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Abstract 

Abstract 
In this report the project team describes the outcome of the course degree project 
15 ECTS (C level) performed at the program of mechanical engineering, targeted 
product development and design, at Jönköping University.  

The degree project has been carried out in cooperation with Kongsberg Power 
Products Systems AB in Ljungsarp. The aim was to develop a new type of upper 
telescopic function to the Kongsberg modular system for adjustable steering 
columns.  

The starting point of the project was to create a more ergonomic driver's 
environment, as Kongsberg’s customers and the market for slow vehicles are 
increasingly demanding.  

The requirements placed on the project consisted in the main part of the forces 
that construction would meet, and the axial extension of the steering column.  

To structure the work a product development methodology from the book The 
Mechanical Design Process by David G. Ullman [1] has been used.  

The project has resulted in a concept that solves Kongsberg's demands for 
improved driver ergonomics. 
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Sammanfattning 

Sammanfattning 
I denna rapport redogör projektgruppen för resultatet i kursen examensarbete 
15hp (C-nivå) utfört på maskiningenjörsprogrammet, inriktning 
produktutveckling och design, vid Jönköpings Tekniska Högskola.  

Examensarbetet har utförts i samarbete med Kongsberg Power Product Systems 
AB i Ljungsarp. Syftet var att utveckla en ny typ av övre teleskopfunktion till 
Kongsbergs modulsystem för ställbara rattstänger. 

Utgångspunkten i projektet var att skapa en mer ergonomisk förarmiljö, något 
som Kongsbergs kunder och marknaden för långsamtgående fordon allt mer 
efterfrågar. Kraven som ställts på projektet bestod i största del av axiella och 
radiella krafter som konstruktionen skulle klara av, samt den axiella förlängningen 
av rattstången. 

För att strukturera arbetet har en produktutvecklingsmetod från boken The 
Mechanical Design Process av David G. Ullman [1] använts. Dessa metoder har 
använts i genomförandefasen för att leda fram till resultatet. 

Projektet har resulterat i ett koncept som löser Kongsbergs krav på förbättrad 
förarergonomi. 
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1 Inledning 
Användarvänlighet är ett prioriterat område hos dagens yrkesverksamma förare av 
långsamtgående fordon. För att förbättra användarvänligheten och förarergonomin 
har Kongsberg Power Product Systems AB i Ljungsarp beslutat att genomföra ett 
examensarbete. Syftet är att utveckla en ny typ av övre teleskopfunktion som kan 
integreras med deras modulsystem för ställbara rattstänger. Projektgruppens 
uppgift är att ta fram ett koncept som ska vara funktionsdugligt och uppfylla 
ställda krav. 

1.1 Bakgrund 
Under denna rubrik redogörs för bakgrunden till Kongsberg Power Product 
Systems AB i Ljungsarp. Därefter följer en kort beskrivning av examensarbetet. 

1.1.1 Kongsberg Power Product Systems AB1 

Kongsbergs nuvarande fabrik i Ljungsarp grundades 1985 under namnet CJ 
Components. Tillverkningen bestod då i huvudsak av pedalställ till bilindustrin. 
Samma år startades ett projekt med syfte att ta fram en ny slagkraftig rattstång till 
långsamtgående fordon. Den första modellen fick namnet TT1G och är 
föregångaren till de rattstänger som idag tillverkas i Ljungsarp. 

TT1G fick aldrig något stort genombrott på fordonsmarknaden. 1992 togs den 
nya modulbaserade modellen TT2G i produktion och försäljningen blev mer 
lönsam. Modellen bestod av ett antal moduler som kunde anpassas efter kundens 
specifika behov vilket gjorde att fler kunder valde att använda TT2G i sina fordon. 

Den senaste modellen av rattstång var färdigutvecklad år 2002. Modellen fick 
namnet TT3G och blev en stor försäljningssuccé. Den ökade försäljningen 
medförde en snabb expansion vilket ett år senare ledde till att företaget delades 
upp i två fabriker. Fabriken i Ljungsarp fick utvecklingen och tillverkningen av 
rattstänger för att kunna specialisera inom området. Samma år köptes fabriken 
upp av Teleflex Morse Stockholm AB och fick namnet Teleflex i Ljungsarp AB. 

2008 köpte Kongsberg Automotive Holding ASA koncernen, med huvudkontor i 
Norge, upp Teleflex Morse Stockholm AB. Företagsgruppens namn ändrades till 
Kongsberg Power Product Systems AB, vilken fabriken i Ljungsarp i dagsläget 
ingår i. Gruppen hade 2007 en omsättning på 210 miljoner kronor, varav fabriken 
i Ljungsarp svarade för 70 miljoner. Kongsberg i Ljungsarp har i dagsläget cirka 40 
anställda [2]. 

                                                 
1 Fortsättningsvis kommer projektgruppen använda namnet Kongsberg och då referera till Kongsberg 
Power Product Systems AB. 
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Figur 1: Kongsbergs tre generationer av rattstänger. 

1.1.2 Beskrivning av projektet 

När det började bli tid för att inleda kursen examensarbete vid Tekniska 
Högskolan i Jönköping upptogs kontakt med Lars-Olof Johansson, General 
Manager för Kongsberg i Ljungsarp. Tre förslag till examensarbete delgavs via e-
post och ett datum för besök på fabriken i Ljungsarp bestämdes, tillsammans med 
Lars-Olof Johansson.  

Under en rundtur i fabriken gavs en inblick i hur tillverkningen av rattstänger till 
traktorer och andra långsamtgående fordon går till. Därefter delgavs en utförligare 
beskrivning av de olika projektförslagen och beslut fattades, inom projektgruppen, 
om vilket projekt som var mest intressant. 
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Då ergonomi och användarvänlighet är allt viktigare för att kunna tillverka en 
framgångsrik produkt, har Kongsberg beslutat att utveckla en ny typ av justerbar 
rattstång (figur 2). Majoriteten av de rattstänger som tillverkas idag har en 
teleskopfunktion2 som är placerad under tiltpunkten3. För att få en mer 
ergonomisk arbetsställning har projektgruppen fått i uppgift att utveckla en ny 
övre teleskopfunktion med låsning till Kongsbergs modulsystem för ställbara 
rattstänger. 

1.2 Syfte och mål 
Nedan beskrivs syfte och mål uppdelat på vad Kongsberg respektive 
projektgruppen har för mål med examensarbetet. 

1.2.1 Företagets mål 

Förarergonomin i arbetsfordon har alltid varit en viktig del i Kongsbergs kunders 
utveckling av nya förarmiljöer och hytter samtidigt som kraven hela tiden ökar. 
För att utöka Kongsbergs sortiment med ytterligare en modul som motsvarar 
kundernas önskemål har beslut tagits att ta fram en rattstång där 
teleskopfunktionen sitter ovanför tiltpunkten och inte nedanför som på dagens 
rattstänger. 

                                                 
2 Med teleskopfunktionen avses den lösning som gör att en ratt kan justeras i axiell led mot eller från 
användaren. 
3 Med tiltpunkten avses den punkt där en ratt vinklas mot eller från användaren. 

Figur 2: Justerbar rattstång 
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Som ett led i denna process och för att få hjälp med att få in nya idéer så föreslogs 
en del av arbetet bedrivas som ett examensarbete. Syftet med arbetet är att ta fram 
en produktionsvänlig modul som ska passa in i dagens monteringslina. Enheten 
ska vara producerbar till en så låg kostnad som möjligt, dock med uppfyllda krav. 
Företagets mål med arbetet är att studenterna ska ta fram ett fungerande koncept 
samt en presentation/rapport som beskriver modulen. 

Krav/Önskemål på funktionen: 

• Enhetens ändstopp ska motstå minst 1000N i axiell led. 

• Enhetens låsmekanism ska klara minst 700N axiell led. 

• Enheten ska klara ett moment av 300Nm vid tiltpunkten. 

• Enheten ska klara ett vridmoment på 250Nm vid full teleskopering. 

• Enhetens minsta justerlängd, 85mm. 

• Enhetens totala längd så kort som möjligt. 

• Enhetens ytterdiameter, Ø45mm. 

• Frigöring av teleskop med spak eller wire. 

Kraven på krafterna har sin grund i vad en vuxen person belastar rattstången med. 
Kraven är likande de som Kongsbergs senaste modell TT3G ska klara av. 

1.2.2 Studenternas mål 

Vårt mål med examensarbetet är få använda de kunskaper vi har efter nästan tre 
års studier vid Jönköpings Tekniska Högskola. Vi vill utveckla våra kunskaper i att 
genomföra ett utvecklingsprojekt i samarbete med ett företag och känna att vi har 
bidragit med något konstruktivt som Kongsberg kan dra nytta av i framtiden. 

Vi vill genomföra ett bra examensprojekt som ger oss godkänt i kursen 
Examensarbete 15hp (C-nivå). 

1.3 Avgränsningar 
Avgränsningar är viktiga för att arbetet inte ska blir för omfattande och för att det 
ska gå att ha kontroll över vilka problem som måste lösas. Alla avgränsningar kan 
inte sätta vid projektets start utan får växa fram allteftersom. Nedan följer de 
avgränsningar projektet har: 

• Av de koncept som tas fram kommer endast ett tas an för konstruktion. 

• Fokus ligger på att ta fram en teleskopmodul, integrering med 
tiltfunktionen4 sker i mån av tid. 

• Frigöring kommer att begränsas till spakfunktion, inte wire. Wirefunktion5 
undersöks i mån av tid. 

                                                 
4 Med tiltfunktionen avses den lösning som gör att en ratt kan vinklas mot eller från användaren. 
5 Med wirefunktion avses att låsningen till teleskopen frigörs med någon typ av wiremekanik. 
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1.4 Disposition 
Rapporten inleds med en beskrivning av Kongsberg som företag och bakgrunden 
till detta examensarbete.  

En teknisk beskrivning med utgångspunkt från kravspecifikationen beskriver hur 
resultatet av examensarbetet ska bli. Därefter följer en metodbeskrivning där 
projektgruppen utifrån vald litteratur beskriver vilka metoder de ska använda sig 
av för att nå det önskade resultatet.  

Den största delen i detta examensarbete är genomförandedelen. Där beskrivs hur 
metoderna har tillämpats och resultaten av dessa. Här finns konstruktionen av den 
slutgiltiga produkten. 

Den avslutande resultatdelen visar vilket det slutliga resultatet av examensarbetet 
blev.  

Till detta hör ett antal bilagor som bland annat behandlar produktanalys, 
beräkningar och ritningar. 
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2 Teknisk beskrivning 
I dagsläget har Kongsberg flera olika modeller av rattstänger varav modell TT3G 
är den som tillverkas och säljs i störst antal. Den nya modellen med en övre 
teleskopfunktion ska integreras i Kongsbergs nuvarande modulsystem för ställbara 
rattstänger. Nedan följer en beskrivning av den tänkta produkten som ska 
utvecklas utifrån kravspecifikationen (bilaga 1). Den tiltfunktion som beskrivs 
nedan kommer projektgruppen inte att utveckla. Den används i Kongsbergs 
modell TT3G och samma befintliga lösning kommer att användas i den tilltänkta 
produkten som ska utvecklas. 

2.1 Funktioner 
För att brukaren ska få en ergonomisk arbetsställning ska modellen vara utrustad 
med en tilt- och en teleskopfunktion. Den övre delen av stången ska kunna tiltas 
mot eller från föraren för att få önskad arbetsställning. Den del av rattstången som 
är belägen över tiltpunkten ska ha en teleskopfunktion. Detta gör att brukaren kan 
höja eller sänka rattstången till önskad position. 

Den maximala tiltvinkeln relativt underdelen ska vara från +24˚ till -24˚ och 
bestäms av blå och gröna tiltstopp. Dessa kan bytas ut och ersättas av stopp som 
medger en mindre tiltvinkel, tiltstoppen finns i steg om 4˚. Tilten ska ha en 
fjäderförsedd retur som gör att ratten enkelt kan fällas upp om det är ont om plats 
i fordonshytten.  

Teleskopfunktionen ska vara placerad över tiltpunkten, och vara fixerad i radiell 
led. Enheten ska klara ett vridmoment av 300Nm vid tiltpunkten och 250Nm vid 
full teleskopering. Den totala teleskoplängden ska vara minst 85mm. 

Teleskopfunktionen ska vara utrustad med en låsningsanordning som motverkar 
rörelse i axiell led. Låsmekanismen ska klara en kraft av 700N i axiell led och ha en 
ändstopp som klarar en kraft av 1000N. 

Tilt och teleskop ska frigöras med en spak- eller wirelösning. Frigöringskraften för 
tilten respektive teleskopen ska vara maximalt 80N. 

Det övre delen av rattstången där kontroller och spakar ska appliceras (figur 3) ska 
ha en diameter av 45mm för att de standardiserade kontrollerna ska passa på 
rattstången.  

 

 

 

 

 

Önskvärt är att rattstångens totala längd är så kort som möjligt på grund av 
utrymmes och kostnadsskäl. Det finns ingen maxlängd att ta hänsyn till.

