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Sammanfattning
Rapporten är resultatet av examensarbetet som utförts av Robin Andersson och
Anders Edsinger tillsammans med Weland AB våren 2017, som vill utöka sitt
varumärke genom att förbättra sitt system för fasadpaneler. Welands
maskinpark är en av de största i norden och deras plåtbearbetning i form av
gallerdurk, trappor, räcken och gångbryggor är mycket stor.
Fasadbeklädnad kan bestå utav trä, glas, sten, plåt och mycket mer, och är ett
sätt för att förfina byggnadens utseende. Produkten skall kunna tillverkas i en
helautomatiserad stans- och panelbockningsmaskin som företaget nyss
investerat i. Företagets vilja att förbättra deras system gavs i form av ett projekt
till författarna som genom undersökningar av produktionsmöjligheterna kommit
fram till en eventuell lösning på problemet.
Inledningsvis undersöktes möjligheterna kring tillverkningen, och en
informationssökning i form av förfrågan och litteratursökning utfördes. Allt detta
för att en djupare förståelse om verktyg och tillverkning.
Arbetet utformade en metod som sedan följdes och efter många beslut fanns det
ett vinnande koncept som utvecklades till en prototyp.
Resultatet blev ett strukturerat system som enkelt kan monteras upp på
byggnadsväggen. U-profiler skruvas först på väggen och därefter kan paneler lätt
klickas på utan att särskilda verktyg behövs - ett smart och effektivt sätt som
förbättrar arbetsmiljön kring byggplatsen.
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Abstract
This thesis includes a mechanical engineering design work performed in
collaboration with Halmstad university and Weland AB, which wishes to expand
its brand by improving its system for facade panels. Weland's machine park is
one of the largest in the north, and their sheet metal working in the form of
grating, stairs, railings and walkways is very large.
Facade cladding can consist of wood, glass, stone, sheet metal and much more,
and is a way to refine the building’s appearance. The product must be
manufactured in a fully automated punch and panel bending machine that the
company has just invested in. The company's intention to improve their systems
was given in the form of a project to the authors who, through investigations of
the production possibilities, came up with a possible solution to the problem.
Initially, the possibilities of manufacturing were investigated, and an information
search in the form of inquiry and literature search was conducted. All this for a
deeper understanding of tools and manufacturing.
The work designed a method that was followed, and after many decisions there
was a winning concept that developed into a prototype.
The result became a structured system that can easily be mounted on the
building wall. U profiles are screwed on the wall first, and then panels can easily
be clicked without the need for special tools - a smart and efficient way to
improve the working environment around the building site.
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1. Introduktion
Presentation av projektets bakgrund, syfte, mål, problemdefinition,
avgränsningar samt företag.
Examensarbetet grundar sig i Welands önskan att tillverka sina egna fasadplåtar
enbart med hjälp av en nyanskaffad stans- och panelbockningsmaskin.
1.1 Bakgrund
Examensarbetet har genomförts av två blivande maskiningenjörer och i samband
med Weland AB i Smålandsstenar. Företaget är en ledande aktör inom
plåtbearbetning och tillverkar främst produkter så som gallerdurk, trappor,
räcken och gångbryggor, men har även en stor legotillverkning och kan tänkas
tillverka allt inom stål. (Weland, 2017) Önskemålet över ett fungerande
fasadsystem uppstod efter att Weland tidigare varit tvungna att specialtillverka
mängder av passbitar vid tidigare projekt, vilket leder till att tillverkningen blir en
tidskrävande process. Deras tidigare system har helt enkelt inte fungerat som
väntat och komplikationer har uppstått vid olika fasadprojekt. På grund av de
tidigare komplikationerna blev uppdraget att ta fram ett helt nytt system som
ska kunna användas universellt, och panelerna ska kunna tillverkas i en
helautomatiserad stans- och panelbockningsmaskin. (Se bilaga 3)

Figur 1.1: Automatiserad stans- och panelbockningsmaskin

Eftersom familjeföretaget ständigt strävar efter nya sätt att expandera på vill de
prova på nya möjligheter, och eftersom marknaden växer kan fasadbeklädnad
vara rätt område. Genom att ha ett system som blir relativt billigt för slutkunden,
kommer det väljas framför dyrare alternativ. Att ha produkten som en
standardprodukt kommer också medföra en snabbare leverans och ett högre
betyg från kundkretsen.
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Figur 1.2: Fasadpaneler i Corténplåt

