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Sammanfattning 
Vårt examensarbete har utförts i samarbete med Cellplast Direkt AB i Laholm. Vår uppgift 
var att utveckla en konstruktion, som kapar kilar i cellplast till takläggning, som används till 
isolering.  
Vårt mål med vår konstruktion var att höja automationsgraden så att produktiviteten ökade 
och att göra en konkurrenskraftig maskin, som ska kunna slå sig in på den tuffa marknaden i 
framtiden, som är beroende av konjunkturen.  
 
Cellplast Direkt gav oss fria händer för att möjliggöra nya idéer. Ett par olika principförslag 
togs fram och utarbetades till en slutlig konstruktion.   
Examensarbetet resulterade i ett konstruktionsförslag till en PLC- styrd maskin med tre 
stycken motorer, som driver tre rörelser, som gör att automationsgraden höjs och risken för 
fel minskar.  
 
Vi har tagit fram ett komplett tillverkningsunderlag till Cellplast Direkt och vår förhoppning 
är att företaget kommer tillverka maskinen i framtiden.  
 
 
  



   
   

   
 Sidan III  

Abstract 
Our Bachelor’s Thesies has been performed in co-operation with Cellplast Direkt AB in 
Laholm. Our task was to develop a construction that cuts gussets to ceiling disposition as is 
used to isolation.  
Our goal with our construction was to increase the degree of automation so that the 
productivity increased and also meet the market which is getting tougher and tougher due to 
the future business cycle.  
 
Cellplast Direkt gave us free hands in order to enable new ideas. A pair different principle 
proposal was developed and prepared to a final structure.  
The Bachelor’s Thesies resulted in one PLC - governed machine with three engines that run 
three different moves, wich does that the degree of automation increases and the risk for 
errors decreases. 
 
We have developed a complete production bases to Cellplast Direkt and our hope is that the 
company comes to produce the machine in the future. 
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1 Inledning 

1.1 Företagspresentation 
Vi har valt att göra vårt examensarbete på Cellplast Direkt Sverige AB. Detta är ett företag, 
som är beläget i Laholm och är tillverkare av cellplast, vilket är ett material som används 
framförallt som isoleringsmaterial i byggbranschen.  
Cellplast Direkt är ett nystartat företag, som bröt sig loss från Genevads Cellplast våren 2005 
av två anställda som tidigare jobbade i företaget.  
Företaget har idag 46 anställda varav många har över 25 års erfarenhet inom branschen. De 
har också en väldigt god mix med både erfaren och ung personal, som på ett bra sätt blir 
inkörda i verksamheten. Deras omsättning 2006 var ca 122 MSEK då de lyckades att dubbla 
omsättningen från året innan. Detta belönades också genom att Cellplast Direkt fick pris av 
Laholms kommun, som årets företag.  
Produktionen är toppmodern där många av maskinerna är egentillverkade. Vår kontakt på 
företaget är en av grundarna, Tommy Johansson, som har hand om produktionen 

1.2 Bakgrund 
Med den erfarenhet och kunskap vi har fått efter två och ett halvt år på 
maskiningenjörsprogrammet, ska vi nu göra ett examensarbete på 15 högskolepoäng. Vi har 
kunnat välja mellan två inriktningar på arbetet, antingen att göra ett produktionsprojekt eller 
ett konstruktionsprojekt där vi valde det senare. Med ett stort intresse av konstruktioner och 
beräkningar var detta ett givet val.  
Redan från början av vår utbildning fick vi ta kontakt med olika företag där vi gjorde olika 
projekt. Syftet var att skapa nya kontakter och samarbeten med olika företag, som i sin tur var 
en god hjälp när vi sökte uppdrag för vårt examensarbete.  
Efter att ha sökt examensarbete på ett par företag hade vi några arbeten att välja mellan. I en 
kurs i produktionsutveckling fick vi kontakt med Cellplast Direkt. Där blev vi senare erbjudna 
ett examensarbete, som vi genast tackade ja till. Erbjudandet var just ett konstruktionsprojekt 
där vi skulle konstruera och förhoppningsvis tillverka en maskin för kapning av cellplast. Det 
som gör uppgiften så intressant är att alla deras maskiner är specialtillverkade och 
konstruerade av företaget. För oss innebär det att vi får fria händer och vi kan utgå från 
nuvarande maskiner, samt utveckla dessa till önskad lösning eller göra en helt ny konstruktion 
med ett helt annat koncept.  

1.3 Syfte 
Syftet med vårt examensarbete är att ta fram en konstruktion på en maskin till Cellplast 
Direkts tillverkning av ränndalskilar. Syftet är också att denna maskin ska automatisera deras 
tillverkning, som idag till viss del är manuell.  
 
Examensarbetets syfte är också att tillämpa de teoretiska kunskaper vi har införskaffat under 
vår utbildning på Högskolan i Halmstad, samt få en bild av hur företaget jobbar med projekt 
och lära oss av deras arbetsmetoder inför kommande arbetsliv som ingenjörer. 
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Examensarbetet kommer att presenteras i rapportform, samt genom muntlig redovisning med 
opponering. Resultatet kommer att ställas ut på Högskolan i Halmstads årliga utställning för 
examensarbeten, Utexpo 08.       

1.4 Mål 
Vårt mål med examensarbetet är att hjälpa Cellplast Direkt med att få en lösning på deras 
problem. Att presentera en lösning på en maskin, som klarar av de önskade uppgifterna och 
om tid finns också tillverka maskinen.    
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2 Metoder 
Detta kapitel beskriver vilka metoder vi använt vid insamling av data och vidare arbete med 
examensarbetet.  

2.1 Tidsplan 
Vid större arbeten, till exempel examensarbeten, sätts en tidsplan upp som sedan följs arbetet 
ut. Vi har ställt upp en tidsplan i samarbete med Cellplast Direkt som fungerat som en mall 
för hela examensarbetet. Tidsplanen har följts med undantag från tillverkningsfasen som helt 
har utgått p.g.a. tidsbrist. Tiden gick istället åt till konstruktion och rapportskrivning. 
Tidsplanen kan ses i bilaga 1.  
 
En tidsplan är framtagen för att lättare få översikt på vad som ska göras och vad som gjorts. 
Våra möten med handledare och företag finns dokumenterade under bilaga 2.  

2.2 Tillvägagångssätt 
Vid planering av tillvägagångssätt har vi använt oss av en metodik från, (Fredy Olsson, 
Principkonstruktion och Primärkonstruktion, Lunds Tekniska Högskola, 1995) . Metodiken  
redovisas i bilaga 3. 

2.3 Metoder för datainsamling 
Insamling av information kan ske på olika sätt. Vi har använt oss av 4 metoder som beskrivs 
nedan. 
 
Observationer 
Observationer används dagligen i vardagslivet för att skaffa information och kan ske medvetet 
men också omedvetet. Medvetna observationer har framförallt skett vid besök på Cellplast 
Direkt då vi kollat vad som är bra och vad som är dåligt i deras produktion och bland deras 
maskiner. 
Benchmarking 
Benchmarking används för att hitta lösningar hos andra som sedan kan användas för egen 
räkning. Vid benchmarking kan till exempel ett företag jämföra sin produkt med 
konkurrenters och då se vad som är bra respektive dåligt.  
Intervjuer  
Intervjuer och enkäter är tekniker som bygger på att samla information med hjälp av frågor. 
Intervjuer är personliga då intervjuaren träffar intervjupersonen eller pratar via telefon. 
Enkäter består av frågor som kan skickas via post eller delas ut. ”Enkät under ledning”  
(Runa Patel Bo Davidsson 2003) är frågeformulär, som delas ut och där personen som ska 
besvara formuläret kan få hjälp och eventuellt förtydligande. 
Litteraturstudie 
I en litteraturstudie som ingår i vetenskapliga arbeten undersöker man vad som gjorts tidigare 
inom området. För att undersöka vad som gjorts kan man använda sig av bibliotekets 
databaser.  
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3 Förstudie 

3.1 Produktdefinition 

3.1.1 Produkt 
Många av de produkter Cellplast Direkt tillverkar används inom byggbranschen. Deras 
tillverkning består av Cellplast, som ska användas som isoleringsmaterial till husbyggen. 
Cellplast gör sig väldigt bra som isoleringsmaterial, då den håller tätt från vatten och stänger 
ute kyla.  
En produkt som cellplasten används till är ränndalskilar. Ränndalskilar består av exponerad 
polystyren eller s.k. cellplast. De används vid uppbyggnad av tak med svagt lutande takfall. 
Fallen behövs för att föra bort regnvattnet via takbrunnar, se figur 3.1.  
Kilarna finns i olika storlekar med en basyta där längd gånger bredd är 1200x600 mm.  
För tillverkning av dessa ränndalskilar, som är kilar bestående av två fall, se figur 3.2, behövs 
en maskin som kapar cellplasten. Maskinen ska alltså klara av att kapa cellplasten så att det 
bildas två fall.  
 

 
Figur 3.1 Svagt lutande takfall 

Ränndalskilar används på tak med svagt lutande takfall för att avleda regnvatten via 
takbrunnar. 

 
Figur 3.2 Ränndalskil. C- kil  
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3.1.2 Process 
Här går vi igenom den nuvarande processen för att få en inblick i hur kapningen till 
ränndalskilar fungerar i dag. Kapningen består i en huvudprocess som delas in i fyra 
delprocesser.  
 

 
Figur 3.3 Huvud- och delprocesser 

 
Huvudprocess 1 
Huvudprocessen är att kapa cellplastblock med samma längd och bredd, men med varierande 
tjocklekar mellan 20 till 560 mm. Dessa cellplastblock ska ha två varierande fall, varierande 
från 1:20 till 1:100. Detta innebär att för varje 100 cm så faller blocket 1 mm. För att få en 
visuell förklaring se figur 3.2. Cellplastblocken kapas genom att varma trådar förs igenom 
blocken.  
Delprocess 1 
Uppspänningen sker genom att en fixtur placeras på maskinens arbetsbord. Fixturen består av 
ett cellplastblock som är kapat med ett fall. De cellplastblock som ska kapas placeras ovanpå 
fixturen och får därför önskat fall. Fixturen ligger an en vägg, som gör att den inte kan glida 
under kapning. Blocken är däremot inte fastspända utan ligger löst ovanpå fixturen. 
Delprocess 2 
Uppspänning av trådarna sker med hjälp av fjädrar, som sitter i ändarna på trådarna. Fjädrarna 
ser till så att trådarna hela tiden är spända. För att få det andra fallet på cellplastblocken måste 
trådarna vinklas, vilket sker manuellt. Först görs markeringar i ytterkanterna av 
cellplastblocken och sedan ställs trådarna. Arbetet med att ställa trådarna tar lång tid och blir 
lätt fel. 
Delprocess 3 
Kapningen är enkel då operatören bara trycker på en knapp. Kapningen görs med trådar som 
värms upp till 200-300° C. Vi använder flera trådar för att man ska kunna kapa flera block 
samtidigt. Därefter drivs alla trådarna framåt av en motor och går då igenom och kapar 
cellplasten. 
Delprocess 4  
Efter kapningen så avlägsnar man de färdiga ränndalskilarna och drar tillbaka fästanordningen 
med trådarna för hand. 

