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 SAMMANFATTNING  

 

 

Sammanfattning 
Målet med detta examensarbete har varit att komma fram till ett förslag, som kan 

användas som ett grundkoncept till ett maskinbygge. Syftet med detta projekt har 

varit att med hjälp av olika metoder ta fram ett koncept som bäst lever upp till de 

uppsatta krav och önskemål. Arbetet har delats upp i tre stadier där det togs fram 

princip-, primär- och slutgiltig lösning. 

Examensarbete har utförts i samarbete med Västkustägg AB. Projektet är ett 

konstruktionsprojekt med syfte att konstruera en maskin som skall lägga på 

etikettlappar på äggförpackningar. Företaget hade ett önskemål att automatisera 

detta. I nuläget har företaget endast testat att införa denna process manuellt av en 

operatör. 

Under projektets gång har vi tagit fram ett antal olika principlösningar. 

Utvärderingen av dessa koncept gjordes efter Olssons (1995) metod och även 

senare under projektets gång tillsammans med Terje Olsson – vår handledare på 

företaget. Slutligen gick vi vidare med ett koncept som sedan vidareutvecklades.  

Alla kraven som ställdes av företaget beaktades under hela arbetet. Vi tog bland 

annat fram en maskin som består av få och enkla komponenter men samtidigt 

väldigt funktionell för sitt ändamål. Konstruktionen skiljer sig något från andra 

tillverknings- och etikettmaskiner vilket gör den unik på sitt sätt. Maskinen är 

bland annat avsedd för etikettlappar av två olika standardiserade format. 

Beräkningar som utfördes under projektens gång har gjorts i Catia V5 och 

verifierats för hand. Vi hade klart för oss i början av projektet hur vi ville ha det 

och använde oss av våra teorier och idéer i praktiken. De har visats i våra skisser 

och prototyper. Detta tillsammans med andra metoder ledde till vårt slutgiltiga 

koncept.  

Det byggdes även ett antal prototyper för att se om våra idéer fungerar i praktiken. 

Prototyperna ledde till att vi fick förändra våra tidigare förslag. Det gav oss 

erfarenhet inom prototypbygget, idéfunktionalitet och andra områden.  
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Abstract 
The vision of this thesis was to create a concept that can be used as a base for a 

machine construction. The purpose of this project was to use different methods to 

develop a concept that on the best way meets the sat up requirements. This project 

has been divided into three stages/parts; principle, primary and the final solution 

stage. 

This thesis has been conducted in collaboration with Västkustägg AB. It is a 

construction project designed to construct a machine that will automatically put 

labels on the egg packages. Västkust AB wanted to automate this process. The 

company has only tested this process earlier by an operator who did this job 

manually. 

We came up with different solution during this project. The assessments of these 

concepts were made after Olsson's (1995) method and together with Terje Olsson 

- our supervisor at the company, later during the project. During the last stage of 

this project we chose to go with one final concept for a further developing. All 

demands made by the company were followed throughout the working process. 

We managed to develop a machine containing few and simple components, which 

at the same time are very functional for its purpose. The design of our machine is 

different from other industrial machines and labeling machines which makes it 

unique in its own way. This machine is meant for labels of two standard types of 

paper A5 and A6. 

The calculations we made during this project have been done in Catia V5 and has 

been verified. We had a clear image of how our ideas should be in the beginning 

of this project and we knew how we wanted them to be we used our own theories 

and approaches in practice. Our theories and ideas showed in our sketches and 

prototypes. This along with other methods led to our final concept. 

 

We had also built some prototypes to be able to see if our ideas work in practice. 

The prototype led to some changes in our concepts. It gave us experience in 

prototype creating, functionality of the ideas and other areas. 
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1 Introduktion 
Här tar vi upp en introduktion till vårt projekt där det beskrivs om det företag vi 

samarbetat med och bakgrund till problemet. Det tas även upp syftet och målet 

med examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 

Västkustägg AB har ett önskemål om att införa ett extra arbetsmoment, där man 

vill dela ut etikettlappar på 24-pack ägg. De vill göra det automatiskt så att en 

operatör slipper göra detta manuellt. Momentet med etikettlappar skall införas 

innan inplastningen och efter lockpåsättningsmaskinen. I nuläget har företaget 

endast testat detta med en operatör, som står och lägger på etikettlapparna. Lappar 

anger produktbeskrivning som antal ägg och näringsvärde m.m. och även 

företagslogga. 

1.1.1 Företagspresentation 

Västkustägg AB är ett familjeägt företag som drivs av tre generationer Olsson. 

Företaget ligger strax söder om Halmstad i Eldsberga. Företaget är specialiserat på 

förpackning av ägg. För det mesta packas det ägg från frigående höns samt 

kravgodkända ägg. Deras leverantörer som är äggproducenter har sina gårdar 

belägna från Bohuslän ända ned till Skåne. Idag har Västkust AB en kapacitet att 

packa 1 miljon ägg i veckan och 1000 ägg i minuten, med hjälp av världens 

modernaste packmaskiner. 

  

Deras produkter är: 

 Bruna ägg som kommer från bruna höns 

 Gyllen Gula, ägg med extra Gul Gula 

 Ekologiska ägg som kommer från frigående höns med tillgång till 

utevistelse. 

 Frigående höns inomhus 

 Ägg från Skånska Hönor 10-pack 

 Västkusten 10-pack 

 10-pack kombination kaviar + ägg 

 20-pack ägg 

 24-pack ägg 

 

Företaget är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 och BRC, 

(Västkustägg, 2014). 
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1.2 Syfte och mål 

Målet är att ta fram ett koncept för automatiserad maskin som lägger på 

etikettlappar på förpackningar av 24-pack ägg. Det skall vara anpassat till två 

linjer: en linje som idag är i bruk, en linje som är under utveckling som skall 

monteras samt vara igång inom en snar framtid.  

 

Syfte med detta examensarbete är att med lämplig metod komma fram till en 

lösning som bäst lever upp till de krav och önskemål som företaget satt och som 

vi själva tycker är lämpligast. 

1.2.1 Problemdefinition 

Västkustägg AB anser att det är tidskrävande och ekonomiskt oförsvarbart att ha 

en operatör som utför detta arbetsmoment manuellt. Vid produktionslinjen måste 

operatören hantera flera arbetsuppgifter. Detta skapar stressiga situationer vilket 

gör att operatören kan missa viktiga moment. Företaget vill nu lösa detta med 

hjälp av en automatiserad konstruktion, att lägga ut etikettlappar på 

äggförpackningar mellan två arbetsmoment. 

  

För att definiera vårt problem och även kunna avgränsa oss, har vi tillsammans 

med företagets handledare gjort en mätbar kriterielista (Bilaga 3 - Kriterielista). 

Bilagan tar upp alla nödvändiga krav och önskemål som företaget ställer på det 

här arbetet och bör uppfyllas för att vår lösning skall fungera på ett korrekt sätt. 

Kriterielistan är uppdelat i olika områden som tar upp bland annat process, 

omgivning, människa och ekonomi. 

 

Alla kriterier som finns på kriterielistan är uppdelade i två kategorier en för krav 

och en för önskemål. Anledningen till att vi har både krav och önskemål är för att 

kunna gallra ut förslagen där t.ex. samtliga krav uppfylls men inte alla önskemål, 

på så sätt kan man genom att uppfylla önskemålen få ut det bästa alternativet.  

 

Kravlistan är ett relevant hjälpmedel som togs upp i Olssons (1995) metodbok och 

som vi själva har använt oss utav under utbildningen.   

1.3 Avgränsningar 

De avgränsningar som gjorts för detta examensarbete är följande. Här kommer en 

lista på de områden som vi inte kommer gå in på eller lägga mycket tid på: 

 

 Lösningar som gäller styrning (motor) elektronik, m.m. eftersom det 

finns befintliga lösningar idag. 

 Prototypen kommer inte vara fullständig och skall omfatta endast ett 

enkelt fungerande koncept för att visa att vår idé fungerar i praktiken.    
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 Ställning till konstruktionen kommer inte tas fram på grund av att vi inte 

tycker att det är nödvändigt i det här fallet. Företaget har redan 

aluminiumprofiler inbyggt i deras process.   

 Bruksanvisning kommer inte heller tas fram på grund av att konceptet 

inte är färdigt och vi anser då inte det vara relevant.  

 Maskindirektivet kommer heller inte att tas upp i sin fullhet på grund av 

dess omfattning och att vår maskin inte kommer säljas ute på marknaden 

ännu. I och med detta, kommer konstruktionen inte heller CE-märkas. 

1.4 Individuella ansvarsområden/insatser i examensarbetet 

Det här examensarbetet har varit ett mycket givande projekt som vi har utfört. 

Utöver de kunskaper vi fått från utbildningen har vi även fått ta lärdom i andra 

program: KeyShot 4.0 och Foto Studio, DMU Fitting, DMU Kinematic som är 

arbetsbänkar i Catia V5. KeyShot 4.0 är ett renderingsprogram för visualisering 

av CAD-produkter. I programmet får användare ut verklighetstrogna bilder som 

förbättrar presentationen av produkten.  
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2 Metod 
Vid arbete med konstruktionsprojekt finns det metoder som är lämpliga att följa 

för att uppnå det mål som satts upp vid produktframtagning, eller när problem 

skall lösas inom konstruktion/produktframtagning. Man kan även kombinera vissa 

metoder om det känns relevant och nödvändigt. Vi strukturerade upp arbetet fritt 

men har använt vissa verktyg genom hela vårt arbete, som t.ex. Gantt-Schema för 

att få struktur på arbetet. Metoderna valdes utefter lämplighetsgraden som vi 

själva ansåg vara nödvändiga vid produktframtagningsprocessens och vid projekt 

i sig. Utav erfarenhet vet vi att Olssons (1995) metod är lämplig att använda som 

metod till vårt examensarbete, hans metod är beprövad sedan innan.  

Det är viktigt att kunna tillämpa metoderna från tidigare kurser inom samma 

område såsom design och konstruktion eftersom projektet tilltalar detta.   

2.1 Metoddiskussion 

Här tar vi upp dem olika metoderna som vi använde under arbetsgång. Vi går 

igenom kortfattat innebörden av dessa metoder.  

