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Sammanfattning 

Atlas Copco i Tierp fokuserar sin tillverkning på handhållna verktyg, fixturerade 

verktyg samt monteringssytem. Exempel på verktyg som företaget tillverkar är 

mutterdragare, skruvdragare, slipmaskiner och borrmaskiner. Atlas Copco i Tierp är den 

största produktionsenheten inom affärsområdet Industriteknik. 

Företaget tillverkar artiklar i många storlekar och former. Artiklarna fraktas och lagras i 

verkstadspaletter (lastbärare). För att säkerställa kvalitetsnormer rengörs artiklarna med 

jämna mellanrum från fett, olja och smuts i stora industrisköljmaskiner. 

Sköljningsprocessen är inte tillräckligt effektiv vid rengöring av företagets mindre 

artiklar, paletterna som artiklarna står i bidrar starkt till att sköljningen inte blir bra. För 

att få artiklarna helt rena måste sköljningen ibland göras två gånger.  

Målet med arbetet var att ta fram nytt palett koncept som möjliggör ökad renlighet efter 

sköljning. 

Genom trial and error metoden har flera alternativa koncept tagits fram och det bästa 

valts ut med hjälp av Pugh matris.  

Det valda konceptet ger signifikant ökning av vattenflödet och detaljkapaciteten 

gentemot originalpaletten, men tillverkningskostnaden uppskattas öka. 

Beroende på vilken tillverkningsmetod som väljs för att tillverka paletterna kan 

utformningen skilja sig en del. Vid tillverkning med 3 dimensionell skrivare kan det 

vara fördelaktigt att minska höjden (eventuellt ta bort stödpelarna) och massan på 

paletten för att dra ned tillverkningskostnaden samtidigt som för mycket nedskärning av 

material och för komplicerad konstruktion kan dra upp kostnaden vid skärande 

bearbetning. 

En prototyp av paletten bör testas i produktionen för att på ett tillförlitligt sätt värdera 

dess egenskaper och kvalitet. 

 

  



 

 

Abstract 

Atlas Copco in Tierp focus its production on hand-held tools, fixtured tools and 

assembly systems. Examples of tools that the company produces are wrenches, 

screwdrivers, grinders and drills. The production unit in Tierp is the largest production 

unit in the Industrial Technique business area. The company manufactures articles in 

many sizes and shapes. The articles are stored and transported in workshop palettes 

(load carriers). In order to ensure quality standards the articles are cleaned every so 

often in large industrial washing machines. 

 

The rinsing process is not efficient enough when cleaning the company's smaller 

articles. Palettes which articles are placed in contributes greatly to the lack of efficiency. 

To get the articles completely clean rinsing must sometimes be done twice. 

 

The goal was to develop a new palette concept that enable increased cleanliness after 

rinsing. 

 

Through trial and error method several alternative concepts have been developed and 

the best selected using Pugh matrix. 

 

The selected concept significantly increases the water flow and detail capacity 

compared to the original palette, but manufacturing costs are estimated to increase. 

 

Depending on the manufacturing method selected for making the new palettes, 

construction design can part. If the palettes are made through 3D-printing it may be 

advantageous to reduce the height (possibly remove the support pillars) and the mass of 

the palette to lessen manufacturing costs, while too complex design can increase the 

cost of machining. 

 

I recommended a prototype of the palette too be tested in production to reliably evaluate 

its properties and quality. 
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1. Introduktion 

Introduktionskapitlet ger en övergripande bild av projektets bakgrund, syfte, mål och 

frågeställningar samt metoder och teoretisk referensram som använts för att uppfylla 

syftet och uppnå målen. 

1.1. Bakgrund 

Atlas Copco i Tierp fokuserar sin tillverkning på handhållna verktyg, fixturerade 

verktyg samt monteringssytem. Exempel på verktyg som företaget tillverkar är 

mutterdragare, skruvdragare, slipmaskiner, borrmaskiner. Atlas Copco i Tierp är den 

största produktionsenheten inom affärsområdet Industriteknik. 

Höga krav ställs på artiklarnas toleranser och homogenitet. Företaget tillverkar artiklar i 

många storlekar och former. Artiklarna fraktas och lagras i verkstadspaletter 

(lastbärare). För att säkerställa kvalitetsnormer så rengörs artiklarna med jämna 

mellanrum från fett, olja och smuts i stora industrisköljmaskiner. För att hålla en hög 

produktionstakt måste alla steg i produktionsprocessen ske smidigt och noggrant så att 

inga artiklar måste köras om eller kasseras. Detta är idag inte fallet.  

Sköljningsprocessen är inte tillräckligt effektiv vid rengöring av företagets mindre 

artiklar, paletterna som artiklarna står i bidrar starkt till att sköljningen inte blir bra. För 

att få artiklarna helt rena måste sköljningen ibland göras två gånger.  

1.2. Syfte 

Att ta fram ett nytt palettkoncept som möjliggör ökad renlighet efter sköljning. 

1.2.1. Inledande frågeställningar 

 Vad är orsaken till den dåliga tvättkvaliteten av artiklarna?  

 Var i produktionskedjan uppstår problemet med rengöringen?   

 Hur kan dagens paletter ändras för att öka renligheten vid sköljning?  

 Hur kan en ny palett konstrueras så att den kan användas till flera artikelsorter?  
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1.2.2. Mål 

Med hjälp av vetenskaplig grund från litteraturstudien konstruera ett nytt palettkoncept 

som skyddar artiklarna vid transport, minimerar omlastningar och gör det möjligt att 

effektivt rengöra detaljerna. Slutmålet har varit att redovisa detaljritningar av de koncept 

som tagits fram. 

