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ABSTRACT 

The thesis in product development – mechanical design includes 15 credits and was carried out during 

the spring of 2014 at Semcon in Eskilstuna. The task is to construct a special machine for positioning 

and orientation of a key blank found in six different shapes, the construction is a part of a larger 

machine for encoding the key blank where a pick- and-place device or robot pick up the key blank and 

deliver it further in the process. The entire construction is designed for ASSA OEM Gothenburg. 

In order to accomplish the project the first step was to analyze the existing solutions to similar problems 

on the market in a current situation analysis to create an understanding of the problem. This was 

followed by a flow analysis and a functional analysis to get a deeper understanding of the problem and 

structuring the machine's process flow and its features. The author then came to the conclusion that four 

stations are required for the process which then six different concepts that could solve the problem were 

constructed from. The various concepts were based in three different techniques to orient the key blanks 

and if the key blanks should be stored in the same or separate containers. 

The concepts were evaluated and after a discussion with the company mentor, two concepts were 

elected. The two concepts were both founded in the same solution for the orientation of the key blanks 

and the only difference was if the key blanks should be stored in the same or separate containers. After 

construction on the system- and detail-level, one of the concepts had no good solution to a form on the 

inner drum that could reliable handle all the different key blanks and was eliminated from the design 

process. 

The project continued with strength calculations and FEM-simulations on detail-level design to verify 

the constructions strength and dimension of the construction elements. The FMEA-analysis were done 

alongside that potential errors could be constructed away or the risks could be minimized during the 

construction phase. Also some DFX-tools where used alongside during the design phase to construct the 

machine to be easy to maintain, repair and to be reliable. 

The project resulted in a design consisting of three modules which are easily assembled and can be 

adapted depending if pick -and-place device or robot is selected. Six sets of each module should be 

produced, where each set sorts and orients one type of key blank. The frame does not need to be made 

of six, because it's a two-piece frame that extends across all modules allowing for the separation of the 

module set.  

The inner drum and the groove need only one of each because they are all adapted specifically for one 

type of key blank which allows a cheap and easy update of the equipment if the key blanks are 

redesigned.  
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SAMMANFATTNING 

Examensarbetet inom produktutveckling – konstruktion omfattar 15 högskolepoäng och har utförts 

under vårterminen 2014 hos Semcon i Eskilstuna. Uppdraget är att konstruera en specialmaskin för 

positionering och orientering av ett nyckelämne som finns i sex olika former och konstruktionen är en 

del av en större maskin för kodning av nyckelämnen där pick-and-place enhet eller robot plockar upp 

nyckelämnet och för det vidare i processen. Hela konstruktionen konstrueras åt ASSA OEM 

Gothenburg.  

För att genomföra projektet analyserades först existerande lösningar på liknande problem i en 

nulägesanalys för att skapa en förståelse över problemet. Därefter gjordes flödesanalyser och 

funktionsanalyser för att öka förståelsen över problemet och strukturera upp maskinens processflöde 

och dess funktioner. Författaren kom då fram till att fyra stationer krävs för processen vilka sedan sattes 

ihop i sex olika koncept som skulle kunna lösa problemet. De olika koncepten grundade sig i tre olika 

tekniker att orientera ämnen och om de olika nyckelämnena ska förvaras i samma eller olika behållare. 

Koncepten utvärderades och efter en diskussion med företagets handledare valdes två koncept att gå 

vidare med då båda koncepten grundades i samma lösning för orientering av nyckelämnena. Efter 

konstruktion på system- och detaljnivå uteslöts ena konceptet då ingen bra lösning på en form som är 

anpassad efter alla ämnen inte gick att hitta och som skulle ge en tillförlitlig lösning. 

Projektet fortsatte sedan med hållfasthetsberäkningar och FEM-simuleringar för att kontrollera och 

dimensionera konstruktionens komponenter samtidigt som FMEA-analyser gjordes vid sidan av så 

potentiella fel kunde konstrueras bort eller minimera riskerna under konstruktionsfasen. Även ett flertal 

DFX-verktyg användes under konstruktionsfasen vid konstruktionen av maskinen för att vara enkel att 

underhålla, reparera samt vara tillförlitlig. 

Projektet resulterade i en konstruktion bestående av tre moduler vilka enkelt monteras ihop och kan 

anpassas utefter om en pick-and-place enhet eller robot väljs. Sex uppsättningar av varje modul 

tillverkas där varje uppsättning sorterar och orienterar en typ an nyckelämne. Dock tillverkas det inte 

sex stativ utan det är ett tvådelat stativ som stäcker sig över alla moduler vilket möjliggör uppdelningen 

av moduluppsättningen.  

Även innertrumman och rännan tillverkas det endast en av då de är anpassade utefter varje längd av 

nyckelämne vilket möjliggör en billig och enkel uppdatering av utrustningen vid formändring eller 

andra vidareutvecklingar av nyckelämnena. 
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 INLEDNING 1

Utbildningen Innovation och produktdesign går under huvudområdet produkt- och processutveckling 

vid Mälardalens högskola i Eskilstuna(MDH). I utbildningen genomförs ett examensarbete på 

grundnivå (C-uppsats) som omfattar 15 högskolepoäng. Examensarbetet produktutveckling – 

konstruktion har kurskoden KPP301. 

1.1 Bakgrund 

Semcon är ett globalt teknikföretag inom ingenjörstjänster och produktinformation med över 30 års 

erfarenhet inom sin bransch (Semcon u.d.). Med sina cirka 3000 medarbetare utvecklar Semcon 

framtiden tillsammans med sina kunder. 

I ett uppdrag av dessa utför nu Semcon ett projekt mot ASSA OEM Gothenburg för att automatisera en 

del av deras produktion som kodar nycklar för säkerhetslås. Nyckelämnena(ämne) finns i 6 olika 

längder vilket ställer särskilda krav på utformningen av produktionen. 

1.2 Uppgiften 

ASSA OEM Gothenburg har idag en över 20 år gammal utrustning för kodning av säkerhetsnycklar 

vilken de vill ersätta med en helautomatisk lösning. Säkerhetsnyckeln finns i fem olika längder plus ett 

nyckelhuvud utan handtag vilket ställer särskilda krav på produktionen. Då maskinen är en 

specialmaskin och endast tillverkas i ett exemplar innebär det vissa begränsningar i 

utvecklingskostnaden. 

Ett moment i tillverkningen är att sortera och positionera ämnena för att bli plockade av en pick-and-

place enhet eller robot för att sedan positioneras i en fixtur. Det är fram till och med positioneringen det 

här examensarbetet kommer handla om. Den tekniska studien kommer fokusera på att kartlägga dagens 

lösningar på problemet och föreslå en anpassad konstruktion för problemet med fokus på låg 

utvecklings och tillverkningskostnad. 

1.3 Syfte och mål 

Examensarbetets syfte är att konstruera en maskin för orientering och positionering av ämnen som 

konstrueras enligt den teoretiska bakgrunden inom produkt- och processutveckling från utbildningen 

innovation och produktdesign vid MDH.  

Målet är att ta fram ett digitalt konstruktionsunderlag för maskinen. Konstruktionsmaterialet ska tas 

fram med hänsyn till hållfasthet genom simulering och beräkningar samt processflöde och takttider. 

Konstruktionen ska även ta hänsyn till en låg tillverkning och montagekostnad samt låga 

underhållskrav. 

1.4 Projektdirektiv 

Projektdirektiven från uppdragsgivaren och MDH sammanfattas till följande: 

 Examensarbetet genomförs på MDH i Eskilstuna samt på plats hos Semcon i Eskilstuna. 

 Akademiska krav från MDH som ska uppfyllas beskrivs i Studiehandledning för 

examensarbete. 
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1.5 Problemformulering 

Examensarbetet beskriver hur en specialmaskin för orientering och positionering av ämnen kan 

konstrueras. Konstruktionen ska sträva mot en lösning med låg tillverkning- och monteringskostnad 

som på ett kostnadseffektivt sätt ger en automatiserad lösning där önskat ämne positioneras på en väl 

definierad position vilket möjliggör plockning med pick-and-place enhet eller robot. 

För att uppfylla kraven existerar fem frågeställningar som tillsammans ska ge en relevant lösning på 

problemet. 

1 Hur analyseras problemet på ett relevant sätt? 

2 Hur uppfylls kravspecifikationen?  

3 Hur kan processflödet lämpligt se ut?  

4 Hur väljs lämpliga komponenter? 

5 Hur säkerställs takttiden på ett relevant sätt?  

1.6 Avgränsningar  

Projektet har fokus mot att ta fram en teknisk lösning och kommer avgränsas enligt följande 

punkter  

 Resultat – Resultatet presenteras med rapport, ritningar, CAD-modell. 

 Programmering och mjukvara– Ingen programmering kommer ske och ingen 

uppskattad kostnad kommer att ges. 

 Kostnadskalkyl – En övergripande kostnadskalkyl kommer inte att. 

 Beräkningar och konstruktion- För att bekräfta kraven på hållfasthet utförs beräkningar. 

Beräkningarna kommer endast göras ur statisk synpunkt. Ingen optimering av 

konstruktionen önskas av uppdragsgivaren och endast de mest kritiska komponenterna 

beräknas fullständigt och noggrant. 

 Ett stativ för hela maskinen konstrueras ej då fokus ligger på den tekniska och 

mekaniska lösningen i orientering och positionering av ämnen. 
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 TEORETISK BAKGRUND OCH LÖSNINGSMETODER 2

2.1 Produktutvecklingsprocessen 

Produktutvecklingsprocessen är den stig som författaren går för att på ett vetenskapligt sätt utveckla en 

produkt. Processen och dess steg kan variera mycket beroende på projekt och projektgrupp. 

Produktutvecklingsprocessen som används i det här projektet är taget ur The mechanical design process 

(Ullman 2010). 

 

Den här produktutvecklingsprocessen sker i 6 steg och börjar med upptäckt av produkt vilket sedan går 

över i planering, produktdefinition, konceptdesign, produktutveckling och slutar med produktsupport. 

Varje steg i produktutvecklingsprocessen innehåller sedan flera verktyg så som Quality Function 

Deployment(QFD), funktionsanalys, flödesanalys, Failure Mode Effect Analysis(FMEA) samt flera 

Design for X(DFX)-verktyg. Endast de relevanta verktygen för produkten används i processen. För en 

ingående beskrivning av produktutvecklingsprocessen och dess verktyg se bilaga 1. 

2.2 Teoretisk bakgrund 

Nedan beskrivs bakomliggande teori om automation och skillnaden mellan robot och pick and place 

enhet. 

2.2.1 Automation 

Med automation eller automatisering menas att ersätta eller reducera manuellt arbete med hjälp av olika 

kontrollsystem som styr maskiner och processen utan hjälp av människan. Med hjälp av tekniken kan 

hela eller delar av processen utföras utan manuellt arbete vilket medför en högre grad av kvalité, högre 

noggrannhet och pression samt ofta mindre tillverkningstid. En automatiserad process kan vara allt ifrån 

en CNC-maskin som är en automatiserad fösning för svarvning och fräsning till hela produktionslinor 

där allt ifrån tillverkning till montering utförs av robotar och automatiserade maskiner (Bolmsjö 2006). 

Kontrollsystemet som styr automationen och gör automationen möjlig är en programmerad kod som 

med hjälp av sensorer utför mätningar och utifrån resultatet från mätningarna utförs olika sekvenser för 

att justera och styra processen.  

Figur 1 Produktutecklingsprocessen ”The 

mechanical process” 
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2.2.2 Robot och pick and place enhet 

En robot eller i detta fall robotarm och en pick-and-place enhet fungerar i princip på samma sätt 

förutom att robotarmen har en betydligt högre frihetsgrad i sin rörelse. Båda lösningarna har en väldigt 

hög precision och repeterbarhet.  