Gantt-Schema 

Gantt-Schema (Bilaga 8 – Gantt-Schema) är ett planeringsschema som vi använde 

innan vi satte igång med projektet för att fördela arbetsflöde och kunna hålla sig 

inom tidsramen. Gantt-Schema fungerar på så sätt att en tabell delas upp i två 

olika axlar: tid och planerad händelse. Händelser matchas med tidens enhetsrutor, 

därefter fylls matchade rutor parallellt med varandra. På så sätt kan man se när 

planerade åtgärder skall ske och hur långt före eller efter man ligger enligt 

tidsplaneringen.  

Vi använde oss av Gantt-Schema för att planera vårt arbete på bästa sätt och även 

följa vår planering under hela processens gång.  

 

Möten och handledning 

Under arbetsgången har vi haft möten med två olika handledare: högskolans och 

företagets. Under möten togs det upp planerade händelser, händelser under 

projektets gång och frågor som har dykt upp under olika aktiviteter och vidare 

planering. Kommunikationen hjälpte bl.a. oss att få tips och får mer klarhet i hur 

företaget vill att konstruktionen skall utvecklas under projektens gång. På så sätt 

upprätthålls kommunikationen ständigt i flöde om hur projektet går, hur långt vi 

har kommit och hur vi ligger till tidsmässigt enligt planeringen. Detta skedde 

genom bokade möten, via mail och telefonkontakt, vilket underlättade 

kommunikationen. 
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Litteratursökning 

Att kunna hitta relevant litteratur är en viktig del av projektet och därför lades det 

ned mycket tid och resurser på just denna del av arbetet. Vi använde oss av olika 

metoder när det gällde litteratursökningen, bl.a. Internet och bibliotekets databas. 

Vi har även haft ett möte med en bibliotekarie från Högskolans bibliotek som gav 

oss goda råd och tips på hur man kan söka litteratur via skolans databaser.  

Vi har försökt att hitta den litteratur som passade vårt examensarbete så bra som 

möjligt. Den litteraturen vi till slut hittade var relevant för just våra områden. 

Litteraturen som vi använde oss utav använde vi under hela projektets gång. 

  

Vetenskaplig litteratur och artiklar  

Teoretiska referensramar är vetenskaplig baserad fakta för ett aktuellt område. Vi 

sökte vetenskapliga artiklar via skolans databaser. Däremot var det svårt att hitta 

lämpliga artiklar just angående den maskin som vi konstruerade eftersom vår 

konstruktion är unik. Detta medförde att vi var tvungna att dela in vår 

konstruktion i olika områden för at kunna hitta rätta och relevanta artiklar. 

 

FMEA 

FMEA är ett verktyg för att kunna hitta möjliga fel innan de uppstår och kunna 

åtgärda felen. FMEA används främst inom framtagning av nya 

produktionsprocesser och att kunna kvalitetssäkra redan befintliga processer, och 

som i vårt fall i projekt vid framtagning av en ny produkt. Verktyget baseras på ett 

poängsystem där det värdesätts tre olika faktorer: allvarlighetsgraden, hur stor risk 

det är att det inträffar, hur stor är sannolikheten att man upptäcker det. Poängen 

multipliceras ihop och om resultatet överstiger en viss nivå, måste problemen 

återgärdas.  

 

Vi har utfört en FMEA-analys (Bilaga 16 – FMEA) på alla unika komponenter 

och fått ut ett resultat på hur stor säkerhetsrisken är på vår konstruktion.  

 

Sökmatris för produktkriterier 

Sökmatris är en fördelningsmetod av kriterierna för att kunna få inblick i hur 

kriterierna delar upp sig inom olika områden (Bilaga 5 – Sökmatris för 

produktkriterier). Det har hjälp oss att få en uppfattning av åt vilket håll våra 

kriterier hamnar.  
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EDU pack 

Är en databas för olika material, dess egenskaper och marknadspriser m.m. Vi 

använde programmet för att bl.a. annat se vilka gummimaterial som finns och för 

att kunna se vilka gummisort som lämpar sig för oss. 

 

Catia V5 

Projektet är i första hand ett konstruktionsprojekt och därför har vi använt oss utav 

Catia V5. Programmet används då man vill visualisera sin produkt som 3D-

modell, utföra FEM-analyser som hållfasthetsberäkningar (Bilaga13-

Hållfasthetsberäkningar) och även göra måttbestämda ritningar (Bilaga 15- 

konstruktionsritningar). Vi har använt samma program i andra 

konstruktionsprojekt och har bra kunskaper från tidigare kurser. 

  

Designmetodik  

Det är nödvändigt att kunna använda sig av olika designmetoder när det gäller att 

ta fram nya produkter eller vidareutveckla dem. Vi har använt oss utav en vanlig 

metod som är likt brainstorming och bygger på att man skissar upp så många idéer 

som möjligt, alltså ett antal snabbskisser. Detta görs för att sedan ytterligare 

vidareutvecklar nya skisser och idéer. Till slut har man ett antal koncept som är 

klara för vidareutveckling.  

 

Designmetoden hjälpte oss att inte låsa sig vid en första ide utan kunna tänka helt 

utanför grundtanken för att sedan knyta ihop allt till en bra idé.  

Eftersom vi båda två går inriktning teknisk design, är det naturligt att vi använder 

den kunskapen och tillämpar det i vårt examensarbete. 

 

Prototyp  

Ett sätt att visualisera en produkt eller en konstruktion innan den skall gå till 

produktion genom man tillverka en prototyp, som en första bild på hur det kan 

tänkas se ut och även upptäcka brister och fel. Man visar också att de kritiska 

delfunktionerna uppfylls med de givna principerna. En prototyp kan ha olika 

utformning beroende på vilken syfte man har med ett projekt. En prototyp kan 

vara funktionsduglig eller enbart en mock-up vilket är en väldigt enkel modell 

som enbart är visualiserad ur semantiska perspektiv.  
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2.2 Metodologi i detta examensarbete 

Vi har studerat två olika typer av metoder för framtagning av en konstruktion 

Olssons (1995) metod och Ullmans (2010) metod. Vi tycker att Olssons (1995) 

metod passar vårt ändamål, tillvägagångssättet är utformat för att ta fram en 

konstruktion från idé till färdig produkt . Ullman (2010) har mest tillämpats som 

ett uppslagsverk, då vi vid behov har sökt efter mer information från andra källor 

och på det sättet fått fler infallsvinklar.  

2.3 Förberedelser och insamling av data 

Vi har tagit del av företagets process i form av en observationer på plats. En första 

observation gjordes där vi kollade var i produktionsprocessen vår konstruktion 

skall placeras.  

Vi utförde mätningar på den yta som är tillgänglig för vår konstruktion. Detta 

gjordes på två olika stationer: en där processen är igång och används idag samt en 

där ny process skall starta inom en snar framtid.  

En andra observation gjordes på hur flödet ser ut där äggförpackningarna åker 

förbi från packning genom inplastning till stapling på pall. En första anmärkning 

gjordes att flödet inte är regelbundet utan förpackningarna kommer ibland väldigt 

tätt inpå varandra på bandet och ibland mer åtskilda. Vi fick även ta del av en 

processkarta från vår handledare för att få en överblick över produktionslinjen 

(Bilaga 6 – Processbeskrivning). 

För att få fram rätt cykeltid, bad vi vår handledare på företaget att uppskatta den 

tid det tar att läggas på etikettlappar och hur många i minuten som skall läggs på. 

Detta moment är inte infört ännu utan under process, att lägga i etikettlappar, så 

därför finns det ingen tid att utgå ifrån. Handledaren på företaget la fram ett 

önskemål att han vill ha en kapacitet på maximalt 30 lappar/minut. 
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3 Teoretisk referensram 
Att konstruera en utmaningskonstruktion innefattar ett arbete som berör många 

olika ämnesområden och där kan aktuell forskning vara intressant. Det gick inte 

direkt att hitta litteratur och vetenskapliga artiklar specifikt för just vår maskin 

eftersom den är tämligen unik i sig. Vi fick göra sökningar inom skiljda områden 

såsom ergonomi, material, optik, valsar, gummi, automation, m.m. för att kunna 

välja lämpliga konstruktionsdelar och material. 

Teoretisk referensram är ett underlag till våra egna reflektioner och diskussioner. I 

denna del av arbetet presenteras vetenskaplig fakta framtagen genom forskning.  

3.1 Sammanställning av relevant litteratur 

Litteratur kring metoder, material och andra områden har studerats. Dessa har 

berört ämnen såsom materialprovning, jämförelse av olika material, undersökning 

av olika konstruktionskomponenter m.m. 

3.2 Pågående forsknings- och utvecklingsarbete inom valt område  

Vi valde att fördjupa oss i de områden som nämndes i det första stycket och ha 

som underlag till att argumentera för vår val. Detta är grunden till våra beslut, 

våra diskussioner och även det slutgiltiga konceptet.  

3.2.1 Ergonomiska aspekter för stående arbetspositioner 

Att stå upp hela dagen på sin arbetsplats är en vanligt förekommande 

arbetsposition på fabriker, restauranger, inom sjukvård m.m. Dålig ergonomi på 

en arbetsplats resulterar ofta i dålig fysisk hälsa och sänkt emotionell hälsa, lägre 

produktivitet och ett större missnöje bland anställda. Detta kan leda till 

depression, psykisk ohälsa, ångest, hjärtsjukdomar, huvudvärk, sömnsvårigheter 

(Balasubramanian, Adalarasu & Regulapati, 2008). 

Genom att förbättra ergonomin på en arbetsplats, får man anställda att bli friskare, 

man minskar även på sjukskrivningar och frånvaron. På så sätt kan man fokusera 

på kvantitet och kvalitet vid arbete och slippa onödiga ekonomiska förluster samt 

få en bättre arbetsmiljö (Balasubramanian, Adalarasu & Regulapati, 2008).   

När den fysiska miljön inte är anpassad till den fysiska kapaciteten för den 

personen som utför uppgifter, kan det leda till belastningsskador som 

muskuloskeletala sjukdomar, både direkta som fysiologiska reaktioner och 

indirekta resultat, som visar sig psykologiskt (Balasubramanian, Adalarasu & 

Regulapati, 2008). Exempelvis kan otillräckliga utrymmen leda till trängsel som 

orsakar stress, ökat blodtryck, trötthet och minskad arbetstillfredsställelse.  