Kapning av cellplast HP 

DP1 

DP2 

DP3 

DP4 

Uppspänning av cellplast 

Ställning av trådarna 

Kapning, frammatning av trådarna 

Tillbaka matning av trådarna 
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3.1.3 Omgivning 
Maskinen kommer att produceras, som en enstycks- produkt. Den kommer att ingå i Cellplast 
Direkts maskinpark och kommer att stå fritt på industrigolvet. 

3.1.4 Människa 
Maskinen kommer att användas av en operatör, som själv ska kunna hålla maskinen i drift, 
Operatören kommer att kunna utföra arbetet efter en kort introduktion.  
Det arbete operatören ska utföra är att ladda maskinen med material, ställa in maskinen inför 
ny order och att utföra lättare underhåll.  
 
Människan kommer självklart ha en stor vikt i utformningen utav maskinen. Vi tänkte att 
bästa sättet att få information om hur den kan bli så ergonomisk som möjligt är klart att fråga 
de framtida användarna. För att inte belasta armar och rygg mer än nödvändigt så ska bordet, 
som cellplasten ska ligga på, ha en höjd där man inte behöver lyfta armarna mer än när man 
först plockar upp bitarna. Med det konceptet blir det minst belastning på armar och rygg.  

3.1.5 Ekonomi 
Vi har fått en budget, som helst inte får överstiga 100 000 SEK. De har gjort klart för oss att 
det är en viktig maskin för deras produktion. Om vi lyckas förbättra det nuvarande systemet 
kan de spara en del pengar och kanske också få fler kunder i framtiden. 

3.2 Problemdefinition 
I vårt examensarbete på Cellplast Direkt har vi fått som uppgift att utveckla en ny maskin för 
kapning av ränndalskilar bestående av två fall. Problem som finns idag, är att det tar lång tid 
att ställa maskinen inför kapningen. Problemet ligger i att markeringar måste göras på varje 
cellplastblock för att ställa lutningen på trådarna. Vid kapningen används även en mall, som 
cellplastblocken står på, vilket gör att det blir instabilt och en större feltolerans skapas.  
Ett annat problem är att det tar lång tid mellan varje kap då maskinen måste justeras för varje 
ny stapel med cellplastblock. Både ställning och justering av maskinen sker manuellt. 
Vår tanke är att konstruera en maskin, som kan kapa kilarna utan att använda en mall. Tanken 
är också att automatiskt kunna ställa trådarna, som sedan inte ska behöva justeras. 
Konstruktionen kommer att spara tid, vilket innebär att fler orders kan tas emot, samtidigt 
som man underlättar för de anställda.  
 
Vi ska också, om tid finns, tillverka maskinen och då CE-märka den. Detta kommer då att ske 
i samarbete med Cellplast Direkt.     

3.3 Avgränsningar  
I vårt arbete kommer vi att avgränsa oss till konstruktion av maskinen. Vi använder oss av 
Catia V5 för att få fram en 3D-modell av vår produkt för att kunna visa upp en modell så 
verklighetstrogen som möjligt. Vi kommer att göra ett fullständigt tillverkningsunderlag för 
hela konstruktionen med tillhörande ritningar och kostnadskalkyler.  
PLC- styrningen, (Programmable Logic Controller) av maskinen kommer Cellplast Direkt att 
sköta tillsammans med konsultföretaget ÅF. 



   
   
 

   
Adam Jönsson Sidan 7 2008-05-21 
Andreas Persson 

4 Produktundersökning och Kriterieuppställning 
Kriterieuppställning görs efter det att produkten undersökts noggrant. Kriterieuppställningen, 
kravspecifikation finns i bilaga 4.  

4.1 Produktundersökning 
Här kommer det att tas upp lite allmän information om den produkt som vårt examensarbete 
är inriktat på. Vilken historik den varit med om, vilka erfarenheter och brister som finns i 
nuvarande konstruktion, hur utvecklad produkten är på marknaden och den ekonomiska 
bakgrunden.  
Produkten är en kapmaskin för kapning av cellplast till ränndalskilar.  

4.1.1 Historik 
Den nuvarande maskinen använder en servomotor, som driver trådar framåt i horisontell 
riktning. Snedställningen av trådarna får operatören ställa in för hand beroende på vilken kil 
som ska kapas. Dessutom så används en fixtur, en vinklad kil på botten av bordet, där alla 
cellplastblock, som ska kapas, placeras, för att åstadkomma det andra fallet. 

4.1.2 Erfarenheter och brister 
För att ta reda på hur väl maskinen fungerar idag och hur bra kvaliteten på ränndalskilarna 
blir, har intervjuer gjorts med operatörer på Cellplast Direkt. En av bristerna var att problem 
fanns, då operatören manuellt skulle ställa in maskinen innan kapning. Först appliceras ett 
vinklat cellplastblock på bordet där cellplastskivorna staplas och skapar det första fallet. 
Sedan så får operatören använda tumstock och penna och markera på cellplastskivorna vilket 
fall de ska ha.  Sedan ställs trådarna in förhand efter där markeringar på skivorna finns. 
Risken för misstag är relativt stor då det är lätt att få en tråd med fel vinkel. Detta är självklart 
den mänskliga faktorn, som spelar in, och det kan lätt orsaka reklamationer på produkten. Just 
detta har hänt enligt Tommy Johansson på Cellplast Direkt. 
Förutom inställningarna av maskinen så verkar maskinen fungera bra i dagens läge, inga 
haverier så länge den har varit i bruk, men det ska sägas att den bara har varit i bruk i ca två 
år. 

4.1.3 Marknadsbakgrund 
Den maskin som idag tillverkar ränndalskilarna är specialtillverkad av Cellplast Direkt. 
Undersökningar har gjort för att hitta en liknande maskin på marknaden men utan resultat. 
Det finns flera maskiner på marknaden, som kan kapa enkla raka cellplastblock, men inga 
maskiner som kan kapa med två fall1. Cellplast Direkt skulle kunna vinna stora 
marknadsandelar, om deras tillverkning av ränndalskilar sker med en ökad produktivitet och 
kvalitet.      
 

                                                 
1 En återförsäljare av sådana maskiner finns på www.rabita.se 
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4.2 Kravspecifikation  

4.2.1 Allmänt 
Målsättningen är att automatisera ställarbetet av trådarna genom att konstruera en ränndals 
kapmaskin. 

4.2.2 Huvudfunktion 
Krav 

• Två fall som varierar mellan 1:20 och 1:100 
• Ska klara olika tjocklekar mellan 20 mm till 560 mm  
• Skära flera block samtidigt 
• Längden och bredden är alltid 1200x600 mm på blocken 
• Ska göras en FMEA - analys 
• Använda glödtråd som drivs av transformatorer 
• Toleransen får max vara +- 1 mm på 1200 mm. 

 
Önskemål 

• Vara PLC- styrt 
• Budget runt 100 000 SEK 
• Märkning av färdiga ränndalskilar ska ske automatiskt 
• Även kunna skära ut fyrkantsblock för vidare bearbetning av ränndalskilar  
• Öka effektiviteten 
• Öka produktiviteten 
• Långsiktig lösning 

 

4.2.3 Säkerhet 
• Maskinen måste CE- märkas innan den används. Detta kommer att göras av oss om tid 

finns. Annars görs detta av Cellplast Direkt 

4.2.4 Miljö 
• Maskinen ska klara att stå i verkstadsmiljö på Cellplast Direkt. 

4.2.5 Tillverkning 
• Vi ska tillverka maskinen om tid finns. Detta kommer då att ske i samarbete med Mats 

Specialprodukter i Trönninge.  
 
 
 
                               
    Tommy Johansson                  Adam Jönsson                      Andreas Persson 
Cellplast Direkt Sverige AB        Högskolan i Halmstad             Högskolan i Halmstad 
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5 Principkonstruktion  
Framtagningen av produktförslag och principkonstruktion har skett parallellt med 
framtagning av problemdefinition. Produktförslagen har tagits fram framförallt genom 
brainstorming, men där många idéer och förslag även kommit fram allt eftersom arbetet 
fortskridit.  
Till grund för framtagningen av produktförslag har vi använt oss av kravspecifikationen. Vi 
har också gått efter de processer, som ska uppfyllas, där förslag tagits fram på varje 
delprocess som tillsammans ska uppfylla huvudprocessen, se figur 3.3.  
 

5.1 Framtagning av produktförslag 
Konstruktion 1  
Konstruktion 1 använder tre stycken rörelser för att skapa de båda fallen på cellplastskivorna, 
se figur 5.1. Konstruktionen har ett roterande bord som cellplastblocken står på. Trådarna 
förflyttas i sidled samtidigt som dem rör sig neråt via trapetsgängor och kapar cellplasten.  

 
Figur 5.1 Skiss konstruktion 1 

Den vänstra bilden är från sidan där trådarna syns som punkter. Den högra bilden är uppifrån 
och har ett bord som går att rotera.  
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Konstruktion 2 
Konstruktion 2 har ett bord med en lucka som cellplastskivorna placeras på. Luckan ska 
kunna vinklas för att få den ena lutningen på kilen, se figur 5.2. Den andra lutningen fås 
genom att trådarna sänks samtidigt som dem går framåt via en motor och kapar cellplasten.  

 
Figur 5.2 Skiss konstruktion 2 

 Konstruktion 2 har ett bord som går att vinkla. Trådarna sitter på en ram som går att köra fram 
och tillbaka. Trådarna sänks samtidigt som dem kapar cellplasten.  

 
Konstruktion 3 
Konstruktion 3 liknar konstruktion 2 men där skillnaden finns på luckan. Luckan i 
konstruktion 3 går att vinkla åt två håll så att båda lutningarna skapas, se figur 5.3. Därför 
behöver inte trådarna förflyttas i höjdled vid kapning.  

 
Figur 5.3 Skiss konstruktion 3 

 Figuren visar hur ett ställbart bord kan vinklas i två led för att få de båda fallen.  
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Konstruktion 4 
Konstruktion 4 består av en linje med transportband som cellplastskivorna förflyttas på. 
Cellplastskivan kapas först via kortsidan med en snedställd tråd. Den förflyttas sedan så att 
långsidan kommer först och kapas sedan via en annan snedställd tråd, se figur 5.4. 