1.3. Avgränsningar och antaganden 

 Det nya palettkonceptet måste ha samma yttre mått som nuvarande paletter då de 

är anpassade efter transporter och maskiner, tjockleken kan dock ändras. 

 Endast förslag till tillverkningsprocesser och material kommer diskuteras och 

rekommenderas. 

 Endast en överblickande kostnadsanalys, baserad på tillverkningsmetod, 

genomförs av ny konstruerade paletter. 

 Palettkoncept kommer endast tas fram för en vald storlek av en artikeltyp. Trots 

att det finns många olika storlekar av varje artikel kommer ritning för varje 

storlek inte redovisas. 

1.4. Förutsättningar 

Projektet har genomförts enskilt. Handledning från Högskolan i Gävle och Atlas Copco 

AB har nyttjats vid behov. Stora delar av arbetstiden har spenderats på Atlas Copco i 

Tierp för att dra nytta av handledare och fysisk verkstad, resterande tid har tillbringats 

på Högskolan i Gävle. Projektet har fortgått under 10 veckors heltidsarbete. 

1.5. Tidsplanering 

En övergripande planering har gjorts i from av ett Ganttschema, se bilaga 1, [1]. 

Schemat har gjorts med hjälp av programmet Microsoft Projekt. Relativt stort fokus har 

legat på förundersökning och konstruktion. Dokumentation av arbetet har gjorts 

fortlöpande. 

1.6. Produkter 

Det krävs många olika artiklar för att få en färdig produkt. Kamaxlar, spindelflänsar och 

kolvar är exempel på artiklar som krävs för att bland annat en mutterdragare skall 

fungera. Artiklar i olika storlekar och former monteras ihop på plats i Tierp till en färdig 

produkt som oftast säljs till olika återförsäljare. 

Efter önskemål från arbetsgivaren har fokus legat på kamaxlar och därefter 

spindelflänsar och kolvar då dessa artiklar varit mest problem drabbade vid sköljning. 
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Kamaxlar roterar kontinuerligt för att trycka ihop en fjäder som stänger/öppnar 

ventilerna. Genom att kamaxeln öppnar ventilerna släpps rätt mängd luft (i 

förbränningsmotorer släpps även bränsle in) in i motorn [2]. Ventilerna kan också 

tryckas fram och tillbaka för att skapa ett tryck som ger motorn kraft. Figur 1 visar 

princip för en kamaxels funktion. 

 

 
Figur 1. Princip för kamaxelfunktion [3]. 

Några övriga artiklar som tillverkas av Atlas Copco i Tierp och som behandlas i 

projektet är spindelflänsar och kolvar. 

Figur 2-4 visar kamaxel, spindelfläns och kolv tillverkade av Atlas Copco i Tierp. 

 

Figur 2. Kamaxel tillverkad av Atlas Copco.         Figur 3. Spindelfläns tillverkad av Atlas Copco. 
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           Figur 4. Kolv tillverkad av Atlas Copco.  
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2. Metod 

Projektet antas vara genomförbart med hjälp av erfarenheter från studier inom 

programmet Maskiningenjör Co-op på Högskolan i Gävle. Kurser och projektarbeten 

ligger grund för kunskaper som behövs för att utföra nedanstående arbete. 

Punktlistan nedan summerar de metoder som använts för att genomföra arbetet. 

 Förstudie – nulägesanalys  

 Teori – Litteraturstudie  

 Trial and error 

 Pugh matris 

2.1. Förstudie – nulägesanalys  

En förstudie av rengöringen av producerade detaljer i nuvarande paletter har gjorts. 

Tillgänglig palett för mindre artiklar har studerats tillsammans med tvättsystem, för att 

få lärdom om varför detaljerna inte blir tillräckligt rena. Denna kunskap nyttjas vid nytt 

konceptframtagande. 

Förstudien beskriver kortfattat Atlas Copcos produktion i Tierp, de artiklar och paletter 

som behandlas i projektet. 

2.1.1. Produktion i Tierp 

Produktionen i Tierp består till stor del av funktionell verkstad. Detta innebär att 

produktionsutrustning som är lika ur ett tillverkningstekniskt perspektiv hålls samman i 

produktionskedjan. Alla tillverkningsoperationer görs då inom ett avgränsat område [4]. 

Företaget strävar ständigt efter utveckling av produktionen. Produktionen övergår i 

nuläget mer och mer åt flödesgrupper. Dessa karaktäriseras av att en avdelning på 

verkstaden ansvarar för operationer av en eller flera artikelvarianter, från råämne till 

färdig komponent [5]. På produktionsavsnittet i Tierp tillverkas det över 2000 olika 

komponentvarianter, vilket gör tillverkningskedjan relativt komplex. 

2.1.2. Paletter 

För att transportera artiklarna mellan olika produktionssteg på ett smidigt sätt används 

paletter i olika storlekar. Dessa samlar en mängd artiklar på samma ställe, vilket gör 

hantering enklare. Det finns mer än 100 olika sorters paletter och en kan användas av 

flera artikeltyper. Paletterna är tillverkade i så kallad grå plast, Röchling polystone 

(www.roechling.com). I figur 5-7 visas dagens konstruktioner på paletter för mindre 

varianter av kamaxlar, kolvar och spindelflänsar. Palettritningar visas i bilaga 2-3. 
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               Figur 5. Palett för kamaxel.                          Figur 6. Palett i tunn plast för kolvar. 

 

 

Figur 7. Palett för spindelflänsar. 