En pick-and-place enhet(figur 2) består oftast av ett antal banor 

eller skenor där ett verktygshuvud kan röra sig vilket är väldigt likt 

hur en travers rör sig. De olika skenorna gör att verktyget kan röra 

sig längst ett horisontalplan eller x och y koordinater samt kan 

huvudet ofta röra sig vertikalt i sin position. Det medför att 

verktyget har ett rektangulärt arbetsområde som begränsas av sina 

skenor och ingen rotation kan utföras om inte extra leder monteras.  

En robotarm(figur 3 och 4) består av upp till sex axlar vilket 

medför att roboten har ett sfäriskt arbetsområde där huvudet eller 

verktyget kan rotera nästan 360° i varje riktning vilket ger en 

väldigt hög frihet samt att verktyget kan komma åt på ställen där 

en pick-and-place enhet inte kan. 

  

Figur 2 Pick-and-place enhet 

Figur 3 Arbetsområde robot Figur 4 Robot 
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 TILLÄMPAD LÖSNINGSMETODIK 3

Tillvägagångsättet som utfördes i projektet var en 

modifierad struktur av produktutvecklingsprocessen 

ur The mechanical design process (Ullman 2010). I 

den här delen av rapporten kommer processen 

redovisas och en överblick över tillvägagångssättet 

kan ses nedan. 

3.1 Planering 

För att strukturera upp examensarbetet och skapa en 

planering över hela arbetsprocessen gjordes ett gantt-

schema samt en planeringsrapport. 

3.1.1 Gantt-schema 

För att skapa en tydlig överblick över projektet och 

arbetsflödet i examensarbetet konstruerades ett gantt-

schema. Gantt-schemat är ett aktivt verktyg som 

uppdateras under projektets gång och planeringen 

uppdaterades vid flera tillfällen. Då lades PU-verktyg 

till eller togs bort under projektets gång då de var 

eller inte var nödvändiga för processen. För gantt-

schema, se bilaga 2.   

3.1.2 Planeringsrapport 

En planeringsrapport skrevs för att dels få en bättre 

överblick av projektet men även för att informera 

handledare på skolan vad som kommer att utföras i 

projektet. 

3.2 Problemförståelse 

För att skapa förståelse för problemet och vilka krav som kommer ställas på konstruktionen användes 

flera verktyg för att samla in relevant information och bearbeta denna för att få en grund att skapa 

koncept ifrån. 

3.2.1 Kravspecifikation 

Som en del av sin offert till Semcon konstruerade ASSA en kravspecifikation för hela maskinen där det 

aktuella projektet endast är en del av. Ur denna kravspecifikation har en sammanställning gjorts för att 

endast få med de relevanta delarna vilka sedan bearbetades för att tydligare definiera kraven. 

Miljö, hälsa och säkerhet 

1.  Arbetshöjden där operatören interagerar med utrustningen skall vara justerbar mellan 850 och 

1250mm. 

2.  Utrustningen ska vara designad på ett sådant sätt som förhindrar operatören från faror. 

3.  Utrustningen ska vara designad för ett användarvänligt bruk med tanke på ergonomi, repetitiva 

rörelser samt reducera möjliga stresskador. 

4.  Utrustningen ska vara designad på ett sådant sätt att det möjliggör att hålla en ren och hälsosam 

arbetsmiljö. 

5.  Riktadet ljudnivåer mätta 1 meter från utrustningen ska inte överstiga 80dB. 

Planering 

•Gantt-schema 

• Planeringsrapport 

Problemförståelse 

• Problemformulering 

• Processflödesanalys 

• Förundersökning 

• Kravspecifikation 

• Funktionsanalys 

•QFD 

Konceptdesign 

•Brainstorming 

• Pughs matris 

Produktutveckling 

• Konstruktion - Systemnivå 

• Konstruktion - Detaljnivå 

•DFX 

Figur 5 Processtruktur 
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Allmän design 

1.  Linan ska vara tillverkad med tanke underlättat förberedande underhåll (FU). 

2.  Linan ska vara tillverkad med tanke underlättat avhjälpande underhåll (AU). 

3.  Utrustningen ska vara designad till att vara användarvänlig och flexibel med tanke på 

varierande nyckeltyper, längder och orderkrav. D.v.s. att utrustningen skall kunna koda alla 

typer av ämnen. 

4.  Vikten för den klara monteringen ska inte överstiga 500kg/m
2
. 

5.  Linan ska vara designad på ett sådant sätt som möjliggör en enkel förflyttning om det krävs. 

6.  Linans minsta säkerhetsfaktor får ej understiga ns=2. 

Funktioner 

1.  Ämnen(ca 1000st) skall manuellt hällas i ett automatiskt matningssystem vilket orienterar 

ämnena för automatisk förflyttning till kodverktyget/fixering. Linan ska tillåta manuell laddning 

av en mindre mängd ämnen för specialordrar. 

2.  Linan ska kontrollera att korrekt längd av ämne är laddat för den nuvarande orden. En visuell 

och en ljudsignal ska larma om inkorrekt ämne fixerat. 

3.  Operatören ska manuellt kunna ladda maskinen med krävda ämnen för att förhindra stor 

förändring för en liten individuella order. 

4.  Linan ska automatiskt orientera ämnen för korrekt fixering i kodverktyg/fixering. 

5.  ASSA OEM ska enkelt kunna byta mellan typer av ämnen. 

6.  Linan ska kunna bearbeta ämnen med längd varierande från 55mm till 170mm. 

7.  Takttiden ska inte överstiga 21sek/ämne. 

8.  Tåla en last av ca 1500 ämnen (≈100kg). 

Mekanik 

1. Rörkoppningar, kablar och pneumatik ska vara minimal. Allt ska vara draget i stativet och inte 

över enheten. 

Transport 

1.  Packning av linan/moduler ska inte överstiga 2050mm i höjd och 1090mm i bredd. 

Dokumentation 

1.  Lista över underleverantörer. 

3.2.2 Nulägesanalys 

Då konstruktionen som ska tillverkas är en specialmaskin och ska endast tillverkas i ett exemplar med 

ett unikt och speciellt syfte finns ingen identisk maskin att undersöka. Men för att få idéer på lösningar, 

se hur liknande lösningar ser ut i andra branscher och vilka maskiner som finns på marknaden görs en 

nulägesanalys.  

Den främsta lösningen på liknande problem enligt undersökningen(bilaga 3) är en kombination av flera 

maskiner. Den första maskinen är oftast en matare som främst förekommer i fyra olika utföranden 

(trumma, skål, linjematare eller bord) vilken radar upp produkten som bearbetas i en ränna eller på en 

skena vilket är gemensamt för alla lösningar. Produkten flyttas sedan vidare med hjälp av gravitation, 

vibrationsbanor/bord eller transportband. All detektion, mätning och kontroll sker med någon form av 

detektor som känner av en förändring i sitt närområde, vanligast är fotoceller som förenklat känner av 

en förändring i dess stråle men även visionsgivare och induktionsgivare existerar. För mer information 

se bilaga 3. 
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3.2.3 Flödesanalys 

För att identifiera hur konstruktionen är uppbyggd undersöks den process som krävs för att leverera ett 

specifikt ämne. Hela processen delas sedan upp i flera olika operationer som behöver utföras för att 

processen ska ge det önskade slutresultatet. 

Ur flödesanalysen togs det fram två olika processflöden. Det första flödet grundar sig i en konstruktion 

där olika typer av ämnen inte blandas utan hålls i olika behållare. Ämnena går sedan från behållaren och 

orienteras i längdriktning, det vill säga att ämnet ligger plant efter en axel men utan kontroll över vilket 

håll huvud och skaft ligger. Ämnet placeras sedan i en väldefinierad position och därefter sker en 

detektion för att urskilja huvudets position innan pick and place enhet eller robot kan plocka upp ämnet. 

 

Figur 6 Flödesanalys - kort 

Det andra flödet grundar sig i att alla ämnen hålls i samma behållare från början. Där efter orienteras 

ämnena för att möjliggöra en mätning av ämnets längd vilket är skillnaden mellan ämnena. Efter 

identifiering av ämne sorteras dessa för att sedan positioneras. När de har positionerats sker en 

detektering av huvudets position innan upplockning av pick-and-place eller robot kan plockar upp 

ämnet

 

Figur 7 Flödesanalys - lång 
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3.2.4 Funktionsanalys 

För att skapa förståelse hur konstruktionens funktioner är uppbyggda skapas en funktionsanalys. Genom 

att analysera konstruktionen i sin helhet togs huvudfunktionen fram och de delfunktioner som krävs för 

att uppfylla detta. 

Konstruktionens huvudfunktion definierades att leverera ett specifikt ämne, delfunktionerna för att 

uppfylla det definierades till att hålla, orientera, positionera, detektera, förflytta och sortera ämnen.

 

Figur 8 Funktionsanalys 

Stödfunktioner som inte påverkar huvudfunktionen men som krävs för att uppfylla kraven i 

kravspecifikationen är att underlätta skötsel och underhåll, fixera komponenter och att tillföra säkerhet 

vilka kan ses tillsammans med huvudfunktionen i bilaga 4 eller figur 8. 

Genom att definiera konstruktionens funktioner kan det lättare skapas en processflödesanalys och en 

QFD samt att skapa en större förståelse för vilka komponenter konstruktionen kräver för att uppfylla sin 

funktion. 

3.2.5 QFD 

Efter funktionsanalysen konstruerats kunde de viktiga funktionerna lättare utskiljas vilka applicerades i 

en QFD. I QFD ställs sedan alla funktioner mot kundkraven från kravspecifikationen för att urskilja de 

viktigaste funktionerna ur kundens perspektiv. 

Resultatet från QFD(bilaga 5) visade att den viktigaste funktionen var att leverera ett specifikt ämne 

vilket var följt av att underlätta skötsel/underhåll, möjlighet att dölja kablar, slangar och kontakter samt 

enkel montering/demontering. Resterande funktioner var relativt lika viktiga enligt QFD:n. 
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3.3 Konceptgenerering 

Från problemförståelsen genereras det sedan så många koncept som möjligt som kan lösa problemet. 

Alla koncepten behöver inte lösa hela problemet och kreativiteten ska stå i centrum. Genereringen 

gjordes inte med ett specifikt verktyg då nästan alla verktyg fokuserar på att skapa en ny produkt medan 

projektet går ut på att skapa en specialmaskin utifrån redan existerande tekniker och maskiner. 

Projektgruppen består endast av en person vilket också förhindrar de flesta idégenereringsverktyg då det 

krävs minst två personer. 

Konceptgenereringen utgick därför ifrån att behandla det material som tagits fram i 

problemformuleringen, författarens egen erfarenhet inom teknik samt diskussion med företagets 

handledare.  

Sex koncept arbetades fram vilka grundades i tre olika tekniker att orientera ämnen samt om 

ämnena skulle förvaras i samma eller skilda behållare. 

 

Koncept 1 

Det första konceptet utgår från att varje ämne förvaras i 

en egen vibratory feeder bowl. Varje ämne orienteras i 

skålen för att sedan vandra upp i en ränna där de ligger 

på rad och rännan fungerar både som ett magasin för 

orienterade ämnen samt att transportera fram ämnet till 

en positioneringsstation som känner av om huvudet eller 

skaftet ligger först vilket ger en helt definierad position.   