 
Figur 5.4 Skiss konstruktion 4 

 Konstruktion 4 består av en lina där cellplastskivorna kapas en och en i två steg. 
 
Konstruktion 5 
Konstruktion 5 ska fungera så att ett cellplastblock åker fram på ett transportband till en 
sensor som säger åt transportbandet att stanna. Därefter åker det ner en platta för att känna av 
tjockleken på blocket. Samtidigt som plattan sänks ner så vinklas en platta längre fram på 
transportbandet där blocket ska läggas innan det kapas, se figur 5.5. 

 
Figur 5.5 Skiss konstruktion 5 
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Konstruktion 6 
Konstruktion 6 använder sig av snedställda trådar. Detta gör att den ena lutningen på 
cellplastskivorna bildas. För att åstadkomma snedställningen av trådarna har vi tagit fram fyra 
olika lösningar. Dessa redovisas nedan. 
 
Lösning 1 
Lösning 1 består av s.k. trolleys2. Dessa fungerar så att varje tråd viras upp på en rulle med 
hjälp av en spiralfjäder. Tråden löper fritt mellan två hjul och då hjulen höjs eller sänkt 
vinklas tråden, se figur 5.6.  

  

Figur 5.6 Skiss lösning 1 

 För att skapa en lutning på tråden används s.k. Trolleys.  
 
Lösning 2 
Lösning 2 består av trapetsgängor som trådarna sitter fast i via en stomme. Då trapetsgängan 
snurrar förflyttas stommen upp eller ner och lutningen skapas, se figur 5.7.  

 
Figur 5.7 Skiss lösning 2 

 Genom att använda två trapetsgängor kan alla trådar snedställas samtidigt.  
 

                                                 
2  Trolleys är en konstruktion från företaget Rabita AB, www.rabita.se 
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Lösning 3 
Här har varje tråd en enskild motor som kan förflyttas upp och ner så att både lutning och 
avstånd mellan trådar kan bestämmas, se figur 5.8. 

 
Figur 5.8 Skiss lösning 3 

 Varje tråd har två små motorer som kan förflytta tråden upp och ner.  
 
Lösning 4 
Här sitter varje tråd fast på ett kugghjul som kan löpa upp och ner, se figur 5.9. 

 
Figur 5.9 Skiss lösning 4 

 Varje ände på tråden drivs upp och ner med hjälp av ett kugghjul 
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5.2 Utvärdering av lösningsförslag 
Vid en utvärdering av konstruktionsförslag kan olika metoder användas. Vi har valt att göra 
utvärderingen i två steg. I den första utvärderingsfasen gäller det att snabbt sålla bort 
ointressanta och orimliga förslag. För att på ett snabbt och relativt primitivt sätt kunna göra 
denna utvärdering tas endast huvudkriterierna, kraven i kravspecifikationen upp. 
Konstruktionsförslagen ställs mot kraven och utvärderingen talar om hur varje 
konstruktionsförslag uppfyller ställda krav.  
Utvärderingen har gjorts i samarbete med Tommy Johansson på Cellplast Direkt då vi 
diskuterat fram lämpliga konstruktionsförslag. Utvärderingen redovisas i bilaga 5, där varje 
konstruktionsförslag får ett kryss då det uppfyller kravet och en nolla då det inte uppfyller 
kravet. Konstruktionsförslaget går vidare för vidareutveckling då förslaget uppfyller alla 
ställda krav. De förslag som går vidare för vidareutveckling redovisas i figur 5.10. 
 

Principlösning  
Vidare till 

vidareutveckling 

Konstruktion 1 X 

Konstruktion 2 X 

Konstruktion 3 X 

Konstruktion 4  

Konstruktion 5  

Konstruktion 6 X 

 

Figur 5.10 Utvärderings tabell 

 
Utvärdering är även gjord på de lösningsförslag som ingår i konstruktion 6, se bilaga 5. Det 
lösningsförslag som gick vidare från den utvärderingen är Lösning 2. 
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5.3 Vidareutvecklade produktförslag 
I redovisningen av vidareutvecklade produktförslag beskrivs mer ingående hur konstruktionen 
fungerar, vilka komponenter som finns och vad dess funktion är. I varje konstruktionsförslag 
beskrivs hur de uppfyller varje delprocess, Uppspänning av cellplast, Ställning av trådarna, 
Kapning frammatning av trådarna och Tillbaka matning av trådarna.  

5.3.1 Konstruktion 1 
Konstruktion 1 består av en PLC- styrd maskin som styrs med hjälp av 3 stycken motorer. 
Den ena motorn styr matningen av trådarna i höjdled medan de andra två motorerna styr ett 
bord. Bordet används för att få de två fallen på cellplastskivorna. Det ena fallet fås genom att 
vrida bordet som cellplastskivorna står på. Då ställs cellplastskivorna snett i jämförelse med 
trådarna, se bild 5.11. 
Det andra fallet fås genom att mata bordet i sidled samtidigt som trådarna kapar cellplasten, se 
bild 5.11. Matningen av bordet i sidled sker med hjälp av en trapetsgänga alternativt kulskruv 
som är kopplad till en stegmotor.  
 
• Uppspänning av cellplast 
Uppspänningen av själva cellplasten sker förhand där ett antal cellplastskivor placeras på ett 
rektangulärt bord. Cellplastskivorna ställs med tjockleken mot bordet. För att inte 
cellplastblocken ska välta används två väggar som sitter på varsin sida av cellplastblocket.  
 
• Ställning av trådarna 
Trådarna som ska kapa cellplasten ligger horisontalt i ett horisontellt plan och behöver inte 
snedställas. I varje ände av trådarna sitter dragfjädrar som håller trådarna spända. Justering av 
avståndet mellan trådarna sker förhand genom att flytta på fjädrarna och trådarna i sidled.  
 
• Kapning, frammatning av trådarna 
Cellplasten kapas när trådarna sänks. Denna matning sker med hjälp av trapetsgängor som 
drivs av en servomotor, se bild 5.11. 
 
• Tillbaka matning av trådarna 
Tillbaka matning av trådarna sker på samma sätt som för frammatningen av trådarna, genom 
trapetsgängor. Här snurrar servomotorn på andra hållet och matar trådarna uppåt.  

 
Figur 5.11 Vidare utveckling av konstruktion 1 
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5.3.2 Konstruktion 2 
Konstruktion 2 består också av en PLC- styrd maskin med tre stycken motorer. För att få de 
två fallen på cellplastskivorna används två funktioner. Den ena funktionen är att trådarna 
förflyttas neråt samtidigt som trådarna förflyttas framåt, vilket ger det ena fallet, se bild 5.12. 
Denna matning av trådarna sker med hjälp av två trapetsgängor som drivs av en servomotor.  
Det andra fallet skapas genom att cellplastskivorna ligger på en lucka som lutar, se bild 5.12. 
Vinkeln på luckan styrs med hjälp av en linjärmotor.  
Den tredje motorn styr frammatningen av trådarna och är en servomotor.  
 
• Uppspänning av cellplast 
Uppspänningen av cellplasten sker även här manuellt där cellplastskivorna placeras på en 
lucka. Cellplastskivorna ska däremot vara staplade på varandra i denna lösning.  
 
• Ställning av trådarna 
Trådarna i detta förslag ligger horisontellt i ett vertikalt plan, se bild 5.12. Avståndet mellan 
trådarna ställs manuellt och är uppbyggda med fjädrar i ändarna på trådarna för att hålla dem 
spända.  
 
• Kapning, frammatning av trådarna 
Trådarna matas framåt vid kapning av cellplastskivorna, se bild 5.12. Matningen sker med 
hjälp av en kedja som drivs av en servomotor. 
 
• Tillbaka matning av trådarna 
Tillbaka matningen av trådarna kan ske på två sett. Antingen genom att servomotorn går på 
andra hållet och där kedjan drar tillbaka trådarna, eller genom att trådarna dras tillbaka för 
hand. 

 
Figur 5.12 Vidareutveckling av konstruktion 2 
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5.3.3 Konstruktion 3 
Konstruktion 3 är en PLC- styrd maskin och behöver två stycken linjärmotorer för att 
snedställa luckan i två vinklar. Frammatningen av trådarna sker med hjälp av en servomotor. 
 
• Uppspänning av cellplast 
Uppspänningen av cellplast sker på samma sätt som i konstruktion 2. 
 
• Ställning av trådarna 
Trådarna ligger likadant som i konstruktion 2 och ställningen av dem sker också förhand.  
 
• Kapning, frammatning av trådarna 
Kapningen sker på samma sätt som för konstruktion 2.  
 
• Tillbaka matning av trådarna 
Tillbaka matningen sker på samma sätt som för konstruktion 2.  
  

5.3.4 Konstruktion 6 
Konstruktion 6 är en konstruktion som påminner en del om konstruktion 3. Skillnaden är att 
här finns inget bord som ska luta.  
 
• Uppspänning av Cellplast 
Uppspänningen går till så att cellplasten placeras framför trådarna på bordet.  
 
• Ställning av trådarna 
Ställning av trådarna fås genom att den ena trapetsgängan snurrar tills man får fram önskad 
lutning. Avståndet mellan trådarna görs för hand.  
 
• Kapning, frammatning av trådarna  
För att få det andra fallet på ränndalskilen så kommer trapetsgängor förflytta trådarna neråt 
samtidigt som de går framåt. Matningen framåt sker med hjälp av en servomotor.  
 
• Tillbaka matning av trådarna 
Sker på samma sätt som för konstruktion 2 med tillägget att snedställningen återgår till det 
ursprungliga läget, det vill säga trapetsgängan går upp igen så att trådarna blir raka.   
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6 Utvärdering av produktförslag 
De konstruktionsförslag som gått vidare efter den första utvärderingen ska nu genomgå en 
andra och slutlig utvärdering. Förslagen har vidareutvecklats, förbättrats och förenklats och 
ska nu jämföras sinsemellan. Målet med den andra utvärderingen är att välja ut ett förslag som 
sedan ska utarbetas för slutlig konstruktionslösning.  
För att utvärderingen ska bli så bra som möjligt ska förslagen om möjligt genomgå 
beräkningar, försök/experiment, observation av fysiska modeller samt kommenteras ingående 
då förslagen ställs mot kriterier, krav och önskemål, enligt Fredy Olsson.  
Vi har gjort en kostnadskalkyl på de 4 förslagen, som utvärderingen grundar sig på, bilaga 6. 
Utvärderingen har också grundat sig på förnuft, erfarenheter och har diskuterats fram 
tillsammans med Tommy Johansson på Cellplast Direkt.  
 