 

2.1.3. Tvättsystem 

Tvättprocessen befinner sig på flera platser i operationslistan beroende på olika 

artikeltyper. För kamaxlar är sköljningen sista operation innan paketeringen medan 

sköljningen ligger i mitten av operationslistan för spindelflänsarna. Kolvarna sköljs två 

gånger, en gång i början av tillverkningen och en gång i slutet. Tvättsystemet är av 

märke ALLKAL och modell ALLKAL-JET C. BSRTO-A-22114. Maskinen 

tillverkades år 1999 och tillverkas idag i nyare versioner. Paletter staplas ovanpå 

varandra i stora nätkorgar, se figur 8. 
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Figur 8. Paletter med detaljer staplade på höjden i tvättkorg.                           Fotograf: Johan Älvebrink 

Paletterna låses fast i korgen med ett lock som förhindrar att de översta detaljerna 

ramlar ur, se figur 9. 

Figur 9. Enkel fjädermekanism för locket till korgarna.                          Fotograf: Johan Älvebrink 

Korgarna transporteras via rullbana fram till maskinens luckor som automatiskt öppnas 

och för in korgarna i maskinen. Inne i maskinen sprutas en blandning av cirka 42 °C 

varmt vatten, 5 procent DST-DEGREEZ/9 tvättmedel (www.dstchemicals.se) och 6 
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procent VCI (Volatile Corrosion Inhibitors) rostskydd (www.tribotec.se) på detaljerna. 

Sköljningen pågår i cirka åtta minuter. Beroende på valt program vaggas korgarna fram 

och tillbaka eller roterar kontinuerligt 360 grader upp och ned, figur 10-11 visar bilder 

av tvättsystemet. För liknande nykonstruerade tvättsystem hänvisas till ALLKAL´S 

hemsida (www.allkall.se). 

Efter sköljningen går korgarna in i tvättsystemets varmluftstork där temperaturen 

uppgår mot 95 °C. Efter varmluftstorken går korgarna in i tvättsystemets vakuumtork 

som med sänkt atmosfär kokar bort kvarvarande fukt från detaljer och palett.  

Figur 10. Tvättkorg åker in i maskin.                 Figur 11. Tvättsystemets rullbana fram till lucka. 

Fotograf: Johan Älvebrink                  Fotograf: Johan Älvebrink 

2.1.4. Problembeskrivning 

Problembeskrivning för tre olika artiklar och respektive paletter. 

Problemen för de tre olika artikelsorterna har analyserats och dokumenterats enligt 

nedan utifrån observationer på plats i fabriken och efter diskussion med handledare på 

företaget. 

 

 Kamaxel: paletterna packas väldigt tätt i tvättkorgarna, således kommer inte 

vattnet åt detaljerna i mitten av paletterna tillräckligt bra och som konsekvens 

minskar renligheten. 

 Kamaxel: hålen i paletterna är för djupa. Detaljerna sjunker ner så långt i hålen 

att vattnet inte kommer åt en stor del av dem, se figur 12. 

 Kamaxel och spindelfläns: på grund av de djupa hålen och de små spelen 

mellan detalj och palett bildas det fukt efter sköljningen. Vakuumtorken kan inte 

alltid ta bort fukten och då kan rost bildas, om detaljerna står för länge i paletten.  

 Spindelfläns: spelet mellan detaljerna och hålen i paletten är så pass litet att 

vattenstrålningstrycket från sköljmaskinen blir för litet (kommer inte åt nedre 

delen av detaljerna). Se figur 13. 

 Kolv: tunnplasten tål inte den värme som uppstår i tvättsystemet. Omlastning till 

nätkorg sker idag för att undvika problemet. 

 Kolv: Flera kolvar läggs i samma palettfack. Detta kan orsaka kantskador. 
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Figur 12. Kamaxel i palett.               Fotograf: Johan Älvebrink 

 

 

Figur 13. Spindelfläns i palett.        Fotograf: Johan Älvebrink 

 

2.2. Teori – Litteraturstudie  

Litteraturstudien genomförs för att ge en uppfattning av varför det är bra att utveckla 

lastbärare och vad som bör beaktas under utvecklingsfasen. Litteraturstudien genomförs 

också för att ge en vetenskaplig grund som stärker olika antaganden.  

2.2.1. Produktionslogistik 

Moderna produktionsanläggningar tillverkar ofta sina produkter i produktionsceller. 

Industrirobotar förser bearbetningsmaskiner med arbetsstycken som bearbetas till 

färdiga artiklar. Syftet är att minimera mänskliga felkällor och manuellt arbete [6]. 

Flödesgrupp, linjetillverkning och funktionell verkstad är de vanligaste systemen i 

produktionsanläggningar. Funktionell verkstad innebär att maskiner med liknande syfte 

och funktion placeras inom ett visst område i fabriken. Detta system är vanligt för 

fabriker med varierande artiklar i korta serier. Funktionell verkstad kan göra flödena 

mycket komplicerade och bilda långa genomloppstider [4]. 
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Flödesgrupper är motsatsen till funktionell verkstad. Flödesgrupper består av en samling 

olika maskintyper som tillsammans (som grupp) ansvarar för att omvandla råämne till 

färdig produkt för att visst antal produkttyper. Flödesgrupper placeras ofta i layouter 

som ger smidiga materialflöden [5]. 

Enhetslaster är en metod för att minska hanteringsarbetet. Genom att samla detaljer på 

ett gemensamt ställe, till exempel en artikelpalett, minskar antalet omlastningar i 

transportkedjan och tid/pengar sparas [7]. 