Figur 3: Standardiserade kontroller till rattstång.  
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3 Metod 
Den produktutvecklingsmetod som valts till detta projekt har sin grund i boken 
The Mechanical Design Process av David G. Ullman [1]. Den är en lämplig 
utgångspunkt för många typer av produktutvecklingsprojekt. En liknande 
produktutvecklingsmetod finns i boken Design i fokus för produktutveckling av 
Kenneth Österlin [3], men den metoden är mer inriktad mot styling av produkter 
av valdes därför bort. I tidsplanen (bilaga 2) beskrivs vad som behandlas i de olika 
faserna i utvecklingsprojektet.  

De olika metoder och verktyg som använts i projektet finns beskrivna i boken [1] 
som nämns ovan. Här följer en beskrivning av dessa. 

3.1 Kravspecifikation 
En kravspecifikation är ett viktigt dokument som ligger till grund för ett bra 
projekt. Den ska innehålla tydliga krav som fungerar som riktlinjer under hela 
projektet. 

Krav ska vara: 

• Urskiljande – det får inte täcka in ett för stort omfång av alternativ. 

• Mätbara – för att det ska gå att uppfylla ett krav måste det vara mätbart. 

• Ortogonala – ett krav får inte överlappa ett annat. 

• Universella – ett krav måste kunna mätas i relation till alla olika 
lösningsförslag. 

• Externa – ett krav får inte formuleras så det pekar på en specifik lösning. 

3.2 Informationssökning 
En viktig del i ett projekt är en bra förundersökning. En produktanalys ger en bra 
inblick i och förståelse för hur Kongsberg och dess konkurrenter har konstruerat 
sina rattstänger. 

3.2.1 Produktanalys 

Produktanalysen genomförs enklast genom att en checklista följs där ett antal 
frågeställningar ska besvaras. Frågorna är samma för alla olika enheter som ska 
undersökas vilket ger en struktur i undersökningen. Frågorna har sin grund i 
kravspecifikationen som upprättats.  

En produktanalys är en bra källa till idéer och tips inför den kommande 
idégenereringsfasen. 
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3.3 Idégenerering 
De olika idégenereringsmetoder som har använts är brainstorming, analogi och en 
morfologisk metod.  

3.3.1 Brainstorming 

Brainstorming är en välkänd och bra idégenereringsmetod som med fördel utförs i 
grupp. Det går till exempel använda någon form av laget-runt modell som tvingar 
fram snabba beslut i gruppen. Tanken är att deltagarna snabbt ska komma med 
lösningsförslag tills det blir idétorka då det är lämpligt att ta en kort rast och sedan 
fortsätta. Alla förslag ska dokumenteras även om de till en början verkar helt 
orimliga. Det får inte förekomma någon form av kritik under brainstormingen 
utan alla idéer är välkomna. 

3.3.2 Analogi 

Analogi står för liknelse, motsvarighet och parallell. Metoden bygger på att det 
finns en annan liknande funktion hos en helt annan typ av produkt som löser 
samma problem som finns med den produkt som ska utvecklas.  

3.3.3 Morfologisk metod 

Den morfologiska metoden bygger på att det finns ett huvudproblem som kan 
delas upp i ett antal delproblem. För varje delproblem kan flera olika lösningar 
finnas. Det går att kombinera var och en av dessa lösningar till delproblemen med 
varandra och resultatet blir då ett stort antal lösningar på huvudproblemet. 

 

 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 

Fjäder 

 
   

 Cylindrisk 
skruvfjäder 

Ringfjäder Torsionsfjäder Vågfjäder/ 
Tallriksfjäder 

Spak 

  

  

 Solid Delad   

Tabell 1: Morfologisk metod 

Vanligtvis brukar metoden tydliggöras med en matris (tabell 1). Där kan vart och 
ett av alternativen till fjäder kombineras med de alternativen som finns för spak. 

13 



Metod 

14 

3.4 Sållning 
Det finns en rad olika sållningsmetoder som kan användas i ett projekt. 
Gemensamt för alla är att det på något vis måste motiveras att ett koncept 
vidareutvecklas eller inte. 

3.4.1 Gut feel - Genomförbarhetsbedömning 

Genomförbarhetsbedömning bygger på individens kunskap och erfarenhet kring 
tekniken i fråga. Sållningen går ut på att var och en ser på alla koncept och får 
sedan motivera varför koncepten ska vidareutvecklas eller inte. Denna typ av 
sållning har använts i slutet av konceptfaserna inför den gemensamma sållningen. 

3.4.2 Gemensam sållning 

Gemensam sållning genomförs tillsammans med ingenjörerna på Kongsberg. 
Genom att de uttrycker åsikter grundat på erfarenhet och expertis i området ges 
feedback på koncepten och utifrån det kan en sållning genomföras. 
Projektgruppens åsikter och tankar kommer också tas hänsyn till vid sållningen. 
Kommentarer kring koncepten ligger sedan till grund för fortsättningen av 
projektet. 

3.4.3 Utvärderingsmatris 

För att tydliggöra resultatet av en gemensam sållning kan en utvärderingsmatris 
upprättas. Här tas de viktigaste aspekterna med som uppkommer under sållningen 
och det görs en bedömning hur varje koncept uppfyller dessa. Bedömningen visas 
med +, -, eller ?. Där + betyder bra lösning, - betyder mindre bra lösning och ? är 
osäkert om det är bra eller dålig lösning. Resultatet för varje koncept summeras 
och utifrån det görs en bedömning av vilket/vilka koncept som ska 
vidareutvecklas. 
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4 Genomförande 
Under denna rubrik redogörs det för hur projektet har genomförts och hur de 
metoder och verktyg som beskrivits tidigare i rapporten har tillämpats. 

4.1 Konkurrentanalys 
En bra grund för ett lyckat projekt är en bra förundersökning av nuvarande 
produkter som har lösningar till de krav som ställs på den nya produkten som ska 
utvecklas. Därför har en undersökning av konkurrenters och företagets egna 
produkter gjorts.  

Sammanlagt har 7 olika modeller av rattstänger undersökts. För att få struktur i 
analysen har en checklista med relevanta frågeställningar följts. Resultatet av 
undersökningen redovisas i bilaga 3, produktanalys. 

Produktundersökningen har använts som ett verktyg i konceptgenereringsfasen för 
att få en inblick i och förståelse för hur olika tillverkare har konstruerat rattstänger. 

4.2 Konceptgenerering 1 
Syftet med den första konceptgenereringen var att komma fram med så många 
olika koncept som möjligt som löser frågeställningen, en ny övre teleskopmodul 
med låsning som ska kunna passas in i Kongsbergs nuvarande sortiment av 
ställbara rattstänger. Konceptgenereringen genomfördes med metoderna 
brainstorming och analogi. För att strukturera upp idégenereringsarbetet delades 
frågeställningen upp i två delar.  

• Teleskopfunktion: Den första delen består i att hitta en lösning för att 
kunna teleskopera rattstången de angivna 85mm samt klara de momentana 
krafter som inverkar.  

• Låsning: Den andra delen består i att hitta en låsmekanism till teleskopen 
som ska klara de axiella krafter som inverkar. 

För utförligare beskrivning av storlek på krafter och krav se kravspecifikationen 
(bilaga 1). 

4.3 Sållning 1 
Den gemensamma sållningen genomfördes i Kongsbergs anläggning i Ljungsarp 
den 1 april 2009. Till varje koncept finns för- och nackdelar samt en eventuell 
kommentar från projektgruppen och Kongsberg. 

Till den första sållningen valdes bland 30 stycken olika koncept, som löser de båda 
delfunktionerna som nämndes i förra stycket. Sållningsmetoden som användes var 
gemensam sållning i vilken metoden gut feel tillämpades. Koncepten utvärderades 
tillsammans med Kongsberg vilka, som experter på området, delgav kommentarer 
kring dessa. 
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Till det första sållningstillfället valdes 18 av de 30 koncepten ut för att visas för 
Kongsberg. Av de 18 koncepten löser två stycken delfunktionen teleskopering av 
rattstången och de andra 16 löser delfunktionen låsning av teleskopen. De två 
teleskopkoncepten kan kombineras med vart och ett av låsningskoncepten vilket 
ger 32 möjliga lösningar till en ny teleskopmodul.  

4.3.1 Teleskopkoncept 

Två möjliga koncept som löser delfunktionen teleskopering har tagits fram. 
Utvärdering av koncepten och eventuell vidareutveckling av dessa har gjorts 
utifrån de krav som finns på produkten och med experthjälp från Kongsberg. 
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Teleskopkoncept 1 

 
Figur 4: Teleskopkoncept 1 

 

Princip:  

Teleskopkoncept 1 (figur 4) utgörs av ett övre rör som glider utanför det rör som 
är integrerat med tiltfunktionen. Radiellt stoppas det övre röret av skruvar, eller 
liknande, som glider i spår i det undre röret. Den axiella teleskoprörelsen stoppas 
då skruvarna når spårets ändar. 

Fördelar:  

• Löser teleskopfunktionen. 

• Enkel konstruktion. 

• Enkel styrning i radiell led. 

• Billigt att tillverka vid små volymer. 
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• Enkelt att anpassa till Kongsbergs nuvarande modulsystem. 

Nackdelar: 

• Problematiskt vid wirelåsning. 

• Byrålådseffekt. 

• Problem med styrskruvar. 

Kommentar:  

Enkel lösning som lätt skulle kunna integreras med Kongsbergs modulsystem för 
ställbara rattstänger eftersom det är en fri modul. I och med att någon existerande 
gjuten del inte behöver ändras är detta en billig lösning vid mindre volymer. Då 
skruvarna som fixerar teleskopen i radiell led sitter på utsidan av den övre 
teleskopdelen finns risk att de vibrerar loss. Detta måste lösas på något vis.  

Vid wirelåsning som frigörs med en fotpedal måste det tas till extra mycket wire 
för att den ska följa med när teleskopen är i maximalt utskjutet läge. Det kan 
uppstå en så kallad byrålådseffekt om den övre delen går snett och inte i perfekt 
axiell led relativt det undre röret. 
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Teleskopkoncept 2 

 
Figur 5: Teleskopkoncept 2 

 

Princip: 

Teleskopkoncept 2 (figur 5) utgörs av ett övre rör som glider inuti det rör som är 
integrerat med tilten. Radiellt stoppas det övre röret med hjälp av skruvar som 
glider i spår på det rör som är integrerat med tilten. Den axiella teleskoprörelsen 
stoppas då skruvarna når spårets ändar. 

Fördelar: 

• Löser teleskopfunktionen. 

• Enkel konstruktion. 

• Mycket enkel styrning i radiell led. 

• Många likheter med nuvarande sortiment. 
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• Kostnadseffektivt vid större volymer. 

• Lätt att anpassa till wirelåsning. 

Nackdelar: 

• Problematiskt att anpassa till Kongsbergs modulsystem. 

• Byrålådseffekt. 

Kommentar: 

Kan vara problematiskt att anpassa lösningen till Kongsbergs nuvarande 
modulsystem, då det kommer krävas mycket tid att utveckla konceptet. Det är en 
bra lösning för större volymer då den efterliknar dagens existerande modul. 
Fixeringen i radiell led är mycket bra och det finns ingen risk att styrningen 
vibrerar loss. 

Det kan uppstå samma problem med byrålådseffekt som hos teleskopkoncept 1. 

4.3.2 Sållning teleskopkoncept 

Sållningen gav nya idéer för fortsatt arbete samt frågeställningar och problem att 
lösa. En sak som diskuterades under sållningen var att om den radiella styrningen 
ska vara som i teleskopkoncept 1 kan det vara bra att tänka på andra sätt än att 
använda skruvar. Problemet med skruvar är att de vibrerar loss. Därför beslutades 
att försöka komma med nya förslag till hur problemet kan lösas. 

Båda koncepten löser delfunktionen teleskopering bra och på ett enkelt sätt. Det 
finns dock några nackdelar med båda koncepten som måste rättas till om det ska 
gå att använda dem. Därför har beslut tagits om vidareutveckling av de båda 
koncepten och förfining av konstruktionen för att kunna göra ett bättre urval vid 
nästa sållning. 
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4.3.3 Låsningskoncept 

Ett urval bland de 16 olika koncept som löser delfunktionen låsning har gjorts. 
Dessa har delats upp i fyra olika kategorier som presenteras nedan. 

 

Låsningskoncept 1: Vred 1 (figur 6) 

 
Figur 6: Låsningskoncept 1 

 

Princip:  

Två sneda ytor vrids mot varandra vilket ger ett tryck på en bromskloss som ligger 
emot det inre axelröret. Handtaget vrids ungefär 90˚ för låsning av teleskopen. 

Fördelar: 

• Bra att handtaget inte behöver vridas mer än 90˚. 

Nackdelar: 

• Det krävs stor kraft på bromsklossen för låsning. 

• Friktion mellan de två sneda ytorna uppstår vilket gör det tungt att vrida 
spaken. 

• Toleranskänsligt då klossarna måste ligga i spänn vid låsning, vilket kräver 
perfekt inställning. 

Kommentar: 

Problemet med toleranskänsligheten kanske skulle kunna regleras med 
gummiklossar, men förmodligen på bekostnad av livslängden. 



Genomförande  

22 

Låsningskoncept 2: Vred2 (figur 7) 

 
 

Figur 7: Låsningskoncept 2 

 

Princip: 

En elliptisk del vrids 90˚ så det skapas tryck på kilarna som då pressas mot röret. I 
olåst läge trycker fjädrar ut klossarna och trycket försvinner. 