Fasadbeklädnad är ett sätt att förnya utseendet på byggnader, eller rent av
designa den redan vid uppbyggnad. Beklädnaden kan bestå utav trä, glas, sten,
plåt och mycket mer, detta examensarbete avgränsar sig till att enbart ta fram
fasadbeklädnader i plåt. Att förnya en byggnads yttre med hjälp av
fasadbeklädnad i plåt, så kallad fasadplåt, är enkelt i jämförelse då en
förbehandling av den redan befintliga ytan är relativt obetydlig och man kan
direkt börja placera ut beklädnaden. När författarna i detta arbete diskuterar
fasadplåt är det på större byggnader som möjligheten till användning finns, då
beklädnad på mindre hus och stugor främst består utav trä.
1.2 Företagspresentation
Weland AB är ett familjeföretag med huvudfabrik och produktion i
Smålandsstenar som startades år 1947. Företagets traditionella produkter är
exempelvis gallerdurk, spiraltrappor och räcken, men har idag även en
betydande plåtbearbetning, där de är en av nordens största leverantörer med en
fabriksyta på snart 104 000 m². (Weland, 2017) Deras kunder är i nuläget både
stora och små, och miljö och arbetsmiljö sätts alltid i fokus. ”Målsättningen är
samma sedan starten - att vara flexibla och ge samma service till alla våra
kunder, stora som små. Produktionen ska vara rationell och miljövänlig”
(Weland, 2017), och alltid sätts miljö och arbetsmiljö i fokus. Företagets löfte är
”att leverera produkter av rätt kvalité och i rätt tid” (Weland , 2017). De är
certifierade enligt kvalitetsledningsstandarden ISO 9001 och
miljöledningsstandarden ISO 14001.
1.3 Syfte och Mål
Arbetets syfte är att ta fram ett system för fasadpaneler som ska kunna tillverkas
i en automatiserad stans- och panelbockningsmaskin, samt att montering av
system ska vara relativt enkelt och snabbt i jämförelse till andra fasadpaneler.
Uppgiften omfattar hela systemet, med både paneler och
infästningsanordningar.
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Målet är att uppnå fasadpaneler som med få verktyg och hjälpmedel ska kunna
fästas på profiler fastskruvade i byggnaden. Konstruktionen väljs noggrant ut
enligt de möjligheter och krav som finns.
1.4 Problemdefinition
Problemet definieras genom att eliminera passbitar som Weland tidigare fått
tillverka, för att möjliggöra smärtfriare tillverkning och en enklare montering.
Passbitar innebär specialtillverkade komponenter runt fönster, hörn, tak och
andra variationer på byggnadens geometri. Kravspecifikationen förtydligar vilka
mål på konstruktionen som ska uppnås och vilka egenskaper som påverkar
mindre.
1.5 Avgränsningar
För att underlätta arbetets gång och inte lägga för mycket arbete på onödiga
saker används avgränsningar.
Arbetet är avgränsat till materialet plåt, samt att enbart fokusera på fasadprofil
och fasadplåt, och inte de skruvar som kommer att användas av byggfirman som
monterar produkten. Inte heller kommer arbetet undersöka andra
tillverkningssätt än stansning och panelbockning, även om det kan vara en
eventuell möjlighet att produkten kan konstrueras bättre genom att utöka
tillverkningsområdet.
Författarna har under arbetets gång valt att avgränsa sig mot ytbehandlingar
som sker efter det att produkten producerats fram i maskinen, eftersom det
kommer att variera beroende på vart och hur systemet kommer att monteras.
1.6 Individuella arbetsområden
Författarna har haft olika uppgiften inom projektet och har sedan fört
diskussioner med varandra för att få den andras godkännande. Valda
uppdelningar är framförallt två huvudsakliga: Informationssökning av nödvändig
teoretisk referensram utfört av Anders och utförande av framtagningsprocessen
samt skrivning av rapport utfört av Robin.
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2. Teoretisk referensram
Sammanfattning av relevant litteratur, patent, utveckling osv
Här sammanfattas den information som författarna hämtat från relevant
litteratur, vetenskapliga artiklar etc. Informationen som presenteras nedan är
underlaget till examensarbetet och berör bland annat: metod, tillverkning,
material och konstruktion. Med hjälp av informationen har beslut underlättats
och bidragit till ett lyckat resultat.
2.0.1 Brainstorming
Idégenereringsmetoden som användes i koncept-fasen är brainstorming.
Brainstorming är ett sätt för att ta fram nya idéer och lösa problem. Metoden
lämpar sig för de flesta olika problem som behöver lösas när nya produktidéer
skall skapas. Metoden utförs genom att tillsammans producera och leverera
idéer som kan tänkas vara möjliga lösningar på det problem som ska lösas. Det
handlar till stor del att hjälpa varandra att komma på idéer och utveckla dem.
Normalt så består brainstorming av tre faser vilka är:
▪
▪
▪

Idégenerering
Idéförädling
Val och prioritering

Idégenereringsfasen utförs oftast genom att en ledare antecknar det de övriga
deltagarna nämner. Gruppen fortsätter med en genomgång av de idéer som
genererats och sorterar och kombinerar förslagen, kallat idéförädling. I val och
prioritering väljs de bästa förslagen ut baserat på genomförbart och praktiskt det
är i verkligheten. (Föreningsresursen, 2017)
2.0.2 CES EduPack
CES EduPack är en databas där tekniska och fysiska krav kan väljas för att
optimera materialvalet till en viss produkt. Programmet sorterar ut de material
som uppnår specifikationerna som valts. Det är ett bra verktyg om man är osäker
på vilken typ av material man bör tillverka sin produkt i. Databasen tar dock inte
hänsyn till de olika ytbehandlingsmetoder som i verkligheten kan utföras. CES
EduPack innehåller inte heller alla de typer av stål som går att beställa i
tillverkningsindustrin idag.
2.0.3 Patentsökning
I Svensk Patentdatabas finns det möjlighet att söka genom tidigare uppfinningar
som har patentbelagts. Ett nödvändigt steg för att se till att lösningen författarna
tar fram inte överskrider de regler som finns, eller är snarlikt en redan tidigare
uppfunnen lösning. Ett patent går att ansöka om då din uppfinning innehåller
något revolutionerande som du vill hindra andra från att använda.
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2.0.4 Metodval
Den metod som valts att tillämpa till detta projekt är Fredy Ohlsons
konstruktionsprocess. Metoden är ett bra val vid konstruktionsarbeten, men
även vid produktutveckling. Fredy Ohlsons konstruktionsprocess är uppdelad i
två delar, principkonstruktion och primärkonstruktion. (Ohlson, 1995)
Principkonstruktion innebär:
▪
▪
▪
▪
▪

Produktdefinition
Produktundersökning och kriterieuppställning
Framtagning av produktförslag
Utvärdering av produktförslag
Presentation av valt produktförslag

Primärkonstruktion innebär:
▪
▪
▪
▪
▪

Produktutkast
Komponentval
Detaljkonstruktion
Produktsammanställning
Tillverkning och provning av primärprodukt.