Koncept 2 

Det här konceptet grundar sig i samma tanke som 

orienteringssystemet i det första konceptet men alla 

ämnen förvaras i samma vibratory feeder bowl. Ämnena 

orienteras sedan när de vandrar upp till rännan där de 

stannar i en station. Stationen mäter sedan ämnets längd 

med hjälp av flera sensorer eller vision för att sedan 

skicka ut det i olika rännor där varje ränna har samma 

funktion som i koncept 1. 

Koncept 3 

Detta koncept bygger på ett skakbord men där 

skakbordet har modifierats så det finns en smalare ränna 

eller fält av bordet för varje ämne. Varje ränna orienterar 

ämnet och positionerar det i en definierad position där en 

kontroll av huvudet position görs för att medge 

plockning. Plockningen sker då från flera olika positioner 

där varje position har olika ämnen. 

  

Figur 9 Koncept 1 

Figur 10 Koncept 2 

Figur 11 Koncept 3 
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Koncept 4 

Konceptet grundar sig i ett skakbord och en behållare för alla 

ämnen. Ämnena vandrar sedan över bordet där de orienteras 

för att sedan positioneras i en mätstation. Mätstationen mäter 

ämnet och om det är ett önskat ämne plockas det, är det inte 

så puttas ämnet upp på bordet igen så nästa ämne kan mätas.  

Koncept 5 

Konceptet är konstruerat på flera drum-feeders och flera 

större lutade behållare där varje ämne har en egen behållare, 

trumma och ränna. Ämnena lägger sig då i botten av 

trumman för att sedan åka ner i fördjupningar eller fastna 

mellan förhöjningar i trumman som då tar med sig ett 

orienterat ämne upp. Med hjälp av gravitationen faller 

sedan ämnet ur i trummans överdel för att falla ner i en 

ränna som fungerar på samma sätt som i koncept 1. 

Koncept 6 

Konceptet grundar sig på koncept 5 med skillnaden att alla 

ämnen förvaras i samma behållare och efter att de har fallit 

ner i rännan stannar de i en position där en mätning med 

sensorer eller vision sker. Ämnet mäts då för att sedan 

skickas ut i olika rännor som fungerar som magasin. Om 

rännan för ämnet är full öppnas botten i rännan som 

befinner sig över behållaren vilket möjliggör mätning av 

nästa ämne. 

 

  

Figur 12 Koncept 4 

Figur 13 Koncept 5 

Figur 14 Koncept 6 
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3.4 Konceptutvärdering 

För att utvärdera de olika koncepten mot varandra fås ett resultat av vilket koncept som bäst uppfyller 

kravspecifikationen och därmed med fördel kan väljas att vidarutveckla. 

3.4.1 Pughs matris 

De sex koncepten sattes in i Pughs matris där de kan jämföras mot ett referenskoncept som i det här 

fallet valdes till koncept 1 då det inte finns någon existerande lösning eller produkt som uppfyller 

kravspecifikationen. 

Tabell 1 Pughs matris - Huvudkoncept 

Krav Kravvik
t 

Koncept 

1 
(Ref) 

2 3 4 5 6 

Leverera önskat ämne 5 0 0 0 0 0 0 
Jämn tillförsel av alla ämnen över tid för att säkra 
takttid 

5 0 -2 0 -2 0 -2 

Flexibel design vilket tillåter kodning av alla 
nyckelämnen 

4 0 0 0 0 0 0 

Automatisk kontroll av korrekt nyckelämne 4 0 0 0 0 0 0 
Medge manuell laddning av specialämnen 3 0 0 0 0 0 0 
Automatisk orientering av ämnen 5 0 0 0 0 0 0 
Rymma stor mängd ämnen 4 0 -2 -1 -2 0 -2 
Minimal mängd röranslutningar, ledningar och 
slangar 

1 0 1 0 1 0 1 

Möjlighet till att dölja ledningar, kontakter och 
slangar 

1 0 0 0 0 0 0 

Enkel demontering för flytt av utrustning 1 0 1 0 1 0 1 
Skyddande design mot personskador 3 0 1 1 1 0 1 
Användarvänlig utformning 3 0 1 0 1 0 1 
Ergonomisk utformning för arbetspositioner 3 0 0 0 0 0 0 
Utformad för underlättat FU 2 0 1 0 1 0 1 
Utformad för underlättat AU 2 0 1 0 1 0 1 
Uppskattad ljudnivå (+ = mindre) 1 0 1 1 1 -1 0 
Uppskattad tillverkningskostnad (+ = låg 
kostnad) 

3 0 1 1 1 1 2 

Maxmått 2050x1090 vid transport 2 0 1 0 1 0 1 
låg vikt/m^2 1 0 1 0 1 0 1 
Antal + (viktad)   0 10(19

)  
3(7) 10(19

) 
1(3) 10(21

) 
Antal – (viktad)   0 4(18) 1(4) 4(18) 1(1) 4(18) 
Summa   0 6 2 6 0 6 
Viktad summa   0 1 3 1 2 3 

Enligt matrisen är koncept 3 och 6 bäst, därefter kommer koncept 5. Man skulle då välja att gå vidare 

med koncept 3 eller 5 men om man gör en analys av resultatet från matrisen ser man intressanta resultat. 

Den viktade summan för koncepten varierar mellan 0 och 3 vilket är väldigt lite om man jämför med de 

poäng som delats ut. Koncept 2, 4 och 6 som har fått överlägset flest pluspoäng har samtidigt fått 

väldigt mycket minuspoäng. Två av de bästa koncepten enligt den oviktade summan ligger i botten i 

den viktade summan.  

Samtidigt är koncept 5 som är tredje bäst enligt den viktade summan sämst enligt den oviktade summan. 

Om man undersöker var de stora negativa summorna kommer ifrån ser man att de tre koncepten som 



20 (100) 

grundar sig i en gemensam behållare alla fått sina negativa summor från kraven om en jämn tillförsel 

samt rymma en stor mängd ämnen. Båda dessa krav är väldigt viktiga punkter samtidigt som nästan alla 

positiva värden kommer från flera mindre viktiga funktioner. 

3.4.2 Val av koncept 

Utifrån analysen av Pughs matris samt ett möte med företagets handledare valdes koncept 5 och 6 att gå 

vidare med då koncepten är väldigt lika och har samma grund. Vid mötet diskuterades alla koncept och 

analysen av Pughs matris och det bestämdes då att projektet skulle gå vidare med de två koncepten för 

att vid ett senare skede avgöra vilket det slutgiltiga blir när mer konstruktion gjorts och mer information 

finns. 

Koncept 3 som även det låg i topp valdes bort vid mötet då tidigare undersökningar i företaget visat 

problem. Problemet med lösningen var att få kontroll över mängden ämnen på skakboret, det skulle 

kunna leda till att flera skakbord krävdes och då skulle en mycket stor kostnad uppstå. 

3.5 Produktutveckling 

För att strukturera upp konstruktionen av maskinen konstrueras först en övergripande konstruktion på 

systemnivå. Denna konstruktion förfinas sedan i flera steg på detaljnivå när fler beräkningar, 

simuleringar och PU-verktyg utnyttjas. 

I konstruktionen kommer ett antal färdiga komponenter användas vilka inte behöver beräknas och 

dimensioneras utan lämpliga komponenter väljs från tillförlitliga underleverantörer. 

3.5.1 Konstruktion systemnivå 

Båda koncepten som vidareutvecklas består båda av en eller flera behållare tillsammans med trummor 

för förvaring och orientering av ämnen samt någon form av ränna med sensorer för positionering av 

ämnen. I det här stadiet läggs ingen fokus på konstruktion av stativ eller mer detaljerade val av 

komponenter utan de visualiserar endast sin funktion då utvecklingen främst fokuserar på utformningen 

av trummans insida. 

Konstruktionen på systemnivå består grovt av ett stativ som håller alla delar. En behållare och en 

trumma som tillsammans håller och orienterar ämnen. Trumman är uppdelad i två delar, en innerdel 

som orienterar och tar med sig ämnen och en ytterdel som tar upp all vikt och krafter som uppstår.  

Trumman monteras på ett svängkranslager eller en axel tillsammans med ett lager vilket medger 

rotation och en stabil konstruktion som håller för alla axiella krafter och moment som uppstår då 

trumman belastas. Svängkranslagret eller axeln drivs sedan av en AC/DC motor eller servomotor som 

skapar en jämn och exakt rotation där utväxlingen kan justeras för att passa behovet. 

 

Inuti trumman finns en ränna där ämnena faller ner i trummans högsta läge för att sedan glida ner och 

positioneras eller sorteras beroende på val av koncept. 

 

Figur 15 Koncept systemnivå 
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3.5.2 Konstruktion detaljnivå – Innertrumma 

Innertrummans utformning är den mest svårkonstruerade och vitala delen i maskinen då det är osäkert 

om konstruktionen verkligen fungerar på ett bra sätt. Innertrumman är en svår komponent att beräkna 

och uppskatta hur väl konstruktionen uppfyller kraven. Dock ska inte innertrumman ta upp några krafter 

utan är tänkt att tillverkas som en gummi- eller plastmatta som ligger inuti trumman. Formen i mattan 

fräses ut ur ett plant stycke vilket sedan läggs i trumman. Det underlättar ersättning av mattan vid slitage 

samt enkel och billig uppdatering vid formändring av ämnena. 

Fyra olika koncept skapas vilka jämförs i en Pughs matris för att utskilja den mest lämpliga 

utformningen av innertrumman samt att jämföra styrkor och svagheter hos de olika koncepten. För att 

bekräfta resultatet tillverkas en enkel modell i vilken de olika formerna kan testas. Se bilaga 6.

 

Utifrån Pughs matris(bilaga 6) är koncept 1 mest lämpligt tätt följt av koncept 4 medan koncept 2 och 3 

har en lägre viktad summa. 

Utifrån de praktiska testerna blir resultatet helt annorlunda mot resultatet i Pughs matris vilka kan ses 

fullständigt i bilaga 7, i koncept 1positionerar sig ämnena väl då endast ett ämne befinner sig i trumman 

men då flera ämnen befinner sig i trumman samtidigt dras alla ämnen ned utan att något följer med upp.  

Koncept 2 fungerar något bättre då ämnena följer med upp i en högre vinkel utan att falla ur men facken 

tar gärna med sig flera ämnen samtidigt vilket även här resulterar i att alla ämnen sedan faller ur och 

trumman får inte med sig några ämnen upp. 

Koncept 3 fungerar bäst av koncepten då det är de enda konceptet där trumman får med sig ett ämne 

upp utan att alla faller ur dock finns ett problem då ämnena sällan faller ner i facken vilket måste 

justeras. 

Koncept 4 fungerar lika bra som koncept 1 och 2 och har samma problem med att alla ämnen faller ur 

och inga ämnen följer med upp. 

Testet visar även att resultatet blir bättre om trumman lutas något så ämnena får en större tendens att åka 

inåt i trumman. 

Resultatet från testet blir då att det koncept som fungerar bäst i praktiken är koncept 3 även om det inte 

fungerar optimalt. Utifrån testet väljs därför koncept 3 vilket bearbetas med något djupare mönster samt 

att mönsterprofilen går ända in mot bakstycket vilket gav ett bättre resultat i de praktiska testerna. 

Resultatet från testet leder även till att varje ämne måste ha en egen form och därmed måste 

huvudkonceptet med en behållare för varje ämne väljas. 

Utifrån resultatet från testerna omkonstrueras det vinnande och mest lämpliga konceptet något. Det 

slutgiltiga och omkonstruerade konceptet skiljer sig framförallt med djupare spår för att lättare plocka 

Figur 16 Innertrumma 
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med sig ämnen samt är fördjupningarna helt genomgående. Spåren går även ända in mot bakstycket för 

att förhindra att ämnen rider över fördjupningarna vilka de gjorde till en början i det praktiska testet. 