Idag är världens befolkning uppskattat till cirka 6,9 miljarder, och det finns 3,1 

miljarder arbetstagare som arbetar i mer än 55 stora industrisektorer, stående 
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arbete ingår i sådana tjänster (Halim et al., 2011).  Det mesta av arbetstiden utförs 

stående inom dessa tjänster. Om man inte tar hänsyn till säkerheten och hälsan på 

arbetsplatsen, så finns det en stor risk att anställda kan få arbetsskador (Halim et 

al., 2011).  

Arbetsskador har en direkt påverkan på sjukvårdskostnaderna för företagen och 

utgör dessutom indirekta förluster i löner och produktivitet. Som ett exempel från 

en undersökning som gjordes av United States Bureau of Labour Statistics, 

uppskattades den totala kostnaden för dödliga och icke-dödliga yrkesskador till 

11,5 miljarder dollar år 2002, och detta enbart inom byggbranschen (Halim et al., 

2011). 

 

En undersökning har utförts bland anställda som har ett konstant stående 

monotont jobb vid en produktionslinje. Syftet med detta var att undersöka 

kroppens (bl.a. musklernas) reaktion på arbetet och den eventuella biverkan av ett 

sådant arbete (Balasubramanian, Adalarasu & Regulapati, 2008). Det anses finnas 

två olika ergonomiska positionsställningar: en dynamisk stående position och en 

stationär (Balasubramanian, Adalarasu & Regulapati, 2008). Dynamisk ställning 

innebär en position där den anställde inte bara står still utan även har möjlighet att 

kunna röra sig fritt på sin arbetsplats. En stationär eller passiv ställning innebär att 

den anställde står stilla under hela sin arbetstid och inte rör sig. Det har utförts ett 

antal mätningar vilka har visat att en sådan arbetsposition som de sist nämndes 

orsakar muskuloskeletalstörningar inklusive ökad trötthet, smärta och stelhet i 

aktiva muskler (Balasubramanian, Adalarasu & Regulapati, 2008).  Dålig 

blodcirkulation till musklerna vid stillastående position orsakar ont i axlarna, 

nacken, benen och ryggen. En sådan konstant arbetsställning med pågående 

upprepningar kan orsaka arbetsskador i form av försämrad rörlighet i fötterna, 

knäna, höfterna och ryggraden. Studien utvärderade effektiviteten av en dynamisk 

stående ställning och en stationär stående ställning för att minska fysisk stress. 

Efter utförda av sEMG (Surface Electromyography) mätningar på kroppen och de 

psykofysiska analyserna har det i resultaten visat sig att det är underkroppen som 

belastas mest och även nedre ryggmuskulaturen (Balasubramanian, Adalarasu & 

Regulapati, 2008). Alla andra kroppsområden undersöktes men det hittades inga 

större märkbara skillnader mellan stående och stationära ställningar. Det visade 

sig att vid de stationära ställningarna berördes muskler på överkroppen än vid de 

dynamiska ställningarna. Under undersökningens gång hade ”operatören” en 

obehaglig känsla i ben och axlar när han fick stå i den stationära ställningen. Det 

visade även resultaten i tabellerna (Balasubramanian, Adalarasu & Regulapati, 

2008), som förstärks av Halim et al., (2011). Vid en konstant stående position 

utan tillräckligt långa pauser på arbetsplatsen kan det orsaka obehag och 

muskeltrötthet särskilt i de nedre extremiteterna vid stående arbete, det är mest 



 TEORETISK REFERENSRAM  

10 

 

märkbart vid slutet av en arbetsdag. Obehag eller subjektiv trötthet kan även 

kopplas till psykologisk trötthet och det har bevisats vara en faktor som minskar 

pigghet, mental koncentration och motivation.  

 

En annan undersökning har gjorts, en så kallad ”hypotetsundersökning” 

(Balasubramanian, Adalarasu & Regulapati, 2008). Syftet med den var att 

undersöka varför de anställda klagade på sin hälsa på arbetsplatsen. Det visade sig 

att det finns samband mellan ergonomisk utformning av arbetsplatsen (t.ex. 

inomhusluft, belysning, möbler och verktyg, akustik och byggnadens allmänna 

miljöer) och de anställdas hälsa. Undersökningen bekräftade att det finns ett 

tydligt samband mellan arbetsplatsens ergonomi (för de organisationer som 

undersöktes) och hälsoklagomål från de anställda. Utformningen av arbetsplatsen 

påverkar de anställdas både psykiska och fysiska hälsa. 

 

3.2.2 Automatisering 

Att införa automatiserande system på företagen har blivit mer vanligt på senaste 

tiden (Taylor, 2014). Automatiseringen är en viktig del av tillverkningsprocessen 

vilket oftast sammankopplas med ett löpande band, en standardiserad serie av 

rörelser eller aktiviteter.  

 

Genom att automatisera en produktionslinje kan man tillverka produkter snabbare 

och billigare. Automatiserade linjer har blivit mer och mer vanliga hos företag och 

för vissa flera år tillbaka i tiden (Taylor, 2014). Automatisering används för att 

bl.a. bygga upp delar och sätta ihop ett stort antal olika konsumentprodukter, allt 

från livsmedel till elektronik. Denna förändring har gjort att många företag har 

nått framgång inom produktionsutvecklingsområdet.   

 

Det kan vara nödvändigt att ha en operatör som kontrollerar maskinerna och som 

se till att produkternas kvalité inte understiger lokalt satta gränser för produkten. 

Det är även nödvändigt att se till så att det löpande bandet bibehåller sin fart under 

produktionsprocessen. På så sätt maximerar man förmågan att producera tusentals 

kvalitetsprodukter på kortast möjliga tid (Taylor, 2014). En stor del av de 

automatiserade maskiner som används idag kräver noggrann kalibrering och 

justering, men kräver inte någon mer mänsklig interaktion förutom det som 

nämnts innan. Det förekommer även anläggningar där automatiserade linjer styrs 

helt av robotar. Bland annat inom det medicinska området och 

livsmedelsbearbetningsområde (Taylor, 2014). Människans kontakt med maskiner 

i sådana områden där hygien är viktigt, är farlig eller kan orsaka förorening av 

tillverkade produkter. Automatiserade maskiner används i inneslutna områden för 

att minimera risken att skada produkten och på grund av människans säkerhet.  



 TEORETISK REFERENSRAM  

11 

 

Automatiserade anordningar varierar beroende på företagets storlek, 

produkttillverkning och tillgängliga resurser (tid, pengar, m.m.). För större 

tillverkade produkter krävs det robusta automatiserade system, t.ex. robotar 

(Taylor, 2014). Genom att ersätta mänsklig arbetskraft med ett automatiserat 

system kan tillverkningen och monteringen av produkter vara mer noggrant och 

felfrekvensen kan minskas. Även personliga skador minskas på så sätt (Taylor, 

2014). 

3.2.3 EPDM gummi till valsen 

EPDM eller ethylene propylene diene monomer är polymer, syntetiskt gummi, 

med en god termisk och elektrisk isoleringsförmåga, draghållfasthet, 

åldringsbeständighet, lufttäthet och låg densitet. Dessa kompositer har alltså goda 

både termiska och mekaniska egenskaper och används ofta för låg- och 

högtemperaturisolering (Iqbal, et al., 2013). Den här sortens gummi används även 

i mycket varma förhållanden på grund av sin unika förmågan att kunna överföra 

värme med hjälp av ablation (Iqbal, et al., 2013). Gummit består av flera olika 

lager där det yttersta fasta lagret, är det som skyddar hela materialet från yttre 

påfrestningar. Under ablationsprocessen sker det en armeringsreaktion och på så 

sätt minskas termisk/mekanisk erosion av mekanismen som genererar värme.  

3.2.4 Samband mellan olika metaller 

Det har utförts tester (Finšgar, 2000) som visar hur metaller reagerar med 

varandra och även mot olika syror som de utsätts för under användandet. 

Metallerna som testades var bland annat rostfritt stål, aluminium, koppar, mässing 

m.m. Syror som metaller utsätts för var saltsyra, fosforsyra, sulfaminsyra, 

svavelsyra, salpetersyra, citronsyra, ättiksyra, och metansulfonsyra är bland annat 

de syror som används vid rengöring inom industriområdet. 

 

Den galvaniska serien av dessa metaller i varje syra fastställdes från 

korrosionspotentialmätningar och olika kopplingar av dessa material bedömdes 

(Finšgar, 2000). Resultaten visade att rostfritt stål inte bör ha kontakt med 

aluminium och aluminium-magnesium på grund av de stora skillnaderna mellan 

deras korrosionspotential. Det sker en accelererad galvanisk korrosion i 

aluminium när det uppstår kontakt mellan ovannämnda metaller.  

Denna studie bekräftar att det är viktigt att fastställa den galvaniska serien för 

vissa metaller separat. 
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3.3 Valt ämne/område 

Vi har valt att fokusera på specifika komponenter och dess materialval eftersom 

vår konstruktion är unik och finns inte ute på marknaden idag.  

För att kunna välja lämpliga material och områden, så delade vi upp 

konstruktionen i olika delar för att sedan jobba vidare med detta som 

utgångspunkt.  

De aspekter som vi har valt att fokusera på var till att börja med ergonomin, som 

är en viktig del för människans hälsa, då det är människan på arbetsplatsen som 

skall utföra arbetsuppgifterna. För att kunna argumentera att det är nödvändigt att 

ha en automatiserad maskin som utför arbetet, är det en viktig del att bland annat 

fokusera på ergonomin och hitta relevant källor.  

I och med att detta projekt går ut på att lösa problemet med hjälp av en 

automatiserad lösning är det viktigt att också ta upp den här aspekten. När det sker 

en automatisering, skall flera faktorer uppfyllas för att processen skall fungera: 

som styrning, programmering, optimering m.m. Det är nödvändigt att alla 

processer samverkar tillsammans för att få en fungerande automatisering. 

Ett annat viktigt område är materialval. För att kunna hitta det material som är 

mest lämpligast för vår konstruktion måste vi fördjupa oss inom olika 

materielområde så som stål, rostfritt stål, aluminium, plast och andra tänkbara 

material.  
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4 Resultat  
I det här avsnittet tar vi upp alla våra resultat som har åstadkommits under hela 

vårt examensarbete. De resultaten vi fått fram har verifierats att de verkligen 

fungerar, t.ex. genom vår testprototyp. 