2.1 Material
I materialvalsprocessen används den information som erhållits från företaget,
CES EduPack samt undervisning på Högskolan i Halmstad. Informationen styr
gruppmedlemmarna i rätt riktning för att välja det bästa materialet för
fasadplåtar. De material som nämns i detta arbete är de som kan tänkas
användas vid den slutgiltiga produkten, eller vid provframtagning. Materialen
nedan i arbetet överensstämmer med de kriterier som ställs på materialet.
2.1.1 Stål
Stål är idag en av det absolut viktigaste metalliska materialet. Stål är en legering
av järn och kol men innehåller även andra ämnen beroende vilken typ av stål det
är. För att stål ska klassas som stål får inte andelen kol överskrida 2 %. Som
material är stål i allmänhet mycket lämplig för plastisk formgivning i varmt och
kallt tillstånd och det finns ett stort antal tillverkningsmetoder och behandlingar
för att förändra stålets egenskaper.
Stål är ett material som går att återvinna då det kan smältas ner igen och
användas på nytt. Detta gör att återvunnet stålskrot kan smältas ner och på så
sätt kan man minska andelen energi det tar att tillverka själva stålet, detta är på
grund av att man inte behöver gå igenom hela processen från att gräva
järnmalm. Energin för att smälta ner ett ton återvunnet stål och att producera
ett ton stål från järnmalm är en åttondel. (Leijon, 2014)
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2.1.2 DC01 (1.0330)
DC01 är en kallvalsad stålplåt som har många olika applikationsområden där en
plåt behöver vara tunn samt skall behandlas med någon typ av ytbehandling.
Materialet är lätt att arbeta med då det enkelt kan formas och sammanfogas.
DC01 har en jämn yta vilket leder till goda förutsättningar vid ytbehandling som
är väldigt positivt med tanke på att den slutgiltiga produkten skall användas
utomhus. (SS-EN 10130:2006, 2006) Materialet är en lätthanterlig plåt som har
bra egenskaper inom pressning, bockning och falsning vilket gör den till ett
mycket bra val då det är dessa processer som skall utföras vid tillverkning. Detta
gör plåten till ett bra val för en fasadbeklädnad. (Montano, 2017)
2.2 Materialhantering & Tillverkningsmetoder
2.2.1 Stansning
Stansning är en bearbetningsmetod för att göra hål och formningar i ett tunt
material. Vid bearbetning av plåt har tekniken blivit nästan felfri och används
idag väldigt flitigt i tillverkningsindustrin. Stansningen förorsakar en elastisk
deformation vilket i sin tur leder till en plastisk deformation där sprickorna i
materialet till slut ger vika. (Hågeryd, Björklund, & Lenner, 2002)
I industrin förekommer en rad olika typer av stansverktyg, där de vanligaste är:
Flerfaldiga stansverktyg, komplettverktyg och följdverktyg. Vid det förstnämnda
arbetar stansarna parallellt med varandra vilket kan producera många hål och
formningar samtidigt. Metoden är effektiv och har en hög produktionshastighet.
Komplettverktyg kallas även enstationsverktyg som stansar en detalj åt gången
och skapar på det viset en bättre tolerans på det utförda momentet. Följdverktyg
är fortsättningen efter att formningar och hål har skapats, där materialet
förflyttas till vidare bearbetning. En vanlig maskinlinje är att stansprocessen
efterföljs av olika bockningsverktyg. (Hågeryd, Björklund, & Lenner, 2002)
2.2.2 Bockning
Bockning är den absolut vanligaste bearbetningsmetoden i anknytning till
tillverkningsindustrin.
Vid operationen finns det en stationär verktygshalva som formar plåten, och en
rörlig del som pressar materialet mot den stationära med hög kraft. Materialet,
oftast plåt, får då en radie där det yttre materialet sträcks och det inre materialet
stukas. Generellt sett räknar man med innerradien är lika stor som
plåttjockleken, och ytterradien är lika stor som plåttjockleken multiplicerat med
två. Det är dock ingenting som alltid stämmer, utan vid inköp av exempelvis rör
där tjockleken är 2mm, är innerradien 1mm och ytterradien 3mm. (Laserstans,
2016)
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Med dagens teknik uppnår bockningsmaskinerna en hög effektivitet och
noggrannhet. Det leder till att stora volymer kan bockas och tillverkningen sker
med hög kvalité. Beroende på vad som ska bockas och vad för slags form som
eftersökt används olika tekniker och verktyg. Normalt sett är verktygen gjorda i
härdad metall, men vid bockning av flexibla material kan även verktygen vara
tillverkade i gummi. (Hågeryd, Björklund, & Lenner, 2002)
2.2.4 Rullformning
Rullformning är ett formverktyg som används för att göra profiler av metall.
Materialet rullas in och passerar axlar, placerade i par, som formar materialet
succesivt till önskad form. Beroende på hur axlarna är placerade och hur
verktygen är utformade kan profilernas formning justeras. Rullformning är
skonsamt mot både materialet och verktygen, men går ändå att få med mer
komplexa former på materialet än vid andra bearbetningsmetoder, exempelvis
bockning. (Bendiro, 2017; Rullprofil i Örebro AB, 2017)
2.3 Ytbehandling
Ytbehandling används för att förbättra egenskaperna hos ett material, vanligtvis
korrosionsbeständighet. Vid användning av stål som inte är rostbeständigt är
ytbehandling väsentligt då stålet enkelt korroderar vid utomhusanvändning.
Behandlingen ökar följaktligen hållbarheten och kan därefter användas betydligt
längre än om materialet inte skulle ytbehandlas. Det finns många olika typer av
ytbehandlingar, och valet av vilken typ som ska användas beror på i vilken miljö
föremålet kommer att befinna sig i. Det kan även användas för att göra
materialytan så tilltalande som möjligt. (Leijon, 2014)
2.3.1 Korrosion
Korrosion uppstår i materialet när det blir angripet av omgivningen. Det sker i
stål oftast via en elektrokemisk reaktion med omgivningen. Korrosionen i stål,
också kallat för rost, sker oftast med järnet då det ger ifrån sig elektroner som
bidrar till reaktioner där metallen bryts ner och korrosion bildas. Fuktiga miljöer
och höga temperaturer påskyndar korrosionsprocessen. (Leijon, 2014)
2.3.2 Varmförzinkning
Varmförzinkning är en behandling som utförs för att skydda stål mot korrosion.
Stålet förbereds genom att rengöras ordentligt, oftast med hjälp av avfettning.
Därefter behandlas det genom betning i en stark syra. Syrabetningen avlägsnar
korrosionsprodukter och oxider från ytan för att varmförzinkningen ska fästa
bättre på materialet. Stålet doppas i en zinksmälta där ett skyddande lager fäster
på stålet och skyddar således stålet mot korrosion. Varmförzinkning är ett vanligt
skydd som ger materialet en bra korrosionsbeständighet. (Arcelor Mittal, 2017;
Leijon, 2014)
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2.3.3 Magnelis material
Magnelis® är en ny innovativ beläggning som är mycket motståndig och effektiv i
korrosiva miljöer. Magnelis® framställs likadant som en vanlig varmförzinkning
men doppas i en specifik blandning av zink, aluminium och magnesium, vilket ger
materialet en otroligt korrosionsstark yta. Magnelis® material har
korrosivitetsklassificering C5, vilket ger Magnelis® högre rostbeständighet än
rostfritt stål. Beläggningen är också självläkande vid repor och efterbearbetande
plåthantering. (Se bilaga 5) (Arcelor Mittal, 2017)
Magnelis® är en mer miljövänlig ytbehandling än varmförzinkning eftersom en
mindre andel zink tillsätts vid behandlingen. Det leder till att mindre zink rinner
ut i naturen, och besparar de naturliga zink-resurserna. (Arcelor Mittal, 2017;
Interstahl, 2013)
2.4 Standarder och kravmärkning
2.4.1 ISO 9001
ISO 9001 är ett ledningssystem för kvalitetsprocesserna som sker i ett företag
eller en organisation. Den hjälper till att uppnå ett bättre kvalitetsarbete genom
att kontrollera specifika punkter. Standarden hjälper därmed företaget att
förbättra sin prestanda. (SS-EN ISO 9001:2015, 2015)
2.4.2 ISO 14001
ISO 14001 är en standard för miljöledning som skapar ett miljöledningssystem
som integreras i verksamheten. Miljöledningssystem ger många fördelar för
verksamheter eftersom den minskar resurserna företag använder och leder till
att organisationen blir mer miljövänlig. (SS-EN ISO 14001:2015, 2015)
2.4.3 CE-märkning
CE-märkning sker när en produkt intygas uppfylla EU:s grundläggande hälso-,
miljö- och säkerhetskrav.
Genom att CE-märka en produkt intygar alltså en tillverkare eller importör att
produkten uppfyller de krav som ställs. Genom att CE-märka en produkt så
innebär det också att den kan säljas över alla nationsgränser över hela EU. De
krav som finns på en CE-märk produkt framgår i särskilda EU-direktiv och
förordningar. (Arbetsmiljöverket, 2015)
2.5 Ergonomisk uppsättning
Ergonomi handlar om samspelet mellan tekniken och människan. Ergonomi
handlar om att fysiskt anpassa produkter till människans krav men innefattar
även de psykologiska aspekterna. Människan klarar av de flesta arbetsrörelser
och arbetsställningar, men belastningsbesvär uppkommer ofta med obekväma
och ansträngande arbetsställningar. Vibrationer är också något som kan orsaka
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belastningsbesvär, exempelvis vid användning av någon form av skruvdragare
som vibrerar och vilket kan medföra skador och besvär. (Arbetsmiljöverket,
2017)
En av de vanligaste besvär som uppstår inom byggmiljön är belastningsskador.
Dessa skador grundar sig allt som oftast i tunga lyft som skadar ryggen genom ett
icke-ergonomiskt arbetssätt. Skadorna uppkommer till exempel genom att man
arbetar i kraftigt sträckta eller vridna arbetsställningar vilket leder till en
belastning på lederna. (Arbetsmiljöverket, 2016)
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3. Metod
3.1 Metoddiskussion
Här redovisas vilka metoder och tankesätt som tillämpats i projektet.
Den valda metoden i detta examensarbete är Fredy Ohlsons
konstruktionsprocess, detta eftersom författarna tidigare arbetat med metoden
och erhållit lyckade resultat. Tidigare användning av Ohlsons
konstruktionsprocess har för författarna varit vid konstruktion av bärbalk, samt
vid konstruktion av ventil för att styra vattenflöde, och resultaten i båda fallen
har varit mycket bra.
En av författarna har tidigare även varit bekant med Design i fokus (Österlin,
2010), men i samtycke fann författarna att Ohlsons konstruktionsprocess skulle
vara mer passande att använda till detta arbetet.
Projektet har skiljt sig en stor del från en vanlig produktframtagning då
uppdraget inte var att ta fram en ny produkt på valfritt sätt, utan istället utgå
från en produktionslinje och anpassa produkten till att kunna framtas av verktyg
som går att tillämpa i linjen. Trots kriterierna har den bekanta
konstruktionsprocessen kommit till stor användning. Det är främst Ohlsons
primärkonstruktion som nyttjats, eftersom förutsättningarna för arbetet var klart
och tydligt bestämda redan från början, men principkonstruktion har också
kommit till viss användning.
Normalt sett arbetar man mot ett mål med produkten och bestämmer först
efteråt vilken produktionstyp som skall tillämpas. Instruktionerna som företaget
givit är att ett system för fasadplåtar som bestående av profiler och paneler, ska
framställas helt och hållet i en helautomatiserad stans- och
panelbockningsmaskin.
3.1.1 Principkonstruktion
Fredy Ohlsons principkonstruktion består av en grund för att kunna arbeta med
en produkt. Stegen som följs här är följande:
▪
▪
▪

