varje testperson fick betygsatta hur bekvamt de tyckte att handtaget samt
positionen de stod i pa en femgradig skala. I resultatet, se Figur 17, framgar
det att koncept C ansags bekvamast vid en neutral position.

Hur bekvämt är handtaget?
4.5

4
3.5
3
2.5

2
1.5
1
0.5

0
Koncept A

Koncept B

Koncept C

Figur 17: Hur bekvämt handtaget upplevdes

Koncept A upplevdes ostabil och svar att kontrollera enligt storre delen deltagare. Nast intill varje person ansag att det saknades ett framre handtag likt
koncept C. Nagra av kandidaterna ville placera handtaget langre fram for att
fa mer kontroll och fa battre oversyn pa det som skulle svetsas. En av deltagarna upplevde aven obehag i handled vid anvandning.
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Koncept B ansags ha storst variation av greppmojligheter med sitt langa
handtag. Lutningen baktill ansags aven vara mycket behaglig. Mesta delen
kandidater ansag att ett ytterligare handtag vid fronten som ga r runt svetsen
skulle underlatta anvandandet.
Slutligen koncept C som var en kombination av koncept A och B ansags vara
det basta konceptet med en naturlig arbetsstallning. Nagra synpunkter deltagarna hade angaende det framre greppet var att de ville ha en fasning vilket skulle upplevas mer naturligt for handleden. En deltagare foreslog att
anvanda ett modulart bakre handtag som mojliggor rotation och vinkling beroende pa arbetsstallningen.
Alla modellerna ansags vara mojliga att anvanda oavsett vilken hand som ar
den dominanta.
Sammanfattningsvis erholls det slutgiltiga resultatet fran anvandartestet vilket resulterade i att vidare utveckla koncept C utifran de synpunkter testpersonerna gav pa alla tre koncepten. Den slutgiltiga losningen ska ha ett framre
handtag med fasade horn, bakre handtaget ska placeras langt fram och om
mojligt ga att rotera och vinkla.

4.9

Konfigurering och detaljkonstruktion

I detta kapitel presenteras vidareutveckling och dimensionering av det vinnande konceptet som skisser och slutligen CAD modeller.

4.9.1 Skisser
Vid denna fas holls en standig kontakt med foretaget for att sakerstalla en
losning som uppnadde alla kraven. Flertalet skisser och ideer togs fram innan det slutgiltiga resultatet erholls. Handledaren fran foretaget foreslog att
nyttja ett befintligt, modulart handtag de anvant sig av vid tidigare konstruktioner.
Figur 18 illustrerar det slutgiltiga konceptet med framre och bakre handtag.

Handtaget fasts i bakstycket med hjalp av plat som stracker sig over cylinderns baksida.

Figur 18: Slutgiltigt koncept

Bakstycket, se Figur 19, monteras pa baksidan av transformatorn med genomgaende skruvar som fasts i livplattan.
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Figur 19: Bakstycke

I Figur 20 nedan illustreras alla delar som bildar bakstycket. Plattan langst
till vanster ar i kontakt med transformatorn och har darfor halrum for komponenter som ar i vagen. Langst till hoger i figuren ses plattan kontakten fastes pa.

Figur 20: Alla delar till bakstycket
Figur 21 illustrerar det framre handtaget med faste.

Figur 21: Främre handtag med fäste
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4.9.2 CAD-modell
CAD modeller tillverkades i programmet Solidworks med skisserna som referens. Vissa modifieringar pa ursprungs skisserna fick genomforas for att
losningen skulle passa svetsen. Eftersom foretaget delat med sig av ofullstandiga CAD filer fick upphangning samt elektroder modelleras pa sidan av
for att ge ett komplett intryck av svetsen.
Det bakre handtaget tillhandaholls av extern handledare och tillverkades genom ytmodelering medan resterande delar med solidmodelering och sheet
metal i Solidworks. Foljande bilder, Figur 22 - Figur 24, ar tillverkade i Solidworks, renderade i Keyshot och illustrerar det slutgiltiga konceptet.