Fördelar: 

• Bra att handtaget inte vrids mer än 90˚. 

Nackdelar: 

• Skrymmande konstruktion. 

• Utväxlingen av kraften har små möjligheter att kontrolleras. 

• Kilarna kan kärva fast. 

Kommentar: 

Konstruktionen kan vändas så att klossarna ligger i spänn hela tiden och trycks ut 
för frigöring. 
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Låsningskoncept 3: Vred 3 (figur 8) 

 
Figur 8: Låsningskoncept 3 

 

Princip: 

Drar åt skruv så att bromsen trycker mot innerröret. 

Fördelar: 

• Enkel konstruktion. 

• Tar lite plats. 

Nackdelar: 

• För lång vridning av handtaget vid låsning. 

• Gängor kan dras sönder. 

Kommentar: 

Vid frigöring och låsning kan det bli nödvändigt att vrida mycket, vilket ger en 
dålig känsla och dålig ergonomi. Skruven kan kärva ihop. 
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Låsningskoncept 4: Vred 4 (figur 9) 

 
Figur 9: Låsningskoncept 4 

 

Princip: 

Liknar Vred 1 (figur 4) men integrerar den radiella styrningen. 

Fördelar: 

• Två lösningar i en, låsning och fixering i radiell led. 

• Tar väldigt lite plats. 

Nackdelar: 

• Svår konstruktion. 

• Det finns små möjligheter för att ändra utväxlingen på tryckkraften. 

Kommentar: 

Konstruktionens komplexitet medför toleranssvårigheter vilket kan leda till 
problem med glapp. 
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Låsningskoncept 5: Vred 5 (figur 10) 

 
Figur 10: Låsningskoncept 5 

 

Princip: 

Lösningen utgörs av två kilar som hela tiden ligger i spänn mot det inre axelröret 
med hjälp av två fjädrar. Genom fjädrarna går det en wire som är kopplat till en 
axel på ett vred. Vid frigöring vrids vredet varpå wiren snurras runt axeln och drar 
ihop kilarna. 

Fördelar: 

• Två kilar. 

Nackdelar: 

• Kilar. 

• Komplicerad konstruktion. 

• Endast en hand tillgänglig vid teleskopering, den andra måste hållas på 
vredet. 

Kommentar: 

Det är bra att det är en kil i vardera riktningen för att låsningen inte ska kunna 
lossna. Kilar har en tendens att fastna vilket kan medföra en svår frigöring av 
teleskopen. Ser ut att bli svårmonterad med fjädrar som måste vara spända hela 
tiden och wire som ska löpa genom desamma. 
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Låsningskoncept 6: Spak 1 (figur 11) 

 
Figur 11: Låsningskoncept 6 

 

Princip: 

Principen bygger på att ett övre axelrör löper över det undre axelröret. Det övre 
axelröret har en slits som löper i axiell led. Materialet som används är någon form 
av fjädrande stål. Med hjälp av en spak kläms det övre röret ihop runt det undre 
och låser teleskopen.  

Fördelar: 

• Få delar. 

• Liknar låsningen som John Deere (bilaga 3) har på sin modell från 2008. 

Nackdelar: 

• Krävs lång hävarm. 

• Spaken kan vibrera loss. 

Kommentar: 

Få delar gör lösningen enkel att montera. Det krävs en lång hävarm för att det inte 
ska bli för tungt att låsa teleskopen. Det finns en risk för att armen vibrerar loss 
vilket leder till att teleskopen frigörs.  
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Låsningskoncept 7: Spak 2 (figur 12) 

 
Figur 12: Låsningskoncept 7 

 

Princip: 

En spak som är ledad över bromsklossen dras uppåt och låser teleskopen.  

Fördelar: 

• Enkel konstruktion. 

Nackdelar: 

• Krävs lång hävarm. 

• Spaken kan vibrera loss. 

Kommentar: 

Låsningen har en mycket enkel konstruktion och skulle varken vara svår att 
tillverka eller montera. Det kommer att krävas en lång hävarm för att det inte ska 
krävas för stor kraft att låsa teleskopen. En stor spak ökar risken att den vibrerar 
loss och låsningen frigörs. 
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Låsningskoncept 8: Spak 3 (figur 13) 

 
Figur 13: Låsningskoncept 8 

 

Princip: 

Kilformad bromskloss trycks upp i kilformat spår då spak trycks nedåt. Frigöring 
underlättas av fjäder som trycker tillbaka bromsklossen. 

Fördelar: 

• Enkel konstruktion. 

Nackdelar: 

• Lång hävarm krävs. 

• Spaken kan vibrera loss. 

• Det finns risk att kilen fastnar i spåret. 

• En kil enbart en riktning. 

Kommentar: 

Enkel konstruktion som skulle vara lätta att tillverka och montera. Hävarmen 
måste vara lång för att det inte ska krävas för mycket kraft att låsa teleskopen. Då 
kilen bara självlåser i ena riktningen finns risk att den lossnar om teleskopen 
påverkas av en axiell kraft i den andra riktningen. 
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Låsningskoncept 9: Spak 4 (figur14) 

 
Figur 14: Låsningskoncept 9 

 

Princip: 

Låsningskoncept 9 bygger på principen att teleskopen hela tiden är låst med hjälp 
av en fjäder som ligger i spänn mellan bromsklossen och en platta. Vid frigöring 
dras spaken nedåt och den axel som löper mellan bromsklossen och spaken trycker 
ihop fjädern. Då lossar bromsen från det inre axelhuset och teleskopen frigörs. 
Detta koncept är en variant som bygger på samma princip som låsningskoncept 8. 

Fördelar: 

• Smart lösning. 

• Finns ingen risk att låsningen vibrerar loss. 

Nackdelar: 

• Kräver hög fjäderkonstant. 

• Kräver lång hävarm. 

Kommentar: 

En smart lösning bestående av få delar. Eftersom det inte finns någon utväxling 
kommer fjäderns fjäderkonstant bli mycket stor för att låsningen ska klara de 
axiella krafterna som uppstår. Detta skapar problem vid montering och gör att 
hävarmen måste vara lång för att frigöringskraften inte ska bli för hög. 
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Låsningskoncept 10: Spak 5 (figur 15) 

 
Figur 15: Låsningskoncept 10 

 

Princip: 

En spak sitter på utsidan av röret. Den del av spaken som vidrör bromsklossen är 
excentrisk i förhållande till sitt fäste. Detta innebär att vid vridning av spaken 
uppåt kommer den sida som har kortast sträcka till fästet komma närmst bromen, 
vilket innebär att trycket släpps. 

Fördelar: 

• Enkel konstruktion. 

• Få delar. 

Nackdelar: 

• Hög toleranskänslighet. 

• Ingen utväxling som kan minska frigöringskraften. 

• Spaken kan vibrera loss. 

Kommentar: 

I och med att det inte finns någon fjäder som håller eller trycker ner spaken kan 
det bli problem med att den vibrerar loss. Spakens konstruktion är komplex vilket 
gör det svårt att räkna på dimensioner. 
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Låsningskoncept 11: Spak 6 (figur 16) 

 
Figur 16: Låsningskoncept 11 

 

Princip: 

Spaken trycker upp en hävarm med hjälp av excentriskt fäste. Hävarmen trycker 
sedan på bromsklossen. 

Fördelar: 

• Enkel konstruktion utan komplexa delar. 

• Bra utväxlingsförhållanden 

Nackdelar: 

• Tar stor plats. 

• Förmodligen toleranskänsligt. 

• Risk för att det vibrerar loss. 

Kommentar: 

Bra lösning, men inget konstant tryck. Detta innebär att teleskopen inte är låst om 
konstruktionen skulle gå sönder. 
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Låsningskoncept 12: Spak 7 (figur17) 

 
Figur 17: Låsningskoncept 12 

 

Princip: 

Principen bygger på att teleskopen hela tiden är i låst läge då en fjäderbelastad 
hävarm ligger emot bromsklossen som trycker på det inre axelröret. Vid frigöring 
förs spaken uppåt vilket gör att fjädern och hävarmen trycks ner och trycket på 
bromsklossen försvinner. 

Fördelar: 

• Goda utväxlingsförhållanden. 

• Enkel konstruktion. 

• Liten frigöringskraft. 

Nackdelar: 

• Kan bli svårmonterad. 

• Potentiella friktionsproblem mellan spak och hävarm. 

Kommentar: 

Då en hävarmslösning används behöver inte fjäderns fjäderkonstant vara så stor för 
att bromsen ska klara den kravställda axiella kraften. Det krävs lite kraft vid 
frigöring av teleskopen då även spaken utgör en hävarm. Friktion uppstår mellan 
hävarmen och spaken vilket kan göra frigöringen av teleskopen trög och kan 
medge nötning med tiden. Fjädern kan bli svår att montera då den måste vara i 
spänn mellan hävarmen och det yttre röret. 
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Låsningskoncept 13: Hävarm 1 (figur 18) 

 
Figur 18: Låsningskoncept 13 

 

Princip: 

En oval del, kopplad till ett vred genom en axel, är placerad mellan hävarmen och 
det yttre axelröret. Då vredet vrids 90˚ låses teleskopen genom en broms som 
pressas mot det inre axelröret med hjälp av hävarmen. 

Fördelar: 

• Enkel konstruktion 

• Lätta att tillverka och montera. 

• Liten frigöringskraft. 

Nackdelar: 

• Friktion kommer uppstå mellan den ovala del som kommer rotera och 
hävarmen/det yttre röret. 

• Låsningen kan vibrera loss. 

Kommentar: 

Hävarmen som ligger mot bromsen och den hävarm som vredet utgör, gör 
frigöringskraften för teleskopen liten. Blir friktionen för stor kommer det bli svårt 
att vrida om vredet.  
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Låsningskoncept 14: Hävarm 2 (figur19) 

 
Figur 19: Låsningskoncept 14 

 

Princip: 

Fjäder trycker på hävarm, vilket skapar tryck på bromsklossen (som 
låsningskoncept 12). Vid frigöring dras spaken uppåt och hävarmen trycks ner. Då 
släpps trycket mot bromsklossen.  

Fördelar: 

• Enkel konstruktion. 

• Bra utväxling. 

Nackdelar: 

• Inget fast läge för spaken. 

Kommentar: 

I och med att spaken inte fastnar på något sätt vid frigöring behövs en konstant 
kraft på spaken för att frigöra bromsen. Detta gör konceptet oergonomiskt. 
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Låsningskoncept 15: Hävarm 3 (figur 20) 

 
Figur 20: Låsningskoncept 15 

 

Princip: 

En fjäderkraft verkar på hävarmen vilket skapar ett tryck på bromsklossen. För att 
frigöra vrids vredet vilket gör att hävarmen dras ner med hjälp av en wire. 

Fördelar: 

• Lång hävarm kan användas. 

Nackdelar: 

• Eventuella utväxlingsproblem. 

Kommentar: 

Ett problem kan vara att det krävs flera varvs vridning innan låsningen frigörs. 
Problemet kan lösas genom att sätta en utväxling på vredet. 
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Låsningskoncept 16: Mutter 1 (figur21) 

 
Figur 21: Låsningskoncept 16 

 

Princip: 

Det yttre röret är gängat så att en mutter kan skruvas över detsamma. På muttern 
sitter en spak med vilken muttern skruvas på. Mellan muttern och det yttre röret 
löper två bromsklossar i spår. När muttern skruvas ner pressas klossarna mot det 
inre axelröret och teleskopen låses. Vid frigöring skruvas muttern tillbaka igen och 
två fjädrar trycker upp bromsklossarna. 

Fördelar: 

• Robust konstruktion. 

• Lätt att låsa och frigöra. 

Nackdelar: 

• Kilar. 

• Kan få vrida mycket på muttern innan anordningen är låst. 

• Svårmonterat. 

Kommentar: 

En konstruktion som tar lite plats och inte kräver så stor handkraft att låsa. Ett 
problem är att kilarna kan fastna vid frigöring, vilket kan lösas genom att hitta rätt 
vinkel för de två friktionsytorna. Olika individer låser olika hårt, vilket gör att det 
krävs olika stor kraft för frigöring och låsning från gång till gång. 
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Övriga låsningskoncept 

De låsningskoncept som sållades bort direkt och som inte visades för Kongsberg 
kan ses nedan (figur 22). 

 
Figur 22: Övriga låsningskoncept 

4.3.4 Sållning låsningskoncept 

Efter att ha gjort en gemensam sållning tillsammans med ingenjörerna på 
Kongsberg samt General Manager, Lars-Olof Johansson kunde slutsatser kring 
koncepten dras. En huvudsaklig del var att det är viktigt att ha en produkt som 
inte är känslig för toleranser, vilket är något som är bra att ta med sig i 
fortsättningen av projektet. Toleranskänsligheten var en aspekt som togs hänsyn 
till vid sållningen. 

Det är bra att ha stora möjligheter till utväxling av handkraften, genom till 
exempel hävarmsystem. Detta är faktorer som underlättat i sållningen och 
resultatet av den. Därför har de lösningar innefattande hävarm varit mest 
intressanta. 