Produktdefinition
Produktundersökning
Framtagning och utvärdering av produktförslag

3.1.2 Primärkonstruktion
När principkonstruktionen är utförd övergår arbetet oftast till
primärkonstruktion. Primärkonstruktionen omfattar:
▪
▪

Produktutkast
Komponentval
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▪
▪
▪

Detaljkonstruktion
Produktsammanställning
Tillverkning och provning av primärprodukt

3.1.3 FMEA – Failure Mode and Effect Analysis
FMEA är ett verktyg för att identifiera eventuella fel som kan uppstå med en
produkt, samt anledningen till problemens uppståndelse för att kunna utvärdera
och förbättra produkten. Felmöjligheterna graderas i olika kategorier och
poängsätts sedan för att hitta det fel som har störst påverkan. Verktyget kan
användas till bortsållning av koncept, men även i förbättringssyfte av en befintlig
produkt. (Chibba, 2016)
3.1.4 SWOT
En SWOT-analys kan göras för att få en överblick över organisationen och deras
arbete. Där analyserar man styrkor (Strength), svagheter (Weakness),
möjligheter (Opportunities) och hot (Threats). Områdena tydliggörs därmed och
kan enkelt presenteras för att öka beredskapen för eventuella hot, men också för
att direkt avlägsna riskerna och framhäva det positiva. (Helms & Nixon, 2010;
Stiftelsen Svensk Industridesign, 2017)
3.2 Metodologi
Arbetet har utgått från Fredy Ohlsons konstruktionsprocess, men har tillämpats
för att fungera tillsammans med arbetets syfte och kriterier. Det har blivit en
blandad men fungerande metod som sett ut på följande sätt:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Problemdefinition
Kriterieuppställning
Informationssökning och förfrågan
Konceptdesign
Utvärdering och utveckling av koncept
Framtagning av förslag
Analys och komplettering
Produkt & Presentation
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Figur 3.1 – Flödesschema över den metod som används i arbetet