Figur 22: Hela konstruktionen från olika perspektiv
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Figur 23: Bakstycke med handtag

Figur 24: Främre handtag
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Slutsatser

Foljande slutsatser kan tas utifran det projekt som genomforts.
-

Basta och ergonomiska arbetspositionen uppnas med ett mittmonterat handtag som kompletteras med ett framre handtag.

-

En simpel och tillverkningsbar konstruktion har uppnatts som tillverkas genom bockning och fasts med skruvforband

-

Konstruktionen har utrymme for interna kablar och komponenter

-

Konstruktionen gar att anvanda oavsett om anvandaren ar hoger eller vansterhant

-

Handtaget gar att vinkla och rotera beroende pa arbetsstallningen

-

Konstruktionen upplevdes stabil

-

Arbetaren kommer narmare svetspunkten an med befintlig losning

Slutgiltiga losningen tillverkas av aluminium och sammanbinds med skruvforband. Konstruktionen ar uppdelad i tre omraden; framre handtag, bakstycke och bakre handtag. Framre handtaget ar ett cylindriskt handtag som
stracker sig runt svetsens front. Handtaget anvands for att fa ytterligare kontroll och stabilitet over maskinen. Eftersom handtaget stracker sig over svetsen tillats manga olika greppmojligheter. Handtaget fasts i sidorna av svetsens platar med specialtillverkade hallare som skruvas fast. Bakstycket bestar av tre delar, framre plat, mittendel och en lucka. Alla delarna produceras
genom att skara ut profilerna i aluminium med plasmaskarare. Mittenstycket bockas till en kvadrat for att uppna formen av en lada dar interna
komponenter och kablar placeras. Den framre platen stracker sig upp over
cylindern och har forborrade hal for montering av handtaget. Alla kanter ar
rundade for att forhindra skador pa operatoren.
Ett klassiskt citat ar ”det ar dumt att uppfinna hjulet igen”, istallet for att utveckla ett nytt handtag (hjulet) sa undersoktes istallet marknaden for befintliga losningar att nyttja. Handledaren fran foretaget upplyste om ett handtag
de anvant vid tidigare tillfallen. Det handtaget motsvarade det som efterfragades, ett modulart handtag som mojliggjorde rotation och vinkling.

