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Sammanfattning 

Detta arbete innefattar nyutveckling av en maskin till företaget Meva. Maskinen ska kunna 

montera distanser i plåtar som är en viktig del i en viss typ av vattenreningsmaskin. 

Vattenreningsmaskinerna som berörs av detta arbete är två lamellseparatorer. En 

lamellseparator används för att skilja vattnet från större skräp för att det inte ska följa med till 

känsligare delar av vattenreningen. Idag sker monteringen av distanserna manuellt vilket 

medför höga arbetskostnader. Det företaget vill undersöka är således hur en automatiserad 

monteringsprocess skulle kunna så ut. Syftet med detta arbete är att bidra till att minska 

arbetskostnader och ge en grund till projektet. För att uppnå önskat resultat används 

strukturerad produktutvecklingsmetodik från idé till koncept. Resultatet är ett konceptförslag 

där det ges förslag på lösningar, materialval och fortsatt arbete. Konceptet är en maskin som 

med hjälp av pneumatiska cylindrar och pneumatiska gripdon kan montera distanserna i 

plåtarna.  

 

Nyckelord: Produktutveckling, konstruktion, automatisering  
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Abstract 

This thesis is about development of a machine for a company called Meva. The machine is 

supposed to assemble plastic spacers in metal plates that are mounted in water treatment 

machines. The water treatment machines that are affected by this thesis are two lamella 

separators. A lamella separator is used to separate larger solid objects from the water to 

prevent the objects to get to the finer stages of water treatment. Today the assembling of 

spacers is made by hand and is therefore an expensive process. Therefore, the company wants 

to investigate how such an automated process could look like. The goal is that this machine 

will help to reduce some of the assembly costs and create a foundation for the project. To 

achieve wished results, structured product development methods from an idea to a finished 

concept are used. At the end of this thesis a concept is shown, solutions for materials are 

proposed and recommendations for continued work are given. The concept is a machine that 

with the help of pneumatic cylinders and pneumatic grippers can assemble the plastic spacers 

in the plates.  

 

Key words: Product development, design, automation 
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Förord 

Denna rapport är en del av ett examensarbete på 15 högskolepoäng som utfördes under 10 

veckor, våren 2016. Examensarbetet skrevs som avslutande del av två studenters 

maskiningenjörsstudier på Örebro universitet. 

Först och främst vill vi tacka Linus Jonsson, Magnus Torgin och Daniel Jansson på Nordic 

Water. Dels för att vi fick möjligheten att genomföra examenarbetet hos dem men framför allt 

för stort visat intresse och gott samarbete. 

Vi skulle även vilja tacka vår handledare, Bengt Åsberg på Örebro Universitet för all nedlagd 

tid att handleda detta examensarbete. 

Dessa 10 veckor har varit en mycket intressant period som varit mycket lärorik för oss. 

Fredrik Jansson & Christopher Weston 

6 juni 2016, Örebro universitet 
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1. Inledning 

1.1. Företaget 

Meva är ett dotterbolag till Nordic Water. Nordic Water och Meva specialiserar sig på att 

förse industrier och kommunala reningsverk med system för vattenrening av en mängd olika 

former. Företaget har kunder världen över och är i framkant inom sitt område. Produkterna är 

av stor variation och kan anpassas efter kundernas behov. Idag har Nordic Water sex 

produktfamiljer: DynaSand, DynaDisc, Zickert, Meva, Lamella och NCS. Inom dessa 

produktfamiljer så finns ett stort utbud av produkter av allt från sandfilter till 

lamellseparatorer. 

 

Företaget startades 1961 med hjälp av Axel Johnson institutet. Produkter utvecklades, 

patenterades och fördes till marknaden av Nordic Water. Idag har de sitt huvudkontor i Västra 

Frölunda i Göteborg, men har även kontor i Farsta, Mariestad, och Kungsbacka. 

Mevakontoret ligger i Mariestad där arbetet delvis har utförts.[1] 

1.2. Projektet 

Företaget vill ersätta ett manuellt monteringsförlopp med en automatisk eller halvautomatisk 

process. Examenensarbetet består i att kartlägga denna process i ett överskådligt flödesschema 

och sedan presentera ett lösningsförslag på två av delprocesserna i detta schema. Mer om 

vilka delar och avgränsningar som tas kan läsas senare i rapporten. Flödesschemat ska vara 

till hjälp för fortsatt arbete efter projektets avslut. Syftet med konstruktionen är bidra till 

minskad ledtid och arbetskostnad för hela monteringsförloppet. 

Vid projektets slut ska ett lösningsförslag som löser delprocessernas problematik redovisas på 

företaget. Redovisningen kommer att bestå av en Powerpoint samt CAD-modell för att 

visualisera ett koncept/designförslag. Tillverkningsunderlag och fullständiga 

hållfastighetsberäkningar kommer inte att tillhandahållas företaget. 

För att kunna ta fram en så bra lösning som möjligt ska känd produktutvecklingsmetodik samt 

relevant teori som hör till teknikområdet användas. 
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Bild  SEQ Bild \* ARABIC 1: Produkten 

RotoScreen  från Meva 

2. Bakgrund 

2.1 Problemet 

Företagets produkter som berörs av projektet är RotoScreen och MonoScreen. Dessa 

produkter används som grovfiltrering vid rening av vätskor. Maskinerna används bland annat 

för att skydda senare steg i reningen från skräp som kan skada utrustningen. I dessa produkter 

är trappformade plåtar monterade parallellt med varandra med ett visst avstånd mellan 

varandra likt galler. Detta för att fånga upp och föra bort skräp av olika storlek. I maskinerna 

rör sig plåtarna i plan i förhållande till varandra. Rörelsen är cirkulär vilket gör att de 

trappformade plåtarna succesivt lyfter upp skräpet steg för steg. När skräpet nått toppen 

forslas det bort med hjälp av en matarskruv. På detta sätt kan grovfiltrerat vatten flöda igenom 

gallret. I figuren nedan ses RotoScreen.[2,3]  

  

Figur 1: Lamellseparatorn RotoScreen med hänvisning till 

plåtarnas placering 
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I dessa plåtar är plastdistanser monterade. Hur dessa ser ut kan ses i figur 2, hur plåten ser ut i 

figur 3 och hur distanser sitter monterade i figur 4. Distanserna är av olika storlekar för olika 

mellanrum mellan plåtarna. Plastdistanserna är monterade från två håll och består av en hona 

och en hane. Idag monteras dessa manuellt och slås ihop med hjälp av en gummiklubba. Detta 

är den process som företaget vill automatisera eller halvautomatisera och är det som 

avhandlas i denna rapport. 

Plastdistanserna som slås samman är många till antalet och är således en arbetsbörda vid 

montering med hög arbetskostnad som följd. En maskin som är automatiserad kan ersätta 

arbetare och förkorta ledtiderna. Alternativt är en halvautomatisk maskin en lösning som 

bidrar till ett effektivare monteringsförlopp. 

Den manuella monteringen som den såg ut innan detta projekt medförde ett monotont arbete 

med onödiga belastningar på kroppen. Att automatisera eller halvautomatisera momentet 

bidrog till att minska påfrestningar på arbetare och på så sätt förbättra deras arbetsmiljö. Den 

manuella monteringen sågs även som ett slöseri, både ekonomiskt och med kompetens då 

överkvalificerad personal utförde arbetet.[4]  

 

Figur 2: Figuren visar plastdistanser av olika storlekar. Här kan även ses skillnaden 

mellan hona och hane och hur de passar i varandra. 
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Figur 4: Figuren visar plåten med distanser monterade. 

  

Figur 3: Figuren visar den trappformade plåten som 

monteras i lamellseparatorn. I plåten kan hål ses där 

distanserna ska monteras. 
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2.2 Avgränsningar 

Redan i ett tidigt skede har det tillsammans med företaget bestämts att avgränsa arbetet på den 

del av processen som är att centrera och pressa ihop plastdistanserna. Det har även bestämts 

att styrsystemet för denna mekanik inte kommer att ingå i uppgiften. Alltså har inte alla steg i 

processen behandlats. På grund av dessa avgränsningar var det därför tvunget att utgå från 

antagna förutsättningar. 