3.5.3 Konstruktion detaljnivå – Skena 

För att förhindra att ämnena faller ut sin position i trumman och ner i behållaren igen kommer en skena 

eller liknande krävas för att hålla kvar ämnet mot trummans insida. Skenans funktion förutom att hålla 

kvar ämnen är även att dirigera bort eller släppa igenom ämnen som är felpositionerade. 

Fyra koncept görs vilka kan ses i bilaga 8. De 4 koncepten beskriver olika sätt att lösa problemet på för 

att undersöka vilket som lämpar sig bäst. De olika koncepten jämförs därefter i en Pughs matris, dock 

tillverkas inte modeller av dessa då resultatet är relativt enkelt att förutspå. 

Tabell 2 Pughs matris - Koncept skena 

Krav Kravvikt Koncept 

1 (Ref) 2 3 4 5 
Stöta bort/släppa igenom felpositionerade ämnen 4 0 0 1 -2 1 
Minimera klämrisk 3 0 1 1 2 -1 
passa flera ämnen 4 0 0 0 0 0 
Enkel konstruktion (låg komplexitet) 3 0 1 -2 -2 -1 
Tillförlitlighet 4 0 0 -1 -2 -1 
Antal +   0 2 2 2 1 
Antal -    0 0 3 6 3 
Summa   0 2 -1 -4 -2 
Viktad summa   0 6 -3 -16 -6 

Utifrån matrisen ses att det lämpligaste konceptet är koncept 2 vilket är konceptet med metallstänger 

vilka håller in ämnet samtidigt som ämnen som är felpositionerade faller emellan stängerna. 

Från tester i testmodellen får resultatet att skenorna bör börja ca 45 grader upp i cirkeln och sluta något 

innan rännan. Skenan är tänkt att fästas på ett stativ som går utanför trumman. 

3.5.4 Konstruktion detaljnivå – Trumma 

Trumman konstrueras på enklast och billigast sätt genom att en stålcylinder svetsas fast runt en skiva, 

skivan kommer senare bultas fast på ett fäste på axeln. Cylindern är tänkt att tillverkas genom att bocka 

en tjock plåt där tjockleken dimensioneras utifrån kravspecifikationen. 

Manuell beräkning och optimering(bilaga 9) av plåtens tjocklek i cylindern visar att en plåt av vanligt 

kolstål med sträckgränsen 280MPa och tjockleken 0.01mm teoretiskt håller om baksidan är konstruerad 

på sådant sätt att cylindern kan räknas som fast inspänd i bakstycket. Då en mycket tunn plåt är svår att 

bearbeta väljs ur praktisk synpunkt en plåt med tjockleken 3 mm för att underlätta tillverkning (Tibnor 

u.d.). Beräknad normalspänning för en sådan plåt blir då 0,26MPa, dock har ingen hänsyn till 

skjuvkrafter eller formändring tagits med i beräkningen. 

För att bekräfta resultatet görs FEM-simulationer i SolidWorks med en utbredd statisk last på 1000N 

där även bakstycket är med i beräkningen. Resultated illustreras i en färgskala där rött är störst och blått 

minst.  

Materialet trumman kommer konstrueras i är en rostfri stålplåt av materialet S355 MCD och 

beräkningar i SolidWorks har gjorts med AISI 347 Annealed Stainless Steel vars egenskaper nästan är 

identiska med det tänkta materialet. 

Med tips från högskolans handledare simuleras den tjockare plåten och bakstycket med shell mesh 

vilket är lämpligt för tunnväggiga konstruktioner och ger ett mer exakt resultat.  
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Resultaten visar att trumman kommer att hålla utan några större formändringar. Trummans 

normalspänning beräknas till ca 44,2MPa i en av de fixerade punkterna men trumman kommer endast 

att böjas ner 0,14mm vilket inte påverkar den resterande konstruktionen. För mer information samt 

tydligare bilder, se bilaga 10. 

 

 

3.5.5 Konstruktion detaljnivå – Drivning 

För att minimera antalet delar som behöver tillverkas valdes en Slew Drive (IMO u.d.) till att rotera 

trumman. En slew drive är ett färdigt paket med en drivmotor, svängkranslager och hus vilket fungerar 

genom att två stora cirklar med lager emellan där varje cirkel bultas fast vilket då fungerar som ett stort 

lager som tillåter rotation. En av cirklarna kan sedan tillverkas med kuggar vilket tillsammans med en 

motor gör att den ena cirkelns rotation kan styras medan den andra är fast förankrad i ett fäste. Ofta 

används Slew Drivern inom robotar, kranfästen och större industriapplikationer. Det klara 

komponentpaketet förminskar konstruktionens längd då den är mer kompakt samt ersätter både axel, 

lager och elmotor vilket förminskar både utvecklingstid och tillverkningstid av maskinen. Slew Drivern 

valdes framför axel med kullager och robotväxel med tanke på dess kompakta konstruktion, flexibla 

styrning av rotation och höga vridmoment utan avseende på kostnad. 

Den valda produkten är SP-1 0229 av märket IMO vilken har en väldigt styv och robust konstruktion 

som klarar radiella krafter upp till 156 kN och ett tippmoment på ca 22 kNm vilket kan ses ur bilaga 11. 

De krafterna är betydligt mycket större än de beräknade krafterna konstruktionen måste klara för att 

behålla ns=2 vilka endast uppgår till ett radiellt tryck på 2,4 kN och ett tippmoment på 0,2 kNm vilket 

medför att inga beräkningar för att kontrollera hållfastheten behöver göras.  

Slew Drivern har ett ställbart varvtal från 0 till 5 rpm vilket ger en stor valfrihet i trummans 

rotationshastighet och det maximala vridmomentet är 3462Nm vilket uppskattas att räcka för att starta 

och stanna trumman då den är maximalt lastad.  

 

Figur 18 IMO Slew drive SP-1 0229 

Figur 17 Koncept - Slew drive 
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3.5.6 Konstruktion detaljnivå – Behållare 

Behållaren konstrueras så enkelt och billigt som möjligt utan att läggas för mycket tid på och det valdes 

att tillverka behållaren i bockad plåt. Behållarens innerradie är densamma som trummans innerradie för 

att få en tät och jämn övergång mellan behållaren och trumman. Behållaren ska även den dimensioneras 

efter en statisk lastvikt på 100kg enligt kravspecifikationen vilket kontrolleras i simulationer. 

Behållaren har en lutning för att underlätta frammatning av ämnen till trumman samt för att inte behöva 

en vibrator som skakar fram ämnen till trumman. Behållaren konstrueras även med två förhöjnader inuti 

för att hjälpa ämnena att orientera sig samt att förhindra att alla ämnen åker in i trumman samtidigt. 

Behållaren är tänkt att tillverkas i samma 4mm plåt som trummans cylinder och en simulation i 

SolidWorks utförs för att kontrollera hållfastheten. 

3.5.7 Konstruktion detaljnivå – Ränna 

Behållaren består av en enkel ränna med en fördjupning i mitten för att positionera ämnena med så liten 

felmarginal från centrum som möjligt och två horisontella spår för att ge utrymme åt greppverktyget 

som plockar ämnet. En ränna kommer behöva vara smalare för att kunna positionera det minsta ämnet 

utan skaft och spåren för klon kan justeras i ett senare skede då den slutgiltiga utformningen av 

greppverktyget inte är gjord. 

I rännans konstruktion ligger också en kontroll av 

huvudets position på ämnet vilket krävs för 

plockning av robot eller pick-and-place enhet. Då 

inte ämnena orienteras med avseende på 

huvudets position krävs en detektering åt viket 

håll huvudet ligger för att möjliggöra plockning 

av alla ämnen. Det är tänkt att göras med hjälp av 

ett par sensorer som känner av förändring i sitt 

närområde och tanken är då att utnyttja ämnets 

form då handtaget och huvudet har olika bredd. 

Varje ränna kommer behöva en egen uppsättning 

av positioner för sensorer vika tas fram genom en 

jämförelse av mått mellan punkter på de olika 

ämnena. Punkterna fås ur en ritning som skapats 

för att jämföra ämnena vilket sedan sensorernas 

positioner skissades in i vilket kan ses i bilaga 

12.  

Paret med sensorer som detekterar längden känner då av två fall som är korrekta. Ett där ena sensorn är 

täckt och andra fri och vise versa. Om dessa krav inte uppfylls eller om inte ämnet går att plocka upp 

vilket kan bero på ett defekt ämne eller fel längd av ämne i behållaren larmas operatören så operatören 

kan plocka bort det felaktiga ämnet istället för att släppa ner ämnet i behållaren och då låta det felaktiga 

ämnet gå in i processen igen.  

Då huvudet ligger först kan ämnet plockas om det slumpar sig så att ämnet är 

för kort och nästa ämne täcker sensorn med sitt skaft vilket medför att en extra 

kontroll av ämnets längd måste göras i ett senare skede. 

Sensorerna som har valts till rännan är en direktavkännande fibersensor som 

enkelt skruvas fast i gängade hål i rännan. Sensorerna känner av när något 

befinner sig i dess avkänningsområde genom att strålen reflekteras i ämnet och 

sensorn får signal. 

Det konstrueras även en plåt vilken bultas fast med två M4bultar i rännans 

översta läge för att skapa en jämn övergång mellan skenan och rännan. 

 

Figur 19 Koncept - Ränna 

Figur 20 Sensor 
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3.5.8 Konstruktion detaljnivå – Kontrollstation 

Då inte en fullständig kontroll av ämnets längd kan göras på ett smidigt och 

effektivt sett i rännan med hjälp av sensorer läggs en station till för att 

kontrollera ämnets längd. När ämnet har plockats hålls det i en position och 

förs mot en brytare och när ämnet träffar brytaren fås dess längd och 

jämförs med längden på det tänkta ämnet som kontroll. 

Den valda brytaren är en skärmad induktionssensor (Nordela u.d.) som 

känner av när en metall kommer in i dess avkänningsfält vilket går att 

reglera för att få en hög repeterbarhet. En avskärmad induktionssensor 

monteras enkelt i ett gängat hål och påverkas inte av fästets material då det 

ligger utanför dess avkänningsområde.  

Den valda sensorn är en sensor med M12 gänga och ett kontaktavstånd eller 

avkänningsavstånd på 4mm och en repeterbarhet på 0,01mm vilket ger ett 

gott resultat för ändamålet. Stativet består av två hopsvetsade vinkelprofiler 

med hål för infästning i rännan samt ett gängat hål för sensorn. 

3.5.9 Konstruktion detaljnivå – Stativ 

Stativet konstrueras så enkelt som möjligt av svetsade stålprofiler. Dock är inte stativet optimerat utan 

en grövre dimension på rören kan förekomma för att bättre passa in med stativ i andra delar av 

maskinen eller för att hålla sig till samma dimensioner så mycket som möjligt. 

Stativet delas upp i flera svetskomponenter bestående av flera bitar vilka sedan svetsas samman till en 

enhet där öppna rörändar försluts med plastpluggar. Överlag väljs hållprofilen VKR S355J2H 100x 60x 

5,0 vilket är en varmpressad hålprofil som lämpar sig för konstruktion och svetsning då det inte finns 

några spänningar i materialet från tillverkningen. De mest kritiskt belastade delarna av stavitet som 

håller trumman kontrolleras med FEM-simuleringar med tanke på hållfastheten så stativet håller och 

inte för stora formändringar sker under belastning vilket kan ses i bilaga 13. 