32

Ergonomisk utformning av punktsvets
Oscar Nilsson

6

2019-06-13

Diskussion

Projektet syftade till att utveckla ett bakstycke med handtag till en punktsvets. Foretaget ville ha en losning som var mojlig att producera hos dem.
Konstruktionen skulle vara i jamnvikt vid infastningspunkten, rymma interna komponenter och ha tillfredsstallande hallfasthet. Tyvarr har inte hela
syftet uppnatts. Eftersom det inte fanns tillgang till fullstandig information
kunde inte berakningar utforas for att bedoma om konstruktionen uppnar
jamnvikt eller om det interna utrymmer ar tillrackligt. Eftersom anvandaren
star och arbetar i en stor variation arbetspositioner ar det svart att konstruera en losning som medger god ergonomi i alla fallen. Dar av blir det en kompromiss for att erbjuda anvandaren en generell losning som fungerar i
manga fall. Utifran anvandartesterna som genomforts kan slutsatsen tas att
detta ar den optimalaste losningen, daremot skulle fler anvandartester behova utforas for att verifiera att resultatet stammer.
Kundundersokningen som tidigare studenter utfort kom till stor nytta vid
formulering av kravspecifikationen och funktionsanalysen. Ur undersokningen framkom kunders asikter och problem de upplevt vid anvandning av
IBE’s produkter. Tyvarr var undersokningen slarvigt utford och fragorna
som stalldes varierade mellan foretagen som besoktes. Hade en egen kundundersokning genomforts skulle mer specifikt riktade fragor kring projektets syfte stallts.
De anvandartester som genomforts blev lyckade. Fran testerna framgick det
att koncept C var det basta alternativet, dock med liten marginal. Eftersom
projektet utforts under stor tidspress har snabba beslut tagits och dar av vidareutvecklades enbart koncept C. Om mer tid funnits skulle aven ovriga
koncept vidareutvecklats med de synpunkter testpersonerna hade for att sedan genomga nya anvandartester. Om detta utforts kunde resultatet mojligtvis sett annorlunda ut. Om mojligheten funnits hade det aven varit fordelaktigt att utfora anvandartester pa personer som arbetar med och har erfarenhet av punktsvetsar. Vid konstruktion av modellerna till anvandartestet inkluderades aven ett faste for upphangning pa modellerna. Tanken var att
modellen skulle fastas med en lina i taket motsvarande kardankopplingen pa
en punktsvets. Ideen slopades snabbt da upphangningen snarare forsvarade
testet. En del av testpersonerna ansag att tjockleken pa modellernas handtag
var for grovt och ett mindre handtag hade varit fordelaktigt. Handtagen konstruerades extra tjocka for att bara modellens vikt under anvandartesterna.
Detta hade atgardats om ett mer robust material anvants vid tillverkning av
modeller.
Forsta losningen konstruerades med en ledande ide att sammanfoga alla delar med svetsforband for att minimera antalet losa delar. Vid samtal med externhandledare framgick det att foretaget inte ville svetsa utan anvanda sig
av aluminiumplat som sammanfogas med skruvforband. Dar av skiljer sig
skisserna fran modellerna som tillverkats i Solidworks. Den slutgiltiga losningen har utvecklats med hansyn pa foretagets onskemal med bockat aluminium som fasts med skruvar istallet for svetsning. Losningen ar anpassad
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efter de matt och CAD filer foretaget delat med sig av. Ytterligare ett onskemal fran foretaget var att konstruktionen aven skulle passa med en annan
typ av transformator. Eftersom detta avgransats i borjan av projektet togs
inte detta hansyn till.
Vid fortsatt arbete kan materialtjocklek studeras, dimensionering av skruvar
och toleranssattning anges for att fa en mer produktionsvanlig produkt.
Andra typer av konstruktionslosningar och infastningar bor studeras vidare
for att erhalla den basta och produktionsvanligaste losningen. En losning for
att latt justera handtagets position som underlattar anvandandet bor aven
undersokas.
Slutligen kan det sagas att projektet har genomforts utan nagra forhinder
och tidsplanen har foljts noggrant. I borjan av ett projekt ar det svart att disponera tiden val och veta hur kravande delprojekten kommer vara, projektets framgang beror till stor del av en lyckad disponering av tiden.
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Bilaga A: Skisser brainstorming
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Bilaga B: Frågeformulär
Förklara vad testet går ut på, vem testet är till för, vilka som kommer ta del av testet
och hur det kommer gå till. Fråga eftermedgivande att personens information och
bilder är med i undersökningen.
Person
1. Kön:
2. Ålder:
3. Erfarenhet:
4. Hur van är du att använda verktyg på en skala av 1 - 5?
Svar:
Frågor
5. Välj en av de två produkterna!
A

B

C

6. Varför valde du den?
Svar:
7. Hur tror du att svetsen ska användas?
”Berätta hur svetsen fungerar”

Svets 1 - 3
8. Hur bekvämt känns greppet av en skala 1 – 5 där 5 är bäst?
Svar:
9. Du ska nu svetsa I punk 1 – 3 hur gör du?
Bild
10. Hur lätt gick det att svetsa punkt 1, 2 & 3 på en skala av 1 – 5 där 5 är bäst?
1

2

3

11. Går det att svetsa punkterna på något annat sätt?
Bild/Svar:
12. Går det att använda svetsen med den andra handen?
Svar:
13. Finns det någon ändring du skulle vilja göra?
Svar:
14. Skulle du vilja hålla på något annat sätt?
Svar:
15. Har du några egna förslag på design?
Svar:
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Bilaga C: Resultat användartest
Person A
1. Kön: Man
2. Ålder: 22
3. Erfarenhet: God erfarenhet, arbetat med plasma skärare, arbetat som montör i
verkstad.
4. Hur van är du att använda verktyg på en skala av 1 - 5?
Svar: 4

Frågor
5. Välj en av de två produkterna!
1

2

3
X

6. Varför valde du den?
Svar: Bra grepplösning, stort verktyg, bra att hålla med två händer, såg ut att vara lätt
att manövrera.