2.3 Teori 

Teknikområdet omfattar konstruktion, automatisering och produktutveckling. Konstruktion är 

ett brett område inom maskinteknik och kräver ofta kunskap inom bland annat 

maskinelement, produktutveckling samt material och dess begränsningar. Kunskap inom detta 

område har givits av tidigare kurser som produktutveckling, konstruktionsmaterial och 

tillverkningsteknik. Där kunskaper saknades fanns handledning av erfarna konstruktörer på 

både universitetet och Meva att tillgå. 

2.3.1 Maskinelement 

Maskinelement är ett viktigt område för att det i stort sett alla produkter ingår någon form av 

maskinelement. Med maskinelement menas allt från skruvar och kugghjul till kedjor och 

växlar. En kännedom om tillgängliga maskinelement är ett viktigt verktyg för ingenjören. K-

O Olsson skriver i sin bok Maskinelement, att ämnet i sin natur är ett analysämne, men att en 

konstruktör arbetar med både analys och syntes.[5] 

För att beskriva dessa ord nämns:  

● Analys: Så här ser maskinen ut – Hur fungerar den? 

● Syntes: Såhär vill jag att maskinen fungerar – Hur skall den se ut?  

 

I detta fall tillämpades ett syntestänkande i praktiken för att utveckla denna produkt. 

Kännedom om maskinelement innehas från en kurs i konstruktionsteknik och med hjälp av 

handledare som är erfarna konstruktörer.[5] 

På nästa sida följer förklaring på pneumatik och glidlager. Pneumatiska maskinelement och 

glidlager har använts i detta arbete. 
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Pneumatik 

Pneumatik är en teknik där komprimerad gas används för att utföra mekaniska rörelser.  

Pneumatik kommer från ordet “pneumn” som är det grekiska ordet för vind, vilket förklarar 

användandet av gas. Vanligtvis används luft i ett pneumatiskt system och är därför en väldigt 

säker och miljövänlig teknik. Pneumatik har många likheter med hydraulik där vätska(oftast 

olja) används istället för gas. Även om många tekniska likheter finns så skiljer sig dessa 

tekniker från varandra i dess egenskaper. Till exempel så kräver hydraulik ett slutet system 

medan luften i pneumatiska verktyg kan ventileras ut i omgivningen när den använts. 

Hydraulik kan dock generera mycket högre krafter än pneumatik och är lättare att kontrollera. 

Till fördel används pneumatik i trånga utrymmen och där stora krafter inte behövs. 

Komprimerad luft har också fördelen att det lätt kan användas av många maskiner samtidigt 

genom att lufttryck kan lagras och fördelas med ett distributionssystem. Ett axplock av 

pneumatiska maskinelement är tryckcylindrar, gripdon, givare och vakuumgeneratorer. I figur 

5 nedan visas hur ett vanligt pneumatiskt system kan se ut.[6] 

 

Figur 5: Schema över pneumatiskt system. luft tas in från vänster där den sedan komprimeras, kyls och förvaras. Denna 

komprimerade luft kan sedan styras med en kontrollventil som ses till höger om det streckade området. Med hjälp av ventilen 

ges kraft åt en tryckcylinder som kan ses längst till höger. Genom att ändra riktning på luftflödet genom ventilen kan 

tryckcylindern röra sig uppåt och nedåt. Systemet inom det streckade området kan användas för att styra flertalet maskiner 

som styrs av pneumatik.[7] 
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Glidlager 

När två föremål glider mot varandra är det ofta önskvärt att minska friktion och nötning 

mellan föremålen. Ett vanligt lager att då använda är glidlager. Det finns osmorda, smorda, 

fullfilmssmorda och hydrostatiska glidlager som passar för olika applikationer.  

Osmorda glidlager är det billigaste alternativet av glidlager och används ofta där det inte 

utsätts för stora belastningar. Det finns dock glidlager som klarar av stora belastningar. 

Fördelar med osmorda lager är just avsaknaden av smörjning då nedsmutsning och 

tillkommande kostnader för smörjmedel undviks. Osmorda glidlager tillverkas i material som 

nylon, glasfiberfylld teflon och bronsbaserad metall med inbäddat fast smörjmedel.[8]  

2.3.2 Produktutveckling 

Eftersom arbetet handlar om nyutveckling av produkt är process och metod för systematisk 

produktutveckling viktiga hörnstenar. Motiv till systematisk produktutveckling är att på ett så 

bra sätt som möjligt tillfredsställa kundens förväntningar och krav på produkten, såväl som att 

uppfylla arbetsgivarens förväntningar och krav. Dessa krav kan vara till exempel kort ledtid 

eller att förbrukningen av produktions- och utvecklingsresurser är så låga som möjligt. Det 

finns en stor variation av mer eller mindre systematiska metoder och arbetssätt inom detta 

område, men alla syftar till att uppnå motivet. Det är av denna anledning som 

produktutvecklingsmetodik används för att lösa detta problem. Det kan läsas mer om 

produktutvecklingsmetodik i kapitlet metod.[9] 

2.3.3 Materialegenskaper och fysikaliska fenomen 

Materialegenskaper är en aspekt som alla konstruktörer stöter på och måste handskas med i 

skapandet av nya produkter. Kunskap om området är nyckeln till att bli en bra konstruktör 

eller designer. I stora drag gäller det att förstå sig på vilket material som ska användas i vilken 

applikation. Faktorer som spelar stor roll på materialval kan vara att materialet ska appliceras 

där höga temperaturer uppstår, där krafter påverkar materialet eller där det finns risk för 

utmattning. Det är då också viktigt att veta hur material påverkas av omgivningen. Det kan 

handla om fenomen som till exempel friktion, utvidgning och utböjning.[10] 

Nedan följer en förklaring på ett ytskadefenomen som behandlats under arbetets gång.  

Nötning 

Nötning är ett ytskadefenomen som förknippas med materialavverkning och är något som 

uppstår på grund av friktion. Detta sker när två material glider mot varandra.  

Materialavverkningen kan visa sig som spånbildning och skjuvbrott men även vara på atomär 

nivå genom diffusion och kemisk upplösning.[11]  

Ytskadorna vid nötning sker ofta långsamt och uppstår i form av förändrad mikrostruktur och 

topografi. När ett material som rör sig i relation till ett annat mjukare material och repar detta 

så är detta en följd av en nötningsmekanism kallad abrasiv nötning.  Inom abrasiv nötning 

finns det två olika nötningsmekanismer: tvåkropparsabrasion och trekropparsabrasion.  När 

det talas om tvåkropparsabrasion menas det fallet där det som orsakar repan är en fast partikel 

av det hårdare materialets yta. Vid trekropparsabrasion är det istället en extern partikel som 

rör sig mellan de två materialen som orsakar repan.[11]   
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2.3.4 Automatisering 

 Projektet avser att automatisera eller halvautomatisera vilket gör att automatisering är ett 

område som är viktigt att ha kunskap om. Innebörden av automatisering är egentligen så 

enkelt som det låter, men anledningen till automatisering och dess för- och nackdelar är 

viktiga att ta i beaktning. Faktorer som ger anledning till att automatisera kan till exempel 

vara att minska arbetskostnad, sänka ledtider, öka användarsäkerhet och minska 

arbetsbelastningar. Fördelarna är många, men det finns fällor att gå i vid automatisering av 

processer. Det har visats att maskiner som har hög driftsäkerhet har högre tendens att 

användas och ge goda resultat. En maskin som krånglar ofta eller inte fungerar på ett 

användarvänligt sätt är lätt att lägga åt sidan och göra på det gamla sättet. Det är även viktigt 

att ta beaktning till vilken tillverkningsvolym som är aktuell. Är tillverkningsvolymen låg 

krävs det hög flexibilitet i maskinen då den kanske måste användas till flera olika 

produktmodeller. Krav och önskemål för maskinen som ska utvecklas grundar sig mycket i 

dessa faktorer och är därför en mycket viktig del att ha kunskap om.[12,13] 

2.3.5 Maskindirektiv 

Maskiner som utvecklas har alltid risken att vara farliga maskiner. Därför krävs kunskap om 

användarsäkerhet och hälsokrav. Denna kunskap finns att tillgå i ett direktiv kallat 

Maskindirektivet. I maskindirektivet står det vilka krav som måste följas för att maskinen ska 

få säljas fritt inom EU. Att följa kraven är lagstiftat genom arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

Det förutsätts att tillverkaren följer de standarder som direktivet ger för att produkten ska vara 

godkänd. Ett bevis på att maskinen är godkänd inom kraven för Maskindirektivet är en CE-

märkning.[14] 
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3. Metod 

Systematisk arbetsmetodik inom produktutveckling kommer att användas för att genomföra 

detta projekt. Samtliga metoder är i grunden tagna från boken Johannesson H, Persson J, 

Pettersson D. Produktutveckling, som ger många exempel på produktutvecklingsmetodik. För 

att metoderna ska passa detta specifika arbete har vissa metoder modifierats och delmoment 

har lagts till. Förklaring av varje steg i metodiken förklaras i detta kapitel. Metodiken som 

kommer användas är stegen nedan i den ordning de är skrivna. 