Vid sållningen diskuterades en annan aspekt som är viktig att ta hänsyn till 
gällande lösningar som innefattar kilar. Då dessa har en tendens att fastna i sina 
spår och vara svåra att få loss när låsningen ska frigöras bör dessa undvikas. Därför 
sållas de lösningar som innehåller kilar bort då det enligt erfarenhet från 
Kongsberg är svåra att konstruera. 

För att det ska vara billigt att tillverka en produkt måste den vara konstruerad på 
ett enkelt vis och vara lätt att montera. Även detta har tagits hänsyn till vid 
sållningen. 

För att tydliggöra de aspekter som togs störst hänsyn till under sållningen gjordes 
en utvärderingsmatris (tabell 2). 

37 
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Utvärderingsmatris 

+: bra lösning 

-: mindre bra lösning 

: osäkert om det är bra eller dålig lösning 

Låsnings- 

koncept 

Tolerans- 

känslighet 

Hävarms- 

lösning 

Kil- 

lösning 

Montering Konstruktion Resultat

1 - - + + - 2+,3- 

2 - - - - + 1+,4- 

3 + - + + + 4+,1- 

4 - - + - - 1+,4- 

5 + - - - - 1+,4- 

6 - - + + + 3+,2- 

7 - - + + + 3+,2- 

8 - - - + + 2+,3- 

9 + - + - + 3+,2- 

10 - - + + + 3+,2- 

11 - + + + + 4+,1- 

12 + + + ? + 4+,1? 

13 - + + + + 4+,1- 

14 + + + ? + 4+,1? 

15 + + + ? + 4+,1? 

16 + - - - + 2+,3- 

Tabell 2: Utvärderingsmatris låsningskoncept 

De tre låsningskoncept som fick bäst utfall av sållning 1 är koncept 12, 14 och 15. 
Av dessa tre är det ett koncept som har ytterligare en fördel gentemot de andra. 
Fördelen är att vid frigöring av låsningen så behövs inte en konstant handkraft på 
frigöringsspaken vid teleskopering av rattstången, utan kan ha båda händerna på 
ratten. Det är låsningskoncept 12 som har denna fördel och därför har detta 
koncept valts ut för vidareutveckling. 
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4.3.5 Valda koncept för vidareutveckling 

Teleskopfunktion 

Till teleskopfunktionen valdes både koncept 1 och 2 ut för vidareutveckling (figur 
4 & 5). 

Två problemställningar som Kongsberg tidigare har ställts inför vid konstruktion 
av en teleskopfunktion uppstod: 

• Hur ska låsningen av styrskruvarna till koncept 1 ske så att inte de skruvas 
ur av vibrationer? 

• Hur ska glapp och den så kallade byrålådseffekten minskas vid 
teleskopering? 

Låsning 

Låsningskoncept 12 (figur 17) valdes ut för vidareutveckling. 

Under sållningstillfället med Kongsberg uppkom några aspekter att ta hänsyn till 
vid vidareutveckling: 

• Materialval. 

• Längd på hävarm. 

• Val av fjädertyp samt storlek på fjäderkonstant. 

• Friktion kommer uppstå mellan hävarmen och spaken. 

• Utformning av spaken. 
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4.4 Konceptgenerering 2 
Syftet med den andra konceptgenereringen var att utveckla de tre koncept som 
blev resultatet av den första sållningen. Konceptgenereringen har utförts med 
samma metoder som tidigare, brainstorming och analogi. Denna gång har även en 
morfologisk metod använts. 

Teleskopfunktion  

Till idégenereringen av en teleskopfunktion har brainstorming och analogi 
använts. De tre lösningar (teleskopkoncept 1.1, 1.2 och 2) som arbetats fram har 
modellerats upp i datorn för att tydliggöra funktionerna på dessa. 
Solidmodelleringsprogrammet som använts är Pro/ENGINEER Wildfire 3.0. 

Låsning 

Till låsningsfunktionen har en morfologisk metod använts. Det är en bra metod 
om det finns många förslag som ger dellösningar till funktionen. 

4.5 Sållning 2 
Den andra och slutliga sållningen genomfördes i Kongsbergs lokaler i Ljungsarp, 
tisdagen den 28 april 2009. 

De två koncepten som löser teleskopfunktionen har utvecklats till tre koncept. 
Teleskopkoncept 1 har utvecklats till två olika koncept och teleskopkoncept 2 är 
fortfarande ett koncept. Av dessa tre har ett valts ut för konstruktion. 

Den låsningsfunktion som blev utfallet av den första sållningen har delats upp i 
delfunktioner. Med den morfologiska metoden har detta givit 144 möjliga 
lösningar. Av dessa har den mest lämpade dellösningen för varje funktion valts ut 
och kombinerats med de andra dellösningarna för konstruktion. 

De två lösningar som valts ut för konstruktion kommer att integreras med 
varandra till ett slutgiltigt koncept. 
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4.5.1 Teleskopkoncept 1.1 

 

Princip: 

Teleskopkoncept 1.1 (figur 23) består av ett övre rör som glider över ett undre. 
Det övre röret är solitt och är försett med två bussningar (figur24) som styr in 
röret för att minska glapp. Bussningarna är försedda med ett snäppfäste för enkel 
montering. Två styrskruvar fixerar teleskopen i radiell led. Dessa löper i spår på det 
inre röret som även agerar ändstopp. Det finns ett problem som kan uppstå med 
styrskruvarna och det är att de kan vibrera loss. För att lösa det problemet finns 
åtta olika förslag som kan användas. De är som följer: 

• En sprint eller saxpinne som låser skruvens rotation i radiell led. 

• En plåt som viks upp mot en muttersida vilket hindrar skruvens rotation i 
radiell led. 

• Använd friktionshöjande insatser i gängan. 

• Dra åt skruven tillräckligt hårt så att gängorna deformeras. 

Figur 24: Bussningar med snäppfäste Figur 23: Teleskopkoncept 1.1 
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• Använd brickor med vassa kanter, så kallade låsbrickor, som ökar friktionen 

e. 

vänd snäppförband såsom vingar eller fjädrar i änden på skruven som 
 att vibrera loss. 

pfäste för bussningar. 

n av produkten. 

el 

e gör att det går snabbt att montera 

t 

n 
lla delar 

essutom kan extra 

tt tillverka ett verktyg för gjutning. Vid större serier blir dock svetsdetaljer dyra 
och andra tillverkningsmetoder är att föredra.  

  

mot underlaget. 

• Deformera skruven med till exempel en körnar

• Använd kemiska medel för att fästa muttern, till exempel lim varav den 
vanligaste typen är loctite. 

• An
hindrar den från

Fördelar: 

• Solitt övre rör. 

• Snabb montering. 

• Snäp

• Helt separat modul. 

Nackdelar: 

• Kan vara svårt att montera bort den nedre bussningen. 

• Dyrt vid stora serier. 

• Mycket svetsningsarbete vilket medför toleransproblem och svårigheter vid 
variatio

• Mer arbetskraft krävs i fabriken i Ljungsarp för att utföra svetsarbetet. 

Kommentar: 

Då teleskoplösningen består av ett övre solitt rör medger detta en snabb och enk
montering utan skruvar som det är i dagens modeller. Det är få delar som skall 
monteras och bussningarna med snäppfäst
produkten. Att det är en helt separat modul är mycket positivt då det förenklar 
integreringen med dagens modulsystem.  

Det finns dock en del nackdelar och en av dem är kopplat till tillverkningen av de
övre röret. Då det inte går eller skulle bli för dyrt att gjuta rördetaljen är 
alternativet att svetsa ihop den. Detta skulle i så fall medföra merarbete i fabrike
då de utför allt svetsarbete själva. Hade det varit en gjuten detalj hade a
kunnat integreras i götet och inget hade behövt svetsas på. D
funktioner integreras i en gjuten detalj som kan användas till framtida 
appliceringar utan att behöva ändra verktygets utformning.  

Svetsade detaljer kan vara att föredra vid mindre serier då det inte skulle betala sig 
a
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4.5.2 Teleskopkoncept 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

Princip: 

Detta koncept (figur 25) fungerar på samma vis som föregående. Ett övre rör 
glider över ett undre. Det övre röret är tillverkat i två gjutna halvor som måste 
skruvas ihop. Två bussningar är placerade i det övre röret och styr in det gentemot 
det undre för att minska glapp. Busningarna är fixerade i spår på det övre röret. 
Till fixeringen i radiell led finns det två alternativ: 

• En gjuten pigg på det övre gjutna röret löper i ett spår i det undre röret. 

Figur 25: Teleskopkoncept 1.2 
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• En skruv med tillhörande plastplutt fäst på det undre röret löper i ett spår i 
det övre röret. 

Dessa spår agerar även ändstopp. 

Fördelar: 

• Enkel montering. 

• Billigt vid stora serier. 

• Gjuten produkt. 

• Helt separat modul. 

Nackdelar: 

• Endast instyrning från ett håll. 

• Kräver seriestorlek som kan svara för verktygskostnaden. 

Kommentar: 

Det ringa antalet komponenter som ingår i produkten gör den enkel och snabb att 
montera. Då delarna till rörhuset är gjutna krävs inget efterarbete i fabriken i 
Ljungsarp. Gjutna detaljer gör även att det blir billigt att tillverka produkten i 
större serier, eftersom det då betalar sig att tillverka ett gjutverktyg. En helt separat 
modul gör integreringen med dagens modulsystem enkel. 

Det kan vara en nackdel att styrningen i radiell led endast sker från ett håll. Då 
toleransen på dessa detaljer är hög ska inte det vara något nämnvärt 
kvalitetsproblem. 
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4.5.3 Teleskopkoncept 2 

 

 

 

 

 

 

 

Princip: 

Två gjutna halvor fungerar som hus för ett rör som kan justeras i axiell led. De 
gjutna delarna är integrerade med tilten. Fixeringen i radiell led sker med två 
styrskruvar som sitter fast på det justerbara röret. Skruvarna är försedda med 
gummipluttar och glider i spår på de gjutna delarna. Spåren agerar även ändstopp 
för teleskopen.  

Fördelar: 

• Få ingående komponenter. 

• Enkel montering.  

Figur 26: Teleskopkoncept 2 
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• Kostnadseffektivt vid stora volymer. 

verktygskostnad.  

tem. 

ur 26) liknar dagens TT3G modell. Få ingående komponenter gör 

t integrera med dagens modulsystem 

• Gjuten produkt. 

Nackdelar: 

• Hög 

• Svår att integrera i dagens modulsys

Kommentar: 

Konceptet (fig
monteringen enkel. Det gjutna rörhuset gör att det inte krävs något efterarbete i 
fabriken i Ljungsarp. Dock måste produktvolymen vara förhållandevis stor för att 
det ska betala sig att tillverka ett gjutverktyg.  

Nackdelen med konceptet är att det är svårt at
då det inte är en helt separat modul. 
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4.5.4 Slutsållning teleskopkoncept 

Den andra och slutliga sållningen genomfördes i form av en gemensam sållning 
med ingenjörerna på Kongsberg. Under sållningen togs hänsyn till de aspekter 
som är viktigast vid konstruktion av en ny produkt. 

En viktig del i en framgångsrik produkt ligger i tillverkning och montering. Hand 
i hand med dessa två aspekter går antalet komponenter. Få ingående delar bidrar 
till en enklare montering. Färre delar leder även till en billigare tillverkning. Allt 
detta har sin grund i konstruktionen av produkten som måste vara utformad för 
tillverkning och montering.  

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är hur enkelt det är att integrera 
produkten i dagens modulsystem. Detta för att produkten snabbt ska kunna tas i 
produktion. 

Produkten måste även vara kostnadseffektiv. Önskvärt är alltså att den blir 
billigare att tillverka om den tillverkas i större antal. 

För att tydliggöra sållningen har en utvärderingsmatris (tabell 3) upprättats. 

Utvärderingsmatris 

+: bra lösning 

-: mindre bra lösning 

?: osäkert om det är bra eller dålig lösning 

 

Teleskop
-koncept 

Antal 
komponenter 

 

Tillverkning Montering Integrering i 
dagens 

modulsystem 

Kostnads-
effektivitet

Resultat

1.1 + - + + - 3+,2- 

1.2 + + + + + 5+ 

2 + + + - + 4+,1- 

Tabell 3: Utvärderingsmatris teleskopkoncept 

 

Det koncept som gav bäst utfall av utvärderingsmatrisen var teleskopkoncept 1.2. 
Därför togs beslut om konstruktion av detsamma. Noterbart är att denna typ av 
övre teleskopfunktion med två gjutna delar inte finns i någon av Kongsbergs 
nuvarande rattstångsmodeller.  
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4.5.5 Låsningskoncept 12 

 

åsningskoncept 12:s (figur 27) grundläggande princip har bibehållits från 
tod. I 

 

 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 

L
föregående sållning. Här har det utvecklats med hjälp av en morfologisk me
konceptet används fem olika delar som kan varieras separat. I matrisen nedan kan 
de olika alternativen till låsningen under varje rubrik kombineras med de under 
efterföljande rubrik och så vidare. Detta ger sammanlagt 144 möjliga 
låsningskoncept. 