Svets 1
8. Hur bekvämt känns greppet av en skala 1 – 5?
Svar: 5
9. Du ska nu svetsa I punk 1 – 3 hur gör du?
Koncept 1

10. Hur lätt gick det att svetsa punkt 1, 2 & 3 på en skala av 1 – 5?
Punkt
1
2
3
Betyg
5
3
4
Kommentar: punkt 2 känns konstigt för handleden, vill kunna hålla med två händer
11. Går det att svetsa punkterna på något annat sätt?
Svar: Nej
12. Går det att använda svetsen med den andra handen?
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Svar: Ja
13. Finns det någon ändring du skulle vilja göra?
Svar: Ha handtaget längre fram
14. Skulle du vilja hålla på något annat sätt?
Svar: Helst använda båda händerna med ett handtag som påminner om brandmanssax
15. Har du några egna förslag på design?
Svar: Sätt handtaget längre fram och ett till handtag eller ha ett handtag på sidan.

Svets 2
8. Hur bekvämt känns greppet av en skala 1 – 5?
Svar: Höger hand 5, Vänster hand: 2.5, Medelvärde: 3,75
9. Du ska nu svetsa I punk 1 – 3 hur gör du?

10. Hur lätt gick det att svetsa punkt 1, 2 & 3 på en skala av 1 – 5?
Punkt
1
2
3
Betyg
5
2.5
5
Kommentar: punkt 2 känns konstigt för handleden, vill kunna hålla med två händer
11. Går det att svetsa punkterna på något annat sätt?
Svar: Ja, punkt 2

12. Går det att använda svetsen med den andra handen?
Svar:Ja
13. Finns det någon ändring du skulle vilja göra?

41

Ergonomisk utformning av punktsvets
Oscar Nilsson

2019-06-13

Svar: Ha en kula längst fram för vänsterhanden att hålla i.
14. Skulle du vilja hålla på något annat sätt?
Svar: Med en kula längts fram, bakre handtag hade skön lutning
15. Har du några egna förslag på design?
Svar: Kula längts fram eller något liknande handtag från koncept 3.

Svets 3
8. Hur bekvämt känns greppet av en skala 1 – 5?
Svar: 4
9. Du ska nu svetsa I punk 1 – 3 hur gör du?

10. Hur lätt gick det att svetsa punkt 1, 2 & 3 på en skala av 1 – 5?
Punkt
1
2
Betyd
5
4
11. Går det att svetsa punkterna på något annat sätt?

3
5

Svar: Nej
12. Går det att använda svetsen med den andra handen?
Svar: Ja
13. Finns det någon ändring du skulle vilja göra?
Svar: Mindre grepp storlek, markera vart man ska hålla händerna
14. Skulle du vilja hålla på något annat sätt?
Svar: Nej, kändes väldigt naturligt
15. Har du några egna förslag på design?
Svar: Inte använda rektangulärt främre handtag utan vara avrundat.
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Person B
1. Kön: Man
2. Ålder: 23
3. Erfarenhet: God erfarenhet, borrat, svarvat, fräst. Praktiserat i en verkstad.
4. Hur van är du att använda verktyg på en skala av 1 - 5?
Svar: 4

Frågor
5. Välj en av de två produkterna!
1

2

3
X

6. Varför valde du den?
Svar: Såg enklast ut att använda. Såg enklast ut att ta upp och såg skönast ut.

Svets 1
8. Hur bekvämt känns greppet av en skala 1 – 5?
Svar: 3, saknar stabilitet
9. Du ska nu svetsa I punk 1 – 3 hur gör du?