3.1 Förstudie 

Förstudien är en sammanfattning av förutsättningar och resurser att tillgå i arbetet. Den ligger 

till grund för arbetet och bestämmer arbetets framtida fortgång. I förstudien kommer det ingå 

en nulägesanalys och en analys av flödet för hela processen. Nulägesanalysen utförs för att 

kartlägga projektets förutsättningar och i ett senare skede kunna avgöra om resultatet ger en 

positiv verkan. Flödesanalysen utförs för att ge en tydlig bild över vad som ingår i processen 

och hur de ingående momenten samverkar. För att åstadkomma en fullgod flödesanalys bryts 

processen ner i mindre och mindre delprocesser tills en bra överskådlighet uppnås.[9] 

3.2  Produktspecifikation 

Företagets krav och önskemål kring produktens funktionella delar tas fram. Det ska också 

definieras vad produkten ska åstadkomma vid arbetets slut. En produktspecifikation är viktig 

för att ha mål att jobba mot.[9]  

3.3  Konceptgenerering 

Problemet bryts ner i delar för att se det komplexa problemet i mindre visualisebara 

beståndsdelar. Produktförslag ska tas fram med hjälp av kända produktutvecklingsmetoder 

och verktyg. Dessa förslag ska helst matcha produktspecifikationen, men det är här viktigt att 

ha ett öppet sinne så att kreativiteten inte försummas.[9] 

3.3.1 Brainstorming 

Den metod för att ta fram idéer som kommer användas främst är brainstorming. I dagligt tal 

kan metoden förknippas med idéframtagning i allmänhet, men är i själva verket en strikt och 

utprovad metod. Det är viktigt under brainstorming att inte vara kritisk mot nya idéer, 

eftersträva kvantitet och tänka utanför ramarna av vad som anses rimliga idéer. Att dela upp 

problemet i delproblem och kombinera olika lösningar är också något som kan utnyttjas i 

brainstorming.[9]  
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3.3.2 Direkt analogi 

Direkt analogi är en metod där man ser likheter mellan det i detta fall tekniska problemet och 

områden som kanske inte är tekniska. Det gäller i denna metod att hitta föremål eller fenomen 

som kan användas till andra ändamål än det de är avsett för.[9] 

3.3.3 Katalogmetoden 

Detta är en vanlig metod som används inom produktutveckling. Den går ut på att se vad andra 

har gjort för att lösa samma eller ett likartat problem. Det kan handla om att titta på vilken 

teknik som använts och se dess för och nackdelar, men det kan också handla om att få 

inspiration för design och utformning av en produkt.[9] 

3.4  Produktkoncept 

Här ska produktförslagen gallras i hänseende mot produktspecifikationen. Dåliga idéer som 

inte klarar kraven tas bort och idéer som passar mot krav och eventuellt önskemål tas vidare 

till nästa steg i utvecklingsprocessen.[9] 

3.5  Utvärdering/konceptval 

Produktkoncepten som tagit sig till denna nivå viktas mot varandra och ett vinnande förslag 

väljs. Kriterier och vikter tas fram tillsammans med företaget genom diskussion. Det vinnande 

konceptet ska vara det koncept som på bästa sätt når upp till produktspecifikationen. I detta 

skede ska även risker analyseras inför produktens layout.[9] 

3.6  Layoutkonstruktion 

En detaljerad layout på produktens komponenter ska i detta skede tas fram. Detta är ett viktigt 

steg för att få en överblick på produktens helhet innan produkten konstrueras i CAD. På detta 

sätt undviks nya eventuella problem att upptäckas senare i utvecklingsprocessen.[9]  

3.7  Detaljkonstruktion 

Produkten konstrueras med ingående detaljer i Computer Aided Design(CAD). Dessa kan 

bestå av nya konstruerade detaljer och/eller standardkomponenter.[9] 

3.8  Redovisning 

Resultatet redovisas på överenskommet sätt på företaget och på utsatt tid på universitet. 
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4. Resultat 

4.1  Nulägesanalys 

4.1.1 Tillverkning- och monteringsvolym av distanser 

Tillverkningsvolymen är angiven i antalet par per år, där ett par består av en hona och en 

hane. De är uppdelade i antal av de olika storlekarna av distanser som finns. 

● Distans 1 mm – 5000 st 

● Distans 2 mm – 15000 st 

● Distans 3 mm – 50000 st 

● Distans 5 mm – 10000 st 

● Distans 6 mm – 20000 st  

 

Sammanlagt tillverkas och monteras alltså 100 000 par distanser varje år. Räknat på 48 

arbetsveckor och 5 arbetsdagar monteras i genomsnitt 417 par varje dag.  

4.1.2 Monteringstid och kostnader 

Uppskattningar som gjorts av handledare Linus Jonsson är att det tar cirka 10 sekunder att 

utföra montering av ett par distanser. Räknat med 417 monterade distanspar varje dag läggs 

ungefär 70 minuter varje dag till att montera distanser. Utöver dessa beräkningar lägger 

arbetaren tid på att avbryta och sätta igång med ordinarie arbete samt ta sig till och från 

monteringsplatsen. Denna tid är inte uppmätt, utan är en ren uppskattning. Uppskattad tid är 

10-20 minuter beroende på arbetare och förutsättningar att sätta igång med montering. Den 

totala tiden kan då i sämsta fall uppskattas till 90 minuter per dag.  

Idag är det en legotillverkare som utför monteringsprocessen, och de debiterar 525 kr per 

timme. Räknat på 48 arbetsveckor ger det en årskostnad på 189 000 kr. Noga är att det än en 

gång noteras att monteringstiden är grovt uppskattad och påverkar summan. Summan kan 

främst användas för att skina ljus på dagens monteringskostnader eftersom det idag inte finns 

någon exakt bild av detta. 

4.1.1 Förutsättningar som givits av Meva 

 Ändring av distansernas geometri får inte utföras då ändring av gjutformarna till dessa 

inte är önskvärd. 

 Ändring av plåtarnas geometri får inte utföras då deras utformning är anpassad till 

övriga delar i maskinerna RotoScreen och MonoScreen. 
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4.2 Flödesschema 

Figur 6 visar ett flödesschema över hela processen från det att plastdistanser levereras till 

företaget, till dess att de är färdigmonterade i plåten. De två rödmarkerade stegen i schemat är 

de steg som kommer att behandlas i detta arbete.  

 

Figur 6: Figuren visar ett flödesschema över hela monteringsprocessen 
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4.3  Produktspecifikation 

Produktspecifikationen nedan har tagits fram tillsammans med handledare på Meva. 

Krav:  

● Maskinen ska kunna montera plastdistanser från två håll. 

● Maskinen ska kunna centrera plåtens hål på korrekt position i maskinen. 

● Centreringsfunktionen ska kunna centrera plåten som är placerad med 1 mm CC-

tolerans mot verktyget. 

● Maskinen ska uppfylla krav från Maskindirektivet angående säkerhet. 

 

Önskemål: 

● Maskinen ska vara enkel att använda. 

● Maskinen ska vara snabb på att utföra arbetet. 

● Maskinen ska vara billig att tillverka. 

● Maskinen ska ta så lite plats som möjligt. 

● Maskinen ska minska påfrestningar på kroppen(Såväl fysiska som psykiska). 

● Maskinen ska vara driftsäker. 
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4.4  Konceptgenerering 

Maskinens funktion delades upp i delfunktioner där olika lösningar kunde hittas. Dessa 

lösningar kombinerades sedan på olika sätt för att få olika produktkoncept. Dessa 

delfunktioner är:  

● Styra upp plåt eller verktyg inför montering av platsdistans 

● Mata in plastdistans i pressverktyget.  

● Pressa ihop distanser genom plåten. 