I den första utvärderingsfasen ställdes konstruktionsförslagen mot kraven. Endast de 
konstruktionsförslag som uppfyllde alla krav gick vidare för vidareutveckling. I den andra 
utvärderingsfasen ställs konstruktionsförslagen mot de önskemål som finns i 
kravspecifikationen. Alla önskemål viktas emot varandra i en parvis jämförelse, se bilaga 7. 
Där framgår vilka önskemål som är viktigast att uppfylla i konstruktionslösningen och de 
rangordnas enligt nedan: 
 
Viktigaste önskemålet överst, minst vikiga önskemål nederst. 

1. Teknisk livslängd 5 år 
2. Vara PLC- styrt 
3. Budget runt 100 000 SEK 
4. Öka produktiviteten med 5 % 
5. Öka effektiviteten med 5 % 
6. Kunna skära ut fyrkantsblock 
7. Märkning av ränndalskilar sker automatiskt 

 
Nedan så betygsätts varje konstruktionsförslag utefter hur väl dem uppfyller önskemålen. 
Betygsskalan varierar från 1 till 5.  
 
Konstruktion 1 

� Vara PLC- styrt: 5 
� Öka effektiviteten med 5 %: 4 
� Öka produktiviteten med 5 %: 3 
� Budget runt 100 000 SEK: 4 
� Märkning av ränndalskilar ska ske automatiskt: 4 
� Teknisk livslängd 5år: 3 
� Kunna skära ut fyrkantsblock: 1 
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Konstruktion 2 
� Vara PLC- styrt: 3 
� Öka effektiviteten med 5 %: 4 
� Öka produktiviteten med 5 %: 4 
� Budget runt 100 000 SEK: 2 
� Märkning av ränndalskilar ska ske automatiskt: 3 
� Teknisk livslängd 5år: 3 
� Kunna skära ut fyrkantsblock: 1 

 
Konstruktion 3 

� Vara PLC- styrt: 2 
� Öka effektiviteten med 5 %: 4 
� Öka produktiviteten med 5 %: 5 
� Budget runt 100 000 SEK: 2 
� Märkning av ränndalskilar ska ske automatiskt: 3 
� Teknisk livslängd 5år: 3 
� Kunna skära ut fyrkantsblock: 1 

 
Konstruktion 6 

� Vara PLC- styrt: 3 
� Öka effektiviteten med 5 %: 4 
� Öka produktiviteten med 5 %: 5 
� Budget runt 100 000 SEK: 2 
� Märkning av ränndalskilar ska ske automatiskt: 3 
� Teknisk livslängd 5år: 3 
� Kunna skära ut fyrkantsblock: 1 

 
För att göra en slutlig utvärdering av konstruktionsförslagen görs en sammanställning av 
poängsättningen av varje konstruktion och viktningen. Viktningen poängsätts med poäng 
mellan 12 och 1, se figur 6.1. Viktningspoängen multipliceras med det poäng som 
konstruktionsförslaget har för varje önskemål. Resultaten redovisas med totalpoäng i figur 
6.1. 
 
  Långsiktig 

lösning 
Vara 
PLC- 
styrt 

Budget 
runt 
100 000 
SEK 

Produktivitet Effektivitet Kunna skära 
ut 
fyrkantsblock 

Märkning av 
ränndalskilar 
ska ske 
automatiskt 

  
Vikt 12 10 8 6 4 2 1 Totalt 
Nr.1  5 4 3 4 4 3 1 171 
Nr.2 3 4 4 2 3 3 1 139 
Nr.3 2 4 5 2 3 3 1 135 
Nr.6 3 4 5 2 3 3 1 147 

Figur 6.1 Sammanställning av utvärdering 

Med utvärdering som grund och med diskussioner tillsammans med Tommy Johansson på 
Cellplast Direkt går konstruktionsförslag 1 vidare till primärkonstruktion.  
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7 Primärkonstruktion, Framtagning av valt produktfö rslag 
I en primärkonstruktion börjar man gå in på detaljerna när det gäller utformningen av 
konstruktionen. I den här primärkonstruktionen enligt Fredy Olsson ska de följande 4 
arbetsuppgifterna ingå: 1 - Produktutkast, 2 - Komponentval, 3 – Detaljkonstruktion och 4 – 
Produktsammanställning. 

7.1 Produktutkast 

7.1.1 Väsentliga delar och hur de är arrangerade 
• Stomme – Tillverkas med fyrkantsprofiler, och är grunden till hela 

konstruktionen. Alla profiler svetsas ihop och bildar en fyrkantsstomme.  
• Trapetsgängor – Är de drivande delarna för tråduppfästningen. De drivs med 

hjälp av en servomotor, kuggremshjul och en kuggrem som samverkar.  
• Kulskruv – Är det maskinelement som driver bordet i sidled. Som drivmedel 

används en stegmotor. 
• Tråduppfästning – Används för att kapa cellplasten. Den drivs i höjdled med 

hjälp av servomotorn som driver trapetsgängorna. 
• Stegmotor – Har som uppgift att driva kulskruven som driver bordet i 

horisontalled. För att få drivning mellan stegmotorn och kulskruven används 
kuggremshjul med tillhörande kuggrem.   

• Servomotor – Har som uppgift att driva trapetsgängorna som i sin tur driver 
tråduppfästningen i höjdled. 

• Linjärmotor – Används till att snedställa bordet för att få ett fall på 
ränndalskilarna. Linjärmotorn sitter fäst i fyrkantsbordet, och själva armen som 
trycker på, är med hjälp av en hävarm fäst i det cirkulära bordet.  

• Bord – På bordet placeras cellplasten som ska kapas. Det består av både ett 
fyrkantsbord och ett cirkulärt bord. Fyrkantsbordet är den delen som är 
grunden och drivs med hjälp av stegmotorn och kulskruven i horisontalled. Det 
cirkulära bordet är den delen som snedställs med hjälp av linjärmotorn.  

• Kuggrem – För att allting ska kunna drivas med kuggremshjulen så behövs en 
kuggrem för att kunna driva alla trapetsgängor. 

• Kuggremshjul – Används till alla trapetsgängor, stegmotorn och servomotorn 
för att hela konstruktionen ska kunna samverka med samma hastighet.  

7.1.2 Dimensioner 
Hela konstruktionen kommer att behöva stor plats då den kommer att vara ca 2,5 m hög, 2,5 
m lång och 2,5 m bred. Därför bör placering av maskinen vara i en öppen och stor fabrik med 
goda utrymmen. För ett visuellt utkast hänvisar vi till sammanställningsritningen under bilaga 
14. 
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7.2 Komponentval 
Komponentvalet är en viktig procedur som kräver att man gör ordentliga undersökningar av 
vad som finns på marknaden. Komponentvalen här kommer att värderas beroende på vilka 
krav som ställs på komponenten. Man redovisar de alternativ man hittar och finns det flera 
alternativ som stämmer överens med kraven går man efter ställda önskemål.   
 
Komponentvalen är arrangerade i den ordning de är dimensionerade. Följande 
beskrivning av krav på komponenten gäller. P, Produktkrav. O, Omgivningens krav. 
E, ekonomiska krav. 

7.2.1 Komponentval – Servomotor till trapetsgängor 

En servomotor har en mycket exakt lägesåterkoppling, det vill säga motorn kan berätta för ett 
överordnande styrsystem exakt var den befinner sig. Servomotorn används då det finns höga 
krav på exakthet. Till exempel kan en servomotor alltid hålla en viss hastighet vare sig den 
kör uppför eller nedför en backe, eller att alltid stanna vid en viss plats med centimeter-, 
millimeter- eller mikrometerprecision, beroende på tillämpning. 

I vårt fall ska en servomotor användas för drivning av 4 trapetsgängor. Förbindelsen mellan 
servomotor och trapetsgängor sker med hjälp av kuggremmar och kuggremshjul. 
Servomotorn måste därför dimensioneras utefter den utväxling som uppstår vid 
kuggremstransmissionen. 
 
Krav på servomotorn 

• Ska klara driva  4 trapetsgängor med ett sammanlagt moment på 1,8 Nm. P 
• Ska klara ett varvtal mellan 60 och 200 varv/min  P 
• Ska klara verkstadsmiljö    O 
• Får inte kosta mer än 10000 kr.     E 

 

Tillverkare Typ Modell 

Kontinuerligt 
Vridmoment 
[Nm] 

Max 
Vridmoment 
[Nm] 

Effekt 
[W] 

Varvtal 
[rpm] 

Pris 
[kr/st] 

All motion 
AB Servomotor MAC 140 0,32   134 4000 8000 
  Planetväxel 1057-5 10     5000   

OMROM Servomotor 
SGMGH-05DCA6H-
OY 2,8 8,9 450 3000 11016 

OEM Servomotor MSMD082P1S 2,4 7,1 750 3000 8000 
ABB Servomotor 9C1.4.30 3,5 12,6 1100 3000 8200 

Figur 7.1 Komponentval servomotor 

 
Efter diskussioner med både återförsäljare för servomotorer och med Cellplast Direkt valde vi 
servomotor MSMD082P1S från OEM. Motorn uppfyller ställda krav och är billig. 
Specifikation för vald servomotor återfinns i bilaga 8. Beräkningar för servomotorn finns i 
bilaga 9. Se även bilaga 6 för beräknad budget.  
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Servomotorn ska fästas med 4 st. M8S bultar.  

7.2.2 Komponentval – Stegmotor till kulskruv 
En stegmotor används då man vill ha en enkel och kostnadseffektiv motor. Stegmotorn kan 
fås med höga vridmoment och funkar bra vid låga varvtal 
 
Stegmotorn ska driva en kulskruv för förflyttning av ett bord i horisontellt led. Förbindelsen 
mellan stegmotor och kulskruv ska ske med kuggremmar och kuggremshjul. Stegmotorn 
måste därför dimensioneras efter den utväxling som uppstår vid kuggremstransmissionen. 
Kuggremshjul finns med en innerdiameter på 6 mm och uppåt, därför finns det ett krav på att 
stegmotorn ska ha en utgående axel större än 6 mm.  
 