10. Hur lätt gick det att svetsa punkt 1, 2 & 3 på en skala av 1 – 5?
Punkt
1
2
Betyg
4
2
Kommentar: Går knappt att hålla, ingen kontroll.

3
2

11. Går det att svetsa punkterna på något annat sätt?
Svar: Ja, men det förutsätter att man har ett främre handtag likt koncept 3
12. Går det att använda svetsen med den andra handen?
Svar: Ja
13. Finns det någon ändring du skulle vilja göra?
Svar: Lägg till ett handtag likt koncept 3
14. Skulle du vilja hålla på något annat sätt?
Svar: Placering för främre handen.
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15. Har du några egna förslag på design?
Svar: Främre handtag.

Svets 2
8. Hur bekvämt känns greppet av en skala 1 – 5?
Svar: Främre: 3, bakre: 3, medelvärde 4
9. Du ska nu svetsa I punk 1 – 3 hur gör du?

10. Hur lätt gick det att svetsa punkt 1, 2 & 3 på en skala av 1 – 5?
Punkt
1
2
Betyg
5
3
Kommentar: Betydligt skönare än vad det såg ut att vara.
11. Går det att svetsa punkterna på något annat sätt?
Svar: Nej
12. Går det att använda svetsen med den andra handen?
Svar: Ja
13. Finns det någon ändring du skulle vilja göra?
Svar: Nej
14. Skulle du vilja hålla på något annat sätt?
Svar: Ett främre handtag likt koncept 3
15. Har du några egna förslag på design?
Svar: Främre handtag.

Svets 3
8. Hur bekvämt känns greppet av en skala 1 – 5?
Svar: 3, onaturlig vridning i bakrehanden.
9. Du ska nu svetsa I punk 1 – 3 hur gör du?
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10. Hur lätt gick det att svetsa punkt 1, 2 & 3 på en skala av 1 – 5?
Punkt
1
2
3
Betyg
4
3
4
Kommentarer: 1 - Vill ha vinkel på handtaget, 2 - Måste vända på handen, 3- Lätt att
hitta rätt position, märkligt grepp vid avtryckaren, man vill gärna vrida greppet.
11. Går det att svetsa punkterna på något annat sätt?
Svar: Ja, men högerhand blir väldigt märklig
12. Går det att använda svetsen med den andra handen?
Svar: Ja
13. Finns det någon ändring du skulle vilja göra?
Svar: Ha möjlighet att vrida och rotera det bakre handtaget
14. Skulle du vilja hålla på något annat sätt?
Svar: Två horisontella handtag istället
15. Har du några egna förslag på design?
Svar: Vill kunna vinkla bakre handtaget eller att man har ett till handtag baktill.
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Person C
1. Kön: Kvinna
2. Ålder: 22
3. Erfarenhet: inte så mycket, använt skruvdragare tll och från.
4. Hur van är du att använda verktyg på en skala av 1 - 5?
Svar: 2

Frågor
5. Välj en av de två produkterna!
1

2
x

3

6. Varför valde du den?
Svar: Låg närmast, tyckte den stack ut mest

Svets 1
8. Hur bekvämt känns greppet av en skala 1 – 5?
Svar: 2
9. Du ska nu svetsa I punk 1 – 3 hur gör du?

10. Hur lätt gick det att svetsa punkt 1, 2 & 3 på en skala av 1 – 5?
Punkt
1
2
3
Betyg
1
1
2
Kommentar: punkt 2 känns konstigt för handleden, vill kunna hålla med två händer
11. Går det att svetsa punkterna på något annat sätt?
Svar: Ja
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12. Går det att använda svetsen med den andra handen?
Svar: Ja
13. Finns det någon ändring du skulle vilja göra?
Svar: Ett till handtag fram till. Svårt utan två hands fattning,
14. Skulle du vilja hålla på något annat sätt?
Svar: Ja, vill ha mer stöd framtill.
15. Har du några egna förslag på design?
Svar: ett stag som antingen sträcker sig framåt ut ur handtaget eller någon form av
pinne framtill.