 

Följande text beskriver lösningar på dessa olika delfunktioner. Dessa är möjligtvis inte 

konkreta lösningar, utan kan vara olika sätt att utföra en delfunktion. 

4.4.1 Pressverktyg 

För att pressa ihop distanserna genom plåten togs dessa olika sätt fram: 

● Pressar i distans från två håll samtidigt: Två separata krafter utför rörelsen mot 

varandra.  

● Pressar i distanser med saxfunktion: En drivande kraft styr ett saxverk för att pressa 

ihop distanserna.  

● Pressar i distanser med en klämfunktion: Egentligen en variant av saxfunktionen.  

Kraften ansätts istället på den gripande delen av konstruktionen likt en häftapparat 

eller grilltång(direkt analogi). 

● Pressar en distans från ett håll först. Plåten vänds och den andra distansen pressas i 

från samma håll. 

 

Eftersom distanserna består av en hona och en hane, måste honan monteras genom plåten före 

hanen. Därför krävs individuella krafter från två håll. En kraft som först pressar i honan i 

plåten samt agerar mothåll, och därefter en motriktad kraft som pressar i hanen. Eftersom 

krafterna ska utföras individuellt så faller funktioner som sax- och klämfunktion bort.  

 

I detta skede undersöktes det även med hjälp av katalogmetoden vilka tekniker som är vanliga 

vid montering av små detaljer. Robotik, hydraulik, pneumatik och elektronik visade sig vara 

tekniker som ofta används för att utföra denna form av arbeten. Tidigt sågs de många 

fördelarna med pneumatiska komponenter och valdes därför att arbeta vidare med. 
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4.4.2 Styra upp plåt 

För att styra upp plåten eller verktyget kom följande lösningar fram:  

● Mekanisk tapp: En konisk formad tapp förs igenom hålet i plåten och styr på så sätt 

upp plåten för montering. 

● Visuell manuell inpassning: Plåten eller maskinen placeras på rätt ställe manuellt.  

● Optisk givare: En givare avgör när plåten eller maskinen är på rätt ställe.  

● Induktiv givare: En givare som känner av när maskinen befinner sig över ett hål eller 

över metall avgör om placeringen är korrekt. 

● Pneumatisk givare: En tryckluftstyrd givare känner av när maskinen och plåtens hål 

linjerar. 

 

Då toleransmått är mycket små behövs en mekanisk centrering för att ge exakt positionering. 

Tanken är att en mekanisk styrtapp ska kunna gå igenom plåten och centrera med 1 mm CC-

tolerans. Plåten låses i rätt position med hjälp av en extern låsanordning(mer om denna kan 

läsas på s.39). Tappen ska sedan gå tillbaka till ursprungsläget samtidigt som en distans 

placeras under tappen. Tappen ska sedan kunna användas igen för att pressa i distansen i 

plåten. Denna styrtapp kan ses i figur 7. 

  

  

Figur 7: Uppstyrning av plåt 
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4.4.3 Magasin 

För att mata in plastdistans i pressverktyg kom följande lösningar fram: 

● Revolvermagasin: Ett roterande magasin flyttar plastdistanser till det önskade 

området. 

● Cylindermagasin: Ett magasin där distanserna staplas och matas ovanifrån placerar 

distanser på det önskade området. 

● Sidomatat magasin: Ett magasin där distanserna ligger i rad med varandra och matas 

sidledes och på så vis placerar distanserna på det önskade området. 

● Plockarm: En roterande plockarm lägger distanser på det önskade området.  

● Roterande och plockande verktyg: Verktyget plockar distans, roterar 180 grader och 

monterar i plåten.  

 

Av dessa sågs många fördelar med sidomatat magasin. Att det matas från sidan gör att 

distanserna inte är i vägen för rörelsen som ska klämma ihop dem genom plåten. 

Utformningen på detta magasin kan vara ett T-spår som distanserna kan glida i. Det är 

gynnsamt med ett sådant magasin då det hindrar distanserna från att rotera och snedställa sig. 

Då sortering och rättvridning av distanser är en avgränsning är det även avgränsat hur 

distanserna kommer in i magasinet. Denna lösning kräver att pressverktyget går igenom 

magasinet vid monteringsfasen eller att magasinet avlägsnas innan distanserna tycks ihop. En 

grafisk beskrivning av detta magasin kan ses i figur 8.  

 

  

Figur 8: Sidomatat magasin med invändigt lopp i form av T-spår 
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För att minska ledtider eller onödiga rörelser så är det fördelaktigt om magasinet kan sitta 

kvar under monteringsfasen. Dessa lösningar kom fram för detta problem. 

Lösning 1 

Plastdistanserna matas i T-spåret ända fram till pressverktyget. Verktyget kan gå igenom 

magasinet för att centrera plåten samt pressa i en distans när en sådan finns i loppet. Figur 9 

beskriver hur magasinet kan se ut.  

När en distans ligger i loppet så behöver den styras upp och hållas fast tills dess att montering 

sker. I figur 9 skulle distansen falla ur loppet när gravitationen agerar nedåt. Detta problem 

skulle åtgärdas av ett styrspår som kan avlägsnas vid monteringsfasen. Dessa kan ses i figur 

10. Problemet med detta magasin är att det krävs olika magasin för olika storlekar på 

distanser. Det skulle alltså krävas omställning av maskinen vid byte av monteringsdetalj.  

  

Figur 9: Magasin med cylinderlopp 

Figur 10: Magasin med cylinderlopp och styrspår 
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Lösning 2 

För att ta slippa byta magasin vid byte av distansstorlek hade ett ställbart magasin varit 

fördelaktigt. Antingen om det är manuellt ställbart eller om det är automatiskt, kommer det 

vara snabbare och billigare än att byta magasin vid omställningar. Tanken är att takhöjden i 

magasinet är reglerbar. Antingen om det är fjäderbelastat nedåt eller om det är ställbart i 

höjdstorlekar 1-6 mm. Lösningen med styrspår kvarstår även i detta koncept. En visualisering 

av detta kan ses i figur 11. En fullständig lösning på detta lades ner efter många försök. 

 

Figur 11: Ställbart magasin 
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Lösning 3 

Två gripande delar håller fast distansen när den befinner sig i loppet. Båda avlägsnas vid 

montering. Dessa visas i figur 12 nedan.  

  

Figur 12: Magasin med dubbla styrspår 
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4.4.4 Mothåll vid montering 

Inför montering av distanser kommer styrspåren i magasinet att avlägsnas och distansen 

kommer att ha fri passage mot plåten. Distansen kommer alltså att ligga fritt i loppet utan 

mothåll. Detta skapar problem främst när en distans ska monteras uppifrån då distansen 

kommer att falla mot plåten när spåren avlägsnats. Detta kommer att åtgärdas med hjälp av en 

funktion på pressverktyget eller på magasinet. 

Lösning: mothåll 1  

Styrspår är fjäderbelastade så att de kan följa kolvens rörelse ner mot plåten. När distanserna 

är nära nog så avlägsnas styrspåren utåt och tillåter fullständig hoppressning. Notera att 

skissen i figur 13 är förenklad för att förklara principen.  

Figur 13: Fjäderbelastade styrspår 
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Lösning: mothåll 2 

Verktyget är vakuumsatt och suger distansen upp mot pressverktyget. Tack vare detta kan 

styrspåren avlägsnas vilket gör att kolven har fri passage att pressa ner distansen. Vakuumet 

är verksamt från den tidpunkt då distansen kommer in i loppet under styrtappen till dess att 

den är fullt monterad. Princip förklaras i figur 14. 

 

Figur 14: Vakumsatt cylinderlopp 
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Eftersom lösning 1 kommer att klämma styrspåret mellan distansen och plåten och att lösning 

2 anses smidigare att konstruera, så undersöks lösning 2 ytterligare och en prototyp tillverkas 

och testas. 

 Prototyp 1: Kolv med munstycke som ett genomgående cirkulärt hål.  

 Prototyp 2: Kolv med munstycke och en tapp likt prototyp 1 i mitten. Denna kolv är 

omsluten av cylinderhuset som sluter tätt kring distansen för att minska läckage av 

luft.  

 Prototyp 3: Kolv med munstycke och en tapp i mitten. Genomgående hål är här 

placerade runtom mellan tappen och cylinderhuset.  