Resultatdelen inkluderar även genomförandet av projektet och de slutgiltiga 

resultaten. Kapitlet är uppdelat i flera olika avsnitt som baseras på Olssons (1995) 

metod och inkluderar samma verktyg och metoder som togs upp tidigare i arbetet.  

Under arbetets gång har vi utfört val av konstruktionsdelarna och sedan 

kontinuerligt undersökt områden för alla delar med hjälp av olika källor som 

anges i Referenserna s.31.  

4.1 Presentation av de resultat som uppkommit under projektets 

gång 

Det här avsnittet är uppbyggt efter Olssons (1995) upplägg och vi har följt hans 

metodik. Det har hjälpt oss att genomföra detta projekt på ett strukturerat sätt. 

4.1.1 Principkonstruktion 

Processen påbörjades med en projektbeskrivning (Bilaga 1-Projektbeskrivning) 

efter att vi besökt företaget Västkustägg AB och tillsammans med vår handledare 

Terje Olsson, bestämde vi oss för ett samarbete. Därefter definierade vi ett mål 

och syfte för det här examensarbetet för att sedan kunna påbörja vårt projekt.  

Efter summeringen av all nödvändig information och vårt återbesök till företaget, 

skrev vi en processbeskrivning (Bilaga 6 - processbeskrivning). I beskrivningen 

tas det upp en mer detaljerad bild av hur processen ser ut på företaget i nuläget.  

Efter att vi har definierat mål och syfte påbörjade vi med att göra ett Gantt-

Schema (Bilaga 8 – Gantt-Schema) för att kunna planera vårt arbete och kunna 

följa upp tidschemat under hela processen.  

För att kunna begränsa oss och även veta vilka funktioner konstruktionen skall ha, 

ställde vi upp en kriterielista (Bilaga 3 - Kriterielista) tillsammans med vår 

handledare på företaget. För att kunna definiera och precisera alla kriterier, måste 

de vara mätbara. Alla punkter som angavs rangordnades efter process, människa, 

omgivning och ekonomi och även efter lämpligheten och nödvändigheten som 

krav och önskemål.  

Vi gick vidare med en benchmarking bland de konstruktioner som finns ute på 

marknaden idag. Det var nödvändigt bl.a. för att få information om lämpliga och 

mest passande konstruktioner samt att få inspiration för att kunna skapa ett eget 

koncept.  
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Därefter började vi skissa på olika lösningar och försökte få fram så många olika 

koncept som möjligt (Bilaga 9- Skisser). Vi kollade mest på konstruktionens 

uppbyggnadssätt, funktionsstöd och utformning. Målsättning var att få fram en så 

enkel konstruktion som möjligt. Vi bollade idéer med olika personer inom klassen 

angående koncepten för att få olika synvinklar på hur vår konstruktion kan 

utformas.  

Redan tidigt under arbetets gång började vi diskutera materialval för vår 

konstruktion. Vi försökte att konstruera maskinen på så sätt, att det skall finnas så 

få komponenter som möjligt och även så få materialslag som möjligt. Med hjälp 

av vetenskaplig artikel (Finšgar, 2000), har vi kommit fram till att olika material 

inte skall kombineras hur som helst, den lämpligaste lösningen är att hålla sig till 

samma metallslag vilket blev konstruktionsstål. Rostfritt stål används mest vid 

korrosiva miljöer vilket inte vår maskin kommer vistats i.  

EPDM gummi rekommenderades av Halmstad Gummi Fabrik AB (HGF) som är 

ett ledande företagen inom gummitillverkning. HGF har jobbat med olika 

gummisorter och har idag ett stort gummisortiment för bland annat 

fordonsindustri och andra relaterade områden. Efter ett möte med P.O. Janson 

(personlig kommunikation, 2014-04-01) har vi fått en del information om EPDM 

gummi, vilket även stämmer överens med Iqbal et al., (2013). Enligt P.O. Janson 

är det bästa alternativet EPDM-gummi, för att få en korrekt samverkan mellan 

gummi och papper med avseende på friktion och andra yttre faktorer så som 

rumstemperatur och luftfuktighet. 

Vi har även undersökt flera olika gummisorter som t.ex. naturgummi som har stor 

elasticitet. Polyuretan är ett material som har varierande materialegenskaper och 

kan vara både mjukt och hårt. Materialet har också goda isolerande egenskaper. 

Polyeten är en typ av etenplast som blir elastiskt vid låga temperaturer under -

50°C enligt Ullman (2010). Materialet används främst till flaskor, kläder, folie 

och påsar. Vi valde att följa P.O. Jansons rekommendation att använda EPDM på 

vår vals, för att den här gummisorten används till olika områden samt har väldigt 

bra isoleringsförmåga och passar vårt ändamål. EPDM har mycket god hållfasthet, 

åldringsbeständighet som gör att valsen inte behöver bytas ut så ofta.  

Vi följde designprincipen som vi har haft under utbildningen vid idégenerering för 

att få fram så många koncept som möjligt i ett första skede. Metoden bygger på att 

man enkelt och snabbt få fram idéer, det kan vara idéer som skiljer sig mycket 

från grundtanken. Detta skapar förutsättningar som gör att man inte fastnar och 

låser sig. Efter att vi skissat fram ett par tiotal förslag samlade vi ihop alla idéer vi 

fått, vi valde ut 12 stycken (Bilaga 9 - Skisser) att utvärdera i en 

utvärderingsmatris enligt Olssons (1995) metod (Bilaga 7 - Utvärderingsmatris). 
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När vi sedan valde dessa koncept, försökte vi variera idéer så mycket som möjligt 

och använda så många olika sätt att placera etikettlappar som möjligt.  

Här är en kortfattad genomgång av de 12 stycken koncept som vi valde att gå 

vidare med, koncepten inkluderar inte styrsystem och är bara grundfunktionen till 

konstruktionen: 

1. Gummihjul 1 baseras på en vals och en behållare som innehåller 

staplade papper i vertikalt läge. Meningen med konstruktionen är att 

papperna skall matas ut med hjälp av valsen direkt till förbigående 

äggförpackningar. Placeringen för konstruktionen skall vara innan 

inplastningsprocessen.  

 

2. Vakuumok fungerar på så sätt att ett vakuumok plockar upp varje 

pappersark från ett magasin och placerar dem på äggförpackningar. 

Konstruktionen behöver placeras jämte produktionslinje innan 

inplastningsprocessen.  

 

3. Gummihjul 2 innehåller en behållare med liggande papper som matas ut 

med hjälp av en vals. Tanken är att konstruktionen skall placeras över 

produktionslinjen där äggförpackningar åker förbi in i 

inplastningsprocessen.  

 

4. Etikettmaskinen är en konstruktion som innehåller en vals där en 

etikettrulle placeras, som sedan matas ut med hjälp utav en till vals som 

sköter utmatning, där etiketterna klistras på 24-pack ägg.  

Konstruktionen måste placeras ovanför produktionsbandet och innan 

inplastningsprocessen, så nära förpackningar som möjligt.   

 

5. Nedfallare är en ställning med inbyggd behållare som känner av 

förbigående äggförpackningar, och automatiskt öppnar luckan när 

äggförpackningar åker förbi, sedan släpper den ner en etikettlapp. 

Konstruktionen i detta fall måste placeras ovanför produktionslinje innan 

inplastningsprocessen.  

 

6. Laserskrivaren är en maskin som skriver ut direkt på inplastade 

förpackningar och måste placeras efter inplastningsmomentet. 

 

7. Robottryckare fungerar på så sätt att en arm trycker en etikettlapp på 

plasten. Konstruktionen måste placeras direkt före inplastningsprocessen. 
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8. Stämplare är en konstruktion som fungerar som en stämpel. 

Etikettbilden stämplas på plasten innan förpackningen inplastas. 

Placeringen på konstruktionen är samma som i tidigare konceptet nr.7.  

 

9. Gummihjul 3 är en konstruktion som placeras vid sidan om 

produktionslinjen och har en vals som matar ut etikettlappar. Frifallet gör 

att papper hamnar på äggförpackningars yta.  

 

10. Självdrivande är en mekanisk konstruktion och består av ett flertal 

länkarmar som drivs av förbigående äggförpackningar. 

Äggförpackningar trycker till länkarmen som på grund av detta matar ut 

papper. Konstruktion måste placeras ovanför produktionslinjen innan 

inplastningsprocessen.   

 

11. Gummihjul 4 är lik de koncept som innehöll valsar och fungerar på ett 

liknande sätt. Tanken med konceptet är att papper fylls på liggandes i en 

stängd behållare och matas ut med hjälp av en vals. För att det skall 

komma ut endast en etikettlapp, finns det en liten öppning lika stor som 

pappret. Konstruktionens placering skall vara ovanför produktionslinjen 

och innan inplastningsprocessen.  

 

12. Gängjärnsmagasin/nedfallare är ett öppet magasin, består av två 

stycken gångjärn som håller etikettslappar i en bunt sedan släpper ut 

papper när gången öppnas med hjälp av sensorer. En gummilist håller 

upp papperna som gör att resterande papper inte faller ned. 

Konstruktionen skall placeras ovanför produktionslinjen. 

Efter att vi fått fram koncepten, gjorde vi en utvärdering av dem med hjälp av en 

utvärderingsmatris (Bilaga 6 – Utvärderingsmatris). De koncept som har fått 

minst poäng eliminerades bort och det nya antalet blev till sex stycken förslag. 

Därefter gjorde vi en teknisk och ekonomisk styrkelista av dessa förslag. Utifrån 

poängen som vi fick fram var det ett koncept som fick flest poäng.  

Efter ett antal funderingar tyckte vi att det var en bra idé om vi först tar en 

diskussion med handledaren från företaget, innan vi väljer att gå vidare med ett 

förslag. Utifrån hans åsikt och gemensam överenskommelse kom vi fram till att 

koncept 3 Gummihjul 2 var den idén vi trodde mest på och var lämpligast för att 

vidareutveckla.  