Morfologisk matris

Fjäder 

 
   

Fjädertyp Cylindrisk 
skruvfjäde

Ringfjäder[5] Torsionsfjäder 
[4] 

Vågfjäder/ 
Tallriksfjäder 

[6] 
r[4] 

Hävarm 

 

 

Fjä g 
(i förhållande 

till spak) 

Framför Mitten Bakom derplacerin  

Figur 27: Låsningskoncept 12 
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Spak 

 

  

Huvudtyp Solid Delad   

 

 

  

Huvudform Radie Rund   

 

  

 

Grepp Inget Kula Handtag  

Tabell 4: Morfologisk matris 

  

49 
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4.5.6 Slutsållning låsningskoncept 12 

De tre huvuddelarna i konceptet är hävarmen, fjädern och spaken för frigöring. 
Hävarmens utformning kommer i största möjliga mån utformas på samma vis som 
den är utformad i dagsläget. Fjädervalet grundas främst av de beräkningar (bilaga 
4) som gjorts. Utifrån dessa har en lämplig fjädertyp valts ut. Utformningen av 
frigöringsspaken är fri och det finns många förslag som ger en tillfredställande 
lösning. 

Sållningen av koncepten i raden fjäder och hävarm i matrisen ovan kommer 
genomföras grundat på de beräkningar (bilaga 4) som gjorts. Sållningen av spakens 
utformning kommer genomföras med gut feel metoden. 

Sållning fjäder 

Den fjäder som eftersöks ska klara den kraft som krävs för att låsa 
teleskopfunktionen samtidigt som den ska kunna pressas ihop en given längd för 
att kunna frigöra densamma. Valet grundar sig i de beräkningar som gjorts på 
fjädern som visar vilka egenskaper [6] den ska ha: 

Alternativ 1, Cylindrisk skruvfjäder:  

Klarar den givna kraften och kan pressas ihop den sträcka som krävs för frigöring. 

Alternativ 2, Ringfjäder:  

Klarar den givna kraften men kan inte pressas ihop den sträcka som krävs för 
frigöring. 

Alternativ 3, Torsionsfjäder:  

Har svårt att klara den givna kraften men kan pressas ihop den sträcka som krävs 
för frigöring. 

Alternativ 4, Vågfjäder/tallriksfjäder:  

Klarar den givna kraften som krävs men kan inte pressas ihop den sträcka som 
krävs för frigöring. 

Utifrån dessa kommentarer valdes en cylindrisk skruvfjäder. 

Sållning hävarm 

Fjäderns placering i förhållande till hävarmen grundas främst på fjäderns 
egenskaper [6]. Desto närmare hävarmens momentpunkt fjädern placeras, desto 
kortare sträcka måste den pressas ihop. En annan faktor att ta hänsyn till är kraften 
som fjädern ska ge. Desto närmare momentpunkten fjädern är placerad, desto mer 
kraft måste den ge. För att låsningskonstruktionen ska vara okänsligt för toleranser 
måste det finnas en buffert som gör att fjädern ska kunna tryckas ihop lite extra 
om det behövs. Grundat på dessa argument har Alternativ 2, Mitten, valts.  

Sållning spak 

Utformningen av spaken är fri då det finns många koncept som uppfyller kraven. 
Huvudtypen som valts är Alternativ 1, Solid. Detta grundat på att den tros ge 
bättre stabilitet. 
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Spakens huvudform har valts till Alternativ 1, Radie. Detta val grundar sig i att 
låsningsfunktionen inte kräver att en hand hålls på frigöringsspaken vid 
teleskopering. 

Utformningen av greppen är en mer estetisk del. Alternativ 3, Handtag har valts 
för att handen ska få en stor greppyta, vilket är fördelaktigt ur ergonomisk 
synvinkel. 

4.5.7 Valda koncept för konstruktion 

Nedan presenteras de valda koncepten för teleskopering samt låsning som ska 
kombineras till en slutgiltig prototyp. 

Teleskopfunktion 

Det teleskopkoncept som valts är teleskopkoncept 1.2 (figur 28). 

 

Till fixeringen i radiell led finns det två möjliga lösningar att välja bland: 

• En gjuten pigg på det övre gjutna röret löper i ett spår i det undre röret. 

• En skruv med tillhörande plastplutt fäst på det undre röret löper i ett spår i 
det övre röret. 

Av de två alternativen har det första med den gjutna instyrningen valts. Detta för 
att integrera så många delar som möjligt i den gjutna detaljen för att minska 
monteringsarbetet. 

 

Figur 28: Valt teleskopkoncept för konstruktion 
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Låsning 

De alternativ (figur 29) som kombinerats till det slutliga låsningskonceptet följer 
nedan: 

• Fjädertyp: Cylindrisk skruvfjäder 

 

 

 

• Placering av fjäder i förhållande till frigöringsspak: 
Mitten 

 

 

 

• Huvudtyp för spaken: Solid 

 

 

 

• Huvudform för spaken: Radie 

 

 

 

• Grepp för spaken: Handtag 

 

 

  

Figur 29: Vald kombination till 
konstruktion av låsningskoncept 
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4.6 Konstruktion 
Efter den sista sållningen började arbetet med att konstruera och kombinera de två 
valda koncepten till ett slutgiltigt koncept. Under den andra 
konceptgenereringsfasen utvecklades de valda koncepten ingående. Det 
efterföljande konstruktionsarbetet var därför inte så tidskrävande.  

Konstruktionen har gjorts i solidmodelleringsprogrammet Pro/ENGINEER 
Wildfire 3.0. Alla detaljer är noga genomtänkta för att kunna fungera i praktiken.  

4.6.1 Färdigkonstruerat koncept 

Det färdigkonstruerade konceptet visas nedan (figur 30). För att det ska vara 
enkelt att förstå hur de olika delarna sitter ihop följer en beskrivning. 

1. Rörslut för fästning av standardkontroller. 

2. Rörhus gjutna i två halvor. 

3. Axelrör som kan teleskoperas och anslutas till tilten. 

4. Hävarm. 

5. Spak för frigöring. 

6. Ställskruv. 

7. Broms. 

8. Bussning. 

9. Skruv med tillhörande mutter för hopmontering av de båda 
rörhushalvorna. 

10. Cylindrisk bult utan gängor med hål och tillhörande saxpinne för 
montering av frigöringsspak. 

Figur 30: Färdigkonstruerat koncept 
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Vid frigöring av teleskopen med spaken kan rattstången justerad till önskad längd. 
Den totala teleskoplängden (figur 31) är 85mm. 

Det övre rörslutet som är fixerat i de båda rörhushalvorna har en ytterdiameter av 
45mm. Det är en detalj som även används i Kongsbergs modell TT3G och som 
kan varieras efter kundens önskemål. 

  

Figur 31: Teleskoplängden 
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Ovan visas ett tvärsnitt av teleskopen i låst och frigjort läge. 

Teleskopen är hela tiden i låst läge (figur 32) eftersom en fjäderförsedd hävarm 
pressar en bromskloss mot axelröret som kan justeras. Låsningsanordningen är 
konstruerad för att klara en axiell kraft av 700N. Anordningen frigörs (figur 33) då 

och 
klarar tillsammans med bromsen de radiella och axiella krafterna som uppstår. 

spaken förs medurs tills den passerat rundningen på spakens huvud. 

I figur 33 ovan ses den inringade radiella fixeringen. Den är integrerad i den ena 
rörhushalvan och löper i ett spår på axelröret. Fixeringen agerar även ändstopp 

  

Figur 33: Teleskopen i frigjort läge 

Figur 32: Teleskopen i låst läge 
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4.6.2 Detaljkonstruktion 

Till de komponenter som konstruerats av projektgruppen följer här en beskrivning 
av de olika ingående delarna följt av ett förslag till material och tillverkningsmetod. 
Dessa har sin grund i material och metoder som Kongsberg använt vid tillverkning 
av tidigare rattstångsmodeller. 

Undre rörhus 

 

På utsidan av den undre rörhushalvan (figur 34) finns en infästning för hävarmen. 
Hävarmen träs i från insidan och ledas i de gjutna håligheter som finns på 
detaljen. Vid infästningen för hävarmen finns även en fixering för bromsen så att 
den inte ska glida iväg. Infästningen för frigöringsspaken sitter i höjd med 
centreringscylindern för fjädern. 

På insidan av den undre rörhushalvan finns två fixeringsspår för bussningarna som 
ska medge en mjuk teleskopering. Avståndet mellan de båda bussningarna är 
70mm. Här finns även en fixering för rörslutet som ska hålla standardkontrollen. 

Rörhushalvan har tre par av skruvhål. Två av dessa sitter mitt för bussningarna för 
att det är en kritisk punkt där rörhuset inte får vidga sig. Det tredje sitter över 
fixeringspunkten för rörslutet. I de två yttersta skruvhålsparen finns även 
instyrning för den övre rörhushalvan vilket hjälper till vid monteringen av 
produkten. 

De båda rörhusen är tillverkade i aluminium som är legerat med kisel och koppar. 
Tillverkningsmetoden är pressgjutning. 

 

 

 

Figur 34: Undre rörhushalvan 
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Övre rörhus 

 

Utsidan av den övre rörhushalvan (figur 35) har som den undre halvan tre par 
skruvhål.  

Insidan av den övre rörhushalvan har fixeringar för de två bussningarna och 
rörslutet. Här finns även en radiell fixering för teleskopen som är integrerad i götet 
för att underlätta vid montering. 

Axelrör 

Figur 35: Övre rörhushalvan 

Figur 36: Axelrör 
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Axelröret (figur 36) är konstruerat för att passa mellan de båda bussningarna som 
är fixerade i rörhusen. På axelröret finns ett spår som motsvarar den längd som 
teleskopen kan justeras. I spåret ska den radiella fixeringen i den övre rörhushalvan 
löpa.  

På axelröret finns även två infästningspunkter som ska integreras med tiltens 
rörhus. Axelröret är tillverkat av stål som belagts med sexvärt krom. 

Hävarmen 

 

Konstruktionen av hävarmen (figur 37) har gjorts med utgångspunkt från den 
hävarm som används i Kongsbergs modell TT3G. Den nya hävarmen har byggts 
om efter de beräkningar (bilaga 4) som gjorts och för att en tryckfjäder ska kunna 
passas in under densamma.  

Hävarmen är ledad 10mm från den punkt som läggs an mot bromsen. Den totala 
längden av hävarmen projicerad på den vertikala ytan är 126mm. På ovansidan har 
den två förstärkningar för att hållfastheten ska bli bättre. Infästningen för fjädern 
är enkel och består av en centreringscylinder (figur 38) som ska hålla fjädern på 
plats. Liknande centreringslösningar finns på andra rattstänger och fungerar bra. 

Figur 37: Hävarmen 

Figur 38: Centreringscylinder 
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Det material som valts till hävarmen är en aluminium legerad med kisel och 
koppar. Materialet är samma som används till den hävarm som varit utgångspunkt 
vid konstruktionen. Den tillverkningsmetod som valts för hävarmen är 
pressgjutning. 

Spak för frigöring 

 

Spaken för frigöring (figur 39) är konstruerad utifrån de beräkningar (bilaga 4) 
som gjorts. Huvudet på spaken är anpassat för att få plats mellan förstärkningarna 
på hävarmen. Dessa ska även hjälpa till att styra in spaken i rätt läge. 

Spaken är 80mm lång från hålet på huvuddelen. Detta ger en frigöringskraft för 
teleskopen på 23,7N, vilket är lägre än den frigöringskraft som krävs idag. 

Materialet som valts till spaken är samma som till hävarmen, aluminium legerad 
med kisel och koppar. Tillverkningsmetoden som valts är pressgjutning. Denna 
metod är dyr och ett alternativ till den är att tillverka spaken i plåt. Spaken kan 
stansas ut och handtaget fästas vid spaken i efterhand. Det går även att utforma 
spaken för att fästa olika typer av spakar och handtag. 

  

Figur 39: Spak för frigöring 
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4.6.3 Komponentval 

Till de komponenter som finns standardiserade och till de som redan finns i 
Kongsbergs sortiment följer här en beskrivning. 

Rörslut 

Det rörslut (figur 40) som Kongsberg använder sig av idag kan varieras enligt 
kundens önskemål. Det finns två infästningspunkter så att detaljen kan passas i 
rörhusen. Rörslutet är tillverkar i stål belagd med sexvärt krom. 

Broms 

Valet av bromskloss (figur 41) har gjorts med hänsyn tagen till Kongsbergs tidigare 
rattstångsmodeller. Bromsklossen som används i vårt koncept finns även i 
Kongsbergs modell TT3G. Ytan där kraften anläggs är gjort av stål och ytan på 
andra sidan som ligger emot det inre axelröret har en friktionskoefficient, µ=0,4. 

Bussning 

De två bussningar (figur 42) som har valt används idag i Kongsbergs modell 
TT3G. Bussningarna passar in i de spår som finns på rörhusen. Friktionen mellan 
bussning och axelrör är, µ=0,15.  

Figur 40: Rörslut för infästning av standardkontroller 

Figur 41: Bromskloss

Figur 42: Bussning 
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Fjäder 

Valet av fjäder (figur 43) är en standardtryckfjäder dimensionerad enligt DIN 
2098 med artikelnummer 6159. Tillverkaren av fjädern är Lesjöfors Stockholms 
Fjäder AB[6] som är Kongsbergs nuvarande leverantör av fjädrar.  