Kan en palettsort användas av flera artikeltyper så minskar palettvariationen, detta 

bidrar till reducerade lagrings- och hanteringskostnader [7]. 

2.2.2. Utvecklingsfasen 

Vid utveckling av produkter tas olika alternativa koncept fram och diskuteras. Det är 

viktigt att flera olika koncept skapas för att kunna jämföra fördelar och nackdelar 

mellan koncepten. Det finns flera olika metoder för konceptutveckling, exempelvis 

kreativa metoder och rationella metoder. Koncepten kan kombineras och 

vidareutvecklas för att få ett så bra slutresultat som möjligt [8]. 

För att kunna dra nytta av och införa det nya konceptet krävs att det i utvecklingsfasen 

tagits hänsyn till hur konceptet skall tillverkas, att konceptet är tillverkningsanpassat. 

Detta innebär att konceptet skall kunna tillverkas med lättillgänglig utrustning och till 

den kostnad som bestämts [9]. 

Trial and error är en utvecklingsmetod som ofta används vid produktutveckling. 

Metoden går ut på att koncept byggs upp steg för steg tills något av de angivna 

kriterierna inte längre uppfylls. När det händer ändras konceptet tills målet uppfylls. 

När de olika koncepten presenteras väljs det bästa alternativet ut för eventuell vidare 

utveckling. Att välja ut det bästa konceptet är av flera orsaker svårt. Det kan finnas 

väldigt många egenskaper att värdera och olika personer kan värdera egenskaper olika. 

Koncepten är förmodligen inte heller färdigutvecklade i detta steg. De är heller inte 

testade i praktiken vilket bidrar till att all information inte finns att tillgå [8]. 

Pugh matris [10] anses vara en utvärderingsmetod som rätt tillämpad ställer sig opartisk 

till olika alternativ så det bästa alternativet kan väljas.   
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2.3. Trial and error 

Trial and error används vid konceptframtagning. Utifrån avgränsningar och mål som 

satts upp konstrueras nya konceptförslag. Ett koncept i taget utvecklades och små 

ändringar gjordes om konceptet brast i något avseende gentemot de nya paletternas 

syfte. När palett koncept 1 ansågs färdigt påbörjades utvecklingen av koncept 2 och så 

vidare. 

2.3.1. Autodesk Inventor 
 

För konstruktionsarbetet används Autodesk Inventor. Autodesk Inventor är ett komplett 

tredimensionellt-cad system som är mycket vanligt i verkstadsindustrin och 

konstruktionsindustrin. Autodesk Inventor är ett solidmodelleringsprogram som 

använder avancerade parametriska modelleringstekniker. Detta innebär att om något 

mått i figuren ändras så anpassas resterande delar av figuren efter ändringen. 

Programmet har använts för att skapa modeller och ritningar av framtagna koncept 

(www.autodesk.se). 

2.4. Pugh matris 

Pugh matris används för att jämföra olika koncept och välja det bästa alternativet [10]. 

Olika kriterier som anses viktiga relativt målet för arbetet listas och ges viktningspoäng. De 

viktigaste kriterierna kan ge högst men också lägst poäng. Olika koncept värderas bättre 

eller sämre i de olika kriterierna gentemot en referens. Det koncept som summeras högst 

poäng väljs ut och kan om nödvändigt vidareutvecklas. 
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3. Genomförande 

Nya alternativa koncept till dagens paletter för kamaxlar redovisas nedan. Pugh matris 

används för val av bästa koncept och konceptet vidareutvecklas för användning av 

spindelflänsar och kolvar. 

3.1. Koncept 1 

Betrakta figur 14, som visar koncept 1. Paletten är uppbyggd av 3 delar, en bottenplatta, 

en överplatta och 8 stycken stödpelare. I figur 14 visas positionering av kamaxel och 

eventuell spindelfläns i paletten. 

Bottenplattan är 20 mm tjock och har grunda stabiliseringshål på ovansidan, i dessa 

grunda hål finns även små genomgående hål, som för bort oönskade vattensamlingar. 

Det finns 8 stycken pinnhål som är 10 mm djupa, där tillhörande pelare som är 25 mm 

långa sätts fast. Bottenplattan är räfflad på undersidan och översidan för att släppa in 

vatten då flera paletter staplas ovanpå varandra. 

Överplattan är konstruerad för att släppa igenom mycket vatten och placeringshål finns 

för kamaxlar. Det går även att placera spindelflänsar i de stora fyrkantiga hålen. Små 

borrhål har gjorts ovanför pelarna, dessa förenklar fastsättningen av överplattan, som är 

5 mm tjock. 

Paletten har en kapacitet på 70 detaljer. 

 Total höjd: 40 mm 

 Total vikt: cirka 1,9 kg 

Fördelar: 

 Bra vatteninsläpp 

 Liten risk för ihop slag av detaljer 

 Smidig hantering 

 Kan användas till flera artikelsorter, bland annat spindelflänsar 

Nackdelar: 

 Relativt tung 

 Komplicerad form 

 Kan bli vattensamling i de grunda hålen på botten plattan 

 När paletterna staplas ovanpå varandra i tvättkorg står övre paletten ovanpå 

detaljerna i paletten under 
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Figur 14. Kamaxel och spindelfläns placerad i paletten. Där spindelflänsen står i de fyrkantiga hålen. höger 

bild visar undersidan av paletten. 

Ritning till koncept 1 visas i bilaga 4. 

3.2. Koncept 2 

Betrakta figur 16, som visar koncept 2. Paletten är uppbyggd av en bottenplatta och 

smala/tjocka pinnar. I figur 15 visas positionering av kamaxel och eventuell kolvs i 

paletten. 