Krav på stegmotorn 

• Ska klara driva kulskruven med ett moment på 0,18 Nm P 
• Ska klara ett hållmoment på kulskruven på 1,2 Nm P 
• Utgående axel från motorn ska ha en diameter ≥ 6mm. P 
• Ska klara verkstadsmiljö O 
• Får max kosta 8000 kr E 

 

Tillverkare Typ Modell 
Vridmoment 
[Nm] 

Diameter utgående 
axel [mm] Pris [kr/st] 

Solectro Motor MS 160 W 1,3 8 1515 

Solectro Motor 
PD2-
T5718M2805 0,65 6,35 2855 

Solectro Motor PD4-I5709X3208 0,55 6,35 4490 

Solectro Motor PD6-I8918S4508 3,2 14 5255 
Allmotion 
AB Motor 42STH25A2-084 0,17   210 

All Motion  Växel 1040-10 1,7 8 1200 

Figur 7.2 Komponentval stegmotor 

 
All Motion technology rekommenderar att använda en växel på stegmotorn. Växeln gör att 
stegmotorn kan gå med ett högre varvtal samtidigt som vridmomentet ökar. Detta gör att en 
mindre och billigare stegmotor kan användas. Vi har därför valt stegmotor 42STH25A2-084 
och planetväxel 1040-10 från All Motion technology. Planetväxeln har en utväxling på 10 och 
tillsammans med stegmotorn klarar dem ställda krav. För specifik information om stegmotor 
och planetväxel finns i bilaga 10, beräkningar finns i bilaga 9. Se även bilaga 6 för beräknad 
kostnadsbudget.  
Stegmotorn ska fästas med 4 st. M3S bultar.  
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7.2.3 Komponentval – Linjärmotor till bord 
En linjärmotor används då man vill åt en linjär rörelse istället för en roterande. 
Linjärmotorer används för dess goda noggrannhet och dess lilla storlek som är en fördel vid 
arbete med stora konstruktioner.  
Linjärmotorns funktion är att snedställa bordet för att bilda det ena fallet av ränndalskilen. Då 
det är ett runt bord som ska snedställas så behövs en lösning där linjärmotorn kan följa en 
cirkulär rörelse. 
Bordet som linjärmotorn ska förflytta väger 52 kg. Med en säkerhetsfaktor på 1,5 blir kraften  
som linjärmotorn ska klara av 780 N.  
Krav på linjärmotor 

• Ska klara en kraft på 780 N. P 
• Ska inte kosta mer än max 6 000 kr. E 
• Ska klara verkstadsmiljö O 
• Ska kunna förflytta sig 38 mm.  P 
 

Återförsäljare Modell 
Stroke 
[mm]  Kraft [N] 

Pris 
[kr/st] 

Östergrens STA2504P-104 104 54 - 312 12624 
Mekanex Junior 1/S 100 50 - 4000 4150 

Figur 7.3 Komponentval linjärmotorer 

 
Vi hittade två modeller som stämde mycket väl in på våra krav. Valet för oss blev Mekanex 
modell Junior 1/S som har en ögla i varje ände av motorn. Via dessa öglar fästs linjärmotorn 
mellan fyrkantsbordet och det cirkulära bordet. Fästena är lösa i förhållande till linjärmotorn 
och kan därför rotera kring sin axel. Detta gör att linjärmotorn kan följa med i bordets 
cirkulära rörelse, se bild 7.4. 
Beräknad kostnadsbudget finns i bilaga 6. Linjärmotorn ska fästas med 2 st. M8S bultar och 2 
st. M8M muttrar.  

Figur 7.4 Linjärmotor 

Linjärmotorn ska kunna följa med i bordets 
cirkulära rörelse 
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7.2.4 Komponentval – Trapetsgängor 
Trapetsgängan har som funktion att förflytta trådarna som ska skära cellplasten i vertikalt led. 
Fyra trapetsgängor behövs för att transportera de två upphängningarna för trådarna.  
 
Krav på trapetsgänga 

• Den ska vara 2000 mm lång. P 
• Klara av en hastighet mellan 0,3 m/min till 1,0 m/min. P 
• Klara varvtal mellan 60 och 200 varv/min P 
• Den ska ha en noggrannhet på +- 1,67 mm på 1 m. P 
• Får max ha ett rakhetsfel på 0,5 mm/meter P 
• Får max kosta 3800 kr/st. E 
 

Tillverkare Modell Stigning Noggrannhet Rakhetsfel Pris kr/st 

Ledarskruv 
TR 
25x5 5 2003 0,2 mm/meter 2100 

Ledarskruv 
TR 
50x8 8 200 0,1 mm/meter 3800 

Ledarskruv 
TR 
16x4 4 200 0,5 mm/meter 375 

      

Figur 7.5 Komponentval trapetsgängor 

 
Valet av trapetsgänga gjordes efter de ställda kraven ovan och efter de förslag som företaget 
Ledarskruv tog fram. För att uppfylla det ställda kravet på rakhetsfel valde vi trapetsgänga TR 
25x5 med 25 mm i diameter och 5 mm stigning. Denna stigning passar även bra ihop med 
servomotorn för att få rätt hastighet. Trapetsgängan har parti nummer: KQX25AR.  
Beräkningar gjorda på noggrannhet och rakhetsfel finns i bilaga 9. Se även bilaga 6 för 
beräknad kostnadsbudget.  

7.2.5 Komponentval – Trapetsmutter  
Trapetsmuttern ska passa trapetsgänga TR 25x5 och ska kunna fästas på konstruktionen för 
trådarna. Trapetsgängad flänsmutter är en mutter med flänsar som gör att den är lätt att fästa i 
trådkonstruktionen med 6 st. M6 bultar. Muttern är gjord i tennbrons och har goda 
förslitningsegenskaper. Trapetsmuttern är från FR Ramströms då Ledarskruv endast tar 
specialbeställningar på trapetsmuttrar och blir då dyrare. Vi har valt trapetsmutter FTN25AR 
som kostar 1100 kr/st.  
Trapetsmuttern ska fästas med 6 st. M6S bultar och 6 st. M6M muttrar vardera.  

                                                 
3  Klass 200 betyder +- 0.2 mm fel på 300 mm. 
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7.2.6 Komponentval – Kulskruv 
Kulskruv används istället för trapetsgänga då det ställs höga krav på exakthet, precision och 
noggrannhet. Verkningsgraden är också högre. Nackdelen är att de är dyra.  
Vi behöver en kulskruv för förflyttning av bordet i sidled.  
 
Krav på kulskruv 

• Den ska vara 2200 mm lång. P 
• Ska klara en hastighet mellan 0,003 m/min och 0,05 m/min P 
• Ska klara ett varvtal mellan 0,6 varv/min och 10 varv/min P 
• Den ska ha en noggrannhet på +- 0,5 mm på 300 mm.  P 
• Får max kosta 3800 kr/st. E 
• Ska klara verkstadsmiljö O 
 

Tillverkare Modell Stigning Noggrannhet 
Pris 
[kr/m] 

Bosch Rexroth AB, 
kulskruv 

TR 
25x5 5 T94 1500 

Bosch Rexroth AB, 
kulskruv 

TR 
32x5 5 T9  

Fr Ramströms, 
trapetsgänga 

TR 
25x5 5 2005 1050 

     

Figur 7.6 Komponentval kulskruv 

 
Alla tre förslag i figur 6.5 uppfyller ställda krav. Men då kulsruven har högre precision väljer 
vi att använda en kulskruv TR 25x5 från Bosch Rexroth AB. Kulskruven har också högre 
verkningsgrad som gör att effektbehovet på motorn som ska driva kulskruven minskas. Se 
även bilaga 6 för beräknad kostnadsbudget.  

7.2.7 Komponentval – Kulmutter 
Kulmuttern ska passa kulskruv TR25x5 och ska kunna fästas till bordets stomme. Single Nut 
with flange är en mutter med flänsar som gör att den lätt kan fästas på bordets stomme med 6 
st. M6 bultar. Kulmuttern är från Bosch Rexroth AB med Parti nummer R151221013 och 
kostar 2900 kr/st.  
Kulmuttern ska fästas med 6 st. M6S bultar med 6 st. M6M muttrar.  

                                                 
4 T9 står för +- 0,1 mm fel på 300 mm 
5 Klass 200 betyder +-0.2 mm på 300 mm 
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7.2.8 Komponentval – Lager till trapetsgängor och k ulskruv 
Lagrets funktion är att minska friktionen. Det som är bra med lager är att det kan ta upp 
belastningar i både axiella och radiella riktningar. Det är 8 lager som ska fästas på 
konstruktionen för att hålla uppe trapetsgängorna. Sen behövs det 2 st. lager för att hålla 
kulskruven på plats. Kullager används för att det är stabilt och kan ta upp belastningar både 
radiellt som axiellt.  
 
Krav på lagret 

• Lagret ska ha en diameter på 25 mm. P 
• Ska klara axiella belastningar. P 
• Ska klara radiella belastningar. P 
• Ska kunna hålla uppe den vikta trapetsgängan har. P 
 

Tillverkare Modell 
Radiell 
kraft  

Axiell 
kraft Diameter Pris [kr/st] 

SKF SYJ 25 TF Ja Ja 25 442,21 
SKF SYF 25 TF Ja Ja 25 510,97 
SKF SYF 25 FM Ja Ja 25 429,29 
Bosch 
Rexroth Form 21 version 179  Ja Ja 25 1200 

Figur 7.7 Komponentval Lager 

 
Valet att använda sig av SKF som leverantör av lager var rätt naturligt då de är de största 
leverantörerna i världen och kan leverera produkter med väldigt hög kvalitet. Vi valde SYJ 25 
TF efter rekommendation från SKF och då det uppfyller ställda krav.  
Varje lager ska fästas med 2 st. M12S bultar.  
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7.2.9 Komponentval – Hjul till cirkulärt bord 
Hjulens funktion i konstruktionen är att hålla uppe vikten på det runda bordet som ska 
snedställas. Hjulen används för att det ska bli så liten friktion mot bordet som möjligt så att 
snedställningen ska vara så enkel som möjligt. Bordet som hjulen ska bära väger 100 kg och 
vi ska använda 4 st. hjul.  
 
Krav på Hjul 

• Hjulet ska ha en bärighetsförmåga på minst 25 kg. P 
• Hjulet ska max vara 60 mm högt med fästena. P 

 

Tillverkare Modell 
Bärighetsförmåga 
[kg] höjd [mm] 

Pris 
[kr/st] 

Manner HPL-30N 25 48 14 
Blickle LPA-POA 35G 75 52 45 
Blickle LPA-VSTH 35K 100 52 115 

Figur 7.8 Komponentval Hjul 

 
Sökning efter olika alternativ har gjorts på Internet där flera olika företag har hittats som 
tillverkar hjul. Det svåraste skulle vara att hitta hjul med den önskade höjden. När man väl 
hittade några hjul med rätt höjd så var inte bärighetsförmågan tillräcklig. Men två företag 
hittades som kunde leverera hjul som uppfyller ställda krav, figur 7.8.   
Valet föll på Blickle LPA-POA 35 G, dels för att kraven vi ställde uppfylls och med dess 
bärighet så är där en bra marginal mot vikten som hjulen ska bära.  
Hjulen ska fästas med 4 st. M6S bultar med 4 st. M6M muttrar på vardera hjul.  