Efter tester att ansluta vakuumpump med högt volymflöde till munstycket visar det sig att 

prototyp 3 är den som är bäst. Fördelarna är bland annat att styrtappen kan vara en solid tapp 

och den ger en lägre ljudvolym. Att tappen är solid kan vara viktigt då den kommer att 

utsättas för nötning vid uppstyrning av plåten. (Mer om nötningsfallet kan läsas under 

layoutkonstruktion, materialval)   

 

 

Figur 15: Prototyper med olika munstycken för sugfunktion. 
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När detta problem är löst kvarstår frågan hur styrspåret ska avlägsnas. 

Lösning: manöverbara styrspår 1  

Styrspåren avlägsnas med hjälp av mekanik. Verktygets rörelse är sammankopplad med 

rörelsen för styrspåren. Med detta menas att när verktyget går ner mot plåten avlägsnas 

styrspåren samtidigt.   

  

Figur 16: Mekanik avlägsnar styrspår 



 

2016-08-23 F Jansson, C Weston     31 (61) 

Lösning: manöverbara styrspår 2 

Styrspårens rörelse är skild från verktyget och avlägsnas med ett separat gripdon. Denna 

lösning ger en smidigare konstruktion och mindre slitagedelar. 

 

Figur 17: Gripdon avlägsnar styrspår 
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4.5  Produktkoncept 

Samtliga koncept visar en lösning på problemet. För att lättare se funktionen är endast halva 

maskinen uppritad. Med det menas att samma funktion appliceras på undersidan plåten. 

4.5.1 Koncept 1 

 Uppstyrning med hjälp av styrtapp. 

 Magasin T-spår, individuellt magasin för olika distanser. 

 Styrspår avlägsnas med hjälp av pneumatiskt gripdon. 

 Vakuumsatt verktyg håller distans på plats när styrspår avlägsnats.  

 Distanser pressas ihop av cylindriskt pneumatisk tryckcylinder. 

 

Figur 18: Koncept 1: Kombination av dellösningar som tagit sig till denna del av produktutvecklingen. Styrspåren avlägsnas 

med pneumatiskt gripdon innan kolven trycker distansen mot plåten.   

  



 

2016-08-23 F Jansson, C Weston     33 (61) 

4.5.2 Koncept 2 

 Uppstyrning med hjälp av styrtapp. 

 Magasin T-spår, individuellt magasin för olika distanser. 

 Styrspår avlägsnas mekaniskt när verktyget går ner mot plåten. 

 Vakuumsatt verktyg håller distans på plats när styrspår avlägsnats.  

 Distanser pressas ihop av cylindriskt pneumatisk tryckcylinder. 

 

Figur 19: Koncept 2: Kombination av dellösningar som tagit sig till denna del av produktutvecklingen. I detta koncept 

avlägsnas de styrpåren mekaniskt i samma rörelse som den tryckande kolven.  
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4.5.3 Koncept 3 

 Uppstyrning med hjälp av styrtapp. 

 Magasin T-spår, individuellt magasin för olika distanser. 

 Två styrspår avlägsnas med hjälp av pneumatiska gripdon. Två styrspår behövs för att 

låta verktyget gå igenom magasinet.  

 Vakuumsatt verktyg håller distans på plats när styrspår avlägsnats.  

 Distanser pressas ihop av cylindriskt pneumatisk tryckcylinder. 

 I kolven sitter en fjäderbelastad hylsa som sluter kring distansen vid montering.  

 

Figur 20: Koncept 3: Kombination av dellösningar som tagit sig till denna del av produktutvecklingen. Detta koncept skiljer 

sig från de andra genom att den tryckande kolven för hela verktyget genom magasinet. Istället för att magasinet omsluter 

distansen omsluter en fjäderbelastad hylsa. Denna lösning kräver att två pneumatiska gripdon avlägsnar styrspåren. 
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4.6 Utvärdering/konceptval 

4.6.1 Viktning av koncept 

I tabell 1 anges vikten av de krav och önskemål som ställs för produkten. Dessa kriterier sätts 

sedan in i tabell 2 där koncepten jämförs mot varandra. Tabell 2 anger hur väl konceptet 

uppnår kriteriet där t anger produkten av v och det aktuella kriteriets vikt.  

Tabell 1 Viktning av krav och önskemål 

Krav och önskemål Vikt (1-5, där 5 är av störst vikt) 

1: Maskinen ska kunna montera Plastdistanser 

från två håll. 

5 

2: Maskinen ska kunna centrera plåtens hål på 

korrekt position i maskinen. 

5 

3: Centreringsfunktionen ska kunna centrera 

plåten som är placerad med 1 mm CC-tolerans 

mot verktyget. 

5 

4: Maskinen ska uppfylla krav från 

Maskindirektivet angående säkerhet. 

5 

5: Maskinen ska vara driftsäker. 4 

6: Maskinen ska vara enkel att använda. 3 

7: Maskinen ska vara snabb att utföra arbetet. 4 

8: Maskinen ska vara billig att tillverka. 3 

9: Maskinen ska ta så lite plats som möjligt. 2 

10: Maskinen ska minska påfrestningar på 

kroppen(Såväl fysiska som psykiska). 

3 
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Tabell 2: Viktningsmatris: v anger hur väl konceptet uppnår kriteriet. Detta anges med en siffra mellan 1 och 5. Hur väl 

konceptet uppnår kriteriet multipliceras sedan med kriteriets vikt för att ge konceptets poäng t för respektive kriterie. Den 

totala poängen T kan ses under respektive koncept. Den ideala poängen Tmax är 195 och används för att se hur koncepten 

skiljer sig från en ideal lösning. 

Kriterium 
Konceptalternativ 

Ideal Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 

  Vikt v t v t v t v t 

Kriterie 1 5 5 25 5 25 5 25 5 25 

Kriterie 2 5 5 25 5 25 5 25 5 25 

Kriterie 3 5 5 25 5 25 5 25 5 25 

Kriterie 4 5 5 25 4 20 3 15 4 20 

Kriterie 5 4 5 20 5 20 5 20 4 16 

Kriterie 6 3 5 15 4 12 4 12 4 12 

Kriterie 7 4 5 20 4 16 4 16 4 16 

Kriterie 8 3 5 15 4 12 3 9 2 6 

Kriterie 9 2 5 10 4 8 3 6 3 6 

Kriterie 10 3 5 15 5 15 5 15 5 15 

T 195 (Tmax) 178 168 166 

T/Tmax 1.0 0,91 0,86 0,85 

Rangordning   1 2 3 

 

Poängsättningen i matrisen är baserad på diskussioner som skett kontinuerligt under 

utvecklingsprocessen. Viktningsmatrisen i tabell 2 visar att koncept 1 är det vinnande 

konceptet. Idéer har också diskuterats med handledare på företaget och handledare på 

universitetet och även där kommit fram till att koncept 1 är den bästa lösningen. Detta 

kommer att utvecklas ytterligare under nästa del av produktutvecklingsprocessen. Innan dess 

måste det fastställas vilka direktiv och lagkrav som ställs på denna typ av maskin. 

  



 

2016-08-23 F Jansson, C Weston     37 (61) 

4.6.2 Maskinsäkerhet 

Eftersom maskinen endast är en del i flödet för processen tas det bara hänsyn till de 

mekaniska säkerhetsriskerna i detta arbete. Hur övriga delar i processen löses kan ändra 

maskinens placering eller sätt att användas. I fortsatt arbete måste hänsyn tas till ytterligare 

riskkällor som till exempel styrsystem och buller. Med maskinen måste också en 

bruksanvisning tillhöra för att få användas och distribueras.[17] 

Konstruktionen kommer att bestå av flertalet rörliga maskindelar, vilket betyder att operatören 

kommer att utsättas för klämrisk. För att säkra dessa risker kommer skyddsanordning att 

konstrueras. Allmänna krav för skyddsanordningar enligt Arbetsmiljöverket är: 

Skydd och skyddsanordningar ska: 

 vara robust tillverkade, 

 sitta stadigt på plats, 

 inte ge upphov till någon ytterligare riskkälla, 

 inte lätt kunna kringgås eller sättas ur funktion, 

 placeras på tillräckligt avstånd från riskområdet, 

 i minsta möjliga mån begränsa överblicken över produktionsprocessen, och 

möjliggöra att nödvändiga arbeten för installation eller utbyte av verktyg samt för 

underhåll kan utföras, genom att begränsa tillträde till det område där arbetet ska 

utföras, om möjligt utan att skyddet måste avlägsnas eller skyddsanordningen sättas 

ur funktion. Dessutom ska skydd om möjligt alstras av maskinen.[17] 

Denna skyddsanordning kommer även att vara en fast sådan, vilket innebär särskilda krav. 