 

Fjädervalet är gjort utifrån de beräkningar (bilaga 4) som gjorts för hur stor kraft 
fjädern ska ge och hur mycket den kan pressas samman. Hänsyn har även tagits till 
att fjädern ska bidra till robustheten i konstruktionen genom att den tar upp en 
del av de variationer som kan uppstå vid tillverkning av de andra 
rattstångskomponenterna. 

Ställskruv 

För att ta upp eventuella variationer och för att förenkla inmonteringen av fjädern 
är huvudet på hävarmen försedd med en ställskruv (figur 44). Ställskruven består 
av en mutter och en stoppskruv som måste justeras in vid montering. Skruven är 
en gängad stång med som kan justeras med insexspår. Muttern är av typ M6. 
Samma anordning för ställskruv används i Kongsbergs nuvarande modell TT3G. 

 frigöringsspaken ska en cylindrisk bult utan gängor med hål 
e 

 och 

Skruv och låsmutter 

Till hopmontering av rörhusen ska fyra skruvar av typ M6 med tillhörande 
muttrar och två skruvar av typ M5 med tillhörande muttrar användas. 

Cylindrisk bult och saxpinne 

Till monteringen av
användas. Bulten har diameter, 4mm och en längd av 35mm. Den tillhörand
saxpinnen ska förhindra att bulten åker ur sitt hål. Saxpinnen är 12mm lång
har en diameter av 1mm. 

Figur 43: Fjädervalet[4] från Lesjöfors AB 

Figur 44: Ställskruv 
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4.6.4 Sammanställning av konstruktionen 

För att få en överblick av de olika komponenterna som ingår i produkten har en 
sammanställning gjorts. Ritningar på sammanställningen finns i bilaga 5. 

Tabell 5 beskriver en sammanställning av de detaljer som konstruerats av 

 

projektgruppen. 

Detalj Ritningsnummer 
(bilaga 5) 

Materialförslag Tillverkningsmetod

Undre rörhus 1 AlSi9Cu3(Fe) Pressgjutning 

Övre rörhus 2 AlSi9Cu3(Fe) Pressgjutning 

Axelrör 3 Stål Fräsning 

Hävarm 4 AlSi9Cu3(Fe) Pressgjutning 

F  rigöringsspak 5 AlSi9Cu3(Fe)/stål Pressgjutning/stansning

Tab manställning konstruerade det

 

Tabell 6 bes

Material Antal 

ell 5: Sam av aljer 

kriver en sammanställning av de
modell TT3G. 

 detaljer som använts från Kongsbergs 

Detalj Specifikationer 

Rörslut för fästning av 
reglage 

- Stål 1 

Broms Fr , iktionskoefficient
µ=0,4 

- 1 

Bussning Friktions efficient ko
mellan bussning 

och stålrör, µ~0,15 

Plast 2 

Tabell 6: Sammanställning av detaljer från Kongsbergs modell TT3G 
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Tabell 7 beskriver en sammanställning av de standardkomponenter[4] som valts. 

Komponent Specifikationer Material Antal 

Fjäder[6] Art.nr: 6159 (DIN 
2098) 

EN 10270-3-
1.4310 

1 

Stoppskruv P6SS, 14.9, M6x20 Stål 1 

Låsmutter M6, med nylonring Stål 5 

Skruv M6x4 FZB 4 5, 8.8, Stål 

Låsmutter M5, med nylonring Stål 2 

Skruv M5x40, 8.8 FZB Stål 2 

Cylindrisk bult utan 
gängor med hål 

CBH 4X35, Typ B, 
FZB 

Stål 1 

Saxpinne  1X12, FZB Stål 1 

Tabell 7: Sammanställning av standardkomponenter 
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5 Resultat 
Resultatet av examensarbetet är ett koncept (figur 45) av en övre teleskopfunktion 
som kan integreras i Kongsbergs modulsystem för ställbara rattstänger. 

 

Konceptet består av en solidmodell gjord i solidmodelleringsprogrammet 
Pro/ENGINEER Wildfire 3.0.  

Låsningen av rattstången utgörs av en fjäderbelastad hävarm som i änden har en 
bromkloss som ligger emot det inre axelrör som kan justeras. Låsningen klarar en 
axiell kraft av 700N. Teleskopen frigörs då hävarmen trycks ner med hjälp av 
frigöringsspaken. Spaken förs upp och stannar i frigjort läge. Detta gör att 
användaren har båda händerna fria för att justera ratten. När justeringen är klar 
förs spaken tillbaka och teleskopen är låst igen.  

Den radiella instyrningen utgörs av en pigg i den övre rörhushalvan (figur 34) som 
löper i ett spår på axelhuset (figur 35). Den radiella fixeringen klarar en 
momentkraft av 300Nm vid tiltpunkten och en kraft av 250Nm vid full 
teleskopering. Vid full teleskopering (figur 46) klarar den radiella fixeringen en 
axiell kraft av 1000N. Den totala teleskoperingslängden bestäms av spåret i 
axelröret och är 85mm.  

Figur 45: Slutgiltigt koncept 



Resultat 

Figur 46: Teleskopering av rattstången 

 

Utifrån de beräkningar som gjorts har konceptet optimerats för att material- och 
tillverkningskostnaderna ska bli minimala. För att monteringen ska vara enkel och 
inte vara tidskrävande har konceptet gjorts i så få delar som möjligt. 

Ritningar på de olika detaljerna i konceptet finns i bilaga 5. 
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6 Slutsats och diskussion 
För att summera examensarbetet kan vi konstatera att vi har kunnat använda oss 
mycket av det vi lärt oss under vår maskintekniska utbildning. Både gällande 
generell ingenjörskunskap och metodik för att arbeta med projekt. Under 
projektets gång har kunskaper från flera kurser utnyttjats och tidigare införskaffad 
kurslitteratur har använts flitigt.  

Projektet har varit utvecklande och lärorikt ur yrkessynpunkt då nya erfarenheter 
har skaffats genom arbetet och kontakten med personer som har 
produktutveckling som yrke. 

Vi kan också konstatera att det går att föra ett projekt väldigt långt i och med att 
nya problem, möjligheter och idéer hela tiden uppstår. Därför är begränsningar 
mycket viktigt och något som har varit problematiskt i vårt projekt. Lättast är om 
det finns klara mål och begränsningar från starten. Detta var tanken även i vårt 
projekt, men nya avgränsningar vidtogs under projektets gång för att vi skulle 
hinna komma fram till ett resultat under den utsatta tidsramen. Det resultatet som 
vi har kommit fram till är ett koncept som klarar de krav som ställts. För att 
konceptet ska kunna implementeras i Kongsbergs modulsystem krävs mer 
utveckling av det och noggrannare konstruktion. En bättre instyrning av spaken 
gentemot hävarmen behövs troligtvis. För att undvika ljud och onödig friktion kan 
ett plastspår tillverkas och placeras i spåret på det axelrör som ska teleskoperas. 
Den radiella instyrningen i den övre rörhushalvan kan då glida i plastspåret. 

Vi har efterliknat Kongsbergs senaste modell TT3G i vår konstruktion vilket 
borde underlätta vid montering i fabriken. 

I efterhand har vi kommit fram till att en mer omfattande produktanalys hade 
varit att föredra. Vi fick mycket inspiration av den analys vi gjorde men det kan 
man aldrig få för mycket av. En bra förundersökning är nödvändigt och 
underlättar för det fortsatta produktutvecklingsarbetet.  

Under ett examensarbete som omfattar 15hp hinner man inte utveckla alla detaljer 
av en produkt som är önskvärt. Detta har visat sig för oss främst i slutet av 
projektet då vi har blivit tvungna att bortse från vissa faktorer. Viss 
dimensionering av detaljer har det inte funnits tid för utan vi har konstruerat efter 
eget huvud.  

Avslutningsvis så är vi nöjda med resultatet av det examensarbete vi har genomfört 
där vi har uppfyllt det mål och syfte som beskrivs i början av rapporten. Det har 
varit mycket givande för oss och förhoppningarna finns att Kongsberg ska kunna 
dra nytta av det vi åstadkommit. 
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Bilaga 1 

10.1 Kravspecifikation 
Förarergonomin i arbetsfordon har alltid varit en viktig del i Kongsbergs kunders 
utveckling av nya förarmiljöer och hytter samtidigt som kraven hela tiden ökar. 
För att utöka Kongsbergs Power Product Systems sortiment med ytterligare en 
modul och motsvara kunders önskemål har beslut tagits att ta fram en rattstång 
där teleskopfunktionen sitter ovanför tiltpunkten och inte nedanför som på dagens 
rattstänger. 

I ett led i denna process och för att få hjälp med att få in nya idéer så föreslogs en 
del av arbetet bedrivas som ett examensarbete. Syftet med arbetet är att ta fram en 
produktionsvänlig modul som ska passa in i dagens monteringslina. Enheten ska 
vara producerbar till en så låg kostnad som möjligt, dock med uppfyllda krav. 
Företagets mål med arbetet är att studenterna ska ta fram ett fungerande koncept 
samt en presentation/rapport på modulen. 

10.1.1 Kongsbergs senaste rattstångsmodell 

Kongsbergs senaste modell av rattstång TT3G, har en nedre teleskopfunktion 
(figur 47). Skalet på rattstången är tillverkat i aluminiumlegeringen, 
AlSi9Cu3(Fe). 

Figur 47: Kongsberg, modell TT3G 
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Teleskopfunktionen utgår från det nedre axelhuset och är fixerad i radiell led i 
skalet på rattstången (figur 48). Fixeringen är gjord med två skruvar som är 
belagda med gummi. Dessa löper i två spår i skalet. För att minska glapprisken 

Frigöringen av teleskopen sker genom att spaken som sitter på rattstången dras 

finns även två plastringar som ligger runt axelhuset och gör konstruktionen stabil. 

 

Den sammanlagda längden på teleskopen är 85 mm. Tilten frigörs med samma 
spak som teleskopen. En fjäderförsedd anordning gör tilt- och 
teleskopanordningen m

Måttet på det övre axelhuset är 45mm. 

uppåt. Låsningsfunktionen (figur 49) är löst med hjälp av en hävstångsmekanism.
En fjäder gör att hävstången hela tiden är i spänt läge. I nedänden av hävstången 
sitter en bromskloss som ligger emot det nedre axelhuset och därmed låser 
teleskopen. 

juk. 

Figur 48: Fixering i radiell led 

Figur 49: Låsningsfunktionen 
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10.1.2 Konkurrenter 

Det finns många tillverkare av rattstänger. Nedan visas ett urval av dessa upp som 

  

är Kongsbergs största konkurrenter (figur 50, 51, 52).  

Figur 50: New Holland 

Figur 52: John Deere 

Figur 51: Fendt 
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10.1.3 Funktionella krav 

• Enhetens ändstopp ska motstå minst 1000N i axiell led. 

• Enhetens låsmekanism ska klara minst 700N axiell led. 

• Enheten ska klara ett vridmoment av 300Nm vid tiltpunkten. 

• Enheten ska klara ett vridmoment på 250Nm vid full teleskopering. 

• Enhetens justerlängd ska vara minst 85mm. 

• Enhetens totala längd ska vara så kort som möjligt. 

• Enhetens ytterdiameter ska vara Ø45mm. 

• Frigöring av teleskop med spak eller wire. 

• Undvik toleranskänsliga lösningar. 

10.1.4 Icke-funktionella krav 

Produkten ska vara så billig som möjligt. 

10.1.5 Krav på användargränssnitt 

Produkten ska integreras i Kongsberg Power Product Systems modulsystem för 
ställbara rattstänger. 

10.1.6 Leveransvillkor 

Projektet ska vara klart den 15 maj, 2009. Då ska ett färdigt koncept, presentation 
av produkten samt en rapport vara klar. 
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Originalversion upprättad  Spec. godkänd av Marcus Lundberg 

2009-02-12  Marcus Lundberg 

 

Projektgrupp  Uppdragsgivare 

Kongsberg  Kongsberg Power Product Systems 
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10.2 Tidsplan 

 

 

Figur 53: Tidsplan 

Beskrivning av tidsplan 

Den produktutvecklingsmetod som valts har sin grund i boken The Mechanical 
Design Process av David G. Ullman. Boken har använt i kursen, 
Produktutveckling med Industriell Design vid Jönköpings Tekniska Högskola. 
Nedan beskrivs de olika stegen i tidsplanen (figur 53). 

Under uppstartsfasen tas den första kontakten med uppdragsgivaren, Kongsberg. 
Examensarbetet specificeras och underlag för beskrivning av examensarbetet ges. 
Beskrivningen, som en del i anmälan av examensarbete, skickas därefter till 
kursansvarig för behandling och tilldelning av handledare.  

Vid handledarmöte 1 diskuteras preliminär projektplan samt beskrivning av 
examensarbetet med handledaren från skolan. Projektplanen förfinas för att ligga 
till grund för en planeringsrapport där examensarbetets struktur beskrivs med 
mål/syfte, avgränsningar, tillvägagångssätt och tidsplan. 