För att säkerhetsställa att konceptet fungerar och för att kunna gå vidare i 

processen, tillverkade vi en enkel prototyp med grundfunktioner för vals och 
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Figur 4.1.1-1 Illustration med Vals placerad nertill 

Figur 4.1.1-2 Illustration med Vals placerad upptill 

behållare. Det visade sig att kraften från etikettlapparna till valsen var alldeles för 

stor för valsens vridförmåga att kunna mata ut ett papper. (figur 4.1.1-1 

Illustration med Vals placerad nertill). 

 

 

 

 

 

 

 

För att säkerhetsställa att konstruktionen fungerar på rätt sätt, måste det göras 

beräkningar på krafter. Det första vi gjorde var att vi mätte etikettlapparna som 

skall sitta i maskinen, därefter började vi utforma behållaren på rätt sätt. Vi 

räknade fram valsens dimensioner då omkretsen skall vara lika stor som papprets 

bredd, på så sätt fick vi fram radien på vår vals (Bilaga 12 - Uträkningar). Vi 

gjorde även beräkningar på massan för att få fram vikten av papperna och få ut 

maximala kraften. Vi gjorde två olika beräkningar eftersom det är två olika 

etikettformat som skall passa valsen. Vi beräknade även kraft och vridmoment på 

valsen (Bilaga 12 - Uträkningar).  

På så sätt kom vi fram till att konceptet inte är funktionellt och därför behöver 

ändras. Efter den slutsatsen valde vi att gå vidare med ett liknande koncept dock 

med valsen högst upp i konstruktionen (figur 4.1.1-2 Illustration med Vals 

placerad upptill).  
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För att veta att konceptet fungerar, använde vi samma prototypmodell som i 

tidigare tester och det visade sig att konceptet är funktionellt men är något mer 

komplicerad än det förra. Vi valde ändå att gå vidare med detta koncept. Detta 

skedde utan samråd med handledaren från företaget.  

  

Efter konceptvalet började vi utveckla vår idé och anpassa den utefter alla krav 

och eventuella önskemål. Konstruktionen skall vara anpassad efter 2 stycken olika 

pappersstorlekar A6 och A5 och skall innehålla minst 900 ark för att påfyllning av 

magasin inte skall ske allt för ofta och störa produktionen. När kraven sattes upp, 

angavs antal ark till 200 stycken, vilket gör att om produktionshastighet uppgår 

till 30 lappar/min, kommer påfyllningen förmodligen ske var 6:e minut vid ett 

konstant produktionsflöde, se beräkning nedan: 

   

  
       

För att minska påfyllningen, fick vi ut ett lämpligt antal ark. Vi ansåg att 30 min 

är en relevant tid, detta är baserat på att maskinen inte är igång en hel arbetsdag, 

utan endast vid behov någon enstaka timme. På så sätt fick vi ut maximalt antal 

ark: 

 

  
        

               

För att få uppskattning av hur hög behållaren maximalt bör vara, gjorde vi en 

beräkning. Genom att mäta höjden på 100 stycken etikettlappar, fick vi ut 

tjockleken på en lapp till 0,16 mm, vilket ger frihöjden på behållaren till: 

                

Första stadiet av konceptutvecklig 

För att kunna anpassa konstruktionen för två olika pappersstorlekar, har vi skissat 

på ett flertal olika förslag. Magasinet består av två lika stora delar som har var sin 

platta för etikettlappar, och ett jämnt antal fjädrar som ska trycka upp plattorna 

mot valsen. Det är viktigt att fjädrar har konstantkraft, vilket gör för att papperna 

alltid är på samma höjd oavsett antal ark.  

Varje del av magasinet kan separeras med en delningsplatta (figur 4.1.1-4 Skiss 

med Behållare utan delningsplatta), som placeras i mitten av magasinet i en 

stående position. Meningen med plattan är att stödja A6 pappersstorlek på så sätt 

jämnas högen till och låser den i horisontella läget. Det underlättar för valsens 

arbete att kunna mata ut papper rakt.  

Man kan enkelt justera pappersstorlek genom att ta bort delningsplattan (figur 
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Figur 4.1.1-3 Skiss med Behållare utan delningsplatta Figur 4.1.1-4 Skiss med Behållare med delningsplatta 

Figur 4.1.1-5 Tryckfjäder (Lesjöfors AB) 

4.1.1-3 Skiss med Behållare med delningsplatta) och på så sätt kunna ladda med 

A5-papper. Eftersom A5 är dubbel så stor som A6, så fungerar bottenplattorna 

som en lift för etikettlapparna. Oavsett storlek på papperna blir konstruktionen 

flexibel, på detta sätt att man endast tar bort delningsplattan vid A5 papperna.  

 

För att pappersbunten alltid skall vara liggandes mot valsen, behövs det fjädrar 

med konstanttryck som kan hålla uppe etikettlapparna jämn oavsett antal. Vi 

utgick ifrån ”tallriksmodellen” där det ofta används skruvfjädrar (figur 4.1.1-5 

Tryckfjäder (Lesjöfors AB)) för att hålla tallrikarna på samma höjd hela tiden.  

 

 

 

 

 

Innan vi kom fram till det slutgiltiga resultatet, testade vi ett antal olika fjädrar för 

att se ifall det går att använda en vanlig tryckfjäder. Vi kontaktade ett 

fjäderföretag, Lesjöfors AB, för att kunna hitta lämpliga fjädrar som passar oss, 

just de fjädrar vi behöver finns inte i deras standardsortiment. Då återstod det att 

beställa specialtillverkade fjädrar för vår konstruktion eller byta fjädertyp till en 

gasfjäder (som har konstanttryck) eller konstantkraftsfjädrar som vi fick tips om.  
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Figur 4.1.1-6 Gasfjäder (Lesjöfors AB) 

Figur 4.1.1-7 Konstantkraftsfjädrar (Lesjöfors AB) 

 

Gasfjädrar (figur 4.1.1-6 Gasfjäder (Lesjöfors AB)) har en stor nackdel genom sin 

slaglängd och den totala fjäderlängden. För att gasfjäder skall passa vår 

konstruktion och kunna trycka upp hela pappersbunten med maximalt antal 

etikettlappar. Från fjäderföretagets sortiment framgår det att fjäderlängden blir 

cirka 300 mm om vi utgår ifrån de dimensionerna vi behöver (Lesjöfors AB, 

2014), vilket överskrider den beräknade höjden på behållare, 144 mm.  

 

 

 

 

 

En annan nackdel som gasfjädrar har är att konstruktionen blir mycket ostadig 

med en gasfjäder som är tunn. Under våra tester, svajade pappersbunten och 

plattorna gick inte helt upp och ner utan det uppstod en ”byrålådseffekt” där 

kanterna på plattan tog emot kanten på behållaren. Problemet kan lösas med 

någon typ av styrning. Vi bestämde oss ändå att välja bort den här fjädertypen på 

grund av dess ostadighet, tjocklek och längd.   

Genom ett antal kontakter mellan oss och K. Ragnö (mailkommunikation, 2014-

05-02) kom vi till slut fram till att vi kan använda konstantkraftsfjädrar (figur 

4.1.1-7 Konstantkraftsfjädrar(Lesjöfors AB), de är konstruerade som en rulle och 

kan endast rullas upp och tryckas mot sig. Vi bestämde oss för att placera två 

stycken konstantkraftsfjädrar på varje platta som drar istället för att trycka upp 

plattorna, vilket betydde att det blev totalt fyra stycken konstantkraftsfjädrar för 

hela konstruktionen.  
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Figur 4.1.1-8 Gummivalsar (Trelleborg Ab) 

 

Vi bestämde oss för att konstantkraftsfjädrar skall vara fasta på infästningen av 

behållaren och fastspända i plattan som håller upp papperna. Fjädrarna håller 

plattan uppe med alla etikettlappar på en konstant höjd, vilket gör att valsen lätt 

kan mata ut papper på äggförpackningarna. Principen för hur fjädern fungerar 

finns i Bilaga 10 – konstantkraftsfjäderns funktionalitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att kunna veta vilken typ av vals vi behöver (figur 4.1.1-8 Gummivalsar 

(Trelleborg AB)), gjorde vi en enkel valsmodell samtidigt som vi tillverkade en av 

de första prototyperna (tas upp senare i kapitlet). Valsen bestod av en cylindrisk 

gummibit med diameter 16 mm, bredden 30 mm och en stålprofil. Vi märkte på 

testerna att valsbredden inte var tillräcklig för att få bra grepp och därför måste 

gummit på valsen vara bredare.  

 

De krav och önskemål (Bilaga 3 - Kriterielista) som vi ställde upp i början av vårt 

arbete, har vi följt fullständigt förutom krav K11-Ej skadlig vid användning och 

på arbetsområdet, varningslampor, ev. säkerhetsgrind/markering, som egentligen 

inte ingår i konstruktionsarbetet men är ett viktigt tillägg utanför maskinen. Vi 

tänker då främst på varningslampor och säkerhetsgrindar. Ett önskemål blev inte 

heller uppfyllt Ö1-Lätt att hantera, tydlig av/på-knapp, max 10 knappar ink. 

nödstopp, då tydlig av/på knapp uteslutits från konstruktionen men kommer att 

finnas med i slutkonstruktionen.  

Önskemål Ö2-Brukstid >10år som tar upp livslängden på konstruktionen kunde 

inte uppskattats av oss. Det kan vara svårt att räkna ut den exakta livslängden på 

konstruktionen eftersom vi inte vet exakt hur ofta och hur länge maskinen 

kommer vara igång.  

När vi skissat och funderat på hur vår konstruktion skall se ut, har vi utgått från 

vår kriterielista under i stort sett hela arbetet. En ändring har gjorts i kriterielistan 
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där budgeten har ändrats. Den första uppskattning som gjordes av företaget och 

oss tillsammans var inte helt korrekt och genomtänkt, utan efter diskussioner kom 

vi fram till relevant budget för vårt projekt (Bilaga 4 – Ändrat tillägg 

kriterielista). Vi uppfattade att vår maskin skulle ha samverkan med linjen där 

äggförpackningarna kommer, genom datorkommunikation i from av PLC-styrning 

m.m. med det var inte fallet, därav fel budget. 

4.1.2 Primärkonstruktion 

I primärkonstruktionen som är ett andra steg i produktframtagningsprocessen, tas 

det fram vilka komponenter som kommer finnas i konstruktionen. Vi presenterar 

även vårt produktförslag i detta kapitel. 