Svets 2
8. Hur bekvämt känns greppet av en skala 1 – 5?
Svar: 3
9. Du ska nu svetsa I punk 1 – 3 hur gör du?

10. Hur lätt gick det att svetsa punkt 1, 2 & 3 på en skala av 1 – 5?
Punkt
1
2
Betyg
5
4
11. Går det att svetsa punkterna på något annat sätt?
Svar: Nej
12. Går det att använda svetsen med den andra handen?
Svar: Ja
13. Finns det någon ändring du skulle vilja göra?
Svar: Smalare, bättre greppyta
14. Skulle du vilja hålla på något annat sätt?
Svar: Vill komma närmare, men tycker greppet är stadigt
15. Har du några egna förslag på design?
Svar: Låt handtaget gå längre fram.

47

3
5

Ergonomisk utformning av punktsvets
Oscar Nilsson

2019-06-13

Svets 3
8. Hur bekvämt känns greppet av en skala 1 – 5?
Svar: 4
9. Du ska nu svetsa I punk 1 – 3 hur gör du?

10. Hur lätt gick det att svetsa punkt 1, 2 & 3 på en skala av 1 – 5?
Punkt
1
2
3
Betyg
5
3
5
Kommentar: punkt 2 känns konstigt för handleden, vill kunna hålla med två händer
11. Går det att svetsa punkterna på något annat sätt?
Svar: Ja, ha båda händerna på främre handtaget
12. Går det att använda svetsen med den andra handen?
Svar: Ja
13. Finns det någon ändring du skulle vilja göra?
Svar: Ha ett mindre handtag
14. Skulle du vilja hålla på något annat sätt?
Svar: Ja, handtaget är lite begränsande
15. Har du några egna förslag på design?
Svar: Lite mindre handtag.
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Person D
1. Kön: Kvinna
2. Ålder: 22
3. Erfarenhet: Ganska lite, andvänta skruvdragare
4. Hur van är du att använda verktyg på en skala av 1 - 5?
Svar: 2

Frågor
5. Välj en av de två produkterna!
1

2

3
x

6. Varför valde du den?
Svar: Kändes bra, stack ut mest

Svets 1
8. Hur bekvämt känns greppet av en skala 1 – 5?
Svar: 3
9. Du ska nu svetsa I punk 1 – 3 hur gör du?

10. Hur lätt gick det att svetsa punkt 1, 2 & 3 på en skala av 1 – 5?
Punkt
1
2
3
Betyg
2
2
1
Kommentar: 1: ostabilt, 2: drar upp axeln, 3: vill hålla längst fram
11. Går det att svetsa punkterna på något annat sätt?
Svar: Ja, punkt 2 uppifrån
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12. Går det att använda svetsen med den andra handen?
Svar: Ja
13. Finns det någon ändring du skulle vilja göra?
Svar: Vill komma längre fram eller ha ett längre handtag. Var svår att kontrollera
14. Skulle du vilja hålla på något annat sätt?
Svar: Ja, vill ha ett till handtag längst fram
15. Har du några egna förslag på design?
Svar: Två stycken handtag och det bakre ska vara längre.

Svets 2
8. Hur bekvämt känns greppet av en skala 1 – 5?
Svar: 5
9. Du ska nu svetsa I punk 1 – 3 hur gör du?

10. Hur lätt gick det att svetsa punkt 1, 2 & 3 på en skala av 1 – 5?
Punkt
1
2
Betyg
5
4
11. Går det att svetsa punkterna på något annat sätt?

3
5

Svar: Ja, många olika
12. Går det att använda svetsen med den andra handen?
Svar: Ja
13 Finns det någon ändring du skulle vilja göra?
Svar: Skönt med många greppmöjligheter, vill gärna hålla längre fram
14. Skulle du vilja hålla på något annat sätt?
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Svar: Vill kunna hålla på sidan av svetsen
15. Har du några egna förslag på design?
Svar: Handtag på sidan

Svets 3
8. Hur bekvämt känns greppet av en skala 1 – 5?
Svar: 5
9. Du ska nu svetsa I punk 1 – 3 hur gör du?