Dessa krav är:  

Fasta skydd ska vara fästade så att de inte kan öppnas eller avlägsnas utan verktyg. 

Fästanordningarna ska förbli kvar på skydden eller på maskinen när skydden demonterats. 

Om möjligt ska skydden inte kunna förbli på plats utan att vara fästade.[17] 
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4.7 Layoutkonstruktion 

 

4.7.1 Komponentbeskriving 

Ingående komponenter listas nedan för att ge en bild av vad som diskuteras i övriga rubriker. 

På nästa sida visas i figur 21 en sprängskiss på maskinen. Komponenterna i sprängskissen 

kommer tillsammans med ytterligare komponenter förklaras djupare under rubriken 

detaljkonstruktion. 

 Bygel: Stommen till maskinen. Innehåller cylinderloppet där magasin, gripdon, 

skyddshölje och tryckcylinder monteras. 

 Kolv: Monteras på tryckcylindern. 

 Magasin: monteras direkt i bygeln och utgör en del av cylinderloppet. 

 Styrspår: Monteras direkt i magasin. 

 Gripdon, excenterlås och tryckcylinder: Standardkomponenter från extern leverantör. 

 Armar från gripdon till styrspår: Monteras på gripdonet. 

 Skyddshölje: Monteras över område där klämrisk finns. 

 Vakuumgenerator: Kopplas till bygeln med hjälp av luftkoppling. 

 Glidlager i nylon: Monteras i bygelns cylinderlopp. 

 Övriga element: skruvar, pinnbultar, skyddshöljesinfästningar, muttrar, brickor och 

luftanslutningar. 
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Figur 21: Sprängskiss med komponenter som är viktiga för förståelse av maskinens uppbyggnad.   
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4.7.2 Dimensionering av tryckcylindrar 

Följande diagram beskriver trycktest på platsdistanserna. De placerades i en drag-

/tryckprovare så att den pressade ihop distanserna genom plåten. En drag-/tryckprovare 

används för att mäta elongation i förhållande till kraft. På så sätt kan tryckande cylindrar 

dimensioneras. 

Diagrammen tolkas på följande sätt:  

 Figur 22: Löpande x-axeln som visar deplacement ökar kraften tills terasspunkten 

uppnås. Terasspunkten visar att plastdetaljerna har “snäppt” fast och montering är 

slutförd. Den brantare delen av kurvan visar att kraft tillsätts utan att distanserna rör 

sig mot varandra. 

 Figur 23: Diagrammet visar ett större kraftpålägg där kurvan jämnar ut sig vid ca 8 

kN. Detta visar att deformation av distanser påbörjas.   

Diagrammen visar att en kraft på cirka 200 N krävs för att pressa ihop distanserna. De visar 

även att distanserna klarar en belastning på ca 8 kN innan plastisk deformation. Trycket från 

testutrustningen belastar hela arean av detaljen, men i verkligheten kommer kraften att utföras 

mot en mindre area i mitten av detaljen. Detta gör att kraften för deformation har ett felvärde. 

Kraften som krävs för deformation är dock 40 gånger större än vad som krävs för att montera. 

Därför är risken för deformation vid rätt dimensionering av cylindrar försumbar. En rimlig 

dimensionering för pneumatiska cylindrar är efter dessa mätningar 400 N med god 

säkerhetsmarginal. En passande cylinder är från FESTO: DSNU-32-38 som är en 

dubbelverkande cylinder. 
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Figur 23: Deformation av distanser. Denna kurva är en fortsättning på den i figur 22. Här ansätts högre kraft till dess att 

distanserna deformerar. Där kurvan planar ut ses att distanserna deformerar utan att kraften ökar nämnvärt.  

 

  

Figur 22: Trycktest för snäppfunktion. Kraft ansattes på distanserna tills dess att de “snäppte” 

ihop. Där kurvan har som brantast stigning ansätts kraft utan att distanserna rör sig mot 

varandra. 
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4.7.3 Dimensionering av gripdon 

Dimensionering av gripdon baseras på gripdonets slaglängd. Det visar sig att en slaglängd på 

6 mm behövs för att avlägsna styrspåren från magasinet. Ett passande gripdon är från FESTO: 

DHPS-20-A-NO. 

4.7.4 Dimensionering av vakuumgenerator 

Eftersom luftströmmen kommer att gå igenom magasinet, runt distanserna, sedan genom 

kolven och ut ur bygeln har vi ett flertal ställen där det uppstår förluster. Detta betyder att det 

blir svårt att dimensionera vilket tryck och flöde denna vakuumgenerator behöver generera. 

Efter tester med prototyp och vakuumpump visar det sig att ett högt flöde är bättre än ett högt 

tryck. Därför rekommenderar vi att en vakuumgenerator av den typen ska användas och att 

ytterligare tester bör utföras för att optimera sugkraft. 

4.7.5 Extern låsanordning 

När plåten har styrts upp krävs det en låsanordning som håller fast plåten på plats under 

distansernas montering. Denna anordning ingår inte i detta arbete utan ses som en extern 

mekanism. Hur denna är konstruerad är beroende på hur processens helhet kommer se ut. 

Antingen om anordningen är helt extern eller att den i ett senare skede integreras med 

verktyget. 

4.7.6 Materialval 

Det finns en rad olika alternativ av material som skulle fungera till de olika delarna i 

verktyget. Materialen måste uppfylla krav på slitstyrka, hållfasthet, korrosionsmotståndskraft, 

formbarhet och pris. Val av materials motståndskraft mot korrosion behöver inte vara en 

avgörande faktor då det även är möjligt att ytbehandla material. Korrosion behöver inte vara 

ett problem i detta fall då verktyget ska användas i en tempererad inomhushusmiljö.  

Frästa detaljer 

Det kan i detta fall vara lämpligt att använda konstruktionsstål. Detta på grund av att 

materialet är lätt att bearbeta och har god hållfasthet i förhållande till dess pris. 

Konstruktionsstål har dålig motståndskraft mot korrosion, men som sagts tidigare så kommer 

verktyget inte att utsättas för miljöer som skulle göra korrosion till ett problem. Detta material 

skulle därför kunna vara fullvärdigt material för alla frästa delar i verktyget. För att kunna 

fräsa stora delar krävs ett stort materialstycke vilket ofta blir dyrt beroende på material. Därför 

är pris på material en viktig motivering till materialval. Fräsning ger även möjlighet att uppnå 

snäva toleranser. 

Frästa detaljer:  

 Bygel. 

 Magasin. 

 Styrspår. 

 Armar från gripdon till styrspår. 
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Bockade detaljer 

Verktyget innehåller även olika bockade plåtar. Dessa är placerade på utsatta ställen och 

behöver därför vara relativt stryktåliga i förhållande till sin godstjocklek. Eftersom dessa 

bockade profiler utgår från en rak plåt som är relativt billigt blir inte materialkostnaden en 

stor fråga. För att slippa ytbehandla plåtarna kan rostfritt material vara ett lämpligt alternativ.  

Bockade detaljer: 

 Skyddshölje. 

 Infästningar till skyddshölje. 

Glidlager i cylinderlopp 

I konstruktionen finns en kolv som skall röra sig axiellt i ett cylinderlopp. Det är därför av 

stor vikt att kolven kan röra sig fritt i loppet utan risk för att fastna eller skadas. Extern 

smörjning skulle medföra att smörjmedel hamnar i magasinet vilket inte är önskvärt. Därför är 

inte extern smörjning ett alternativ i detta fall. Detta gör att alternativen av material som kan 

vara i kontakt med varandra minskar. Därför är det gynnsamt att använda sig av material som 

fungerar bra som osmorda lagermaterial.[5] 

Det finns flertalet olika plaster och metallegeringar som fungerar som lagermaterial. I val av 

material bör hänsyn till flertalet punkter tas, till exempel maxbelastning, max 

arbetstemperatur, utvidgningskoefficient och pris.[5]  

Konstruktionen genererar inga stora belastningar i cylinderloppet. Loppet kyls även 

kontinuerligt med förbipasserande luft vilket medför att värmeutvidgning inte bör vara ett 

problem. Därför skulle nylon fungera bra som lagermaterial. Den klarar förutsättningarna och 

är billig.[5] 

Kolven skall förutom att kunna pressa samman plastdistanserna även kunna styra upp plåten 

de skall monteras i. Vid uppstyrningsfasen behöver kolven klara att nötas mot en vass kant 

vilket medför att nylon inte är lämpligt som material i kolven. Därför kommer det presenteras 

en lösning där det används en nylonbussning som agerar cylinderlopp som kolven kan röra sig 

i.  