Valda konstruktionsdelar är ett förslag som kan användas för att bl.a. bygga 

prototypen men också är användbart vid framtagning av det slutgiltiga konceptet. 

I avsnittet presenteras de komponenter som ingår i den slutgiltiga prototypen. 

Specialbehandlade unika enheter/komponenter 

I samband med att alla komponenter har valts, har behållarens konstruktion 

ändrats från vår grundtanke. Vi har fått anpassa hela vår konstruktion efter våra 

komponentval för att det skall bli funktionellt och praktiskt. För att 

konstantkraftsfjädrarna skall kunna rullas ut korrekt och kunna fästas på plattan 

utan att etikettlapparna förstörs, var vi tvungna att bygga ut överdelen av 

behållaren. Vi har även byggt ut en del av sidan på behållaren för att sensorerna 

skall få plats och fungera korrekt. Vi har anpassat valsens infästning för att man 

skall kunna byta ut den och eventuellt torka och tvätta av den vid behov. Baksidan 

av behållaren har ändrats för att underlätta påfyllningen av etikettlappar.  

Valsen består av EPDM-gummibelagd stålvals. Den har anpassats för att kunna 

mata ut både A5 och A6. Vi har haft funderingar angående valsen, om den skall 

vara belagd med gummistrimlor eller heltäckande. För att få ut maximal förmåga 

att mata ut etikettlappar, bestämde vi att ha en heltäckande vals.  

Delningsplattan är enkelt byggd för att få stabilitet på etikettlapparna med storlek 

A6. Den har en säker passning för behållaren, och är konstruerad att passa enbart 

på ett håll och låsas på plats utan onödiga låsningsmekanismer.  

Bottenplattan som håller upp etikettslapparna är utformad för lappar av storlek A6 

men kan kombineras med ytterligare en platta av samma dimensioner, för att hålla 

upp etikettslapparna med storlek A5.  

Rutinbehandlade färdiga enheter/komponenter  

Konstantkraftsfjädrar är anpassade för att klara av att lyfta 900 etikettlappar. Vi 

har utgått efter standardiserade fjädrar vilket gör att krafterna som de klarar av är 
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Figur 4.1.2-1 EX-14A (Acumo) Figur 4.1.2-2 CX-441 (Acumo) 

Figur 4.1.2-3 VDC 349.15 K4(ebmpapst) 

något högre än vad som önskas. Vi har även anpassat fjäder efter montering, då 

fjädern har möjlighet för sidomontering, vilket passar vår konstruktion. Därför har 

typ C-varianten valts (Bilaga 18- Konstantkraftsfjäder typ C).  

Fotosensorer fungerar på så sätt att de känner av föremål som passerar sensorn, 

som sedan ger ut en signal till vidare mottagare, vilket gör att systemet blir 

automatiskt. Sensorerna (figur 4.1.2-1 EX-14A(Acumo)), (4.1.2-2 CX-

441(Acumo)) som vi har valt är anpassade till utrustningens storlek och funktion. 

Den ena skall känna av när papperna når önskad minimal gräns på 200 st. Detta 

kan man justera genom positioneringen av sensorn. Den andra sensorn skall känna 

av äggförpackningarna som åker på rullbandet, sensorn styr motorn som är 

kopplad till valsen. 

 

 

 

 

Vid val av styrningen till vår konstruktion hade vi en idé om att använda elmotor 

(figur 4.1.1-3 VDC 349.15 K4 (ebmpapst)) som drivning av valsen. Det finns ett 

stort utbud av elmotorer så vi vände oss till tillverkarna av elmotorer runt i 

Sverige för att få tips om vilka motorer som kan passa vår konstruktion. Valet föll 

på ebmpapst motor för dess kompakthet och justeringen av antal varv. Vi hade 

inga tankar på att använda hydraulik, pneumatik m.m. på grund av bl.a. 

prisskillnaden och av partiska skäl vid kontureringen. Hydraulik används främst 

vid större maskiner som är anpassade för stora krafter.   

Vi har använt oss av standardiserade skruvar och muttrar vilket underlättar att 

införskaffa och byta ut dem vid behov. Detta förknippas med DFA, där syftet är 

att minimera antal olika komponenter och unika detaljer så mycket som möjligt.  
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Tabell 4.1.2-1 Komponentval 

 

Efter vi valt alla komponenter gjorde vi en lista över dem, där tillverkare, 

artikelnummer och antal visas (Tabell 4.1.2-1 Komponentval). 

 

Standardiserade skruvar som är tillgängliga på de flesta försäljningsställen * 

 

 

Komponent Namn Företag Art. Nr. Antal 

(st) 

Pris 

/st 

(kr) 

Vals Egentillverkad - - 1 - 

Platta för 

papperna 

Egentillverkad - - 2 - 

Fjäder Spring-KKF-C Lesjöfors 1014 4  45,40 

Beslag för fjäder Assembly for sideways 

mounting 

Lesjöfors 4721 4 102 

Motor VDC 3 49.15 K4 ebmpapst 937 4915 400 1 5 000 

Sensor CX-441 Acumo - 1  1 145 

Sensor EX-14A Acumo - 1 840 

Delningsplatta Egentillverkad - - 1 - 

Behållare Egentillverkad - - 1 - 

Skruv till fjädrar ISO 1207 M2x5 Cheese 

head  

* * 16  - 

Mutter till fjäder ISO 4032 M5 Hexagon * * 16  - 

Skruv till sensor ISO 1207 M3x20 Cheese 

head 

* * 2  - 

Mutter till sensor ISO 4032 Hexagon * * 2  - 

Skruv till sensor ISO 4032 M2 Hexagon * * 2  - 

Skruv till plattan ISO 1207 M5x6 Cheese 

head 

* * 2 - 



 RESULTAT  

25 

 

4.1.3 Ekonomiska aspekten 

De standardiserade komponenterna (Tabell 4.1.2-1 Komponentval) har valts 

endast för att få fram ett förslag, på vilka typer av komponenter konstruktionen 

kan tänkas innehålla utan hänsyn till priset. 

4.1.4 Slutkoncept  

Till sist har vi kommit fram till ett slutgiltigt koncept, där vi uppfyllt vårt mål med 

detta examensarbete, att ta fram ett funktionsdugligt koncept i 3D-modell i CAD 

och skissmodell (Bilaga 14 – Slutlig produkt, Bilaga 17 – slutgiltig skiss, Figur 

4.1.4-1 3D Modell i CAD på konceptet, Figur 4.1.4-2 3D Modell i CAD på 

närbild av konceptet, Figur 4.1.4-3 3D Modell i CAD på närbild 

konstantkraftfjädrar). Vi har även gjort konstruktionsritningar med 

sammanställningsritning, sektionsritning och detaljritningar (Bilaga 15- 

Konstruktionsritningar). De är anpassade för att skrivas ut i A3-format men är 

förminskade för att kunna passas in i den här rapporten.  

 

           Figur 4.1.4-1 3D Modell i CAD på konceptet 
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              Figur 4.1.4-2 3D Modell i CAD på närbild av konceptet 

 

                Figur 4.1.4-3 3D Modell i CAD på närbild konstantkraftfjädrar 

Funktioner på slutkonceptet: 

Grundfunktionen är utmatning av papper via gummivalsen där papperna lyfts upp 

av konstantkraftsfjädrar för att få en jämn utmatning, där endast ett papper matas 

ut. Maskinen är anpassad till två stycken lappstorlekar, A5 och A6, som delas av 

med en delningsplatta i mitten. Konstruktionen består av två stycken sensorer, en 

synlig på sidan av behållaren som styr signalen till styrningen av valsen, och en 

som inte är synlig, placerad innanför behållaren, som styr varningssystem för 

lapparna. Maskinen är helt fristående och inte beroende av andra processer såsom 

en produktionslinje. Därav är maskinen väldigt flexibel och kan implementeras i 

vilken produktionsprocess som helst.  
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Figur 4.2-2 Testprototyp med Vals placerad nedtill Figur 4.2-1 Testprototyp med Vals placerad upptill 

4.2 Modellering, simulering och prediktering av prototypen 

Tidigt i produktframtagningsprocessen gjordes två testprototyper (figur 4.2-1 

Testprototyp med Vals placerad upptill, figur 4.2-2 Testprototyp med Vals 

placerad nedtill) för att se om vårt förslag kommer att fungera i praktiken. Det har 

resulterat i att vi har förkastat en del koncept på grund av deras funktionalitet, som 

inte uppfyllts av våra krav och önskemål. Vi har valt att gå vidare med ett 

fungerande koncept som har vidareutvecklats. I mån av tid kommer vi att bygga 

en slutprototyp som är en enklare version av vår slutgiltiga idé. 

4.2.1 Analys 

För att säkerhetsställa att konstruktionen håller för belastningarna, måste man 

utföra FEM-beräkningar i Catia V5 (Bilaga 11 – FEM-analys) och kontrollera 

med handberäkningar (Bilaga 13- Hållfasthetsberäkningar). På så sätt 

dimensionerades konstruktionsdetaljerna. 

Enligt de FEM-beräkningarna som utfördes, klarar konstruktionen av de krafter 

som uppstår. Resultatet av beräkningarna visade att spänningen var långt ifrån 

sträckgränsen för stål, vilket ligger runt 200 MPa.  Det visade sig att 

deformationen som ligger på 0,01 mm inte är kritisk(bilaga 11 – FEM-analys).  

Handberäkningarna visar att analysen i Catia V5 stämmer bra med våra 

beräkningar. Vi utförde inte handberäkningarna för deformation eftersom 

normalspänningen är så pass liten och inte utgör stor risk för deformation. Detta 

medför att konstruktionen håller. De handberäkningar vi utföre bekräftar det hela 

(Bilaga 13 Hållfasthetsberäkningar).  
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4.3 Diskussion om de resultat som uppkommit 

De diskussionerna som vi har haft under vårt examensarbete tas upp i det följande 

avsnittet.  

4.3.1 Genomförandet av F. Olssons metod 

I principkonstruktionsetappen har vi följt alla delar, däremot i 

primärkonstruktionsdelen har vi avvikit på en punkt. Vi har inte gjort en ”modell 

för primärkonstruktion” men vi nämner vilka delar som är färdiga respektive 

unika enheter och vilka som är rutin- respektive specialbehandlade (Bilaga 2- F. 