3.2.1 Problemdefinition
Efter ett möte med en av Welands säljare samt deras produktionschef
klargjordes arbetets syfte och de punkter som var viktiga att tänka på. Innan
funderingar på hur systemet skulle utformas och fungera, togs det kontakt med
en kund till företaget om vad slutkunden tycker är viktigast vid montering,
funktionsmässigt och utseendemässigt. Således kunde arbetet arbeta med de
delar som är viktigast och skapar störst problem idag. Information gavs också av
Weland att ytorna på panelerna enkelt kan stansas för att få fram mönster och
texter, någon som de är mycket duktiga på. Arbetets uppgifter var därmed
klargjorda och man kunde gå vidare i processen.
3.2.2 Kravspecifikation
Kravspecifikationen är ett verktyg som förtydligar vilka mål på konstruktionen
som ska uppnås och vilka egenskaper som påverkar mindre. Kravspecifikationen
innehåller krav och/eller önskemål som företaget hjälpt till att definiera.
Verktyget förtydligar vad produkten skall klara av, men även vilka önskemål som
finns på produkten. Kraven i det här arbetets fall är krav och kan inte undvikas,
därför har det istället fokuserats på att tillämpa önskemålen.
3.2.3 Kriterieuppställning
Efter möten och samtalande har informationen samlats och sorterats i olika
kategorier, och en undersökning av dagens marknad utförts, utvärderades
informationen för att hitta brister på dagens konstruktioner. Vid
kriterieuppställningen användes information och data som uppsamlats i
problemdefinitionen, för att få en sammanställd lista med kriterier. Det är bra att
utgå ifrån både företagets och kundernas krav, för att få en så attraktiv produkt
som möjligt. För att få bra och rättvisa kriterier krävs också i detta fall en
förståelse för maskinen, så att kriterierna anpassas för att vara möjliga att uppnå.
Kriterierna döps enligt ett mönster för att lätt identifieras och vägs sedan med
hjälp av tabell, som ger en överblick över vad som är viktigast och vad som
betyder mindre.
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3.2.4 Informationssökning och förfrågan
När kriterierna var uppställda och uppgiften var tydlig undersöktes ett prov från
Welands verktygsmakare på olika alternativ för fästmetoder. Förfrågan skickades
också på tillverkningsmöjligheterna för profilen, dels vid vanlig bockning samt
möjligheterna vid rullformning. Det här var nödvändigt för att kunna anpassa
komponenterna för en optimerad passform till varandra.
3.2.5 Konceptdesign
Med ovanstående till hands togs tre olika koncept fram, där alla hade olika
system för att monteras och fästas fast. Koncepten utgick ifrån
kriterieuppställningen och det som informationssökning och förfrågan gett svar
på. Samtidigt användes brainstorming för att uppnå koncept utifrån de
undersökningar som gjort, exempelvis storlek och utseende.
3.2.6 Utvärdering och utveckling av koncept
Här utvärderas de koncept som fanns för att hitta svagheter, men även
jämförelsevis de andras styrkor. Här utfördes två olika konstruktions-FMEA, där
en fokuserades på produkten i helhet och en fokuserades på produktens låsning.
Resultaten möjliggjorde en bortsållning av koncepten, samt ett bra tillfälle att
utveckla det koncept som fanns kvar. Innan arbetet gick vidare togs det kontakt
med Weland för en genomgång av vad som framkommit.
3.2.7 Framtagning av förslag
Ett slutligt koncept fanns, och med godkännande från Weland kunde en
utveckling av förslaget ske. Här gjordes ritningar på produkten, för att sedan
skickas vidare till företagets produktionsavdelning och sedan invänta
kommentarer på hur förslaget kan anpassas till maskinen och befintliga verktyg.
Små ändringar gjordes och produktionsavdelningen kunde återigen få ritunderlag
till hands.
3.2.8 Analys och komplettering
Efter att ha utfört ovanstående delar i konstruktionsprocessen återstår det en
produktprovning. Här testas produkten i verkligheten för att kontrollera att
produkten faktiskt fungerar. Det som testas är exempelvis:
▪
▪
▪

Vibrationer
Passform
Låsning

En grov beräkning på vindstyrka utfördes också i CATIA V5 – Analysis and
simulation, där produkten testades för motstående av hårda vindar.

13

3.2.9 Produkt & Presentation
Troligtvis finns här en färdig produkt att använda sig av. Ytterligare utveckling av
produkten kan behövas för att göra de sista justeringarna. Produkten
presenteras därefter på Högskolan i Halmstad, dels på en muntlig presentation
framför resterande examenstagare, men också på UTEXPO 2017 som är öppen
för allmänheten.
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4. Resultat
Arbetet uppstod eftersom tidigare problem har uppstått både vid produktion och
montering, då man varit tvungen att tillverka mängder av passbitar till
byggnadsväggen. Arbetets gång har lett till att projektet även är en undersökning
om hur man kan minska monteringstiden och riskerna vid montering.
Händelseförloppet för arbetet hittas på bilaga 8.
4.1 Metodresultat
4.1.1 Kriterieuppställning
Information om kriterier har samlats från företag och kunder, samt en
undersökning av marknaden. Det har anpassats för tillverkande maskin för att
undvika konflikter vid senare skede.
Beteckning
A1
M1
M2
A2
A3
A4
M3

Specifikation
Enbart stans- och panelbockning
>1,25mm material
>0,8mm material
Enkel montering
Skruvfri montering
Få komponenter
Tåla snö, regn, sol