Det finns 391 små pinnar som är 3 mm tjocka respektive 25 mm långa och 4 stycken 

tjocka stödpelare som är 15 mm tjocka respektive 36 mm långa. Beroende på 

tillverkningsmetod sätts pinnarna och pelarna fast på olika sätt. Bottenplattan är räfflad 

på undersidan för att släppa in extra mycket vatten då flera paletter staplas ovanpå 

varandra. 

Paletten har en kapacitet på 176 detaljer. 

 Total höjd: 56 mm 

 Total vikt: cirka 1,7 kg 

Fördelar: 

 Bra vatteninsläpp 

 Liten risk för ihop slag av detaljer 

 Smidig hantering 

 Kan användas till flera artikelsorter, bland annat kolvar och spindelflänsar 

 Mycket bra detaljkapacitet 

Nackdelar: 

 De smala pinnarna kan med tiden deformeras av värmen från tvätten 

 Väldigt hög konstruktion 
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Figur 15. Kamaxlar och kolv placerade i paletten, kamaxlarna sätts med en plats avstånd för att 

 undvika ihop slag. Höger bild visar undersidan av paletten. 

Ritning till koncept 2 visas i bilaga 5. 

3.3. Koncept 3 

Betrakta figur 18, som visar koncept 3. Paletten är uppbyggd i ett enda stycke. Figur 16 

visar positioneringen av en kamaxel i paletten. 

Grundplattan är lika som i koncept 1 och koncept 2. Räfflor har gjorts på undersidan för 

att öka vattenflödet. 70 stycken 12 mm hål har gjorts, där det också finns lika många 4 

mm hål i centrum på de stora hålen, detta för att minska vattensamling efter 

vakuumtorken. Det finns 7 respektive 10 genomgående hål på sidorna av paletten, syftet 

är att öka vattenflödet. 

Paletten har en kapacitet på 70 detaljer. 

 Total höjd: 20 mm 

 Total vikt: cirka 1,2 kg 

Fördelar: 

 Låg höjd 

 Enkel konstruktion 

 Liten risk för ihop slag av detaljer 

 Smidig hantering 

 Låg vikt 

Nackdelar: 

 Relativt låg kapacitet 

 Begränsat vattenflöde 

 Kan bli fukt kvar i hålen efter vakuumtorken 

 När paletterna staplas ovanpå varandra i tvättkorg står övre paletten ovanpå 

detaljerna i paletten under. 
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Figur 16. Kamaxel placerad i paletten. Höger bild visar undersidan av paletten. 

 

Ritning till koncept 3 visas i bilaga 6. 

3.4. Konceptutvärdering 

Konceptutvärderingen beskriver metodiskt urvalsprocessen av de olika koncepten. Pugh 

matris [10] används för att bestämma vilket av koncepten som är bäst lämpat och 

kommer att vidareutvecklas. Urvalskriterier redovisas nedan. 

 Vikt: 

Hanteringen av paletten ska vara enkel för att skapa bra ergonomi för operatörerna. 

 Risk för slitage av palett: 

Paletterna är tänkta att kunna användas ett antal år utan att de slits ned eller 

deformeras. 

 Lastningskapacitet (Antal): 

Kan fler detaljer lastas på en och samma palett så kan antalet tvättkorgar i ett 

körningsparti minskas. 

 Höjd: 

Lägre höjd på paletten innebär att fler paletter kan staplas ovanpå varandra i 

tvättkorgarna, vilket i sin tur innebär färre körningar i tvätten. 

 Kan användas till fler artiklar: 

Kan konceptet utvecklas för att kunna användas av fler artikeltyper och då minska 

antalet palettvariationer så förenklas lagerhållning, planering och hantering [6]. 

 Tillverkningskostnad: 

Många paletter behöver tillverkas/köpas in för att ersätta de gamla. Skulle 

tillverkningspriset bli för högt kan ändamålsenligheten minska och företaget 

behåller sina nuvarande paletter. 

 Risk för ihop slag: 

Mycket vibrationer kan uppkomma i tvättsystemet, vilket kan göra att detaljerna slår 

ihop med varandra. På så vis kan kantskador uppkomma. Detta bör undvikas så gott 

det går för att slippa kassationer. 
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 Kontaktyta mot detaljer: 

Har detaljerna stor kontakt med paletten kan vattnet hindras från att rengöra 

detaljerna på vissa ytor. 

 Risk för kvarvarande fukt efter tork: 

Finns det vatten kvar på paletten efter tvättsystemets vakuumtork så kan vattnet 

orsaka rostbildning på detaljerna som då måste kasseras. 

 Vattenströmning: 

För att rengöra detaljerna effektivt måste vattnet kunna strömma inpå detaljerna och 

komma åt från alla håll. Detta är största bristen för nuvarande paletters prestanda. 

 

Originalpaletten för kamaxlar används som referens och jämförs med de tre framtagna 

koncepten. Kriterierna är rankade efter prioritet och har fått max till min poängspann. 

De viktigaste kriterierna kan ge poäng mellan (-3) och (+3) medan de mindre viktiga 

kriterierna kan ge poäng (-1) till (+1). Poängen (0) ges om konceptet är likvärdigt med 

originalet. Sammanställningen visas som en Pugh matris i tabell 1. 

Poängen som delats ut baserades på egna observationer och kunskaper som samlats 

under arbetes gång. 
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Tabell 1. Relativ utvärdering för detaljpaletter. 