Olssons metod). Övriga metodsteg har fullföljts.  

4.3.2 Ergonomi 

Efter att ha läst artiklar angående ergonomi som handlar bl.a. om arbetsskador, 

överansträngning, dålig psykisk och fysisk hälsa, har vi kommit fram till att det är 

positivt att byt ut en operatör mot en automatiserad konstruktion. Det förbättrar 

även produktionen och medför att operatören har mer tid till andra sysslor som 

måste utföras på arbetsplatsen.  

 

4.3.3 Kontakt med handledarna 

Det är viktigt att hålla kontakt och bolla idéer med handledarna på företaget och 

på skolan. Begränsad kontakt med vår handledare på företaget, gjorde att vi valde 

att ändra koncept på eget bevåg. Det gjorde att handledaren på föredraget 

ifrågasatte ändringar, eftersom det skilde sig från det förslag vi valde att gå vidare 

med.  

 

4.3.4 Provning av koncept och prototypbygge 

När vi byggde vår första prototyp, var tanken att valsen skulle klara av den kraft 

som den utsattes för av etikettslapparna. Däremot när vi testade prototypen i 

praktiken visade det sig att vi hade fel och på så sätt bestämde vi oss för att ändra 

konstruktionen. 

 

Att bygga en testprototyp tog även längre tid än vad vi trodde. Det var inte så 

enkelt att få till en presentabel prototyp. Det gjorde att vi blev osäkra ifall vi 

skulle tillverka behållaren själva eller beställa en färdig från en mekanisk 

verkstad. Tidsbristen gjorde att vi beslutade oss för att endast simulera vår 

prototyp i 3D CAD. 
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4.3.5 Fjädrar 

Fjädrar är ett komplext område eftersom det finns många olika typer av fjädrar. 

Vid våra tester av olika fjädrar, tyckte vi att det var svårt att hitta rätt fjäder till 

vårt ändamål. Vi hade höga krav på att fjädern skulle vara stabil, inte för lång och 

tåla mindre krafter, vilket ledde till att det var svårt hitta en lämplig fjäder. Vårt 

slutgiltiga fjäderval tillfredsställde våra krav och önskemål på maskinen.  
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5 Slutsatser 
Vi har lyckats komma fram till ett produktförslag som skulle kunna införas om 

man väljer att färdigtutveckla vår lösning. Vi har ändå uppfyllt vårt mål med detta 

examensarbete att ta fram en konceptlösning för att kunna automatisera företagets 

process. Syftet har uppfyllts med hjälp av ett antal olika metoder, vilket ledde till 

ett konstruerat arbete och ett produktförslag till problemlösningen. 

Fördelen med vår konstruktion är att den utgår från standardiserade komponenter, 

vilket gör att det förenklar inköp och maskinbygge. Det standardiserade 

komponenter som valdes är ekonomiskt försvarbara då utsatt budget hålls. 

Nackdelen med vår konstruktion är att den inte är helt ergonomisk då behållaren 

är anpassad till etikettstorleken. Detta medför att maskinen är liten och 

etikettpåfyllningen något försvårad.  

Med de få komponenterna vi har i vår konstruktion kan den med fördel utföra 

önskad funktion som bl.a. att justeringen av olika storlekar endast görs med en 

delningsplatta vilken är avtagbar.  

För att säkerhetsställa att vårt förslag fungerar i praktiken, måste man göra en 

funktionell prototyp, vilket inte har uppfyllts ännu. Därför kan det inte garanteras 

att vårt förslag verkligen fungerar.   

5.1 Alternativa slutsatser 

Valsen bör vara solid hela vägen och beläggas med EPDM-gummi. Det 

underlättar etikettslapparnas utmatning, som gör att lapparna matas ut med mer 

noggrann utmatning.  En viktig aspekt har varit att det endast skall matas ut en 

lapp i taget.  

En annan viktig aspekt är val av fjäder och placering så att konstruktionen kan 

utföra sitt ändamål. Konstantkraftsfjäder är en mycket lämplig lösning, då det är 

svårt att få en vanlig tryckfjäder att ge samma funktion.  

Vi har utvecklat ett hjälpmedel till behållaren som gör att utmatningen av 

etikettlappar blir mer precist. Vi har använt oss av en princip där vi har utvecklat 

en egen typ av skena.  

Vi har gjort en FMEA-analys där det visade sig att vi hade en brist i en av 

punkterna, nämligen säkerheten vid utmatning av etikettlappar. Det är enkelt att 

åtgärda problemet med hjälp av att införa ett system av ljussignaler.  
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6 Kritisk granskning 
I det här avsnittet diskuteras den kritiska granskningen med avseende på olika 

processen examensarbetet samt miljö-, ergonomi- och arbetsmiljöaspekter.  

6.1 Kritisk granskning av examensarbete 

Metoderna som vi använde oss av under detta examensarbete har varit ett gott 

hjälpmedel för att kunna nå de mål som vi satte i början av arbetet. Olssons (1995) 

metod visade sig vara lämplig vid utveckling av vår maskin från en enkel idé till 

ett färdigt koncept. Däremot ansåg vi att Ullmans (2010) metod var mindre 

relevant eftersom den har fokus på sociala aspekter.  

De mål som sättes upp i början av projektet uppfylldes bara delvis, på grund av 

tidsbristen. Vi hade en tanke på att bygga en fullständig prototyp, som till slut 

resulterade i en enklare modell av det slutgiltiga konceptet.  

Det som kunde gjorts bättre under projektet var att hålla mer kontakt med 

företaget för att kunna utbyta ständig information mellan oss och företaget. Det 

hade underlättat om vi tidigt i projektet kontakt tillverkare för de olika 

komponenterna behövdes. Vi fick ut mycket information från tillverkare där olika 

förslag lades fram, utifrån de kunde vi sedan välja de mest optimala 

komponenterna.  

Vi tycker att vi har utfört det här examensarbetet på ett bra sätt med tanke på dess 

omfattning. Vi har haft god kontakt med vår handledare på högskolan och 

uppdaterat varandra om pågående arbete. Vi förde dagligen anteckningar om 

processen och sammanställde detta i en veckorapport, som även handledaren fått 

ta del av.  

6.2 Kritisk granskning med avseende på miljö-, ergonomi- och 

arbetsmiljöaspekter 

Den ergonomiska aspekten som kommer förändras på arbetsplatsen (efter 

införskaffandet av vår konstruktion) är minskad stress för operatören. Det leder 

till att operatören får mer tid för andra arbetsuppgifter, samtidigt som de ur 

ergonomisk synvinkel där mindre lämpliga arbetsmomenten försvinner. 

Vid införandet av en maskin krävs det att personalen beaktar att säkerheten vid en 

maskin med styrande enheter. Vi har inte fördjupat oss i detta område men har 

beaktat att man måste ta hänsyn till vissa aspekter i AFS 2008:3 Maskiner (2008) 

och Vägledning för tillämpning av maskindirektivet 2006/42/EG(2010),. Men 

säkerheten på Västkustägg AB kommer att minska i och med införandet av 

maskinen enligt Väglednings för tillämpning av maskindirektivet 
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2006/42/EG(2010), som menar att varje maskin med rörligt styrande delar innebär 

en säkerhetsrisk oavsett omfattning och storlek på maskinen.  

Om det saknas instruktion för maskinen, kan riskfaktorn för hälsan öka bl.a. 

klämrisken. Konstruktionsdelar kan oväntat gå sönder under tiden maskinen är 

igång p.g.a. utnötning. Men däremot är risken väldigt liten att konstruktionen kan 

orsaka fysisk och psykisk ohälsa ur bullersynpunkt.  

Vi kan konstatera att maskinen inte ger några utsläpp som påverkar miljön på 

arbetsplatsen, vilket är en positiv faktor. Materialvalet kan däremot påverka 

miljön vid materialens vidare bearbetning och återvinning.  

6.3 Förslag till fortsatt arbete 

Det finns en möjlighet till att vidareutveckla konceptet och även bygga en 

fullständig prototyp med alla funktionella delar. Projektet kan återupptas efter 

avslutad kurs och det kan byggas en fullt fungerande konstruktion utefter vårt 

framtagna koncept.  

6.3.1 Delningsplatta 

Delningsplattan kan vidareutvecklas med avseende på de ergonomiska aspekter, 

det vill säga att den skall vara lätt att ta tag i, lyfta och sätta tillbaka i 

konstruktionen.  

Ett förslag till detta är att utveckla ett handtag på plattan för att lätt och smidigt 

kunna greppa den. Handtaget kan appliceras i form av hål med plastisolering i 

plattan vilket gör att operatören endast behöver trä igenom fingrarna och lyfta upp 

plattan ur behållaren (Bilaga 19- Skiss Handtag för delningsplattan).  

6.3.2 Styrningsplacering 

Vi har inte prioriterat detta moment i vårt examensarbete men det finns 

möjligheter till vidareutveckling av styrningens placering. En idé som vi har haft 

är att man kan placera motorn vid sidan av behållaren.  
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Bilaga 1 – Projektbeskrivning  

Projektbeskrivning examensarbete MASKIN 

 

Student/er: Antonia Gregorovic, 870916-3326  

antoniagregorovic@live.com  

Tel: 0735-80 20 47 

 

Elizaveta Anikina, 911127-2986 

   eliz@live.se 

   Tel: 0739-81 00 41 

  

Bild på studenten/erna: 

 

 

 

 

 

 

 

Titel på examensarbete:  Konstruktion av lappmaskin 

Uppdragsgivarens namn:  Västkustägg i Halmstad AB 

Handledares namn på företaget: Terje Olsson 

 

Syfte med projektet:  

Syftet med detta examensarbete är att underlätta arbetet för operatören vid 

paketeringsmaskinen, genom att konstruera en typ av lappmaskin som skall vara 

integrerad med paketeringsmaskinen. Maskinen skall helst vara automatiserad så 

att operatören slipper detta manuella moment. Detta kommer medföra att man 

spara in tid och arbete för operatören som istället kan ägna sig enbart åt 

paketeringen.  