För att skaffa mer kunskap kring uppdragsgivarens och deras konkurrenters 
nuvarande produkter utförs en produktanalys på anläggningen i Ljungsarp.  
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En första konceptgenereringsfas krävs för att komma med förslag på flertalet 
principer som löser problemet i fråga. Därefter sker en sållning då de bästa 
koncepten väljs ut för vidareutveckling. 

Vid en andra konceptgenerering utvecklas de kvarvarande koncepten för att 
komma med mer konkreta och detaljerade förslag. Ytterligare en sållning 
genomförs som resulterar i ett slutgiltigt koncept. 

Det valda konceptets konstruktion utvecklas ytterligare under konstruktionsfasen 
för att ligga till grund för en framtida prototypframtagning. Tid avsätts för att 
färdigställa rapporten och redovisningsunderlag tas fram. I mån av tid tillverkas en 
prototyp. 

Muntlig redovisningen av examensarbetet sker vid två tillfällen, ett hos Kongsberg 
i Ljungsarp och ett på Tekniska Högskolan i Jönköping. Vid Kongsberg hålls ett 
föredrag på svenska med en PowerPoint presentation på engelska. Vid Tekniska 
Högskolan hålls en presentation av examensarbetet följt av en opponering. 
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10.3 Produktanalys 
För att kartlägga Kongsberg och deras konkurrenters olika typer av rattstänger har 
en produktanalys av sju olika rattstänger genomförts. Bland dessa sju finns fyra 
konkurrenter till Kongsberg och tre av deras egna produkter. Analysen gjordes på 
Kongsbergs anläggning i Ljungsarp onsdagen den 11 februari.  

Nedan presenteras den checklista som följdes vid analys av rattstängerna (svaren 
redovisas i löpande text): 

• Vad har modellen för typ av teleskopfunktion (över eller under 
tiltpunkten)? 

• Hur är teleskopfunktionen fixerad i radiell led? 

• Hur fungerar låsfunktionen till teleskopen(/tilten)? 

• Hur frigörs teleskop(/tilt)? 

• Vilken är den maximala teleskoplängden? 

• Vad har det övre axelhuset för toppmått? 

De modeller som undersökts är (modell, eventuell tillverkare): 

1. John Deere 2008, Fuji Autotech AB 

2. John Deere 1996, Fuji Autotech AB 

3. Prototyp, Kongsberg Power Product Systems 

4. New Holland 

5. Fendt 

6. Modell TT1G, Kongsberg Power Product Systems  

7. Modell TT3G, Kongsberg Power Product Systems 

  

78 



Bilaga 3 

10.3.1 John Deere 2008, Fuji Autotech AB 

Den senaste modellen (figur 54) av rattstång som Fuji Autotech har tillverkat är 
från 2008. Den används bland annat i John Deeres traktormodeller från 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen har en teleskopfunktion som sitter över tiltpunkten vilket medger en 
mer ergonomisk arbetsställning för användaren än med en rattstång med nedre 
teleskopfunktion. 

Teleskopfunktionen är en mycket smart och unik lösning. En fjäder är placerad i 
axelhuset vilket medger en mjuk och enkel teleskopering (figur 55). Fjädern är 
fixerad i axelhuset på ett rör. I röret ryms axeln som har en typ av splines, liknande 
de som används till Kongsbergs rattstänger.  

Figur 54: John Deere 2008 

Figur 55: Teleskopfunktion med fjäderhjälp 
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För att medge rotation finns två kullager. Ett i den övre rörliga delen och en i den 
undre fixerade delen. Fjädern trycker inte mot något av lagren utan mot en plåt 
som skiljer fjäder från hjullager. 

Den övre delen är större än den undre fixerade delen och glider över densamma. 
Den styrs med hjälp av en styrbult på vardera sidan av överdelen som glider i ett 
spår på underdelen (figur 56). 

Låsningen av teleskopen är en mycket enkel lösning. Det övre röret har en skåra 
och är gjort av ett flexibelt material som har en viss fjädring. Frigöring och låsning 
sker med hjälp av en skruv som klämmer åt det övre röret åt mot det undre    
(figur 57).  

Figur 56: Fixering i radiell led 

Figur 57: Låsfunktion 
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Teleskop och tilt frigörs vid två olika punkter. Tiltfunktionen underlättas med 
hjälp av en gasfjäder som även fungerar som låsning.  

Den maximala teleskoplängden är 89,5mm. Det övre måttet på axelhuset är 
56,1mm. 

10.3.2 John Deere 1996, Fuji Autotech AB 

Det fanns ytterligare en modell (figur 58) av rattstång från Fuji Autotech som 
sitter i äldre modeller av John Deere traktorer. Modellen har en övre 
teleskopfunktion, precis som 2008 års modell. 

 

Teleskopfunktionen f rida vredet som finns i mitten av 
tten (figur 59). Vredet är fäst vid en axel som är gängad i botten och på den 

tter. När vredet skruvas åt drar konan snett och 

rigörs och låses genom att v
ra
gängan sitter det en konformad mu
låser axeln som inte kan skjutas in eller ut.  

 

Figur 58: John Deere 1996 
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ågon fixering i radiell led är inte nödvändig då låsningen sitter på axeln. 

vid 

r 

 

N

Tilt och fjäder frigörs med två olika spakar. En gasfjäder som är monterad 
tilten medger en mjuk tiltrörelse samtidigt som den fungerar som en låsning.  

Teleskoplängden för den här modellen är 89mm vilket är mycket bra. Dock ge
själva konstruktionen med en så klen axel en känsla av att den inte är tillräckligt 
robust. Måttet på det övre axelhuset är 45mm. 

  

Figur 59: Vred för frigöring 
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10.3.3 Prototyp, Kongsberg Power Product Systems 

Nedan visas en av Kongsbergs tidiga prototyper (figur 60). Den har en 
teleskopfunktion som är placerad nedanför tiltpunkten.  

Teleskop- och tiltanordningen är utformad som en extern del som sitter utanpå 
axelrören och är inte integrerade i rören på samma vis som hos bland annat John 
Deeres modeller. Denna externa del utgör fixeringen i radiell led. 
Teleskopanordningen utgörs alltså av två axelrör, varav det undre är det som 
justeras och glider i spåren på den externa delen. Det övre röret är sammanfogat 
med den externa teleskopanordningen.  

Figur 60: Kongsberg, prototyp 
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Teleskopfunktionen frigörs genom att dra spaken på rattstången 90˚ medurs (figur 
61). När sedan spaken dras tillbaka igen kläms lager ihop i spåret och teleskopen 
låses. Axelöverföringen sker på samma sätt som hos de flesta modeller på 
marknaden med splines. 

Den sammanlagda teleskoplängden är 76,2mm vilket enkelt skulle kunna göras 
längre om spåren var längre. Det som är genomgående för Kongsbergs modeller 
och så även denna är att tilt och teleskop frigörs och låses med en och samma spak.  

Figur 61: Teleskopfunktionen 

Tiltfunktionen underlättas av en gasfjäder som ger en mjuk och fin tiltrörelse. 
Måttet på det övre axelhuset är 45mm. 
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10.3.4 New Holland  

Nästa rattstång som undersöktes var en som sitter i New Hollands traktorer    
(figur 62). 

 

Figur 62: New Holland 

Modellen har en övre teleskopfunktion utgörs av två axelrör och en extern del med 
spår, likande den konstruktion Kongsbergs prototyp. Det övre axelröret glider i ett 
spår som finns på den externa delen av rattstången vilket tillsammans utgör 
teleskopfunktionen. Den externa delen sätts fast i fordonet och utgör då fixeringen 
i radiell led. 

Tilt och teleskop frigörs och låses med samma spak (figur 63). Låsningsfunktionen 
fungerar på samma vis som Kongsbergs prototyp. En packning klämmer åt i spåret 
och låser teleskop och tilt. Den sammanlagda teleskoplängden är 89,7mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 63: Spak för låsning av teleskop och tilt 

 

En vertikal fjäder som sitter fäst mellan axelhuset och infästningsplåten medger en 
mjuk och fin tiltrörelse. Måttet på det övre axelhuset är 40mm.  
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10.3.5 Fendt 

Den här modellen sitter i det tyska företaget Fendts traktorer (figur 64). Modellen 
har en övre teleskopfunktion och är något mer avancerad än de övriga. Den har en 
hydraulisk låsning av både tilt och teleskop. Fixeringen i radiell led sker med en 
bult på axelröret som glider i ett spår på den runda hydrauliska anordningen. 

Figur 64: Fendt 

 

Den runda hydrauliska tilt- (figur 65) och teleskopanordningen glider på axelhuset 
och kläms åt med hjälp av hydrauliken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 65: Tilt- och teleskopanordningen 

 

Båda funktionerna frigörs med samma spak. Infästningen sitter på den runda 
anordningen på bilden. Denna sitter fast i traktorn och därmed tiltas hela stången. 
Den maximala teleskoplängden är 73,6mm.  

För att teleskopering ska vara möjlig är den nedre delen av axeln splines. Måttet på 
den övre delen av axelhuset är 44mm.  
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10.3.6 Modell TT1G, Kongsberg Power Product Systems 

TT1G är den första modellen av rattstång som tillverkats av Kongsberg (figur 66). 
Den har en nedre teleskopfunktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teleskopfunktionen utgår från det nedre axelhuset som är fixerat i skalet på 
rattstången. En skruv som sitter på det nedre axelhuset är fixerat i ett spår på skalet 
(figur 67). Detta medger ingen rotation i radiell led av huset vid teleskopering. 
Teleskopet frigörs genom att spaken som sitter på rattstången dras uppåt.  

Figur 66: Kongsberg, modell TT1G 

Figur 67: Fixeringen i radiell led 

 

Låsningen är en typ av bromsring som sitter runt hela nedre axelhuset. När 
anordningen är låst sitter en metallcylinder och trycker på ringen som då låser 
teleskopen. Plåten som sitter mellan de två cylindrarna är tjockare i ytteränden 
vilket gör att det blir en typ av kilfunktion (figur 68). Vid frigöring trycks plåten 
ner och vilket gör att ytan mellan cylindrarna blir mindre och teleskopen frigörs. 
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Figur 68: Låsningsfunktion 

 

Glidlager som sitter på det nedre axelhuset medger en mjuk teleskoprörelse. Den 
sammanlagda teleskoplängden är 80,8mm. 

Tilt och teleskop frigörs med samma spak. En fjäderförsedd tilt medger en mjuk 
tiltrörelse. Måttet på det övre axelhuset är 50mm. 
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10.3.7 Modell TT3G, Kongsberg Power Product Systems 

Kongsbergs senaste modell av rattstång TT3G, har en nedre teleskopfunktion 
(figur 69). Skalet på rattstången är tillverkat i aluminiumlegeringen AlSi9Cu3(Fe). 

 

Teleskopfunktionen utgår från det nedre axelröret och är fixerad i radiell led i 
skalet på rattstången (figur 70). Fixeringen är gjord med två skruvar som är 
belagda med gummi. Dessa löper i två spår i skalet. För att minska glapprisken 
finns även två plastringar som gör axelhuset stabilt. 

Figur 69:Kongsberg, modell TT3G 

Figur 70: Fixering i radiell led 



Bilaga 3 

90 

Frigöringen av teleskopen sker genom att spaken som sitter på rattstången dras
uppåt. Låsningsfunktionen (figur 71) är löst med hjälp av en hävstångsmeka
En fjäder gör att hävstången hela tiden är i spänt läge. Alltså är anordningen hela 

I nedänden av hävstången sitter en bromskloss (figur

 
nism. 

tiden låst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 72) som ligger emot det 

 

Den sammanlagda teleskoplängden är 85mm. Tilten frigörs med samma spak som 
teleskopen. En fjäderförsedd anordning gör tilt- och teleskopanordningen mjuk. 
Måttet på det övre axelhuset är 45mm 

 

Figur 71: Låsfunktionen 

nedre axelröret vilket låser teleskopen.  

Figur 72: Bromsklossen 



Bilaga 4 

91 

10.4 Beräkningar [7][8] 
För att få e
sammankop

n bild av hur de olika delarna som ska dimensioneras är 
plade inleds beräkningsavsnittet med en beskrivning av hela 

produkten. Därefter kommer beräkningarna utföras på var och en av delarna. 
Dessa förtydligas med en bild av komponenten samt en mekanisk modell följt av 
beräkningarna. 

10.4.1 Produkten 

Produktens olika delar har dimensionerats med utgångspunkt från 
kravspecifikationen. I figur 73 nedan beskrivs produktens ingående delar. 

 

 

 Hävarm                 Spak för frigöring 

       Broms 

                Tryckfjäder 

 

 

10.4.2 Bromsbelägg 

Det första steget är att räkna ut vilken kraft som måste appliceras på bromsklossen 
(figur 74) för att teleskoplåsningen ska klara den givna kraften på 700N som 
preciserats i kravspecifikationen. 

Givna värden 

Friktionskoefficient för bromsklossen, µ B=0,4 

Axiell kraft på bromsklossen, FA=700N 

            F1 

 

              FA 

  

 

 

 

 

 

Figur 74: Bromsklossen med mekanisk modell 

Figur 73: Produktens ingående delar 
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Sökt 

Vilken kraft, F1, måste appliceras på bromsklossen för att den ska kl
kraften, FA? 