 

 

Sammanställningen visar att koncept 2 är bättre än de andra koncepten och referensen. 

Vidareutveckling görs av koncept 2. Ritning för koncept 2 redovisas i bilaga 4. 
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3.5. Vidareutveckling 

Nedan redovisas föreslagna optimeringsmodifikationer av det valda koncept 2 för 

användning av spindelflänsar respektive kolvar. Koncept 2 kan dock med stor 

sannolikhet brukas för spindelflänsar, kolvar och en hel del andra artikelsorter. Skulle 

företaget vilja utveckla paletten ytterligare för en mer optimerad konstruktion gentemot 

andra artikelsorter så ges nedan förslag på vidareutveckling. 

Vidareutvecklad palett optimerad för spindelflänsar 

Spindelflänsar är betydligt större än kamaxlar och paletten måste då anpassas efter 

storleken. Figur 17 visar exempel på vidarekonstruktion av koncept 2, för att passa 

spindelflänsar.  

Paletten består av 140 små pinnar som är 3 mm i diameter och 30 mm långa. Det finns 

fyra stycken stödpelare som är 15 mm i diameter och 55 mm långa. Paletten är räfflad 

på både under- och översida för att öka vattenflödet och minska kontaktytan mot 

detaljerna. Det finns genomgående hål mellan de små pinnarna för att minska 

vattensamling. 

 Kapacitet: 65 detaljer 

 Total höjd: 75 mm 

 Total vikt: Cirka 1,2 kg 

 
Figur 17. Exempel på vidareutvecklat koncept för spindelflänsar, höger bild visar undersidan av paletten.  

Ritning till vidareutveckling av palett för spindelflänsar visas i bilaga 7. 

Vidareutvecklad palett optimerad för kolvar 

Koncept 2 anpassas här efter storleken och utformningen av kolvar. Figur 18 visar 

exempel på konstruktion av paletten. 

Paletten består av 182 små pinnar som är 5 mm i diameter och 20 mm långa. I tvättkorg 

står paletterna på de små pinnarna av paletten under och extra stort avstånd har gjorts 

mellan varje placerat par pinnar för att göra det enkelt att plocka i och ur kolvarna. 

Paletten är räfflad på undersidan för att öka vattenflödet 

 Kapacitet: 91 detaljer 
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 Total höjd: 40 mm 

 Total vikt: Cirka 1,6 kg 

 
Figur 18. Exempel på vidareutvecklat koncept för kolvar, höger bild visar undersidan av paletten. 

Ritning till vidareutveckling av palett för kolvar visas i bilaga 8. 

4. Rekommendationer för tillverkning 

Nedan redovisas föreslagna och rekommenderade tillverkningsmetoder och material till 

de olika palettförslagen. En ytlig kostnadsanalys redovisas efter offert från leverantörer. 

Rekommenderade tillverkningsmetoder och material grundas utav egna erfarenheter, 

kunskaper och läst litteratur. 

4.1. Tillverkningsmetoder 

Beskrivning av några möjliga tillverkningsmetoder för paletterna. 

 Skärande bearbetning: Skärande bearbetning är en spånbrytande 

tillverkningsprocess där hårdmetallskär används för att ta bort material. För att 

tillverka paletterna kan bearbetningen göras med metoderna fräsning, kapning 

och borrning.  

 

Grundplattan kan fräsas till rätt mått och sedan kan hålen som pinnarna ska sitta 

i borras. Pinnarna kapas från rundstång och pressas eller limmas fast i hålen. 

 

 Formsprutning: Formsprutning fungerar så att plastgranulat matas genom ett 

munstycke. Granulatet värms upp och smälts när den pressas genom en skruv 

som för granulatet framåt. När tillräckligt mycket material samlats vid slutet av 

skruven så öppnas munstycket och skruven börjar pressa in den smälta plasten i 

en form som gjorts efter utseendet på paletten. Den smälta plasten svalnar och 

stelnar i formen samtidigt som den pressas ihop innan den plockas ut. 

 

Processen kan ta allt från några sekunder till några minuter, beroende på 

mängden plast som ska sprutas in och den färdiga produktens måttolerans. 

Formsprutade detaljer kräver sällan vidare bearbetning, vilket kan spara in 

mycket pengar [11]. 
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Formen kan tillverkas med skärandebearbetning eller tredimensionell skrivare, 

därefter skapas lätt paletterna med formsprutning. 

 

 Tredimensionell skrivare: Det finns flera olika additiva formningsmetoder [7]. 

Fused deposition modelling (FDM) är en metod där paletten skapas i olika lager, 

från botten och upp. Trådformat byggmaterial värms upp till nära sin smältpunkt 

och matas ut genom ett munstycke [12]. Materialet sammanfogas med tidigare 

lagt material och kyls sedan för att stelna. Lager för lager byggs den 

tredimensionella figuren upp till en fullständig modell [13]. Paletten kan skapas 

i ett enda stycke där bärvägar som maskinen skapat tas bort i efterhand.  

 

Selective laser sintering (SLS) är också en metod där paletten skapas i olika 

lager. Skillnaden är att den skapas från pulver. Plast i form av pulver läggs i en 

stor kammare och värms upp till strax under dess smältpunkt. Laser hettar sedan 

upp delar av pulvret ännu mer så att det sintras och blir hårt. Därefter läggs ett 

nytt lager av pulver på och processen upprepas tills produkten är klar [14]. 

Skärandebearbetning rekommenderas som tillverkningsmetod, det finns lokal leverantör 

som tillverkat företagets nuvarande paletter. Priset är också lägst vilket redovisas i 

kapitel 4.3. 