Vissa delar där justering av komponenternas position är viktig har konstruktionen valt till 

aluminiumprofiler (EIE u.d.) med dubbla spår för att få en stabil infästning för komponenterna. 

Komponenterna kan sedan justeras i sidled längst spåren vid montering eller underhåll. 

Aluminiumprofilen är vald till C02-3-02-02 vilket är en tvåspårig längdkapad profil med dimensionerna 

40x80mm vilket medger justering i spårens längdriktning. Komponenter för montering av 

aluminiumprofilen har inte valts men element för montering, fästen för bultar till andra komponenter 

och ändskydd finns tillgängliga hos samma återförsäljare. 

En mindre plastdetalj utformas för att fungera som fäste mellan rännan och aluminiumstativet för att 

skapa vinkel mot horisontalplanet och alla komponenter som fästs på aluminiumprofilen bultas fast med 

en gängad bricka i spåret för att möjliggöra justeringen i sidled. 

3.5.10  DFA 

Även om endast en maskin ska tillverkas och monteringskostnaden då har liten betydelse medför DFA-

verktyget en lättare montering med färre unika komponenter och underlättar underhåll då montering och 

demontering underlättas och därför har verktyget använts i projektet genom att de 13 tumreglerna har 

följts till stor del under konstruktionen(DFA, bilaga 1). 

3.5.11  DFR 

Under konstruktionsavsnittet har flera FMEAs gjort parallellt med utvalda komponenter där fel lätt 

uppstår för att direkt åtgärda eller minimera felrisken när de upptäcks för att skapa en så tillförlitlig och 

driftsäker maskin som möjligt. 

Alla FMEA-analyser kan ses i bilaga 14. 

Figur 21 

Induktionssensor 



26 (100) 

3.5.12  Beräkning – Takttid 

För att säkerställa kraven på takttid görs beräkningar(bilaga13) och justeringar i konstruktionen kan 

göras för att minska takttiden eller öka leveranstakten. Taktiden är satt till 21s/ämne vilket medför 

att inget moment får ta längre tid än 21 sekunder. Vägen ämnet går delas upp i tre delar vilka är 

samma för alla 6 olika ämnesbehållare. Efter de tre delarna plockas ämnet och takttiden styrs då av 

robotarmen eller pick-and-place enheten. 

1. Ämnet befinner sig i behållaren och förflyttas till trumman med hjälp av gravitation. 

2. Ämnet befinner sig i trumman och förflyttas till rännan med hjälp av trummans rotation. 

3. Ämnet befinner sig överst i rännan och förflyttas ner till positioneringen med hjälp av 

gravitation där ämnet identifieras. 

 

Den uppskattade takttiden ur de olika delarna beräknas med hjälp av förenklade matematiska fall 

och det uppskattade resultatet blir att alla delar uppfyller kraven samt att andra delen går att justera 

fritt med hjälp av antalet fack i innertrumman samt trummans hastighet. 

 

Figur 23 Diagram - Takttid 

Resultatet visar att takttiden för alla tre moment är under 21s/ämne och takttiden är då tillräcklig 

och inga justeringar behöver göras och beräkningarna kan ses i bilaga 15. Resultatet är beräknat att 

varje moment körs parallellt och inte från att processen är helt tom till det att första ämnet gått 

igenom hela processen men även i det extremfallet blir inte summan av tiden för alla tre moment 

högre än 21 sekunder.  
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Figur 22 Översikt av moment för takttid 
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 RESULTAT 4

Det slutgiltiga konceptet och resultatet av examensarbetet blev en uppsättning av behållare vilka kan 

positioneras på två olika sätt beroende på om resulterande maskin slutar med en robot eller pick-and-

place enhet. 

4.1 Konceptet 

Det slutgiltiga konceptet består av en uppsättning av identiska behållare där endast rännan och 

innertrumman skiljer sig från de olika trummodulerna men de olika komponenterna har samma 

infästning för att underlätta montering. För varje ämne finns en behållare som tillsammans med 

respektive trumma går att placeras ut beroende på vilket plocksystem som projektet sedan går vidare 

med.  

Ritningsunderlag för konstruktionen kan ses i bilaga 16. 

Om ett plocksystem med pick-and-place enhet väljs placeras behållarna på en lång rad för att optimera 

plockenhetens kvadratiska plockområde. 

 

Om projektet istället slutar med en robotarm kan trummorna delas upp i två rader om 3 behållare för att 

bättre fungera med robotens sfäriska arbetsområde och det behövs endast en till kort aluminiumprofil i 

monteringen. 

 

Hela konstruktionen kan sedan delas upp i tre huvuddelar eller moduler vilka alla monteras på samma 

stativ eller bordsskiva. De tre huvuddelarna är behållaren, trumman och rännkonstruktionen med 

aluminiumprofilen. 

Figur 24 Uppställning för pick-and-place enhet 

Figur 25 Uppställning för robot 
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4.1.1 Behållaren 

Behållaren består av fyra huvuddelar, behållaren och tre 

olika stativkomponenter vilka är svetskomponenter 

bestående av stålprofiler. Trumman svetsas eller bultas 

sedan fast i stativen för att ligga kvar i sin position. 

4.1.2 Trumman 

Trumman består av fyra komponenter plus fästelement om 

svängkranslagret tillsammans med elmotorn ses som en 

komponent. Stativet, svängkranslagret och trumman bultas 

ihop men flera M16bultar och därefter läggs innertrumman 

in i trumman där den limmas fast för att inte glida när 

trumman roterar. 

 

4.1.3 Rännkonstruktionen 

Den sista delen är rännkonstruktionen där rännan och 

skenan sitter konterade på aluminiumprofilen. 

Konstruktionen består av fyra komponenter plus fästelement 

samt aluminiumprofilerna och deras fästelement. Rännan 

och skenan monteras enkelt fast på aluminiumprofilen och 

går sedan att justera för att anpassas och passa in med 

resterande moduler. 

Figur 28 Modul - Trumma 

Figur 26 Modul - Behållare 

Figur 27 Modul - Rännkonstruktion 
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 ANALYS 5

Utifrån problemformuleringen, och frågeställningar som gjordes i början av projektet analyseras 

resultatet och hur väl frågeställningarna blivit uppfylld.   

5.1 Problemformulering 

Ur problemformuleringen fås fyem frågeställningar vilka analyseras och besvaras nedan. 

1 – Hur analyseras problemet på ett relevant sätt? 

För att analysera problemet på ett lämpligt och relevant sätt analyserade först liknande problem och 

lösningar i olika branscher. Det fanns många liknande maskiner på marknaden men produkterna var 

oftast något minde och nästan alltid endast av en typ och om det fanns flera olika komponenter delades 

de oftast upp redan från början i olika processflöden. Efter undersökningen strukturerades det upp ett 

processflöde som delar in processen i olika operationer. Man ser då vilka operationer och moment som 

behöver utföras samt vilken ordning de måste utföras men man ser även hur de olika funktionerna 

samspelar.  

Därefter analyserades varje operation för att se dess funktion och vilka del- och underfunktioner som 

krävs för att lösa problemet. En QFD konstrueras för att undersöka sambandet mellan krav och funktion 

samt undersöks lösningar som uppfyller både flödesanalysen och funktionsanalysen vilket kan ses som 

ett relevant och vetenskapligt sätt att analysera problemet. 

2 - Hur kan processflödet lämpligt se ut?  

Enligt analysen av processflödet krävdes det minst fyra operationer för att få fram en helt definierad 

position av ämnet och fler om det fanns flera olika ämnen i samma behållare vilket dock valdes bort 

senare i utvecklingsprocessen. 

De fyra stegen projektet resulterade till var första steget där något måste hålla en större mängd ämnen. 

Det andra steget är att på ett lämpligt sätt orienteras plant i ämnets längriktning. I tredje stegen ligger 

ämnet stilla i en ränna och vilket då medför att den enda positionen som inte är helt definierad efter 

detta steg är om huvudet ligger framåt eller bakåt. Det identifieras sedan i det fjärde steget med hjälp av 

sensorer som känner av skillnaden mellan huvudet och skaftets bredd. 

De fyra stegen är ett kort och optimerat processflöde och då ett lämpligt sätt att utforma processflödet 

på. 

3 - Hur väljs lämpliga komponenter? 

Komponenterna är valda utifrån hur väl de passar in i konstruktionen samt efter författarens 

införskaffade kunskaper och diskussioner med handledare och andra konstruktörer på företaget. För att 

välja ut lämpliga komponenter till konstruktionen har flera tänkbara komponenter jämförts och 

analyserats för att hitta den bästa komponenten för den tänkta lösningsmetoden. 

Flera komponenter har justerats och ersatts under projektets gång i möjlig mån för omkonstruktion då 

kunskaper om lämpliga komponenter ökat under hela projektets gång.  

4 - Hur uppfylls kravspecifikationen?  

Kravspecifikationen uppfylls inte fullständigt då vissa krav inte går att undersöka hur väl de uppfylls 

och vissa krav som är inaktuella de utesluts av avgränsningarna. Vidare analyseras kravspecifikationen i 

nästa stycke. 
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5 - Hur säkerställs takttiden?  

För att säkerställa takttiden beräknades den för alla moment i processen och illustrerades i ett diagram. 

Den beräknade takttiden har flera överskattade felfaktorer för att säkerställa att tiden inte underskattas. 

Den beräknade takttiden för alla moment understeg kraven och även summan av tiden för alla moment 

understiger takttiden vilket medför att även om maskinen är tom kan takttiden säkerställas då behållaren 

fylls på. 

5.2 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen uppfylldes inte fullständigt men en analys av kravspecifikationens olika delar visas 

nedan. 

5.2.1 Miljö, hälsa och säkerhet 

1.  Arbetshöjden där operatören interagerar med utrustningen 

skall vara justerbar mellan 850 och 1250mm. 

- Avgränsningar medförde 

att inget stativ 

konstruerades. 

2.  Utrustningen ska vara designad på ett sådant sätt som 

förhindrar operatören från faror. 
  

3.  Utrustningen ska vara designad för ett användarvänligt 

bruk med tanke på ergonomi, repetitiva rörelser samt 

reducera möjliga stresskador. 

  

4.  Utrustningen ska vara designad på ett sådant sätt att det 

möjliggör att hålla en ren och hälsosam arbetsmiljö. 
  

5.  Riktadet ljudnivåer mätta 1 meter från utrustningen ska inte 

överstiga 80dB. 

- Tester i fullskalig och 

komplett modell krävs. 

Då konstruktionen är tänkt att monteras på ett bord eller annat stativ finns ingen höjdjustering. Dock 

kan kravet uppfyllas vid vidare konstruktion av maskinen. Utrustningen är konstruerad med en hög grad 

av automation så inga repetitiva rörelser uppstår och konstruktionen är relativt säker men inte 

färdigkonstruerad med tanke på säkerhet då skyddskåpor både för säkerheten samt för att minska buller 

behövs. Utrustningen är konstruerad för att vara enkel att städa med ytor som är lätta att komma åt och 

inga små trånga ytor som lätt samlar smuts. Inga relevanta tester av ljudnivå kan göras med uppskattad 

ljudnivå i testmodeller är relativt hög och kommer förstärkas i klar produkt då fler ämnen är med i 

processen. 

5.2.2 Allmän design 

1.  Linan ska vara tillverkad med tanke underlättat förberedande underhåll 

(FU). 
  

2.  Linan ska vara tillverkad med tanke underlättat avhjälpande underhåll 

(AU). 
  

3.  Utrustningen ska vara designad till att vara användarvänlig och flexibel 

med tanke på varierande nyckeltyper, längder och orderkrav. D.v.s. att 

utrustningen skall kunna koda alla typer av ämnen. 