Krav/Önskemål
K
K
Ö
K
Ö
K
K

Tabell 4.1: Kravspecifikation

A1
A1
M1
M2
A2
A3
A4
M3
Antal
poäng -

0

M1 M2 A2

A3

A4

M3

+

+
+

+
-

+
+
+

+
+
+
-

+
-

0

0

2

1

2

5

Antal poäng
+
5
3
0
3
0
0
0

Summa
poäng
5
3
0
5
1
2
5

Tabell 4.2: Viktning av krav

Viktigast enligt kravspecifikationen blev A1; Enbart stans- och panelbockning, A2;
Enkel montering och M3; Tåla snö, regn, sol. A1 framkommer som ett måste och
har tillämpats i ’Analys och komplettering’, A2 har hela tiden tagits allvarligt vid
informationssökning och konceptdesign, M3 påverkas av ytbehandling och
hantering och kommer därför inte påverkas mycket av detta arbete.
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4.1.2 Informationssökning och förfrågan
Stansverktyg – Låsning
Efter en undersökning av ett prov för två stansverktyg som utgör en låsning,
framkom ett vinnande alternativ som innebar en stark låsning, samtidigt som
stansen innebär en enkel demontering ifall nödvändigt. Att kunna demontera
fasadsystemet kan vara viktigt för att komma åt eventuella lufttrummor,
ventilationssystem eller el-centraler efter det att fasadpanelerna finns på plats,
något som Lööf påpekat.

Figur 4.1: Låsning Lance

Figur 4.2: Låsning Louver

Tillverkningsmöjligheter – Profil
Vid en undersökning om hur man kunde tillverka u-profiler sett till förhållandet
mellan rygg (botten) och ben (kanterna), fanns ett klart mönster. Genom vanlig
bockning är förhållandet i princip 1:1, vilket betyder att en profil med 15mm
långa ben skulle behöva en rygg på 15mm, av anledningen till att bockkniven ska
komma åt ordentligt. Det går att kringgå genom att först bocka plåten som ett
”W” och sedan trycka ut kanten i mitten för att skapa ett ”U”, men hur mycket
bättre metoden är var oklart. När undersökningen gick vidare togs det kontakt
med ett rullformningsföretag, Bendiro, som bekräftade att man med metoden
kunde tillverka en u-profil med 15mm långa ben men enbart 10mm rygg, ett
förhållande på 3:2. Informationen användes sedan när en konstruktion på
paneler var fastställd, för att kunna minimera u-profilens rygg utan att hinder
uppstår med passformen.

U-profil standard

U-profil W-modell (1/2)

U-profil W-modell (2/2)

Figur 4.3: Förklaring av bockningsmöjligheter för u-profil

16

4.1.3 Konceptdesign
Med informationen som tagits fram vid tidigare moment kunde tre olika koncept
tas fram. Varje koncept hade olika paneler, olika profiler och olika låsningar.
Varje koncept togs fram via kriterieuppställningen, samt informationssökning
och förfrågan. För att utforma resterande delar användes brainstorming, dels för
att få koncept utöver de låsningar som undersökts, men också för att
komplettera produkten med exempelvis kanter, storlek och hål, som
undersökningar inte visat.
Koncept 1
Koncept 1 består av en v-profil där panelernas kant skjuts i små hål, samtidigt
som det knäpps fast med låsning ”louver”. Ett hörn kan sedan monteras med
hjälp av krokar. Panelerna ligger sedan direkt på varandra, så att avståndet
mellan panelerna är minimalt.

Figur 4.4: Koncept 1 - Funktion

Figur 4.5: Koncept 1 - Hörn

Koncept 2
Koncept 2 består av en u-profil där panelerna trycks i med hjälp av låsning
”lance”. Modellen är relativt enkel och kan flyttas för att fästas både på profilens
vänstra och högra sida. Ett hörn finns också tillgängligt, och även hörnet fästs
med låsning ”lance”.

Figur 4.6: Koncept 2 – Funktion

Figur 4.7: Koncept 2 – Hörn
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Koncept 3
Koncept 3 består av en profil fullt med stansade ”broar”. I panelerna finns
stansade krokar som sedan enkelt fästs i broarna. Konceptet innebär att panelen
blir nästintill helt platt, vilket medför att hörn till konceptet inte konstruerats.

Figur 4.8: Koncept 3 - Funktion

4.1.4 Utvärdering och utveckling av koncept
Koncepten utvärderades och FMEA (se bilaga 1 & 2) gjordes för att hitta
svagheter på de olika koncepten. Den FMEA som utvärderade produkten i helhet
presenteras som bilaga 1. Den resulterade i att montering är mycket viktigt, i och
med att toleranserna vid monteringen är mycket små. Den största farozonen är
panelernas låsning till profilen, vilket vid ovarsam montering resulterar i att
panelerna trillar ner. Profilerna kan i sin tur lossna från byggnaden om
fastskruvningen görs slarvigt eller fel typ av skruv används.
Den FMEA som utvärderade låsningen presenteras som bilaga 2. Det största
problemet som resulterades var att panelerna inte går att plocka bort på ett
enkelt sätt. Om panelerna inte kan plockas bort enskilt resulterar det i
svårigheter om byggnaden behöver renoveras samtidigt som fasadsystemet är
monterat. Det andra problemet är att låsningarna inte sitter fast ordentligt, och
återigen är felorsaken ”Ovarsam montering”.
Felanalyseringen skapade därför många frågor om hur noga montören kan vara,
vilka toleranser som man kan tänkas kräva. Toleranser presenteras och talas om i
”Diskussion”.
Med informationen kontaktades företaget för en närmare inspektion och på
mötet sållades direkt koncept 1 bort av två anledningar: För komplext plåtarbete,
samt felmöjligheten att panelerna inte kan plockas bort. Efter diskussioner
plockades även koncept 3 bort med anledning till horisontella profiler. En
omkonstruktion för att få profilerna vertikala var inte heller aktuellt av oklara
anledningar, men företaget hade tidigare testat på kroklåsningar utan några
framgångsrika resultat. Koncept 2 återstod därför och var en intressant produkt.
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I Svensk Patentdatabas gjorde vi två sökningar, en på ”Fasadpanel” och en på
”Fasadplåt”. Det fanns vissa patent för diverse fästelement, och olika spår för
exempelvis temperaturreglering, men det fanns inga tecken på att det skulle
finnas patent som påverkar våra lås- och krokfästen.