4.2. Material 

Beskrivning av några möjliga tillverkningsmaterial för paletterna. 

Grå plast 

Beroende på vilken tillverkningsmetod som väljs så begränsas materialvalet olika 

mycket. Att fortsätta tillverka paletterna i grå plast, Röchling polystone, är ett möjligt 

alternativ. Grå plast fungerar bra för dagens paletter, Det är ett slittåligt, vatten- och 

kemikalieresistent material, som dessutom tål höga temperaturer. 

Polyesterbaserade termoplastiska elastomerer (TPE-E) 

TPE-E används bland mycket annat till bälgar i bilindustrin, kontakter och 

sportutrustning. Materialet kan användas i temperaturer upp till 120 °C, det har utmärkt 

olje- och lösningsmedel resistens och det är lätt att bearbeta [13]. 

Polyftalamid (PPA) 

PPA används bland annat inom bilindustrin (motordelar) och inom elindustrin 

(kontakter). Materialet har hög användningstemperatur, upp till 200 °C, låg 

vattenabsorption och är kemikaliebeständigt [13]. 

Polyeterimid (PEI) 

PEI används bland annat till produkter med höga krav på kemikalieresistens, 

dimensionsstabillitet och höga användnings temperaturer [13]. 
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Materialet rekommenderas fortsätta vara grå plast, det är ett material som är känt av 

företaget och som används i dagens paletter på ett tillfredställande sätt. 

4.3. Kostnadsanalys 

Originalpaletterna som används i dagsläget tillverkas med skärande bearbetning. 

Priserna som redovisas är baserade på att leverantören tillverkar och monterar hela 

paletterna själva, om delar av tillverkningen och monteringen görs av Atlas Copco så 

väntas priserna sjuka. 

Tredimensionell skrivare 

Av de studerade tillverkningsmetoderna är användning av tredimensionell skrivare det 

överlägset dyraste. Enligt offert från leverantör ökar priset med i genomsnitt cirka 2000 

procent gentemot originalpaletterna. Det som driver upp priset är paletternas höjd. 

Tillexempel ökar priset mellan koncepten med cirka 50 procent då höjden ökas med 

cirka 35 mm.  

Formsprutning 

Offert från leverantör saknas, priset uppskattas enbart från uppgifter på internet då 

tidigare praktisk erfarenhet av tillverkningsmetoden saknas. Priset uppskattas i 

genomsnitt ligga mellan priserna för tredimensionell skrivare och skärande bearbetning, 

cirka 1000 procent högre pris än tillverkning av originalpaletterna. Den största 

anledningen till det höga priset är tidsåtgången för att tillverka formen som den smälta 

plasten pressas in i. Vid tillverkning av många paletter sjunker priset då en form kan 

användas många gånger. 

Skärande bearbetning 

Enligt offert från leverantör ökar priset med cirka 600 procent gentemot 

originalpaletterna. Komplicerad konstruktion innebär många bearbetningssteg som i sin 

tur innebär ökad kostnad.  
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5. Resultat 

Resultatet består av ett huvudkoncept och två vidareutvecklingsvarianter av 

huvudkonceptet. Efter utvärdering av tre olika koncept valdes koncept 2 fram med Pugh 

matris för vidareutveckling. Nedan beskrivs det valda konceptet och dess 

vidareutvecklingar. I tabell 2 visas en sammanställning av resultatet. 

Koncept 2 består av en 20 mm tjock grundplatta med 391 små pinnar ovanpå. Pinnarna 

är 25 mm långa och har en diameter på 3 mm. Utöver finns också fyra stycken 

stödpelare som är 36 mm långa och har en diameter på 15 mm.  

I tvättkorgen står paletterna på stödpelarna av paletten under, detta reducerar 

kontaktytorna mellan detalj och palett. Dessutom höjs spelet mellan paletterna och 

vattenflödet ökar. Paletten visas i figur 15. 

Paletten har en kapacitet på 176 detaljer. 

 Total höjd: 56 mm 

 Total vikt: cirka 1,7 kg 

Exempel på vidareutvecklingskonstruktioner för optimerad användning för 

spindelflänsar och kolvar i paletten visas i figur 17-18. Genom att ändra dimension, 

avstånd och placering mellan pinnarna kan koncept 2 anpassas för användning av andra 

artikelsorter. 

Vidareutveckling för användning av spindelflänsar beskrivs nedan. Vidareutvecklingen 

består av en 20 mm tjock grundplatta med 140 pinnar som är 30 mm långa och har en 

diameter på 3 mm. Det finns 4 stycken stödpelare som är 15 mm i diameter och 55 mm 

långa. 

I tvättkorgen står paletterna på stödpelarna av paletten under, detta reducerar 

kontaktytorna mellan detalj och palett. Dessutom höjs spelet mellan paletterna och 

vattenflödet ökar. Paletten är räfflad på både under- och översida för att öka vattenflödet 

och minska kontaktytan mot detaljerna. Det finns också genomgående hål mellan de 

små pinnarna för att minska vattensamling. 

Paletten har en kapacitet på 65 detaljer. 

 Total höjd: 75 mm 

 Total vikt: Cirka 1,2 kg 

Exempel på vidareutvecklingskonstruktion för användning av kolvar beskrivs nedan. 

Vidareutvecklingskonstruktionen består av en 20 mm tjock grundplatta med 182 små 

pinnar som är 5 mm i diameter och 20 mm långa. 
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I tvättkorg står paletterna på de små pinnarna av paletten under och extra stort avstånd 

har gjorts mellan varje placerat par pinnar för att göra det enkelt att plocka i och ur 

kolvarna. Paletten är räfflad på undersidan för att öka vattenflödet. 