  

4.  Vikten för den klara monteringen ska inte överstiga 500kg/m
2
.   

5.  Linan ska vara designad på ett sådant sätt som möjliggör en enkel 

förflyttning om det krävs. 
  

6.  Linans minsta säkerhetsfaktor får ej understiga ns=2.   
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Maskinen är konstruerad för att underlätta all typ av underhåll och innehåller få komponenter där alla är 

lättåtkomliga och lätt att byta ut då konstruktionen bygger på ett justerbart modulsystem vilket även 

underlättar förflyttning. Maskinen är konstruerad för att passa de sex typer av ämnen som finns idag och 

med en utbytbar innertrumma för att enkelt och billigt kunna ställa om maskinen till andra ämnen om så 

krävs. Hela konstruktionen överstiger en säkerhetsfaktor 2 och har överlag en mycket högre 

säkerhetsfaktor då konstruktionen inte är optimerad. 

5.2.3 Funktioner 

1.  Ämnen (≈1000st) skall manuellt hällas i ett automatiskt matningssystem 

vilket orienterar ämnena för automatisk förflyttning till 

kodverktyget/fixering. Linan ska tillåta manuell laddning av en mindre 

mängd ämnen för specialordrar. 

  

2.  Linan ska kontrollera att korrekt längd av ämne är laddat för den nuvarande 

orden. En visuell och en ljudsignal ska larma om inkorrekt ämne fixerat. 
  

3.  Operatören ska manuellt kunna ladda maskinen med krävda ämnen för att 

förhindra stor förändring för en liten individuella order. 
  

4.  Linan ska automatiskt orientera ämnen för korrekt fixering i 

kodverktyg/fixering. 
  

5.  ASSA OEM ska enkelt kunna byta mellan typer av ämnen.   

6.  Linan ska kunna bearbeta ämnen med längd varierande från 55mm till 

170mm. 
  

7.  Takttiden ska inte överstiga 21sek/ämne.   

8.  Tåla en last av ca 1500 ämnen (≈100kg).   

Varje behållare i maskinen kan hålla över 1500 ämnen var och tål en last på över 100 kg i alla delar som 

kommer belastas så tungt. Med en behållare för varje ämne finns alltid ämnen av varje typ redo för 

produktion med en takttid under 21 sekunder per ämne och vid fel larmas operatören. Skenorna kan 

även laddas manuellt för specialordrar.  

5.2.4 Mekanik 

1.  Rörkoppningar, kablar och pneumatik ska vara 

minimal. Allt ska vara draget i stativet och inte 

över enheten. 

– Ingen konstruktion gjordes sim 

innefattade kablar eller andra 

ledningar. 

Konstruktionen har minimalt med kablar och komponenter. Dock är ingen konstruktion gjord för att dra 

kablarna i stativet men det går enkelt att vidarutveckla och modifiera vid vidare konstruktion av 

maskinen. 

5.2.5 Transport 

1.  Packning av linan/moduler ska inte överstiga 2050mm i höjd och 

1090mm i bredd. 
  

Uppskattad storlek av konstruktionen helt hopmonterad är 500mm hög och 1200mm bred och det är då 

bara bredden överstiger maxvärdet. Men om konstruktionen delas upp i sina moduler blir den bredaste 

delen under 700mm. 

5.2.6 Dokumentation 

1.  Lista över underleverantörer. -  

Ingen tid fanns att sammanställa och välja leverantörer för komponenter. 
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 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 6

Under slutsatser och rekommendationer disskuteras och summeras tankar vilket författaren kommit 

fram till under projektets gång. 

6.1 Slutsatser  

Författaren fann examensarbetet givande och mycket lärorikt och har fått en stor ökad förståelse kring 

produktutvecklingsprocessen. Framförallt har förståelse för konstruktion i skarpa projekt ökat och 

innebörden av tidsbrist vilket leder till att optimeringar och helt fullständiga beräkningar ofta inte hinns 

med utan man får överdimensionera och utgå från tidigare erfarenheter. 

6.1.1 Konstruktion 

Projektets mål var att konstruera en lämplig lösning för att orientera och positionera nyckelämnen vilket 

har gjorts enligt en vetenskaplig produktutvecklingsprocess. Med hjälp av tillämpade verktyg så som 

flödesanalys, funktionsanalys, QFD och DFX-verktyg tillsammans med flera andra verktyg för att 

säkerhetsställa ett vetenskapligt tillvägagångssätt under utvecklingen av lösningen. 

Projektet resulterade i ett koncept som teoretiskt löser uppgiften, dock krävs någon vidare konstruktion 

för att uppfylla hela kravspecifikationen samt optimera konstruktionen bättre.  

Förundersökningen och analysen av problemet var väldigt svår att göra då maskinen var en 

specialmaskin med ett mycket specifikt syfte och relevant vetenskaplig litteratur inte gick att hitta eller 

var väldigt svår att hitta som behandlar området vilket ledde till en ganska tunn teoretisk del. Författaren 

hade en något för hög ambitionsnivå i projektet då inte alla mål och krav i kravspecifikationen kunde 

uppfyllas och flera begränsningar i uppgiften fick sättas under projektets gång då tiden för analys, 

konstruktion och beräkningar inte räckte till. 

6.2 Rekommendationer 

Den mest kritiska rekommendationen man bör göra om projektet utvecklas vidare är att göra utförliga 

tester i fullskaliga modeller för att bekräfta den tänkta lösningen samt för att undersöka hur väl 

utformningen av innertrumman fungerar i praktiken. Tester på hur snabbt innertrummans utformning 

nöts ner och hur mycket den kan nötas ner innan funktionen påverkas bör även utforskas djupare.  

Innertrummans funktion och förmåga att plocka med sig ämnen är svår att uppskatta teoretiskt och även 

om vissa tester gjordes i modell med 20 stycken ämnen skulle tester i en bättre modell med tänkt 

maxlast behöva göras för att bekräfta resultatet. En bättre modell skulle även hjälpa till att fylla på mer 

utförliga FMEA-analyser för flera komponenter vilket är önskvärt då stor vikt ligger på att maskinen är 

tillförlitlig med få stopp i processen. 

Även behållarens form borde undersökas djupare och praktiskt testas hur upphöjningar inuti behållaren 

skulle hjälpa ämnena att orientera sig samt hindra att så många ämnen kommer ända fram till trumman 

åt gången för att förhindra att en stor klump av ämnen bildas i trumman. 

Ur kostnadssynpunkt finns det en del omkonstruktion som skulle kunna förbättras för att optimera 

konstruktionen mot dess tänkta belastning och på så sätt medföra mindre och ofta billigare 

komponenter. Framförallt svängkranslagret som är en stor kostnad hade kunnat ersättas med flera andra 

billigare lösningar som författaren upptäckte sent i projektet och ingen tid fanns så kvar för 

omkonstruktion och beräkning.  
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Det skulle även vara intressant att djupare undersöka hur programmering av konstruktionen skulle 

kunna göras och se om konstruktionen skulle ändras med fördjupade kunskaper i ämnet. Det skulle även 

vara intressant hur en robotarm eller pick-and-place enhet med en visionsensor monterad vid 

gripverktyget skulle klara att känna av nyckelämnenas form och då kunna ersätta alla sensorer samt 

även identifiera defekta och ämnen av fel typ och sortera ut dessa i processen utan manuell hantering. 

  



34 (100) 

 Källförteckning 7

Acumo. Generell information om Fotoceller. u.d. http://www.acumo.se/produkter/sensorer/generell-

information-om-fotoceller-4 (använd den 16 04 2014). 

—. Induktiva givare. u.d. (http://www.acumo.se/produkter/sensorer/induktiva-givare/gl-serien-kompakt-

givare-for-noggrann-detektering) (använd den 17 04 2014). 

Bolmsjö, Gunnar S. Industriell Robotteknik 3. Uppl. Lund: Studentlitteratur, 2006. 

CDS Lipe. Step feeder. u.d. http://www.cds-lipe.com/service/76/step_feeder (använd den 26 04 2014). 

Dahlberg, Tore. Tekniskt hållfasthetslära 3. Uppl. Lund: Studentlitteratur, 2001. 

EIE. ”EIE MAskin AB.” Solid Components. u.d. 

http://www.solidcomponents.com/company/default.asp?SCCC=SCCGE22MM&VisualID=370

83&Lang=46&AdvTitleString=categoryid%3A21132 (använd den 19 05 2014). 

IMO. ”Slew Drive Product Catalog.” Bengtssons maskin. u.d. http://www.bengtssons-

maskin.se/uploads/extrafiles_file_1.pdf (använd den 02 05 2014). 

Koeberlein Siegert. Drumfeeder. u.d. http://www.koeberlein-seigert.net/trommelfoerderer.html?&L=1 

(använd den 25 04 2014). 

Larkap machinery. Vibrationsbord. u.d. http://www.larkap-

machinery.com/?huvudsida=vibrationsteknik&sida=vibrationsbord&PHPSESSID=f9dfbaecfe9

af742cb141f405af466a5 (använd den 18 04 2014). 

Nordela. ”Nordela.” Solid components. u.d. 

http://www.solidcomponents.com/files/company/SCCEB34WS/companyfiles/doc/ksecindall.pd

f (använd den 19 05 2014). 

Omron. Vision sensor. u.d. 

http://industrial.omron.se/sv/products/catalogue/sensing/vision_sensors_and_systems/pick-

place_sensors/fq-m/default.html (använd den 16 04 2014). 

Semcon. ”Detta är Semcon.” Semcon. u.d. http://semcon.com/sv/Om-Semcon/ (använd den 19 04 

2014). 

SolidWorks. SolidWorks Simulation. Waltham: Dassailt Systems SolidWorks Corporation, 2013. 

Tibnor. Webbshop Tibnor. u.d. 

https://webbshop.tibnor.se/Pages/Category.aspx?cat=Org0100&Category=po255020 (använd 

den 12 04 2014). 

Ullman, David G. The Mechanical Design Process, 4th edition. New York: McGraw-Hill international 

edition, 2010. 

Ulrich, Karl T, och Steven D Eppinger. Product Design and Development, 4th Edition. New York: 

McGraw-Hill international edition, 2008. 

Vibromatic. Vibratory feeder bowl. u.d. http://vibromatic.net/vibratoryfeederbowls2_1.html (använd 

den 17 04 2014). 

Österlin, Kenneth. Design i fokus för produktutveckling - Varfär ser saker ut som de gör? Liber, 2010. 

 



35 (100) 

 BILAGOR 8

Bilaga 1 - Produktutvecklingsprocessen 

Bilaga 2 - Gantt schema 

Bilaga 3 - Nulägesanalys 

Bilaga 4 - Funktionsanalys 

Bilaga 5 - QFD 

Bilaga 6 - Koncept och Pughs matris - innertrumma 

Bilaga 7 - Tester i modell - innertrumma 

Bilaga 8 - Koncept - skena 

Bilaga 9 - beräkning – trumma 

Bilaga 10 - Simulering - trumma 

Bilaga 11 - IMO Slew Drive 

Bilaga 12 - Koncept - skena 

Bilaga 13 - Ritning – Jämförelse av ämnen 

Bilaga 14 - Simulering – stativ 

Bilaga 15 - FMEA 

Bilaga 14 - Beräkning av takttid 

Bilaga 15 - Ritningsunderlag  



36 (100) 

8.1 Bilaga 1 - Produktutvecklingsprocessen 

Produktutvecklingsprocessen är den stig som författaren går för att på ett vetenskapligt sätt utveckla en 

produkt. Processen och dess steg kan variera mycket beroende på projekt och projektgrupp. 

Produktutvecklingsprocessen som används i det här projektet är taget ur The mechanical design process 

(Ullman 2010).  