4.1.5 Framtagning av förslag
Ritunderlag och universella CAD-filer skapades och skickades till maskinansvarig
på Weland. Den feedback som gavs medförde några ändringar på produkten,
ändringar som anpassade produkten till maskinen för att möjliggöra en enkel och
fungerande tillverkning. (Se ritningar) Filerna bekräftades som fungerande och
överlåtelsen om framtagningen lämnades över till Weland. Proverna tillverkas i
1mm tjockt stål DC01 (1.0330) av anledningen att materialet är vanligt och enkelt
att bearbeta.
4.1.6 Analys och komplettering
I Analys och komplettering testas produkten i en verklig och virtuell värld. I en
virtuell värld är det svårt att testa de problem som kan tänkas uppstå med
produkten, och därför mättes enbart krafterna som belastar panelerna vid kraftig
vindstyrka. Simuleringen utfördes i CATIA V5 – Analys och simulering.
Vindlast
För att göra en beräkning på vilka krafter som kan komma att uppstå på fasaden
behövde en närmare titt på vindlaster och vindkraft göras. En kombination av
den välkända formeln för tryck (2-1) och Bernoullis ekvation (2-2) kunde låta oss
omvandla vindhastighet till vindkraft. (Nationalencyklopedin, 2017)
𝐹

𝑝=𝐴
𝑝=

(2-1)

𝜌∗𝑣 2

(2-2)

2

Där 𝑝 = tryck, 𝐹 = Kraft, 𝐴 = Area, 𝜌 = densitet, 𝑣 = hastighet
Plåten som testats hade storleken 1,5x1,5 meter, och således en area på 2,25m².
Luftens densitet kan variera beroende på vart man befinner sig i världen, men
generellt sett räknar man med runt 1,2kg/m³. (Nationalencyklopedin, 2017)
Vindens hastighet är något som måste uppskattas, och i testet användes en
vindhastighet på 30m/s som motsvarar en svår storm här i Sverige.
Det som var formelns syfte var att omvandla hastigheten till kraft, vilket kan
uppnås genom att kombinera formlerna (2-1) och (2-2).
𝐹 = 𝑝∗𝐴 =

𝜌∗𝑣 2
2

∗𝐴 =

1,2∗302
2

∗ 2,25 = 1215𝑁

(2-3)
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Figur 4.9: Analys och simulering i CATIA V5