7.2.10 Komponentval – Hjul till L- profiler 
Konstruktionen har ett bord som ska förflyttas i sidled med hjälp av en kulskruv. För att inte 
bordet ska förflyttas i andra ledet måste bordet fixeras. Detta ska ske med så låg friktion som 
möjligt så att kulskruven kan förflytta bordet lätt.  
Vi har tagit fram två lösningar på detta problem. Det ena är att använda linjärenheter, se figur 
7.10. Det andra är att använda hjul som bordet rullar på, se figur 7.9.  
Efter att ha pratat med Stefan Samuelsson på Bosch Rexroth för information om linjärenheter 
valde vi att använda hjul p.g.a. att det är billigare och kräver mindre underhåll. Vi diskuterade 
även förslagen med vår handledare Tommy Johansson på Cellplast Direkt där han tyckte att vi 
ska använda hjul.  
Det behövs sammanlagt 20 st. hjul till två stycken L- profiler. L- profilerna sitter under bordet 
för att fixera bordet i sidled, se figur 7.9. Hjulen används för att minimera friktionen mellan 
L- profilerna och stommen.  
10 st. hjul som sitter ovanpå L- profilerna ska klara av att hålla uppe vikten från hela bordet. 
Resterande 10 hjul sitter på sidorna och ska klara att ta upp belastningar vid eventuella tryck.  
Hjulen ska svetsas fast och behöver därför en axel i stål.  
 
Krav på Hjul  

• 10 st. hjul ska klara av att bära 780 N då bordet väger det  
• Ska ha låg dämpande yta 
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• Ska gå att svetsa fast på L- profiler 
 

           
Figur 7.9 Hjul till L- profil, vänstra bilden 

Figur 7.10 Linjärenhet, högra bilden (källa: Bosch-Rexroth) 

Hjulen vi valde kommer från Swede Wheel som enbart är inriktade på hjulbranschen. Vi 
valde ett hjul med en ytterdiameter på 40 mm och en håldiameter på 6 mm. Hjulet klarar av 
en belastning på 40 kg vilket är klart godkänt då det ska klara av 7,8 kg enligt kraven. För 
prisuppgifter se bilaga 12.  

7.2.11 Komponentval – Underlag för cellplast 
Ovanpå det cirkulära bordet ska det läggas ett underlag där cellplasten ska placeras innan 
kapning. Då det är varma trådar som tränger igenom cellplasten behövs ett underlag som är 
värmetåligt.  
 
Krav på underlag för cellplast 

• Ska tåla temperaturer uppemot 200 grader. P 
 

Återförsäljare Material 
Pris 
[kr/m2] 

Byggmax Klinker 139 
Stenbolaget.se Betongplatta 702 

Figur 7.11 Komponentval underlag 

 
Sökandet efter bra material till ändamålet fann vi på Stenbolaget och Byggmax. Vi bestämde 
tidigt när vi skulle välja material till detta att keramer kan vara lämpliga då nästan alla 
keramer har god värmetålighet. Klinker valdes då det är väsentligt billigare.  
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7.2.12 Komponentval – Kuggremshjul 
Kuggremmar och kuggremshjul ska användas för att överföra en roterande rörelse från 
servomotorn och stegmotorn till trapetsgängorna respektive kulskruven. Överföringen kan 
även ske med kugghjul och kedja men då dessa skapar ett högre oljud och behöver mer 
underhåll valde vi att titta närmare på kuggremmar och kuggremshjul.  
 
Den utväxling som blir mellan servomotor och trapetsgänga respektive stegmotor och 
kulskruv är endast beroende av diametern på utgående axel från motor och diameter på 
trapetsgänga, kulskruv. kuggremshjulen bidrar alltså inte till någon utväxling och vi behöver 
därför inte ta hänsyn till det.  
Vårt sökande efter kuggremshjul och kuggremmar har gjorts i OEM Motor AB:s katalog och i 
samråd med OEM Motor AB.  
 
Krav på kuggremshjul till trapetsgänga 

• Ha en innerdiameter på 25 mm P 
• Kunna anpassas till val av kuggremshjul O 

 
Då remhjulen inte bidrar till någon utväxling väljer vi kuggremshjul efter minsta möjliga. 
Sedan kollar vi så att det passar ihop med den kuggrem som väljs. Valet blev 20 L 050-6F 
som har en förborrad innerdiameter på 10 mm men kan borras upp till 28 mm. 
Kuggremshjulet har flänsar där kuggremmen ska gå emellan. Bredden mellan flänsarna är 19 
mm.  
 
Krav på kuggremshjul till servomotor 

• Ha en innerdiameter på 19 mm P 
• Kunna anpassas till val av kuggrem O 

 
För enkelhetens skull väljer vi samma kuggremshjul som för trapetsgängan, 20 L 050-6F.  
 
Krav på kuggremshjul till stegmotor 

• Ha en innerdiameter på 8 mm P 
• Kunna anpassas till val av kuggrem O 

  
Valet blev kuggremshjul 14 L 100-6F som har 8 mm för-borrad innerdiameter vilket passar 
bra till stegmotorn. Detta kuggremshjul är bredare än kuggremshjulen till servomotorn och 
trapetsgängan för att passa den kuggrem som väljs. Bredden mellan flänsarna är 31 mm.  
 
Krav på kuggremshjul till kulskruv 

• Ha en innerdiameter på 25 mm P 
• Kunna anpassas till val av kuggrem O 

 
Valet på kuggremshjul till kulskruven blev 20 L 100-6F som har en för-borrad innerdiameter 
på 10 mm och kan borras upp till 28 mm. Kuggremshjulet bidrar inte till någon utväxling 
mellan stegmotor och kulskruv, varpå vi kunde välja minsta möjliga kugghjul.  
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Krav på kuggremshjul för åtdragning av kuggrem 

• Ha en innerdiameter på 28 mm P 
• Kunna anpassa till val av kuggrem  O 
• Ska kunna monteras med ett lager i mitten P 
• Ska fästas med bultar i stommen P 

 
Eftersom detta kuggremshjul inte ska sitta på en roterande del såsom motorn eller 
trapetsgängan måste kuggremshjulet kunna monteras med ett lager inuti så att det kan rotera 
kring sin axel. Vi har pratat med OEM Motor AB om denna lösning där dem gett ett förslag 
på  kuggremshjul 22 L 050-6F med en maximal innerdiameter på 30 mm. De gav också ett 
förslag på spårkullager från SKF, 6001-2RSH som har navdiameter 28 mm och en 
innerdiameter på 12 mm.  
Kuggremshjul med lager fästs på stommen med hjälp av M12S bultar.  

7.2.13 Komponentval – Kuggrem 
Kuggremmen anpassas efter vilka kuggremshjul som kuggremmen ska driva och efter vilken 
motor som driver. Det finns bara en sort av kuggrem som kan väljas då kuggremshjulen är 
bestämda, i detta fall är det en L- rem då kuggremshjulet är ett L- hjul. Det som bestäms är 
bredden och längden på kuggremmen. Beräkningar för val av bredd på kuggremmen finns i 
bilaga 9.  
Kuggremmarna kommer från OEM Motor AB. 
 
Krav på kuggrem till servomotor 

• Klara effekten 750 W P 
• Klara ett varvtal på 3000 varv/min P 
• Ska klara av att antal kuggar på minsta kuggremshjulet är 20 st.  P 

 
Kuggremmen till servomotorn är lite speciell då den är hela 8,54 m lång. Detta gör att den 
måste special beställas från OEM och sedan skarvas ihop i ändarna. Kuggremmen måste vara 
dubbeltandad då drivning från motorn sker på utsidan av remmen och överförande drivning 
sker på insidan. Bredden på kuggremmen blev enligt beräkningar 12,7 mm.  
 
Krav på kuggrem till stegmotor 

• Klara effekten 38 W P 
• Klara ett varvtal på 1200 varv/min P 
• Ska klara av att antal kuggar på minsta kuggremshjulet är 14 st.  P 

 
Kuggremmen till stegmotorn är en standard rem där längden 419,10 mm väljs. Bredden blir 
enligt beräkningar 25,4 mm. Beteckning på kuggremmen är 165 L och har 44 kuggar.  



   
   
 

   
Adam Jönsson Sidan 31 2008-05-21 
Andreas Persson 

7.3 Detaljkonstruktion 
Här kommer de unika detaljernas uppbyggnad, utformning och material att beskrivas. Detta 
för att ge en helhetssyn över hur konstruktionen är uppbyggd. Beskrivningen kommer att 
innefatta varför valet föll till just den här detaljen och varifrån materialet införskaffas.  
Krav- K och Önskemål- Ö sätts på detaljerna som vi sedan bestämmer detaljens utformning 
efter.  

7.3.1 Fyrkantsprofiler till Stomme 
Fyrkantsprofilerna ska vara konstruktionens stomme. De ska se till att allt är stabilt och att allt 
hålls uppe på plats. Det är från fyrkantsprofilerna som hela konstruktionen utgår ifrån.  
Det ska finnas 4 stycken ben till stommen. De andra profilerna kommer att svetsas fast mellan 
dessa ben. Totalt kommer konstruktionen att bestå av totalt 39,4 m.  
Profilerna utsätts inte för någon större belastning, som mest ska de hålla uppe bordets vikt. Vi 
sätter däremot ett krav på att 4 st. vuxna människor ska kunna stå på profilerna utan att de 
knäcks. Med säkerhetsmarginal satt vi att profilerna ska klara 5000 N.  
Utöver dessa så ska det även finnas fyrkantsprofiler till bordet. 
 
Krav på fyrkantsprofiler 

• Profilerna ska vara kvadratiska K 
• Profilerna ska vara svetsbara.  K 
• Profilerna ska klara en belastning på 5000 N K 

 
Tillverkare Modell Mått [mm] Pris [kr/m] 
Tibnor VKR SS-EN 10210 100x100x5 252,1 
Tibnor VKR SS-EN 10210 100x100x10 469,9 
Tibnor VKR SS-EN 10210 100x100x4 204,1 
Tibnor KKR SS-EN 10219  100x100x3 148,7 

Figur 7.12 Detaljkonstruktion Fyrkantsprofiler 

 
Lösning 
Alla profiler är hämtade från Tibnor då de är en av Sveriges största återförsäljare av 
fyrkantsprofiler och där hittades allt som behövdes. Bland urvalet av fyrkantsprofiler valdes 
100x100 mm för att få en rejäl och bastant stomme.  
 