10. Hur lätt gick det att svetsa punkt 1, 2 & 3 på en skala av 1 – 5?
Punkt
1
2
Betyg
4
3
11. Går det att svetsa punkterna på något annat sätt?
Svar: Ja
12. Går det att använda svetsen med den andra handen?
Svar: Ja
13. Finns det någon ändring du skulle vilja göra?
Svar: Gillar det främre handtaget, vill ha lite smalare handtag.
14. Skulle du vilja hålla på något annat sätt?
Svar: Nöjd med befintligt
15. Har du några egna förslag på design?
Svar: Nej
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Person E
1. Kön: Man
2. Ålder: 27
3. Erfarenhet: Gått fordonsprogrammet
4. Hur van är du att använda verktyg på en skala av 1 - 5?
Svar: 4

Frågor
5. Välj en av de två produkterna!
1

2

3
x

6. Varför valde du den?
Svar: Såg stabil ut

Svets 1
8. Hur bekvämt känns greppet av en skala 1 – 5?
Svar: 3
9. Du ska nu svetsa I punk 1 – 3 hur gör du?

10. Hur lätt gick det att svetsa punkt 1, 2 & 3 på en skala av 1 – 5?
Punkt
1
2
3
Betyg
4
3
4
Kommentar: punkt 2 känns konstigt för handleden, vill kunna hålla med två händer
11. Går det att svetsa punkterna på något annat sätt?
Svar: Nej
12. Går det att använda svetsen med den andra handen?
Svar: Ja
13. Finns det någon ändring du skulle vilja göra?
Svar: Vill ha ett främre handtag
14. Skulle du vilja hålla på något annat sätt?
Svar: Vill ha ett främre handtag
15. Har du några egna förslag på design?
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Svar: Nej.

Svets 2
8. Hur bekvämt känns greppet av en skala 1 – 5?
Svar: 3
9. Du ska nu svetsa I punk 1 – 3 hur gör du?

10. Hur lätt gick det att svetsa punkt 1, 2 & 3 på en skala av 1 – 5?
Punkt
1
2
Betyg
4
3
11. Går det att svetsa punkterna på något annat sätt?
Svar: Ja, många.
12. Går det att använda svetsen med den andra handen?
Svar: Ja
13. Finns det någon ändring du skulle vilja göra?
Svar: Ett främre handtag
14. Skulle du vilja hålla på något annat sätt?
Svar: Vill kunna hålla på sidorna i ett främre handtag
15. Har du några egna förslag på design?
Svar: Nej.

Svets 3
8. Hur bekvämt känns greppet av en skala 1 – 5?
Svar: 4
9. Du ska nu svetsa I punk 1 – 3 hur gör du?
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10. Hur lätt gick det att svetsa punkt 1, 2 & 3 på en skala av 1 – 5?
Punkt
1
2
Betyg
5
4
11. Går det att svetsa punkterna på något annat sätt?
Svar: Ja, många.
12. Går det att använda svetsen med den andra handen?
Svar: Ja
13. Finns det någon ändring du skulle vilja göra?
Svar: Nej
14. Skulle du vilja hålla på något annat sätt?
Svar: Nej
15. Har du några egna förslag på design?
Svar: Nej
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Bilaga D: Kundundersökning
Företag: A
Adress: Telefon: Besök måndag 17/11 – 2003
Talade med Markko Lehtosalo ventilationsplåtslagare och Sauli Chef.
Svets: IBE 67
Arbetsställning:
Fattar I bakre styrhandtag samt I svetsramen I stället för avsett handtag.
Kritik:
-Vill slippa tejpa elektroder, bör finnas kontakt/beröringsskydd.
-Tung, bör göras lättare så att den blir smidigare använda.
-Kan göras enklare att använda.
+Designen/utseende, “bra att man kan se funktion och konstruktion”.
Användningsområde:
Sammanfogning av I princip enbart 0,8 mm galvad plåt
Underhåll/Service
Vässar spetsar med specialverktyg
Problem
• Loppor, gnistor flyger och kan hamna I håret eller skorna
•