Testet utfördes på en panel med storleken 1,5x1,5 meter och materialets
tjocklek 1mm. En krafttilläggning på 540N/m² tillsattes, vilket i fallet motsvarar
totalt 1215N. En kraft på 540N/m² motsvarar i vindhastighet cirka 30m/s, vilket
är jämförbart med en svår storm. (Se beräkningar 2-1, 2-2, 2-3) Resultatet visade
en maximal spänning på 446MPa, och kraften uppstår enbart i bokningslinjerna,
på resterande panel uppstår inga spänningar över 220MPa. Materialet som
används för proverna, DC01, är ett mjukt rent stålmaterial som har en maximal
sträckgräns på omkring 280MPa. De mekaniska egenskaperna för materialet är
dock inget som kan garanteras. (SS-EN 10130:2006, 2006) Resultatet visar att
materialet inte skulle hålla för utomhusbruk vid förutsättningarna som testades,
men det kan också diskuteras om att vinden verkligen behöver träffa vinkelrätt
på paneler för att uppnå dessa krafter. Materialet kommer fortfarande vara
utmärkt för ett verklighetstest av produkten för att finna eventuella hinder.
Testerna som utfärdades på produkten i verkliga världen i Welands lokaler
omfattade provning på toleranser, vibrationer, låsningens fungerande m. fl.
Resultaten var godkända men toleranserna kan behöva ökas för att underlätta
monteringen.
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4.1.7 Produkt & presentation
Proverna som togs fram hade låsning ”louver” istället för låsning ”lance”
eftersom företaget inte hade verktyget hemma. Panelerna monterades på en
inomhusvägg i Welands lokaler (Se bilaga 7), utan någon uppsättningsmall eller
hjälpmedel, och bestod av tre u-profiler och fyra paneler, hörnen som
konstruerat var inte aktuellt för tillfället. Det märktes omedelbart att det var
mycket svårt att fästa profilerna rakt, därför började det direkt diskuteras hur en
mall skulle se ut. Efter ett tag och många mätningar med måttband och
vattenpass fanns dock profilerna på plats och panelerna kunde monteras.
Som helhet blev resultat väldigt bra, både i författarnas och företagets ögon, och
systemet ser ut att vara en produkt som kan vidareutvecklas för att kunna
användas i marknaden.
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5. Diskussion
5.1 Resultatdiskussion
Författarna är nöjda med resultatet då den uppfyller kravspecifikationen och de
mål som sattes i början av arbetet. Om det finns några invändningar på resultatet
skulle det vara de snäva toleranserna som krävs vid montering. Författarna vet
att produkten kommer bli billig produktionsmässigt, då någon ytterligare
hantering av produkten inte kommer behövas utöver förflyttning och
ytbehandling.
5.1.1 Produkt
Produkten är en vidareutveckling av koncept 2, men med mycket små ändringar
för tillverkningens skull. Systemet består av tre olika komponenter: Panel, profil
och hörn, till alla komponenter används plåt, och till proverna används DC01, ett
material som inte riktigt uppfyller de bestämda kraven om vilken spänning
produkten kan utsättas för. Monteringen börjar nerifrån och upp, där steg ett
innebär att skruva fast u-profilerna. Med tanke på de små toleranserna som
krävs behövs en välkonstruerad mall tillverkas för att montörerna får profilerna
raka och med korrekta avstånd från varandra – Det bör finnas en mall per storlek
på panel tillgängligt. När två profiler är fastskruvade kan panelerna tryckas fast,
om det inte föredras att skruva fast resterande profiler först. När både profiler
och paneler sitter på byggnaden, kan hörnen tillslut fästas.
5.1.2 Material
De förslag på material som EduPack gav var rostfritt stål och nickel (Se bilaga 6),
men i verkligheten kommer produkten att tillverkas i ett Magnelis-skyddat
ospecificerat stål. Samtliga komponenter kommer alltid att tillverkas i någon
form utav stål. Enligt analysen kan panelerna i extrema fall komma att belastas
med en kraft som kräver att materialet har en sträckgräns på minst 450MPa. Det
finns mängder av stål som har den egenskaper, men samtidigt ska det vara
hanterbart vid tillverkningen och ekonomiskt hållbart. Cortenplåt är ett material
som ofta förekommer i fasadpaneler eftersom materialet efter ett tag skapar en
rostig yta som är behagligt för ögat, och kan tänkas komma till användning i vissa
fall. Weland berättade att deras produkt huvudsakligen kommer att tillverkas i
Magnelis® material, som av Arcelor Mittal är av hög kvalité.
5.1.3 Utveckling
Om systemet blir en produkt bland Welands standardprodukter behövs det
konstruerade övre och under lister, som placeras längst ner på byggnaden, samt
avgränsande till taket. Någon vidare utveckling på de komponenter som redan
finns skulle vara betydligt svårare, då det inte existerar några särskilda problem
med konstruktionen i sig. Felmöjligheten är som bekräftats toleranserna, vilket
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är en faktor som produkten inte kan styra. Därför kommer det undersökas hur en
uppsättningsmall kan konstrueras för att minimera riskerna för felmontering.
Något som också kan utvecklas är analyser av u-profilerna, och vad som krävs av
de skruvar som används vid montering.
CE-märkning är ingenting som inledningsvis kommer att behövas, men om
försäljningen ökar och produkten blir en stor del i Welands sortiment kommer de
att CE-märka produkten.
5.2 Metoddiskussion
Valet av metodkombinationen som arbetet följt har fungerat stabilt och visat bra
resultat. Till de krav och förutsättningar som ställdes på arbetet tycker
författarna att metoden anpassats lysande.
Möjligheten finns att ett annat metodval kunnat förbättra resultatet, men hade
samtidigt tvingat författarna att lära sig om den nya metoden och på så vis varit
tidsmässigt förödande.
5.3 Kritisk granskning
5.3.1 Samhälle och människa
Redan innan arbetet tänkt utföras bör ansvarande kund tänka igenom bygget
ordentligt för att anpassa fasadsystemet till fönster och utstickande detaljer på
geometrin. Om instruktionerna inte följs kan det hända att panelerna inte passar
på byggnaden och då återuppstår de problem som företaget vill eliminera.
Systemet som konstruerats är enkelt att montera och underlättar förutom
toleranserna för montören jämfört med andra system. Det blir därför mindre
risker vid monteringen och mer ergonomiskt försvarande sett till dess
konkurrenter.
5.3.2 Ekonomi
Ett av kraven på produkten var att den skall tillverkas i en helautomatiserad
maskinlinje, vilket är ett mycket ekonomiskt hållbart tillverkningssätt. Materialet i
sin tur är specificerat till stål, men vilken typ av stål är inte bestämt, och kan
komma att skilja beroende på vem kunden är. Någon vidare forskning på vad som
skiljer prismässigt mellan en fasad bestående av paneler och en fasad bestående
av någon form av glas är ännu inte utförd, men glas är betydligt mer kostsamt än
de flesta typer av stål kan det antar vara ett billigt alternativ för respektive kunder.
5.3.4 Miljö
Miljö är en viktig aspekt för företaget och bör tänkas på vid alla tillfällen. Den
helautomatiserade stans- och panelbockningsmaskinen är en av de snabbaste och
mest energisnåla anläggningen som går att hitta inom segmentet. Detta orsakar
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en liten påverkan på miljön vilket annars kan vara påfrestande vid stålindustri.
(Weland, 2016)
Ytbehandlingen på stålet är Magnelis® istället för varmförzinkning vilket sparar
miljön då den valda behandlingen inte innehåller lika mycket zink, vilket är skadligt
för miljön.
Fasadpanelerna som tagits fram kommer inte att påverka byggnaden på ett
markant vis, utan enbart skruvhål kommer att göra skillnad.
När fasaden efter många år monteras ner, så kan allt material sorteras i samma
containrar för att återvinnas för att spara energi.
5.3.5 Arbetsmiljö
En automatiserad maskin medför inga tuffa förflyttningar för personalen runt
tillverkningen, utan materialskötsel och förflyttning mellan de olika
plåtbearbetningarna sker automatiskt. Det blir också en trevlig miljö för de
byggarna som monterar upp produkten eftersom det inte krävs några verktyg
efter det att u-profilerna är fastskruvade. Det innebär också att inga tyngre lyft
kommer att behöva utföras samtidigt som fastsättningen av panelerna görs.
5.3.6 Prestation
En djupare beräkning kring de konstruktioner som påverkas av någon slags
belastning kan vara önskande. Analysen som är utförd är dels låst till enbart
panelen och tar inte till synes de stansar som utgör låsningen, utan enbart den
plåtyta som belastas vid vindkrafter.
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6.1 Slutsatser
Den befintliga produkten är för alla en revolutionerande idé som kan komma till
användning i snar framtid. Det har varit lärorikt att få en djupare inblick i vad en
maskin kan åstadkomma, samt vad man behöver tänka på vid konstruktion.
Arbetet har även varit en upplysning över att det i verkligheten inte alltid blir så
enkelt som man tänker sig. I den virtuella miljön ser man inte alla de problem
som kan komma att uppstå vid montering och sammansättning av produkten.

Figur 6.1: Färdig produkt i en virtuell miljö med LOGO av perforerade hål
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Bilaga 1 – FMEA Produkt
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Bilaga 2 – FMEA Låsning

29

Bilaga 3 – Förklaring av maskin
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Bilaga 4 – Förslag på fasadbeklädnad
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Bilaga 5 – Magnelis® Material
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Bilaga 6 – CES EduPack
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Bilaga 7 – Bilder från montering på Weland
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Bilaga 8 – Händelseförlopp konstruktion
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