Kolvens material i hänsyn till nötning 

När kolven går emot och börjar styra upp plåten nöter de mot varandra. På lång sikt finns det 

därför risk att kolven och/eller plåten får nötningsskador. Om det nöter på plåten gör 

ingenting då det inte handlar om någon större omfattning och att kolven bara rör sig en gång i 

hålet. Kolven ska däremot röra sig i många cykler och utsätts då mer frekvent för nötning. För 

att kolven inte skall slitas ut i förtid är det därför av stor vikt att den är tillverkad av ett 

hårdare material än plåten den skall centrera upp. Alternativt är kolven tillverkad i material av 

lägre hårdhet som sedan härdas till önskad hårdhet, exempelvis med ytbehandlingen 

nitrering.[11]  
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4.7.7 Säkra centreringsfunktion 

För att säkra centreringen som ska ske med 1 mm CC-tolerans mellan styrtappen och hålet i 

plåten måste vissa toleranser sättas. Spelpassning mellan kolv och nylonlager måste finnas för 

att garantera att kolven kan röra sig fritt. Spelpassningen får dock inte vara för stor då det 

innebär att precision för uppstyrning minskar. Övriga mått i konstruktionen bör även de 

toleranssättas för att säkra precision. Till exempel behöver bygelns två cylinderlopp linjera 

med snäv tolerans. 

4.7.8 Kostnadsanalys 

Kostnader för bearbetade komponenter uppgår till 31 710 kr enligt offert i bilaga. På grund av 

felskrivning så uppgår priset till 34 192 kr beräknat då 12 magasin behövs och inte 10. 

Summan är beräknad utefter samma á pris. Pneumatiskt gripdon kostar från Festo 5114 kr 

styck och pneumatisk cylinder kostar från samma leverantör 751 kr styck. Då det behövs två 

av dessa ger det en kostnad på 11 730 kr. Sammanlagt ger det en kostnad på 45 922 kr. I detta 

pris är det då inte inräknat maskinelement som skruvar och glidlager. Det är även inte 

inräknat monteringskostnaden av maskinen. 
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4.8 Detaljkonstruktion 

4.8.1 Funktionsbeskrivning 

I figuren nedan följer en funktionsbeskrivning av monteringsprocessen. Processen består av 

tio steg och upprepas i samma ordning när nya distanser ska monteras. I beskrivningen 

används begrepp som är färgkodade till bilderna. 

Steg 1 

 

De övre styrspåren är i öppet läge och det är fri 

väg för den övre kolven att centrera plåten.   

Steg 2 

 

Den övre kolven går ner och centrerar upp 

plåten som då låses fast i denna position av en 

extern låsanordning.  

Steg 3 

 

Det alstras vakuum i det nedre cylinderloppet 

vilket suger fast plastdistansen i magasinet så 

att de nedre styrspåren kan avlägsnas. 

Steg 4 

 

Samtidigt som den övre kolven avlägsnar sig 

ur hålet börjar den nedre kolven röra sig uppåt 

för att pressa in den nedre plastdistansen i 

hålet. 

Steg 5 

 

Den nedre kolven stannar kvar mot 

plastdistansen för att kunna agera som mothåll 

när den övre plastdistansen skall pressas i. 

Steg 6 

 

De övre styrspåren positioneras i stängt läge 

för att kunna styra upp den övre plastdistansen 

när den positioneras in under kolven. 
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Steg 7 

 

Den övre plastdistansen positioneras under 

kolven. 

Steg 8 

 

Vakuum alstras i det övre cylinderloppet så att 

den övre plastdistansen sugs fast, vilket 

medför att de övre styrspåren kan avlägsnas.  

Steg 9 

 

Den övre kolven rör sig neråt och pressar 

samman den övre plastdistansen med den 

undre.  

 

Steg 10 

 

Den övre kolven rör sig till sitt ursprungsläge 

igen. Plastdistanserna är sammanpressade och 

plåten kan avlägsnas från verktyget. 

Figur 24: Funktionsbeskrivning av monterningsprocesssen av distanserna. I de beskrivande stegen så är komponenternas 

begrepp färgkopplade till komponenter i bilderna.  
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4.8.2 Konstruktion 

Nedan följer bilder på konstruktionen med ingående komponenter. Figur 25 visar maskinen 

med exempel på montering i aluminiumprofiler. Här kan tydligt ses de två motriktade 

pneumatiska cylindrarna som utför arbetet. Mellan de gula magasinen för man in plåten där 

maskinen utför monteringen. Stommen som vi kallat bygel kan ses i figur 26 på nästa sida. På 

denna är alla komponenter sedan monterade. Då denna kräver snäva toleranser för att kunna 

garantera att monteringen sker korrekt är det lämpligt att fräsa fram denna del.   

Figur 25: Komplett maskin med exempel på montering 
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Figur 26: Figuren visar en stomme där övriga komponenter ska monteras. 
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Figur 27 visar hur magasinet ska placeras i bygeln. De gula magasinen spänns fast i bygeln 

med hjälp av excenterlås på båda sidor av bygeln. Vid sidan av excenterlåsen ses även skruvar 

som går in i bygeln. Dessa är till för att hindra kolven från att rotera i cylinderloppet. Figur 28 

visar hur infästningar till skyddshöljet är monterat. Denna fästanordning kommer att sitta kvar 

på maskinen när skyddshöljet demonteras.  

  

 

Figur 28: Fästanordning till skyddshölje 

  

Figur 27: Magasinens placering och infästning 
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Figur 29 visar hur de pneumatiska gripdonen sitter på bygeln. Dessa är kopplade till de röda 

styrspåren som går in i magasinet. 

 

Figur 29: Figuren visar hur gripdon och styrspårsmekanism är monterade i förhållande till magasinen. 
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Figur 30 visar skyddshöljet som skyddar mot klämrisk. Denna är tillverkad av bockad plåt 

och skruvas fast i dess infästningar. Figur 31 visar de röda styrspåren. Dessa är de enda 

rörliga delar som går att komma åt. Därför är klämrisken kring dessa minimerad, men valdes 

att ges den röda färgen i varningssyfte. 

 

Figur 30: Skyddshölje av bockad plåt 

  

 

Figur 31: Styrspår: Minimering av klämrisk 
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Figur 32 ger en överblick av ingående komponenter, distanser och deras placering i bygeln. 

Figur 33 visar hur en styrskruv med hjälp av spår i kolven hindrar kolven från att rotera. 

Bakom kolven ses även en luftanslutning som med hjälp av en vakuumgenerator ska 

vakuumsätta cylinderloppet. I kolven ses genomgående hål som möjliggör genomströmning 

av luft i verktyget. I botten av kolven ses styrtappen som ska styra upp plåten inför montering.  

 

Figur 32: Överblick av komponenter. Figuren visar hur maskinen ser ut inuti med distanser i det gula magasinet. Ett 

distanspar(en distans i övre magasinet och en distans i det undre) ligger redo att pressas samman när de röda spåren har 

avlägsnats. Ett nytt distanspar ligger i magasinen för att matas in i loppet när de första har monterats.   

 

 

Figur 33: Kolv med styrspår och vakuumkanaler  
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Alternativ kolv  

Ett möjligt problem med konceptet har identifierats när plastdistanserna är på väg att tryckas 

ner av respektive kolvar. När styrspåren är avlägsnade och kolven går mot plastdistansen och 

börjar förflytta den finns det en risk att distansen rör sig radiellt. Detta då det saknas 

uppstyrning av distansen.  

Det genomfördes ett förenklat experiment som beskrivits tidigare(se sida 29). Där undersöktes 

huvudsakligen vilken typ av munstycke som lämpade sig bäst till att suga upp plastdistansera 

med hjälp av vakuum. Det undersöktes även om vakuumflödet i sig var tillräckligt för att 

hålla plastdistansen fixerad radiellt i förhållande till kolven. Under de experimentella 

förhållandena som rådde räckte flödet. Experimentet var dock ett förenklat fall och i verktyget 

som konstruerats kan det eventuellt uppstå problem som turbulent luftflöde eller skakningar. 