Vid val av godstjocklek började vi med att ta den minsta, gjorde beräkningar för att se så att 
balkarna klarar utsatt belastning se bilaga 9. Även FEM- beräkning gjordes på profil 
100x100x3 för att kolla så att den klarar kravet på belastning, bilaga 11. Det gjorde den och 
vi kunde därför utesluta profiler med större godstjocklek.  
Vi valde som sagt profil med lägsta möjliga godstjocklek som blev 100x100x3.  
Till bordet så valdes fyrkantsprofiler med lite mindre profil, 50x50x3, för att inte vara 
klumpiga och ta stor plats.    
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7.3.2 Fyrkantsbord 
Fyrkantsbordet kommer vara den detaljen som gör det andra fallet på ränndalskilen. 
Fyrkantsbordet kommer att bära upp hela plattformen där cellplasten kommer att appliceras. 
Bordet kommer att förflyttas i sidled med hjälp av en kulskruv. Vi behöver ett arbetsbord med 
låg vikt och med en hård och slitstark yta. Vikten ska vara låg för att kulskruv och stegmotor 
ska kunna förflytta bordet enkelt.  
Fyrkantsbordet ska hålla uppe tyngden från det cirkulära bordet, klinkers och cellplasten. De 
tillsammans väger 52 kg och med en säkerhetsfaktor på 1,5 ska fyrkantsbordet hålla uppe en 
tyngd på 780 N 
Krav på fyrkantsbord  

• Det ska vara 1500x1600 mm i storlek K 
• Det ska klara av att bära en kraft på 780 N. K 

 
Tillverkare Trä sort Mått [mm] Pris [kr] 
Boandren Plywood 1500x3000x12 1024 
Optimera Plywood 1500x3000x12 612 

Figur 7.13 Detaljkonstruktion Bord 

 
Lösning 
Vi började direkt söka efter olika material i trä som har låg vikt och kan få en hård och 
slitstark yta. Vi tittade närmare på olika plywoodmaterial. 
 
Vi hittade två återförsäljare, Boanden och Optimera. Eftersom profilerna är likadana 
måttmässigt så fick priset avgöra vad som skulle väljas. Optimera gav ett bättre pris så det 
blev en plywoodskiva från Optimera.   
Fyrkantsbordet fästs i två stycken stål profiler med 8 st. M10S bultar.  
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7.3.3 Cirkulära bordet 
Det cirkulära bordet kommer att stå ovanpå fyrkantsbordet. Det ska med hjälp av en 
linjärmotor snedställas för att få det ena fallet vid kapningen. Hjul kommer att fästas på det 
cirkulära bordet för att friktionen mellan det cirkulära- och fyrkantsbordet ska vara så litet 
som möjligt. 
Ovanpå bordet placeras klinkers och därpå cellplastblocken. De väger tillsammans 36 kg. 
Med en säkerhetsfaktor på 1,5 ska bordet klara an en kraft på 540 N 
 
Krav på cirkulära bordet 

• Ska klara av att hålla uppe en kraft på 540 N. K 
• Den ska ha en diameter på 1500 mm. K 

 
Tillverkare Trä sort Mått [mm] Pris [kr] 
Boandren Plywood 1500x3000x12 1024 
Optimera Plywood 1500x3000x12 612 

Figur 7.14 Detaljkonstruktion Cirkulära bordet 

 
Lösning 
Materialet på bordet kommer att bli densamma som för fyrkantsbordet då vi även här vill 
spara in på vikten och hålla priset nere. 
 
Valet blev samma som för fyrkantsbordet, en plywood skiva med måtten 1500x3000x12. 
Bordet får efter inköp kapas till för att få en diameter på 1500 mm.  

7.3.4 Fäste på Servomotorn 
Fästet till servomotorn ska hålla uppe servomotorn på sin placering på toppen utav 
konstruktionen. Då det inte finns några standard fästen till en servomotor krävs en 
specialtillverkning. Motorn väger 31 kg och med en säkerhetsmarginal på 1,5 ska fästet klara 
50 N. Tillverkningen ska vara enkel och ska kunna fästes på stommen med svetsfogar.  
 
Krav på fästet 

• Ska klara belastningen 50 N K 
• Vara svetsbar K 
• Så låg vikt som möjligt Ö 
• Så billig som möjligt Ö 
 

Tillverkare Mått [mm] 
Pris 
[kr/m] 

Tibnor 180x180x16 763 
Tibnor 180x180x18 960 

Figur 7.15 Detaljkonstruktion Fäste servomotor 
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Figur 7.16 FEM- analys Fäste till servomotor 

 
Lösning 
Då materialet ska vara svetsbart bestämde vi oss för att använda en stålprofil. En som är 
lämplig för ändamålet är L- profilen från Tibnor. Profilen har fördelarna att ha vara billig, har 
god svetsbarhet men har dessvärre hög densitet.  
Vi valde L-profil 180x180 för att det skulle vara ett ordentligt fäste med bra utrymme för 
motorn och den skulle vara lätt att fästa på konstruktionen. Vi fann två olika tjocklekar som vi 
hade att välja emellan. För att få ner vikten så mycket som möjligt valde vi den lägsta 
godstjockleken 16 mm. En FEM- analys gjordes sedan på profilen för att se så att den klarade 
kravet på belastning, figur 7.16 och bilaga 11.  

7.3.5 Fäste på Stegmotorn 
Fästet till stegmotorn är även det ett fäste som får specialtillverkas då de som fanns 
tillgängliga inte är bra nog för att fästa motorn där den är tänkt att placeras. Fästet ska klara 
hålla uppe stegmotorn som väger 0,22 kg och med en säkerhetsfaktor på 1,5 ska den klara 
belastningen 1 N.  
Fästet ska vara enkelt att tillverka och kunna fästas på stommen med svetsfogar.  
Krav på fästet 

• Ska klara en belastning på 1 N K 
• Ska vara svetsbar K 
• Så låg vikt som möjligt Ö 
• Så billig som möjligt Ö 

 

Tillverkare Mått [mm] 
Pris 
[Kr/m] 

Tibnor 200x100x12 461 
Tibnor 200x100x14 534 
Tibnor 200x100x16 607 

Figur 7.17 Detaljkonstruktion Fäste stegmotor 
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Figur 7.18 FEM- analys Fäste stegmotor 

 
Fästet ska ha 4 st. 3 mm hål som stegmotorn ska fästas i. Materialet är konstruktionsstål som 
är svetsbart, har god bearbetbarhet och är billigt.  
Efter att ha sökt i Tibnors sortiment så hittades en profil på 200x100 mm som skulle funka. 
Med denna profil så hade vi tre olika tjocklekar att välja bland, nämligen 12, 14 och 16 mm 
där vi valde den minsta, 12 mm. En FEM- analys gjordes för att kolla så att fäste klarar 
belastningskraven. se figur 7.18 och bilaga 11.  
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7.3.6 Fäste på Linjärmotor 
Framtagning av fäste till linjärmotorn är en utmaning, då den ska hålla motorn vinkelrät mot 
det cirkulära bordet. Utbudet av önskvärda profiler är begränsade därför valdes att ta en titt i 
Tibnors sortiment. Sedan får man bestämma efter de krav man ställt vilken profil som är 
lämpligast.  
 
Krav på fästet 

• God svetsbarhet K 
• God bearbetbarhet K 
• Billig Ö 
• Låg vikt Ö 

 

Tillverkare Mått [mm] 
God 
svetsbarhet 

Pris 
[kr/m] 

Tibnor  120x120x11 Ja 344 
Tibnor  120x120x13 Ja 447 
Tibnor  120x120x15 Ja 484 

Figur 7.19 Detaljkonstruktion Fäste linjärmotor 

 
Lösning 
Kraven som ställs på fästet gör att konstruktionsstål är lämpligast att använda. För 
enkelhetens skull letar vi i Tibnors produktkatalog för att hitta en profil som går att använda 
till vårt ändamål. En profil med måtten 120x120 mm hittades där det fanns tre olika 
tjocklekar. Valet på tjocklek blev den med 15 mm för att den passar bäst till vår konstruktion 
då avståndet mellan hålen på linjärmotorn är 20 mm. För att täppa till luckan som blir på 5 
mm används brickor.  
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7.3.7 Hävarm till Linjärmotor 
Det kommer att krävas en tillverkning av en hävarm till linjärmotorn då linjärmotorn ska 
ställa vinkeln på det cirkulära bordet. Hävarmen ska fästas i bordet och sitta vinkelrät i 
förhållande till linjärmotorn. Detta görs för att hävarmen ska klara av de cirkulära rörelserna 
som kommer att uppstå. Med dessa cirkulära rörelser så är det viktigt att skuvförbandet 
mellan hävarmen och linjärmotorn inte är fullt fastskruvad för att den ska kunna följa med i 
de cirkulära rörelserna.  
 
Krav på hävarm 

• Ska kunna fästas i bordet med skruvförband P 
• Ska kunna fästas i linjärmotorn så att den kan rotera. P 
• Billig Ö 
• Låg vikt Ö 

 

Tillverkare 
Mått 
[mm] Pris[kr/m] 

Tibnor 90x5 57 
Tibnor 100x5 60 
Tibnor 120x5 72 

Figur 7.20 Detaljkonstruktion Hävarm linjärmotor 

 
Lösning 
Valdes gjorde en plattstång av stål med en tjocklek på 5 mm. Den kan det borras hål i för 
fästning i bord och linjärmotorn. Plattstången ska vara 100 mm lång då avståendet mellan 
bord och linjärmotor är 100 mm. 
Hävarmen ska fästas i det cirkulära bordet med en M8S bult.  
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7.3.8 Transformatorrör 
Transformatorröret har som uppgift att förse trådarna med värme så att cellplasten ska kunna 
kapas. Värmen kommer från en transformator som kopplas till röret. Detta ställer krav på 
materialvalet då det måste kunna leda ström och därmed ge hög värme åt trådarna. Det ska 
finnas 2 rör, en på varsin sida av trådarna för att fördela värmen jämnt över trådarna. Då 
trådarna värms upp till ca. 200-300° C enligt Cellplast Direkt, ska även transformator röret 
klara detta.  
 