Förmodad metod: 

Vi kommer börja med att göra undersökningar ifall det finns liknande lösningar 

ute på marknaden redan. Vi kommer även att kolla in konkurrenternas utbud.  
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Den metod och tillvägagångssätt vi kommer att använda oss av är Freddy 

Ohlssons, ”Primär- och Principkonstruktion” och även David G Ullmans bok 

”The Mechanical Design Process”. Freddy Ohlssons och David G Ullmans metod 

är utformat för att ta fram konstruktioner och är ett lämpligt hjälpmedel för oss i 

detta projekt.  

Innan vi kommer att göra en prototyp och slutgiltig produkt/konstruktion kommer 

vi att CAD:a upp produkten/ konstruktionen i Catia v5 och även göra analyser 

med verktyget GSA.  

- Primär- och principkonstruktion, Fredy Olsson. Instruktion för Maskinkonstruktion, 

Lunds Tekniska Högskola 1995  

-The Mechanical Design Process, David G. Ullman. New York 2003 

 

Kort summering av relevant litteratur: 

Vi började med att kolla upp information på vårt företags hemsida och där hitta 

videoklipp på deras maskiner. För att få en första indikation på vad det är vi skall 

göra. Vi kommer även att göra sökningar på relevant litteratur och även 

vetenskapliga artiklar. Från företaget kommer vi att få en del information i form 

av ritningar, kravlista m.m.  

Tillgänglig data: 

 I dagsläget vet vi inte vilken data vi kommer få från företaget mer än det vi redan 

sett i form av maskin och vilket område det berör. 

Nödvändiga faciliteter:  

Vi kommer kanske behöva ha tillgång till verkstans alla delar alltså metall- och 

modellverkstan och ev. datorsal till Catia och övriga program. Vi kommer även att 

behöva vara på företagets arbetsplats för att kolla in processen.  

OBS! Examinator godkänner projektbeskrivning i samråd med Handledare.  

Handledare skall signera projektbeskrivningen.  

Startdatum: 

(YYYYMMDD)       __________________ 

Signaturer HH Handledare och examinator:_______________ ___________ 

Datum: 2014-02-03  
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Bilaga 2 – F. Olssons metod 

Följande tillvägagångssätt använder Fredy Olsson: 

Del 1 Principkonstruktion 

1. Principkonstruktionsprojekt 

2. Produktdefinition 

3. Produktundersökningar och kriterieuppställning 

4. Framtagning av produktförslag 

5. Utvärdering av produktförslag 

6. Presentation av valt produktförslag 

Del 2 Primärkonstruktion 

1. Modell över primärkonstruktionsetappen 

2. Produktutkast 

3. Komponentval 

4. Detaljkonstruktion 

5. Produktsammaställning 

6. Primärproduktens tillverkning och utprovning 

7. Rapportdisposition för primärkonstruktion 
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Bilaga 3 - Kriterielista 

Process 

P1 Etikettlappar skall placeras på förpackningarna automatiskt.  K1 

P2 Anpassad maskin för lappar med storlek A5 och A6. K2 

P3 Magasinet skall hålla ett ark med minst 200 etikettlappar. K3 

P4 Maskinen skall vara flexibel och skall kunna förflyttas och anpassas för 2 olika 

paketeringsmaskiner som finns på företaget. K4 

P5 Den skall klara av en maxhasighet på 30 lappar/min. K5 

P6 <100 komponenter i konstruktionen. K6 

P7 Maskinen skall kunna hantera <5kg. K7 

P8 Endast en papperslapp per förpackning. K8 
 

Omgivning 
O1 Maskinen skall placeras mellan lockpåsättningsmaskinen och inplastningsmaskinen. K9 

O2 Maskinen skall inte överstiga tänkbart utrymmet, ca1500x700x500. K10 

 

Människa 

M1 Lätt att hantera, tydlig av/på knapp, max 10 knappar inkl. nödstopp. Ö1 

M2 Ej skadlig vid användning och på arbetsområdet, varningslampor, ev. 

säkerhetsgrind/markering. K11 

M3 Magasinet skall kunna fyllas på av operatören, lätt och smidigt. K12 

M4 God åtkomlighet vid service/reparation, snabbt utbytbara delar, liten 

service/reparationskostnad K13 

 

Ekonomi 

E1 Maximal budget skall ej överstiga 10 000 kr. K14 

E2 Brukstid >10 år. Ö2 

E3 Maskinen bör minska hanteringstiden så att det inte blir en ekonomisk förlust.  

                   , x=vår konstruktions hastighet K15 

E4 Försöka få tillverknings- och inköpskostnaderna så låga som möjligt <10 000kr. Ö3 

E5 Försöka få så låga driftkostnader som möjligt <360kr/h. K16 

E6 Materialet i vår konstruktion skall vara återvinningsbart Ö4 

E7 Konstruktionen skall vara så miljövänlig som möjligt, inga onödiga utsläpp/läckage Ö5 

 

Krav: K 

Önskemål: Ö 
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Bilaga 4 – Ändrat tillägg kriterielista 

E1 Maximal budget skall ej överstiga 5 000 kr. K14 
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Bilaga 5 – Sökmatris för produktkriterier  

  

LIVSPERIOD KRAVOMRÅDEN 

Proces

s 

Omgivnin

g 

Människ

a 

Ekonom

i 

ALSTRING Forskning ALLA ALLA ALLA ALLA 

Produktplanering 

Produktframtagnin

g 

FRAMSTÄLLNIN

G 

Beredning    E3, E4, 

Anskaffning 

Tillverkning 

Montering 

Kontroll 

Lagring 

AVYTTRING Förpackning    E4 

Distribuering 

Lagring 

Försäljning 

BRUKNING Köp P1, P2, 

P3, P4, 

P5, P6, 

P7 

O1 M1 E1, E2, 

E3, E4, 

E5 
Hemtransport 

Installering 

Användning 

Underhåll 

Förvaring 

Kvittblivning 

ELIMINERING Hämtning    E4 

Borttransport 

Återvinning 

Förstöring 
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Bilaga 6 – Processbeskrivning 

Idag ser företagets paketering ut som så att 24-pack ägg åker på ett rullband förbi 

olika stationer där äggen genomgår processer från ett enkelt ägg till färdigpackade 

ägg. I nuläget står en operatör vid slutet på processen och staplar färdigpackade 

ägg förpackningar på lastpallar, som sedan körs iväg för lastning.  
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Bilaga 7 - Utvärderingsmatriser  
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Bilaga 8- Gantt schema 

 

Viktiga hållpunkter: 

5 Februari Första redovisning 

13 Mars Halvtidredovisning 

15 Maj Först inlämning till handledare 

22 Maj Inlämning till examinator och handledare + opponeringsgrupp 

26 Maj Redovisning 

28 Maj Inlämning av inbunden slutlig utgåva 

28 Maj,30-31Maj UTEXPO 
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Bilaga 9 - skisser 
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Bilaga 10 – Konstantkraftsfjäderns funktionalitet  
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Bilaga 11 – FEM-analys
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Bilaga 12 – Uträkningar 

Beräkningar: 

A6 mått: 148*105 mm 

A5 mått: 148*210 mm 

Cirkelns omkrets: 

      

För att få ut valsens radie för A6-mått, använde vi oss utav cirkelns omkrets och 

på så sätt fick vi ut följande mått: 

   
   

   
          

På följande sätt fick vi ut radie för A5 mått: 

   
   

   
          

1 st A5 väger 2,5g = 0, 0025 kg.  900 st A5 väger: 

                   

1 st A6 väger 5g = 0,005 kg. 900 st A6 väger: 

                 

Den totala kraften för 900 stycken ark med A5-storlek blir då enligt mekanikens 

grundlagar (Nyberg, 2003):  

                     

Samma ekvation gäller även för A6-format:  

                       

Vridmoment för valsen med avseende på A5-format: 

                         

Vridmoment för A6-format valsen: 
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Bilaga 13- Hållfasthetsberäkningar 

Hållfasthetsuträckningar – Infästning  

Enligt Dahlberg (2001), normalspänningen vid infästningen för 

konstakraftsfjädrarna på behållaren beräknas efter formeln: 

  
 

 
 

 

   
 

    

           
                       

Där: 

F – kraften som infästningen utsätts för i N. 

A – aren av infästningen i m 

B – höjden på infästningen i m 

t – tjocklek på plåten i m 

  

Nominellspänning på hela infästningen är: 

     
 

    
   

     

              
                  

           

Där: 

r – radie för infästningshålet  

 

Största normalspänningen vid hålet blir: 

                             

Där: 

Kt – spänningskoncentration  

 

Kt fås ut genom beräkningar av dessa två förhållanden: 

 

 
 
   

 
       ;        

 

 
 
  

 
      

Där: 

a – avstånd mellan hålets centrum och den närmsta horisontella kanten.  
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Därefter kollas Kt upp i Dahlbergs (2001) formelsamling i hållfasthetslära. I detta 

fall är Kt = 3  

 

Hållfasthetsuträckningar – Vals 

Enligt Dahlberg (2001), normalspänningen vid valsen som påverkas behållaren 

beräknas efter formeln: 

  
 

 
 

 

   
 

   

           
                       

Där: 

F – kraften som infästningen utsätts för i N. 

A – aren av infästningen i m 

B – höjden på infästningen i m 

t – tjocklek på plåten  

Nominellspänning på hela sidan av behållaren är: 

     
 

    
   

     

             
                           

Där: 

r – radie för infästningshålet  

Största normalspänningen vid hålet blir: 

                                  

Där: 

Kt – spänningskoncentration  

 

Kt fås ut genom beräkningar av dessa två förhållanden: 

 

 
 

 

    
      ;        

 

 
 

   

     
     

Där: 

a – avstånd mellan hålets centrum och den närmsta horisontella kanten.  

 

Därefter kollas Kt upp i Dahlbergs (2001), formelsamling i hållfasthetslära. I detta 

fall är Kt = 3,15 
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Bilaga 14 - Slutligt produkt 
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Bilaga 15 – Konstruktionsritningar  

Sammanställning 
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Behållare 
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Delningsplatta 
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Gummivals 
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Platta A6 
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Bilaga 16 – FMEA 
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Bilaga 17 – Slutgiltig skiss 
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Bilaga 18-Konstantkraftsfjäder typ C 
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Bilaga 19- Skisser Handtag för delningsplattan 
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