Detta kan medföra att en extra uppstyrande funktion för plastdistansen troligtvis kan behöva 

integreras i kolven.  

Av denna anledning har det tagits fram ett förslag på en alternativ kolv som skulle kunna lösa 

problemet. Denna kolv har en integrerad styrpinne som är fjäderbelastad på grund av att 

piggarna annars är i vägen vid sammanklämningen av distanserna. Se Figur 34. 

 

Figur 34: Alternativ kolv med fjäderbelastad styrpinne. 
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För att kolven lätt ska kunna röra sig i bygeln monteras nylonhylsor i loppet. Dessa monteras 

med presspassning och hålls även på plats av styrskruven. Vart hylsan är monterad kan ses i 

figur 35 nedan.  

 

Figur 35: Figuren visar hur nylonhylsor är monterade i bygeln. 
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Figur 36 visar magasinets utformning. Här ses T-spåret som distanserna ska röra sig i, samt 

vart de ska tryckas igenom magasinet och in i plåten. Dessa magasin ser olika ut beroende på 

storlek på distansen och även om det är en hona eller hane som ska monteras. Detta gör att 

flera individuella magasin måste tillverkas. Dessa har en komplex geometri och kräver snäva 

toleranser och måste därför fräsas fram. I magasinet monteras även ett fjäderbelastat stopp 

som hindrar distanser att komma in i loppet när det inte är önskvärt. Figur 37 visar hur 

styrspåren går ihop med magasinets T-spår. 

 

Figur 36: Magasinets utformning och fjäderstopp 

 

 

Figur 37: Gripdon, styrspår och magasins samverkan 
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5 Diskussion 

5.1 Värdering av resultat 

Resultatet av arbetet motsvarar de förväntningar som ställts på uppdraget. En produkt har 

tagits fram inom ramarna för avgränsningarna och de förutsättningar som givits. Dock har 

avgränsningar satt käppar i hjulet för att se ett fullfärdigt resultat av hela processen. Därför är 

resultatet av detta avgränsade projekt relativt hypotetiskt och saknar till stor det den 

noggrannhet som krävs för avgöra om produkten är värd att investera i. Stora delar av 

processen är fortfarande olösta och kommer att kräva fortsatt arbete. Dessutom kräver 

produkten att ytterligare tester utförs för att anses vara fullt duglig att utföra arbetet den är 

konstruerad för. Resurser som tid och pengar är något som saknas i detta arbete, vilket 

betyder att det är något som företaget måste välja att satsa på senare. Huruvida det är denna 

lösning som väljs att arbeta vidare med är oklart då förutsättningarna för monteringsprocessen 

kan ändras. Med det menas att ändring av distansernas geometri eller hur de sätts ihop kan 

ändras för att ge gynnsammare förutsättningar att konstruera en maskin kring. De 

förutsättningar som givits har gjort att denna produkt kan anses komplex jämfört med det 

arbete den ska uträtta. 

Arbetet är en grund till fortsatt arbete och resultatet kan ses som en vägvisare. Därför är 

resultatets värde högt oavsett om det är den bästa lösningen eller inte. Detta medför även att 

vägen till resultatet har ett värde. Lösningar som gallrats bort eller ansetts varit mindre bra 

kan senare, om förutsättningarna ändras, ses som bra lösningar på problemet. 

Det finns delar av maskinen där osäkerhet finns. Det handlar bland annat om att det inte 

lyckats ta fram vilket tryck och flöde som krävs för att hålla distanserna på plats. På grund av 

luftkanalernas komplexa form har inte beräkningar kunna genomförts under den korta tid 

arbetet ägt rum. Att bestämma vakuumgenerator hör därför till fortsatt arbete. Det finns även 

osäkerhet om vilken kolv som bör användas. Behovet av den alternativa kolven måste 

tydliggöras med hjälp av tester. 

Möjliga felvärden till totalkostnaden av maskinen kan vara uppskattningen av priser på 

material, bearbetning och komponenter. I fortsatt arbete med ytterligare beräkningar kan 

material optimeras och billigare komponenter hittas från andra leverantörer.  

Att en summa på dagens kostnader och maskinens tillverkningskostnad redovisas är ändå av 

högt värde då det kan ge hjälp att avgöra om fortsatt arbete är möjligt eller om förutsättningar 

behöver ändras. Det tillkommer dock kostnader som inte är redovisade i detta projekt. 

Kostnader för maskinens styrsystem och elektricitet är något som varit i våra tankar under 

arbetet. Bland annat för att styrsystem är dyra, men också för att en automatiserad process av 

detta monteringsarbete är strömkrävande därmed heller inte miljövänlig. Monteringen utförs 

idag under korta stunder jämfört med en eventuellt automatiserad lösning som kan arbeta hela 

arbetsdagar och nätter om det skulle krävas. Även om det kan ge positiva effekter ekonomiskt 

så är energiförbrukningen något att ta i beaktning.
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Felvärden till maskinens effektivitet jämfört med dagens monteringstid är att dagens 

monteringstid är uppskattad av oss och handledare och inte är uppmätt. Det är även svårt att 

göra en exakt mätning på maskinens effektivitet utan tester och optimering. Dessutom 

ifrågasätts även om maskinens effektivitet är av stor vikt. Detta för att dagens montering sker 

under korta perioder och att det inte finns tecken på att dagens arbetstid inte räcker till. Om en 

automatiserad process tar över monteringen så skulle monteringsprocessen kunna ske över 

längre tider, vilket i sin tur inte ställer lika höga krav på maskinens monteringstid. Skulle det i 

framtiden väljas att satsa på en halvautomatiserad lösning kan däremot monteringstiden vara 

av större vikt. 

Om denna produkt skulle produceras och införlivas i produktionsprocessen av företagets 

produkter skulle det möjligtvis minska ledtider och arbetskostnader, men skulle som all 

automatisering kunna ersätta arbetskraft och orsaka nedskärningar på personal. Däremot 

skulle maskinen ersätta ett monotont arbetsmoment som kan orsaka både arbetsskador och 

dålig arbetsmoral. Möjliga positiva effekter av att implementera nya maskiner och teknik är 

en möjlighet för fortsatt utveckling och utbildning av personal. 
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5.2  Fortsatt arbete 

För fortsatt arbete ges dessa rekommendationer: 

5.2.1 Fortsatt projekt 

För att avgöra värdet av att automatisera eller halvautomatisera monteringen och se inom 

vilka ramar projektet ligger bör dessa punkter utföras: 

 Utför fullständig tidsstudie över dagens monteringsprocess. 

 Utför en exakt kostnadsanalys av dagens kostnader.  

 Sätt upp mätbara och specifika mål för projektet. 

När dessa är utförda bör även de övriga momenten i flödesschemat undersökas. Alltså de 

moment som avgränsats bort i detta arbete. Dessa kommer att tillföra kostnader som också 

har en stor betydelse i satsningsfrågan. Först om det verkar rimligt, trots de extra 

kostnaderna, att automatisera eller halvautomatisera processen, kan utveckling av maskin 

fortgå. 

5.2.2 Fortsatt utveckling av maskin 

 Utför tester på vilket flöde som vakuumgenerator behöver generera.  

 Utför beräkningar på vilken fjäder som behövs i magasinet för att klara av att hålla 

mot distanserna när det är undertryck i cylinderloppet. 

 Undersök om tidigare steg i flödet kräver att något måste ändras i maskinen. 

 Undersök behov av hållfasthetsberäkningar. 

 Applicera ett styrsystem som kan styra de rörelser som krävs enligt 

funktionsbeskrivningen. 
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6 Slutsatser 

Följande punkter är sådant som har åstadkommits under genomförandet av detta projekt:  

 Ett konceptförslag har tagits fram inom ramarna för avgränsningar och angivna 

förutsättningar. 

 Ett flödesschema för hela processen har tagits fram. 

 Materialförslag på ingående komponenter har givits. 

 En överslagsberäkning på dagens monteringskostnader har visats. 

 En ungefärlig kostnad på maskinen har redovisats. 

Frågor som behöver ytterligare utredning är:  

 Hur effektiv är maskinen i praktiken? 

 Hur mycket eller om något kan sparas genom att investera i maskinen? 
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