 

Den här produktutvecklingsprocessen sker i 6 steg och börjar med upptäckt av produkt vilket sedan går 

över i planering, produktdefinition, konceptdesign, produktutveckling och slutar med produktsupport. 

8.1.1 Projektplanering 

För att skapa ett strukturerar projekt där ingen process glöms bort eller inte görs är planeringen central.  

Ganttschema 

Ett Ganttschema är ett planeringsverktyg som ger en tydlig överblick över projektet och dess olika delar 

med hjälp av ett flödesschema som visar samtliga aktiviteter i projektet och hur dessa samspelar. En 

horisontell tabell listar alla aktiviteter i projektet och en vertikal tabell visar tiden vilket aktiviteten är 

tänkt att utföras. För utvärdering av planeringen fylls även utfallet i vilket senare kan utvärderas 

(Ullman 2010).  

8.1.2  Produktdefinition 

För att skapa förståelse för problemet och projektet samlas information in om problemet och 

struktureras, konkurrenter undersöks, krav och önskemål från användaren av produkten sätts upp. 

Kravspecifikation 

Kravspecifikationen är det dokument som upprättas mellan uppdragsgivaren och leverantören. 

Uppdragsgivaren har där listat alla kundkrav, produktkrav och marknadsunderlag i en strukturerad lista. 

Kravspecifikationen är oftast ett av de första stegen i produktutvecklingsprocessen då det ofta är 

uppdragsbeskrivningen från uppdragsgivaren (Ullman 2010).  

Kravspecifikationen är även ett bra verktyg för att kontrollera att projektet går åt rätt håll och att alla 

parter har en tydlig bild av målsättningen för projektet. 

Figur 29 Produktutecklingsprocessen ”The 

mechanical process” 
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Nulägeskartläggning 

För att få en tydlig överblick över hur liknande problem löses och för att se vilka maskiner som finns på 

marknaden kan en nulägeskartläggning göras för att skapa en överblick av möjliga lösningar. 

Nulägeskartläggningen dokumenterar hur liknande problem är lösta. 

Funktionsanalys 

Funktionsanalysen skapar en övergripande vy och struktur över konstruktionens funktioner. 

Funktionerna delas upp i tre nivåer, en huvudfunktion som säger vad konstruktionen har för syfte, 

delfunktioner som krävs för att göra huvudfunktionen möjlig och underfunktioner som krävs för att 

möjliggöra delfunktionerna (Österlin 2010). Det kan även existera stödfunktioner till huvudfunktionen, 

huvudfunktionen är oberoende av stödfunktionerna utan de existerar ofta för säkerhet och regler som 

måste följas. 

Funktionsanalyser kan visualiseras i ett funktionsträd för att skapa en tydligare överblick över 

sambanden mellan alla funktioner och skapar en hierarki för att utskilja funktionernas relation mot 

varandra. 

  

Kartläggning av processflöde 

För att skapa en överblick över alla processer som utförs kan en visuell kartläggning av processflödet 

konstrueras. Processflödet ritas upp i ett diagram där varje process har en ruta med pilar emellan, i 

diagramet blir det sedan lättare att hitta mindre självklara funktioner. 

Processflödet kan illustreras på flera olika sätt men ett av de enklaste är boxar med pilar emellan där 

input, vilken aktivitet som utförs i boxen och vilken output som går vidare beskrivs. 

QFD 

QFD (Quality function deploymed) är ett verktyg som översätter kundkrav till teknisk mätbara värden. 

En viktig aspekt gällande en QFD är att den visar vad kraven på produkten är och inte hur kraven ska 

lösas. Verktyget används ofta i början av produktutvecklingsprocessen men följer med i processen då 

det även är ett bra verktyg för att utvärdera olika koncept och produkter mot varandra.  

 

Figur 30 Funktionsträd, ”Design i fokus” 

Figur 31 QFD "The mechanical process" 
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QFD:n består av 8 olika fält(figur 31), det första fältet säger vem kunden eller brukaren är. Det andra 

fältet beskriver kundens önskemål och det tredje fältet beskriver hur viktiga dessa önskemål är. Fjärde 

fältet beskriver hur nöjd kunden är och hur väl kraven är uppfyllda nu. Det femte fältet beskriver hur 

kundens önskemål uppfylls och är tekniskt mätbara värden. Sjätte fältet är en matris som beskriver hur 

starkt sambandet mellan kundens önskemål och hur de uppfylls är. Sjunde fältet visar sedan målvärden 

för produkten och det sista fältet visar hur olika egenskaper påverkar varandra (Ullman 2010). 

8.1.3  Konceptdesign 

Utifrån det material som tagits fram i produktdefinitionen ska det sedan skapas koncept som löser 

problemet och dessa ska sedan värderas mot varandra på ett objektivt och vetenskapligt sätt för att 

vidarutveckla det mest lämpliga konceptet. Det kan göras på en stor mängd olika sätt och i detta projekt 

har följande metod valts. 

Pughs- matris 

Pughs matris är ett verktyg för utvärdering av koncept som används för att välja ut en eller flera koncept 

av en mängd lösningar. De olika koncepten och lösningarna listas upp längst en horisontell axel och 

längst den vertikala axeln listas krav. Det första konceptet eller lösningen väljs till referens vilket de 

andra koncepten sedan jämförs mot. Koncepten får sedan ett värde mellan -2 och 2 beroende på om 

konceptet är bättre, sämre eller likvärdigt med referenskonceptet. Sammanställningen visar sedan tydligt 

vilket koncept som bäst uppfyller de ställda kraven (Ullman 2010). 

8.1.4  Produktutveckling 

Produktutvecklingen inleds med konstruktion vilket sker i två steg, konstruktion på systemnivå och 

konstruktion på detaljnivå, vilka sker parallellt med flera DFX-verktyg 

Systemnivå 

För att skapa en överblick över konstruktionen utan att gå in på djupet hur detaljer konstrueras eller vika 

de är görs först en konstruktion på systemnivå för att utskilja de detaljer och de delsystem som kommer 

finnas i konstruktionen. 

Detta görs för att tydligare strukturera upp alla olika delar i konstruktionen och få en struktur över alla 

nyckelkomponenter och viktiga underfunktioner som är extra viktiga och styr delar av konstruktionen 

konstrueras eller väljas ut (Ulrich och Eppinger 2008). 

Detaljnivå 

När sedan alla delsystem och de viktigaste komponenter är strukturerade underlättas 

konstruktionsgången och den slutgiltiga geometrin och material för alla delar utvecklas och definieras i 

denna fas (Ulrich och Eppinger 2008).  

DFX (Design for X) 

DFX är ett samlingsnamn för ett flertal design och konstruktionsverktyg där X är en variabel vilket 

ersätts med en bokstav för det aktuella verktyget. DFX-verktygen hjälper till att utveckla en produkt 

med en vetenskapligt bevisad metod och följande DFX-verktyg används i projektet (Ullman 2010). 

DFR (Design for Reliability) 

DFR är ett hjälpmedel för att säkerställa att produkten är driftsäker över tid och innehåller bland annat 

verktyget Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) vilket har använts i projektet. 

FMEA är ett verktyg som listar och strukturerar fel som kan uppstå i produkten samt hur dessa kan 

lösas. Det medför att flera fel kan förhindras redan i PU-processen vilket då blir betydligt billigare än att 

gå in och ändra när produkten har börjat tillverkas och då behöva ändra tillverkningen eller kalla tillbaks 

produkter (Ullman 2010). 
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DFA (Design for Assembly) 

DFA är ett verktyg för att minimera monteringskostnaden av en produkt genom att förbättra 

konstruktionen för enklare och snabbare montering och då minska monteringskostnaderna (Ullman 

2010). 

DFA består huvudsakligen av 13 riktlinjer vilka är 

1. Minimera antalet komponenter 

2. Minimera antalet fästelement 

3. Konstruera produkten med en baskomponent 

4. Undvik att omplacera baskomponenten under montering 

5. Gör monteringen sekvenseffektiv 

6. Undvik komponenter vars karaktär försvårar åtkomst 

7. Designa komponenterna för en specifik typ av hämtning och hantering 

8. Konstruera komponenterna för kant till kant symmetri 

9. Konstruera komponentera symetriska runt des tänkta monteringsaxel 

10. Låt osymmetriska komponenter vara tydligt osymmetriska 

11. Konstruera mot en rätlinjig monteringsmetod 

12. Utnyttja styrningar och snäppfästen 

13. Maximera komponenternas tillgänglighet 

CAD (Computer Aided Design) 

CAD är ett samlingsnamn för datorprogram där man skapar virituella 3D-modeller och i projektet 

kommer SolidWorks att användas. Programet används ofta för att skapa avancerade modeller och 

monteringar av både solida- och ytmodeller. Ur programmet kan sedan fotorealistiska bilder av 

modellen tas och ett fullständigt ritningsunderlag kan skapas över modellen. 

FEM (Finita elementmetoden) 

FEM är ett matematiskt simuleringsverktyg som finns med i SolidWorks Simulations. FEM-

simuleringen grundar sig i en numerisk beräkningsteknik för att lösa fältproblem vilka är beskrivna med 

ett antal differentialekvationer (SolidWorks 2013).  

I beräkningsmodeller beräknas konstruktionen med hjälp av ett mesh eller 

ett nät där ett mindre och finare nät är mer krävande att beräkna men ger 

oftast ett mer exakt resultat. Varje maska i nätet består av en triangel med 

noder i varje hörn eller med noder i varje hörn och i linjernas mittpunkter. 

Dessa noder är de punkter som beräknas och fältet deformeras utefter hur 

noderna påverkas i beräkningen (SolidWorks 2013).  

Det finns också två typer av mesh, ett solitt mesh och ett shell mesh vilket 

lämpar sig för olika ändamål. Solida mesh lämpar sig väl för gjutna 

produkter medan shell mesh lämpar sig bättre för plåtkonstruktioner. 

 Figur 32 Noder i FEM-analys 
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 Bilaga 2 - Gantt schema 
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8.2 Bilaga 3 - Nulägesanalys 

Idag finns det ett antal sätt att hålla, sortera och positionera ett antal komponenter. En kartläggning av 

de vanligaste sätten är följande. 

Orientering och förflyttning av ämnen 

Typ Beskrivning Illustration 

Vibratory feeder 

bowls 

 

Vibratory feeder bowls består av en behållare med 

en ränna längst kanten. Behållaren vibrerar och på 

så sätt vandrar innehållet upp längst rännan. 

Rännan är utformad så para positionerade ämnen 

kan vandra hela vägen upp och övriga ämnen 

ramlar ner i behållaren. 

http://vibromatic.net/vibratoryfeederbowls2_1.ht

ml 

 

Step Feeder 

 

Step feeder är utformad så en liten mängd 

komponenter lyfts upp och bara ämnen som ligger 

på längden ligger kvar vid lyftet för att sedan gå 

vidare i en ränna. http://www.cds-

lipe.com/service/76/step_feeder 
 

Drum Feeder 

 

Drum feeder består av en cylinder som roterar. I 

trumman finns ”hyllor” som tar med sig 

komponenter uppåt. I övre läge ramlar sedan 

ämnena ner och endast komponenter som ligger 

rätt landar på en ränna. Finns även lösningar med 

formade fördjupningar som tar med sig 

komponenter upp. http://www.koeberlein-

seigert.net/trommelfoerderer.html?&L=1  

Vibrationsbord Vibrationsbord används vanligen för att förflytta 

en stor mängd produkter och de kan extra utrustas 

med mattor och galler för att sila bort eller 

orientera produkter mot varandra. 

http://www.larkap-

machinery.com/?huvudsida=vibrationsteknik&sid

a=vibrationsbord&PHPSESSID=f9dfbaecfe9af74

2cb141f405af466a5 

 

 

 

 

  

http://vibromatic.net/vibratoryfeederbowls2_1.html
http://vibromatic.net/vibratoryfeederbowls2_1.html
http://www.cds-lipe.com/service/76/step_feeder
http://www.cds-lipe.com/service/76/step_feeder
http://www.koeberlein-seigert.net/trommelfoerderer.html?&L=1
http://www.koeberlein-seigert.net/trommelfoerderer.html?&L=1
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Detektering av ämne 

Detektering kan ske på flera sätt men vanligast är någon form av givare som känner av en förändring. 