Paletten har en kapacitet på 91 detaljer. 

 Total höjd: 40 mm 

 Total vikt: Cirka 1,6 kg 

Tabell 2. Sammanställning av resultat, relevant data för varje vald palett redovisas. 
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6. Diskussion 

Tillgängliga CAD programmet Autodesk Inventor har gjort utvecklingsarbetet mycket 

smidigt, tidigare kunskaper i programmet fanns också, vilket förenklade användandet 

och sparade tid i utvecklingsfasen. 

Trial and error metoden som användes vid konceptframtagande anses ha varit en mycket 

lämplig metod då flera ändringar var tvungna att göras ganska sent in i projektet på 

grund av nyupptäckta krav och begränsningar. 

För att använda Pugh matris på ett så objektivt sätt som möjligt så gjordes hela den 

processen enskilt och resultatet redovisades efter att matrisen använts. Alla kriterier som 

användes i Pugh matrisen kan ha olika felkällor inbäddade i sig, några exempel är ”risk 

för slitage av palett” som kan anses vara helt materialberoende och hur ”grovt” paletten 

hanteras av operatörer. Ett annat exempel är ”tillverkningskostnad” som beror helt på 

hur företaget väljer att tillverka paletten och vilket material som används, ”kan 

användas till fler artiklar” var också svårt att uppskatta då många artiklar kan upptäckas 

passa först efter att en prototyp tagits fram. 

Beroende på vilken tillverkningsmetod som väljs för att tillverka paletterna kan 

utformningen skilja sig en del. Vid tredimensionell skrivare kan det vara fördelaktigt att 

minska höjden (eventuellt ta bort stödpelarna) och massan på paletten för att dra ned 

tillverkningskostnaden samtidigt som för mycket nedskärning av material och för 

komplicerad konstruktion kan dra upp kostnaden vid skärande bearbetning. Priset kan 

eventuellt minskas om delar av tillverkning och montering gör av Atlas Copco själva. 

Jag rekommenderar skärandebearbetning som tillverkningsmetod då priset är väldigt 

fördelaktigt gentemot andra tillverkningsmetoder. Företaget har dessutom redan en god 

kontakt med leverantör inom den tillverkningsmetoden. 

Resultatet togs emot väl av arbetsgivaren och handledare på Atlas Copco. Jag själv 

anser att det nya konceptet på många plan är en förbättring gentemot originalkonceptet 

som används i nuläget, nackdelen är att det nya konceptet är mer komplicerat och dyrare 

att tillverka. Det är upp till företaget att besluta om konceptet tas i bruk och börjar 

användas i produktion. Som nämnt i tidigare delar av rapporten finns det många fördelar 

med ett införande av det nya konceptet, bland annat kan man minska variationen 

paletter och dessutom öka renligheten av detaljerna i paletten. 

För vidare arbete med paletter rekommenderas att en fullskalig prototyp tas fram av det 

nya konceptet. Paletten bör testas i produktionen för att på ett tillförlitligt sätt värdera 

dess egenskaper och kvalitet. Kontroller gällande materialet i höga temperaturer bör 

undersökas för att kontrollera deformations- och förslitningsgraden. Om hållbarheten 

visar sig vara mer än tillräcklig kan konstruktionens volym minskas, så att mindre 

material används vid tillverkning och tillverkningskostnaden potentiellt sjunker.  
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Gantt-schemat som gjordes i början av projektet har varit bra för att hålla koll på 

tidsplaneringen och för att hålla koll på om projektet legat i fas med tillgänglig tid. Det 

har varit svårt att följa Gantt-schemat fullt ut då all information och kunskap om 

produktionen, detaljer och leverantörer inte fanns i början av projektet. Det har lett till 

att vissa delar av rapporten fick skrivas senare än det var planerat. 
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7. Slutsatser 

Dagens artikelpaletter hindrar tvättsystemet från att effektivt rengöra detaljer placerade i 

paletterna. Hålen i nuvarande paletter är både för djupa och för smala för detaljerna de 

är konstruerade för. Detta hindrar vattnet i tvättsystemet att flöda in och rengöra 

detaljerna. 

Problemet med rengöringen av detaljer uppstår på olika platser i operationslistan för 

olika artikeltyper, de flesta artikeltyper rengörs i tvättsystemet i slutet av produktionen, 

innan de går in för paketering och leverans. 

Dagens paletter kan ändras på många sätt för att öka renligheten. Alla nya koncept som 

tagits fram visade sig vara bättre än originalet när en jämförelse gjordes med hjälp av 

Pugh matris. För att öka renligheten måste tillgängligheten för vattenflödet ökas samt 

kontakt ytan mellan detalj och palett minskas. 

Två av de tre nya koncepten kan användas av fler än en artikelsort. Det valda konceptet 

kommer det vara möjligt att använda till många artikelsorter som inte tagits upp i denna 

rapport. Tas en prototyp fram kan det visa sig att många fler artiklar passar. 
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Bilaga 1, Tidsplanering, Ganttschema. 
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Bilaga 2. Palett 943 60026 04, ritning. 
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Bilaga 3. Palett 943 60026 15, ritning. 
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Bilaga 4. Ritning av koncept 1. 
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Bilaga 5. Ritning av koncept 2. 
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Bilaga 6. Ritning av koncept 3. 
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Bilaga 7. Ritning av vidareutveckling för spindelflänsar. 
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Bilaga 8. Ritning av vidareutveckling för kolvar. 

 