Vid svetsning av galvad plåt bildas otrevliga gaser

•

Tidigare kalkade kylningen igen. Sedan man byte till slutet kylsystem har
man inga problem

•

Vid några tillfällen överhettade (Äldre modell utan varningslampa)

•

Kabelskydd avslitet

Kvalitetsprodukt: Ja
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Företag: B
Adress: Telefon: Besök 17/11 – 2003
Talade med “Niko” / Thomas.
Kritik
- Dålig information om slipverktyg till spetsar

2019-06-13

Underhåll/Service
Sköter all service själv
Problem
• Tidigare kalkade kylningen. Med slutet system uppstår inte detta problem
Övriga åsikter från kund:
Ställer man in den rätt så fungerar den, skador och problem uppkommer vid
misstag. Är en maskin och ser ut som en robust maskin. Intresserad av slipverktyg
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Adress: Telefon: Besök 18/11 – 2003
Talade med Eric, Josef och Peter
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Svets: Modell blå med vridreglage
Arbetsställning:
Fattar I bakrestyrhandtag samt I svetsarmen istället för avsett handtag
Kritik
- Slangen som skyddar kablar lite dålig
- Flytta fram arbetsställning
- Omständligt att byta armlängd, armlängdslås kan göras enklare
- Önskar möjlighet att stänga av vatten
+ Bra produkt, fyller förväntningarna
Underhåll/Service
Vässar spetsarna med speciella verktyg
Problem
• Kylningen kalkar igen, ej slutet system
•

Problem med spetsarna, bör vara gängade vilket de är på nyare modellerna

•

Problem med läckage vid spetsarna

•

Problem med vridreglagen, bör vara trögare och ha nivåhack

•

En arbetare har klämt sig

•

Stopkedjan trasslar in sig

•

Knopp fastnar I byxfickan

Kvalitetsprodukt: Ja
Utseende: Inte så snygg, ser väldigt 80-talig ut
Övrigt: Dyr
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Företag: D
Adress: Telefon: Besök 18/11 – 2003
Talade med Olar Florin och Lars-Erik Jenssen
Svets: IBE_7 och IBE_8
Arbetsställning: Fattar I bakrehandtag samt svetsarmen istället för avsett handtag
Arbetstid: 6 - 7 timmar
Kritik:
- 8 tung och otymplig, 7 är bra
-

8 långsam och brinner lite mycket, 7 bra

-

Vill vara närmare arbetsstycket

Användningsområde: Mestadels galvad plåt
Problem
• ibland krävs två svetsningar I samma punkt med 8
•

kablar skadas vid överrotation

Övriga åsikter
Det är maskin och funktion som är viktigt, inte utseendet
Man har förtroende för market
Intresserad av slipverktyg
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Företag: E
Adress: Telefon: Besök 9/10 – 2003
Talade med Jimmy och Marco
Arbetsställning: Håller I bakrehandtag samt I svetsarmarna
Kritik
• Svetspunkterna håller ojämn kvalitet
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•

Inställningsproblem

•

De tyckte inställningarna borde anpassas allteftersom spetsarna slipasned

Användningsområde: Sammanfogning av olika typer av plåtar, varierande
tjocklekar och material
Underhåll/Service
Vässar spetsarna manuellt med slip
Problem
• Huvudfunktionen: Svetspunkterna håller ojämn kvalité
•

Stora gnistor som flyger iväg

•

Svetsens arbetsström tar ibland andra vägar, E tejpar därför svetsen för att
isolera

•

Starka magnetfält runt svetsen, förstör bankkort

•

Problem med armlängderna, detta på grund av att spetsarna slipas ned

•

Slangar hänger ned och är i vägen

•

Svetsen vrids många varv med tiden vilket medför skador på kablar och
slangar

•

Svetsen har 30 program men displayen har bara en siffra, därför måste
arbetare trixa för att ställa in program över 9

•

Varningslampan sitter på sidan, därför syns den dåligt
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