Typ Beskrivning Illustration 

Fotocell 

 

Samlingsnamn för sensorer som använder ljus. Fiber- 

och laser-givare ingår i gruppen. Fotocellen består av 

en eller två komponenter som känner av när strålen 

bryts eller reflekteras. Beroende på typ av fotocell 

varierar avståndet, från 50m med två givare till ett par 

millimeter för visa enheter med bara en komponent. 

(http://www.acumo.se/produkter/sensorer/generell-

information-om-fotoceller-4) 

 

 

Induktiva givare 

 

Induktiva givare känner av upp till ca 10mm och känner 

då av en förändring i sitt magnetfält. Fungerar därför 

bara på komponenter av metall, de kan även störa ut 

varandra om de monteras för nära. 

(http://www.acumo.se/produkter/sensorer/induktiva-

givare/gl-serien-kompakt-givare-for-noggrann-

detektering) 

 

 

Visionsgivare 

 

Visionsgivare är förenklat en videokamera som läser av 

och behandlar förändringar i en förprogrammerad 

geometri. Visionsgivare kan snabbt och exakt läsa av 

position och orientering av komponenter. 

(http://industrial.omron.se/sv/products/catalogue/sensin

g/vision_sensors_and_systems/pick-place_sensors/fq-

m/default.html) 

 

 

  

  

http://www.acumo.se/produkter/sensorer/generell-information-om-fotoceller-4
http://www.acumo.se/produkter/sensorer/generell-information-om-fotoceller-4
http://www.acumo.se/produkter/sensorer/induktiva-givare/gl-serien-kompakt-givare-for-noggrann-detektering
http://www.acumo.se/produkter/sensorer/induktiva-givare/gl-serien-kompakt-givare-for-noggrann-detektering
http://www.acumo.se/produkter/sensorer/induktiva-givare/gl-serien-kompakt-givare-for-noggrann-detektering
http://industrial.omron.se/sv/products/catalogue/sensing/vision_sensors_and_systems/pick-place_sensors/fq-m/default.html
http://industrial.omron.se/sv/products/catalogue/sensing/vision_sensors_and_systems/pick-place_sensors/fq-m/default.html
http://industrial.omron.se/sv/products/catalogue/sensing/vision_sensors_and_systems/pick-place_sensors/fq-m/default.html
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8.3 Bilaga 4 - Funktionsanalys 

 

Leverera specifikt 
ämne 

Hålla  ämnen Behållare 

Orientera ämne Styrelement 

Positionera ämne  Positioneringselement 

Detektering av position 

Detektionselement 

Identifieringselement 

Detektering av ämne 

Detektionselement 

Identifieringselement 

Förflytta ämne Förflyttningsmedel 
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Underlätta 
skötsel/underhåll 

Medge 
montering/demontering 

Motstå smuts/fukt 

Dölja kablar. slangar, 
kontakter 

Fixera komponenter 

Medge justering Spår/hål 

Motstå belastning 

Hållfasthet 

Styvhet 

Motstå momentkrafter Medge monterbarhet 

Tillföra säkerhet 

Skydda användare 

skydda underhåll 



46 (100) 

8.4 Bilaga 5 -  QFD 
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8.5 Bilaga 6 - Koncept och Pughs matris – Innertrumma 

 

 

Koncepten är ordnade i stigande ordning från vänster. 

Krav Kravvikt Koncept 

1 
(Ref) 

2 3 4 

Förmåga att fånga upp ämne 5 0 -1 -2 -1 
förmåga att stöta bort oönskade ämnen(alla utom 1) 4 0 0 2 0 
förmåga att orientera ämnen 3 0 0 1 0 
förmåga att positionera ämne 2 0 0 1 0 
förmåga att skapa rörelse i hög av ämnen 4 0 -1 -2 1 
Förmåga att hålla kvar ämne 4 0 -1 1 0 
Risk för klämning mellan trumma och skena 4 0 0 0 0 
Passa för flera längder av ämnen 3 0 -1 -2 0 
Antal +   0 0 5 1 
Antal -    0 4 6 1 
Summa   0 -4 -1 0 
Viktad summa   0 -16 -7 -1 

  

1                       2                  3                   4 
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8.6 Bilaga 7 - Tester i modell – Innertrumma 

I modellen testades de fyra olika koncepten på hur facken i innertrumman skulle utformas och de fyra 

formerna frästes ut för att sedan monteras i en cylinder i verklig skala. Cylindern var sedan monterad på 

en axel vilken vilade i två fästen för att medge rotation. Det ena fästet gick även att justera i höjd för att 

skapa en vinkel hos cylindern och se om resultatet förbättrades.   

 

Resultatet från testerna visade att en liten vinkel drastiskt förbättrade resultatet då ämnena lägger sig 

mot bakstycket och faller därefter i utfräsningarna och rider inte över hålet. Testerna visade överlag att 

koncept 3 fungerar bäst då ofta flera ämnen följer med upp för att sedan falla ner och dra med sig ämnet 

i fördjupningen. För att få ett mer exakt resultat med relevant statistik gjordes ett test under 10min med 

20 ämnen i behållaren med de fyra olika koncepten där antalet gånger ämnet följde med upp till 45 

grader räknades. 

Koncept Antal Procent lyckade upplockningar 

1 3 3/40 = 7,5 % 

2 7 7/40 = 17,5 % 

3 17 17/40 = 42,5 % 

4 5 5/40 = 12,5 % 

Dock skulle djupare och mer utförliga tester behövas göras under längre tid för att få ett mer exakt 

resultat. 

  

1          2          3        4 
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8.7 Bilaga 8 - Koncept – skena 
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8.8 Bilaga 9 - Beräkning – Trumma 

Gjorda enligt Teknisk hållfasthetslära (Dahlberg 2001) 
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8.9 Bilaga 10 - Simulering – Trumma 

Resultatet från den slutgiltiga simuleringen visar att den maximala nedböjningen är 0,14mm samt att 

den högsta spänningen är på 36,6MPa vid ett bulthål. De vita fälten i figuren är områden där ingen 

belastning uppstår.  

Att den maximala spänningen uppstår i bulthålen eller fixeringspunkterna i simuleringen bör man vara 

något försiktig med då i verkligheten ingenting är helt fixerat utan de fixerade punkterna kan röra på sig 

och deformeras. Dock kommer fixeringsytan öka i verkligheten då bulten kommer gå ut över plåten och 

klämma fast den mot slew drivern och bultens kontaktyta mot plåten i innertrumman är betydligt större 

då den går ut över plåten med ca 10mm åt varje håll vid varje bulthål vilket gör att aspekten med de 

högsta krafterna i fixeringsytorna borde kunna försummas. 
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8.10 Bilaga 11 - IMO Slew Drive 
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8.11 Bilaga 12 - Ritning – Jämförelse av ämnen 

 



57 (100) 

8.12 Bilaga 13 - Simulering – Stativ 

För att kontrollera att trummans stativ klarar det moment som det utsätts för görs en femanalys över 

stativet. I analysen ingår även svetsfogarna. 

Resultatet visar att konstruktionen är 

tillräckligt stabil då den största 

spänningen endast går upp till 260MPa 

och nedböjningen endast blir 0.2mm 

vilket medför att inga mer simuleringar 

eller omkonstruktion behöver göras på 

stativet. 
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8.13 Bilaga 14 - FMEA 
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8.14 Bilaga 15 - Beräkning av takttid 

Enligt kravspecifikationen är den högsta tillåtna takttiden 21s/ämnen eller 63s/3st ämnen. Orientering 

och sorteringsdelen första stationen i maskinen och för att säkra takttiden senare i processen är en 

kortare takttid i början av processen att föredra. 

Konstruktionen som beräknas kan delas upp i tre delar: 

1 Ämnet befinner sig i behållaren och förflyttas till trumman med hjälp av gravitation. 

2 Ämnet befinner sig i trumman och förflyttas till rännan med hjälp av trummans rotation. 

3 Ämnet befinner sig överst i rännan och förflyttas ner till positioneringen med hjälp av 

gravitation där ämnet identifieras. 

 

Den uppskattade takttiden ur de olika delarna beräknas med hjälp av förenklade matematiska 

extremfall med endast ett ämne i processen utan lager. Takttiden beräknas inte då hela processen är 

tom utan när ett ämne befinner sig i början av varje del. 

Del 1 

Första delen är från att ämnena hälls ner i behållaren tills de når trumman och är en relativt försumbar 

tid då den helatiden kommer finnas ett lager av nycklar i och precis utanför trumman. Dock beräknas 

takttiden för stationen genom att ett ämne släpps från översta positionen till att ämnet glidit ner till 

trumman. 

Ämnet ska då glida ner för en 500mm lång plåt som har vinkeln 15° vilket beräknas genom ett fysiskt 

test och tiden fås fram som ett medelvärde av 12 försök. 

  
                                                           

  
            

Del 2 

Andra delen är den tid det tar för ett ämne att förflyttas från botten av trumman till trummans högsta 

läge. Då trummans lösning är relativt osäker och trumman inte alltid får med ett ämne i varje fack 

beräknas takttiden då trumman får med sig ett ämne i vart femte fack eller 20% av gångerna för att vara 

helt säker på takttiden även om den enligt testerna får med sig ett ämne 42,5% av gångerna. 

Antalet fack går att justera och trummans hastighet går att justera upp till maximalt 5rpm men i 

beräkningen sätts varvtalet till 4 rpm. 

Takttiden beräknas då genom hur många ämnen trumman levererar per minut vilket är summan av 

antalet fack multiplicerat med varvtalet dividerat med 5 då var femte fack förväntas ta med sig ett ämne. 

Genom att justera antalet fack därefter kan tiden bestämmas och efter diskussion med handledaren bör 

målvärdet ligga mellan 16 och 18 sekunder. 
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Tiden per ämne förväntas vara 16s vilket ger kapacitet på 3,75 ämnen per minut då 

  

  
      

För att uppfylla tidsmålet krävs fem fack då 

   

 
         

  
      

 
          

Därefter kan en ny exakt tid beräknas genom 

                
   

 
   

vilket ger tid per ämne och takttid då 

  
  

 
          

Del 3 

Den sista delen är mycket lik den första delen då ämnet glider ner i skenan samt att tanken är att det ska 

finnas ett magasin på tre av det längsta ämnet och fler av de kortare. Dock beräknas takttiden med den 

tid det tar för ett ämne att förflytta sig från rännans översta punkt till positioneringen. Sensorerna som 

identifierar kontrollerar i realtid men för säkerhets skull beräknas kontrolltiden till 1 sekund. 

Rännan består av en 600mm lång ränna med vinkeln 15° och tiden för förflyttning beräknas på samma 

sätt som i del 1. 

    
                                                           

  
            

Resultat 

 

Resultatet från de tre delarna illustreras i ett stapeldiagram där ingen takttid går över linjen vid 21 

sekunder. 
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8.15 Bilaga 16 - Ritningsunderlag 
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