Beräkning 

ara den axiella 

700
0,4 1750 2000 med en säkerhetsmarginal på 15%  

Hävarm 

ör att den uträknade kraften ovan ska kunna appliceras på bromsklossen måste 
a korrekt dimensionerad. 

m ska appliceras på bromsklossen, F1=2000N 

    F           F  

Vilka mått ska A och B för hävarmen ha? 

Vilken kraft, F2, ska appliceras på hävarmen? 

 

Resultat 

En kraft, F1=2000N ska appliceras på bromsklossen. 

10.4.3 

F
hävarmen (figur 75) var

Givna värden 

Kraften so

 

 

 

 

1 2

        A                    B 

 

Sökt 

 

 

 

 

Figur 75: Hävarmen med mekanisk modell 
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Beräkning 

0mm, 
Några givna värden för måtten A och B finns inte. Därför bestäms dessa mått för 
att få en lämplig kraft som ska appliceras på hävarmen. Måtten sätts till: A=1
B= 11 6mm. 

 

2000
10

116 172,4  

 Resultat

En fjäder som ger kraften, F2=172N ska appliceras 116mm från momentpunkten. 

10.4.4 Fjäder 

) användas som klarar kraften F2, 
as på hävarmen. 

raft som tryckfjädern ska ge när den är i aktivt läge, F2=172,4N 

Fjäderns obelastade längd, L0=max 35mm 

Fjäderns ytterdiameter, Dh=max 20mm 

Fjäderterminologi[6] 

 

              Fn 

                sn 

        Dy 

i 

                 Ln 

i= Innerdiameter i mm. 

y= Ytterdiameter i mm. 

o= Obelastad längd i mm. 

= Fjäderkonstant i N/mm. 

n= Maxbelastning i Newton vid sn. 

Enligt konstruktionen ska en tryckfjäder (figur 76
som ska applicer

Givna värden 

K

 

 

 

        Lo D

 

 

 

 

 

D

D

L

c

F

Figur 76: Tryckfjäder 
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sn= Max fjädringsdjup i mm vid Fn(innebär förkortad livslängd ). 

Beräkning av fjäderkraften vid e p: 

Ff=Fjäderkraften i N

gsdjupet i 

Tryckfjäder av typen cylindrisk skruvfjäder som klarar de givna värdena. 

fors AB:s fjäderkatalog[6]. Fjädern har 
: 6159. Information om fjäderns egenskaper följer: 

n=14,6mm 

jädern ger e  kraft, F2=172,4N då den är sammanpressad till en längd av, 
1=21,3mm: 

Ln= Maxbelastad längd i mm. 

 

tt sd

F s c 

ewton. 

mm. 

givet fjädring ju

sf=Fjädrin

Sökt 

Resultat 

Vi har valt en tryckfjäder som är dimensionerad enligt DIN 2098. Det är en 
standardfjäder som valts från Lesjö
artikelnummer

Di=13,5mm 

L0=27,5mm 

c=27,8 

sn=12,9mm 

L

F n
L

27,5 27,8
172,4

21,3  

ör att låsningen ska frigöras måste häv  77) tryckas ner med hjälp av 
n spak (figur 78). Spaken dimensioneras så att frigöringskraften blir maximalt 

50N. I beräkningen har undantag gjorts från friktionskraften. 

För att teleskopen ska frigöras måste kraften på bromsklossen tas bort vilket 
etyder att hä s runt momentpunkten. Om undantag 
örs från att  och hävarm ”fjädrar” behöver den sträckan i 

gen utgås från att sträckan som hävarmen 
lossen är 0,5mm. Fjädern appliceras som visas i tidigare 

10.4.5 Spak för frigöring 

F armen (figur
e

Givna värden 

b varmen måste roteras motsol
materialet i bromsklossg

praktiken inte vara så stor. I beräknin
behöver lyftas från bromsk
beräkning. 
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A=10mm 

B=116mm 

D=0,5mm 

E 

gskraften, Ffri=max 50N (helst så liten som möjligt) 

11mm (antaget värde) 

 

n 

gsspaken ha för att trycka ner hävarmen sträcka E 
ed den givna frigöringskraften? 

 

 

    

  D 

           A         B 

 

Frigörin

Sträckan, H=

 

 

  Ffri         Ff 

             G    H 

 

Sökt 

Hur mycket ska hävarmen tryckas ner, sträcka E, för att frigöra bromsklossen frå
sin anläggningsyta? 

Vilka dimensioner ska frigörin
m

 

 

Figur 77: Hävarmen 

Figur 78: Spak för frigöring 



Bilaga 4 

96 

Beräkning 

Lika förhållande mellan måtten på båda sidor mome er ekvationen: ntpunkten g

 

0,5 116
10 5,8  

 

Med värdena från ekvationerna ovan kan frigöringsspaken dimensioneras. 

 

50
172,4

11 37,9  

 

Frigörings  minst 3spaken ska vara 7,9mm lång, men den sätts till 80mm(G2) med 
hänsyn till friktionen som uppstår mellan huvudet på spaken och hävarmens 
o ; som krävs för att frigöra låsningen med en 80mm lång spak 
lir: 
vansida. Kraften, Ffri2

b

172,4
11
80 23,7  

 

Med några mått givna kan huvudet till frigöringsspakens huvuddimensioner 
bestämmas. Då hävarmen ska tryckas ner sträckan, E=5mm, måste dimensionerna 
H och I dimensioneras utifrån detta. 

α 

          I 

    G2                H         r J 

 

11 5  6  

Det gör inget om I är mindre än 6mm. Detta betyder i praktiken att spakytan inte 
gger emot hävarmsytan då låsningsfunktionen är låst. 

at 

 

 

 

 

 

li

Result

Hävarmen ska tryckas ner, E=5mm för att bromsklossen skall lossa från 
anläggningsytan. 
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Dimensionerna på spaken kan ses nedan.

I=max 6mm 

Radie J>0 (för att få en

Vinkeln α <90˚ (för at äge) 

mm] 

  

  

 

e givna dimension aft, Ffri=23,7N. 

ingar vara korr t d av kontaktytan får 
diameterskillnaden t värde. 

Terminologi[5] 

yrålådseffekten (fig änniskor någon 

m kan ses i figuren ovan påverkas av en kraft som verkar någonstans på 

1 2 a 
a samma, dessutom antas ett moment, M. 

 

G2=80mm 

H=11mm 

 mjuk spakrörelse)

t frigöringsspaken skall stanna i aktivt l

 

     [

          <90˚ 

       6 

1

  

   80                1          r>0 

erna på frigöringsspaken ger en frigöringskrD

10.4.6 Byrålådseffekten 

För att undvika byrålådseffekt i teleskoplösningen måste rören med tillhörande 
bussn ek imensionerade. Beroende på längden 

mellan de båda rören inte understiga ett viss

ur 79) är ett känt fenomen som de flesta mB
gång råkat ut för. För att få en uppfattning om hur den fungerar följer en kort 
beskrivning, samt en härledning till den ekvation som är intressant för oss.  

Lådan so
sträckan l. Vid hörnen uppstår normalkrafter (N1 och N2) vilka i sin tur ger 
upphov till friktionskrafter (F  och F ). Friktionskoefficienten vid de båd
kontaktytorna antas var

 

Figur 79: Byrålådseffekten 
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Jämviktsekvationer: 

0 

0 

vation: 

0 

Dessa ekvationer ger:

2
 

Momentek

Friktionsekvationer: 

 

 

2  

Av denna ekvation fås: 

2  

Om den sistnämnda ekvationen uppfylls så är inte resultatet något 

 

           yttre rör 

 

 

 

                b 

 

 

 

  O45 

 

                    l1 

  l=O45,3 

anmärkningsvärt och det kan bortses från byrålådseffekten. Det är den som är 
intressant och med hjälp av den kan en beräkning göras för hur lång kontaktytan 
måste vara i förhållande till diameterskillnaden mellan de båda rören. 

Givna värden 

    [mm] 

            inre rör 
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Bilden ovan visar ett tvärsnitt av vår teleskopmodell. Den är inte i rätt skala, detta
grundat på att det ska gå att se den lilla skillnad på 0,3mm som skiljer de båd
rören åt. Det inre röret har en ytterdiameter av 45mm och bussningarna so
ligger emot har en innerdiameter av 45,3mm. 

 
a 

m 

ör att formeln ska kunna användas, som blev resultatet av härledningen tidigare, 
uppskattas. F t oefficienten är hämtad från boken 
-serien av E nte att hitta något exakt 

värde, därför har ett maxvärde u  l1 kan inte räknas ut, därför 
har ett värde uppskattats till den illnaden i diameter mellan de 
båda rören är liten har l1 approximerats till skillnaden mellan dessa. 

9], µ=ma

Diameter b

Sträckan, l1=0,3 

Hur lång måste sträckan, b vara för ka uppstå byrålådseffekt? 

Beräkning 

an, b anv om blev resultatet av härledningen 
ovan: 

F
behöver vissa värden 
Materiallära-Karlebo

rik ionsk
 

t
a

rik Ullman. Det gick i
ppskatta s. Sträckan
na konst nt. Då sk

x. 0,15 Friktionskoefficienten[

ussning, l=45,3 

Sökt 

att det inte  s

För att räkna ut sträck änds olikheten s

2  

 

0,1 0,3  

tterrör där 
an bussningarna är 6,7mm. 

2
5 45,3 2

6,7  

Resultat 

För att undvika byrålådseffekt på ett innerör med diameter 45mm, ett ytterrör 
med diameter 45,3mm och en friktionskoefficient på 0,15, krävs ett y
avståndet mell
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10.4.7 Yttryck bussningar 

t bussning ka klara det yttryc som kan uppstå då rattstången belastas 
på ratten, mås dess storlek och 

vståndet mellan dem bestämmas. 

å rör som gör 

             c=300 

              d 

  O45 

    NCB l=O45,3 

 

Värdena erhållna från Kongsberg

För att en vuxen person ska ts kraften, FC=1000N  

Avstånd från rörslut till ratt

Diameter bussning, l=45,3m

koefficienten[9], µ=max. 0

För at arna s k 
till exempel genom att en person hänger sig te 

 ut

a

Givna värden 

Figuren nedan visar en förenklad modell av de tv
teleskopfunktionen. 

                FC  [mm] 

            inre rör 

    

       NCA 

           yttre rör               FCA 

 

 

 

   

 

 

 

             FCB

 

 

 följer nedan. 

g   kunna hänga si  i ratten sät

en, c=30 m

m  

0m   

,15 Friktions

Maximalt yttryck för bussning, σ=200N/mm2  

Tjocklek på den bussning (figur 80) som används i Kongsbergs modell TT3G, 
t=10mm  
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F sigur 80: Bus ning med tjocklek 10mm 

larar bussningarna det yttryck som uppstår om det finns ett givet värden på 

eräkning 

kningen måste en del teori kring yttryck (figur 81) 
largöras. 

               FCA ,FCB 

rkar på bussningarna är jämnt fördelad och verkar 
ften har riktning enligt figur 81. 

Kontaktarean som kraften verkar på blir då tjockleken på bussningen multiplicerat 

 

 

 

 

Sökt 

K
sträckan, d? 

B

För att kunna utföra berä
k

 

 

 

 

  

 

 

            l=O45,3mm 

 

 

Ett antagande att kraften som ve
på halva bussningens diameter görs. Kra

med den projicerade ytan (diameter l). 

10 45,3 453  

 

Figur 81: Yttryck hos bussning 
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Från den mekaniska modellen som tidigare beskrivits kan följande ekvationer fås. 

Jämviktsekvation: 

0 

Momentekvation: 

 

 

Det värde på sträckan mellan bussningarna som använts är, d=70mm. Detta värde 
grundas i att låsningsmekanismen måste få plats mellan bussningarna.                
Då friktionen mellan rör och bussning är liten bortses från kraften NCB. 

k på krafterna FCA,FCB blir då: 
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Storle

70
1000 300

4285,7  

1000 4285,7 5285,7  

CA: 

 

Yttrycket som uppstår kan då beräknas med den största av krafterna ovan, F

5285,7
453 11,7 /  

ck som bussningarna klarar är, σ=200N/mm2, kommer de klara de 
rafter som uppstår. 

σ=200N/mm2 > σA=11,7N/mm2 

esultat 

 bussningarna på 70mm kommer de klara det yttryck som 
ppstår. 

 på något sätt exakta utan endast 

ningen 

 

 

Då det yttry
k

 

R

Med ett avstånd mellan
u

De beräkningar som gjorts är inte
överslagsberäkningar. En detaljerad analys av kontakttrycket mellan bussningar 
och rör är mycket komplicerad. Då marginalen mellan det tryck som buss
utsätts för och det tryck den klarar av är så stor görs en bedömning att det inte är 
någon fara för deforma o  v s .ti n a  de sa  
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10.5 Ritningar 
 

  

Ritning 1: Undre rörhus 
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Ritning 2: Övre rörhus 
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Ritning 3: Axelrör 
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Ritning 4: Hävarm 
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Ritning 5: Frigöringsspak 
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Ritning 6: Sammanställningsritning 1 
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Ritning 7: Sammanställningsritning 2 
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Ritning 8: Sammanställningsritning 3 
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Ritning 9: Sammanställningsritning 4 
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