Krav på transformatorrören 

• Rören ska vara 2000 mm.  K 
• Rören ska ha god värmeledningsförmåga K 
• Rören ska tåla hög värme under en längre tid. K 
• Klara 300° C K 
• Rören ska ha ytterdiameter på 60 mm. Ö 

 

Tillverkare Material 
Mått 
[mm] 

Värmeledningsförmåga 
[W/m] 

Smältpunkt ° 
C 

Pris 
[kr/m] 

Aluminiumspecialisten Aluminium 60x5 200 660 180 

Tibnor 
Stål SS 
2172 60x5 40-60 1538 410 

Din VVS-butik Kopparrör 70x2 395 1084 100,42 

Figur 7.21 Detaljkonstruktion Transformatorrör 

 
För att se värmeledningsförmåga: Se litteraturreferens nr. 3 
 
Lösning 
Eftersom det viktigaste krav i det här fallet var att materialet skulle ha god 
värmeledningsförmåga så valdes 3 rör ut med olika material. Stålet hade ingen vidare 
värmeledningsförmåga och sållades bort tidigt. Bästa värmeledningsförmåga hade 
kopparröret men det fanns inte i önskad dimension. Vi vill ha ett rör med godstjocklek 5 mm 
för att vara säkra på att den håller för värmen, då 5 mm används idag på Cellplast Direkt. 
Valet föll på ett aluminium rör med dimensionen 60x5. 
Transformatorrören ska fästas med 2 st. M12S bultar vardera.  
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7.3.9 L-Profiler till fixering av bord 
För att fixera fyrkantsbordet så att det bara kan röra sig i horisontalled behövs L- profiler. På 
L-profilerna ska det finnas hål där hjul kommer att svetsas fast. Detta för att minimera 
friktionen mellan fyrkantsbordet och de balkar som bordet vilar på. För att hjulen ska få plats 
ska profilen ha dimensionen 100x100 och vara lika lång som bordet, 1600 mm. Profilerna ska 
svetsas fast på de två balkar som finns i ytterkanterna av fyrkantsbordet.  
 
Krav på L-profiler 

• Profilmåtten ska vara 100x100 K 
• Ska vara svetsbart K 
• Billigt  Ö 
• Låg vikt Ö 

 
Tillverkare Material Mått [mm] Pris [kr/m] 
Tibnor S235JR 100x100x10 248,395 
Tibnor S235JR 100x100x12 282,13 

Figur 7.22 Detaljkonstruktion L- profiler 

 
Lösning 
Konstruktionsstål är ett material som är svetsbart, lätt att bearbeta och billigt och blev därför 
det valda materialet. Tibnor har L- profiler med måtten 100x100 mm med två godstjocklekar. 
Då det inte blir några stora belastningar valde vi den med lägst tjocklek, 10 mm. 
 
Det krävs en L-profil till transformatorröret för att kunna skruva fast det i tråduppfästningen. 
Ur samma sortiment som profilen ovan fann vi en passande profil, nämligen 40x40x3. För att 
se prisuppgift se kostnadskalkyl bilaga 12.  

7.3.10 Stödbalk för remhjul 
Ett av remhjulen som ska användas till att spänna remmen, ska sitta en bit in ifrån kanten på 
konstruktionen. På grund av detta behövs en ny profil. Denna behöver inte vara särskilt stor 
då den enbart ska hålla uppe remhjulets vikt. Efter efterforskningar så bestämdes att plattstång 
är en lämplig profil att använda sig av. Valet föll till Tibnors plattstång 100x3. För att se 
prisuppgift på stödbalk se bilaga 12.  
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7.3.11 U-balk till uppspänning av trådar 
U-balkens funktion i konstruktionen är uppspänning av värmetrådarna. Det ska vara två 
stycken U-balkar med en varsin längd på 1650 mm. De kommer att svetsas fast i profilerna 
som är fäst i trapetsmuttern.   
 
Krav på U-balk 

• Ska kunna svetsas K 
• Vara 1650 mm K 
• Vara billigt Ö 
• Ha låg vikt Ö 

 
Tillverkare  Material Mått [mm] Pris [kr/m] 
Tibnor S235JR 60x30x6 81,627 
Tibnor S235JR 50x25x5 67,068 

Figur 7.23 Detaljkonstruktion Uppspänning av trådar 

 
Valdes gjorde en U- profil från Tibnor med måtten 50x25x5.  
 

7.3.12 Uppfästning av cellplast 
För att säkerställa att cellplasten ska ligga kvar under kapningsproceduren så måste det finnas 
något form av stöd så att blocken inte ramlar. I vårt fall kommer det behövas ett stöd på varsin 
sida om cellplastblocken. På den ena sidan kommer vi att ha ett fast stöd som alltid kommer 
att sitta på plats. Det andra stödet kommer att kunna justeras beroende på vilken tjocklek det 
är på blocken, för det är inte alltid samma avstånd mellan stöden när man ställer upp olika 
block.  
 
Stödet 
Detta var den enklaste delen då vi tänkte använda oss av en plåtbit med tjockleken 3 mm, 
bredden 200 mm och en längd på 400 mm som vi bockar till en gång så har vi fått ett stöd 
som kan fästas i bordet och funka som ett stöd för cellplasten. 
 
Justerbart stöd 
Detta stödet har vi också tänkt oss att bocka till en plåtbit för att få de önskade formerna för 
stödet. För att kunna göra det justerbart så har vi gjort ett spår i det cirkulära bordet som 
stödet kan löpa i för att få det önskade avståndet mellan stöden. Stödet kommer att fästas med 
en skruv när man valt det önskade avståndet.  
 
För att se ritning på båda detaljerna, se ritning CPD-10205 & CPD-10206 under bilaga 14. 
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7.4 Produktsammanställning 
Den slutgiltiga konstruktionen finns i sammanställningsritning nr CPD-10000 under bilaga 
14 . Övriga ritningar finns också i bilaga 14. 
 

7.5 FMEA- analys 
En FMEA- analys har gjorts på CPD 08 för att hitta eventuella fel som kan uppstå på 
maskinen. Vi utarbetar även förbättringar och åtgärder för att inte felen ska uppkomma i 
framtiden. FMEA- analysen kan ses i bilaga 13. 
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8 Validering mot kravspecifikation 
Krav  Uppfylld 

• Två fall som varierar mellan 1:20 och 1:100 Ja 
• Ska klara olika tjocklekar mellan 20mm till 560mm  Ja 
• Skära flera block samtidigt Ja 
• Längden och bredden är alltid 1200x600 mm på blocken Ja 
• Ska göras en FMEA – analys Ja 
• Använda glödtråd som drivs av transformatorer Ja 
• Toleransen får max vara +- 1 mm på 1200 mm. Ja 

 
Önskemål 

• Vara PLC- styrt Ja 
• Budget runt 100 000 SEK Ja 
• Märkning av färdiga ränndalkilar ska ske automatiskt Nej 
• Även kunna skära ut fyrkantsblock för vidare bearbetning av ränndalkilar Ja  
• Öka effektiviteten6 Vet ej 
• Öka produktiviteten Vet ej 
• Långsiktig lösning Ja 
• CE- märkning Nej 
• Tillverkning Nej 

 
Alla krav som Cellplast Direkt ställt upp har uppfyllts. De önskemål som däremot inte är 
uppfyllda har inte kunnat genomföras på grund av tidsbrist så vi skickar vidare de önskemålen 
som fortsatt arbete. Cellplast Direkt gjorde klart för oss från början när kravspecifikationen 
togs fram att alla önskemål ej behövde uppfyllas av oss i detta examensarbetet.  
 
 
 

                                                 
6 I och med att ingen tillverkning har gjorts så kan inga mätningar på effektivitet och produktivitet utföras. 
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9 Resultat 
Resultatet av detta examensarbete är ett tillverkningsunderlag för Cellplast Direkt. Målet med 
att få ner det manuella förarbetet lyckas med den här konstruktionen. Med den här maskinen 
så behövs ingen markering på cellplastblocken innan kapning utan här läggs de upp på bordet 
och sedan gör maskinen resten. Det enda operatören behöver göra är att ställa in vinkeln på 
trådarna. I rapporten så framgår det att denna konstruktion går att tillverka med hjälp från 
experter inom PLC- styrning och efter tester med prototyper innan en slutgiltig tillverkning 
sker.  
 
Med en simulering från Catia V5 så går det att demonstrera hur kapningsproceduren kommer 
att gå till.  
 

 
Figur 9.1 Slutresultat av Ränndalskap CPD 08 

 
Ur en kostnadssynpunkt så blev CPD 08 ca 50 % billigare än vad Cellplast Direkts budget var 
satt till vilket är väldigt bra. Detta beror på beställning av så små profiler som bara är möjligt 
men som ändå klarar av belastningarna tillsammans med mycket efterforskningar på motorer. 
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10 Diskussion 
Trycket på byggbranschen har varit väldigt hög de senaste åren. Hus byggs som aldrig förr 
och vid mer bygge så krävs ju självklart också isoleringsmaterial i form av cellplast som är 
utmärkt i det syftet. I och med den rådande högkonjunkturen som varit under de senare åren 
så har Cellplast Direkts vinst bara gått spikrakt uppåt alla åren som de funnits på marknaden. 
Då alla deras produkter är inom byggbranschen så är de väldigt konjunkturberoende. På 
senare tid så har det börjat gå lite sämre i och med krisen i USA för ett par månader sen. 
Tyvärr får man ju säga att det som drabbar USA drabbar Sverige vilket har resulterat i att 
räntan börjat stiga i Sverige. När räntan stiger så har inte företag och privatpersoner råd med 
lån lika mycket som innan. Då kan man säga att Cellplast Direkt går mot sämre tider då det 
spås en lågkonjunktur inom ett par år efter oroligheterna i USA. Därför är det viktigt att 
Cellplast Direkt ser till att ligga före sina konkurrenter när det väl blir dåliga tider.  
 
En början på detta är att ligga steget före när det gäller tillverkning av ränndalskilar. 
Ränndalskilar som används till takläggning där taket ska ha två fall vilket just ränndalskilar 
har. Idag finns det några redan välutvecklade kapmaskiner av cellplast men enligt våra 
efterforskningar så finns det ingen maskin som klarar av att kapa två fall. Detta gör att vår 
konstruktion är unik i sitt slag då de maskiner som används idag fodrar väldigt mycket 
manuellt arbete och inställningar för hand. Som alla vet så är människan inte perfekt och kan 
begå misstag vilket självklart också kan ske när ränndalskilarna tillverkas med dagens 
konstruktion. Med konstruktion CPD 08 ökar automationsgraden och misstagen kan då 
reduceras och fler lyckade leveranser av ränndalskilar kan genomföras.  Behovet av att 
utveckla en ny och förbättrad kapmaskin till ränndalskilar var väldigt önskvärd från Cellplast 
Direkts sida. De ville få bort det krångliga arbetet som idag krävs i förberedelserna till 
kapningen. Intresset från arbetarna var stort då de länge velat ha en ny maskin till just den här 
tillverkningen som de själva anser vara krånglig. Denna tillverkning är dessutom den del i 
fabriken som är den minst utvecklade. Tillverkningen av den här maskinen blir betydligt 
dyrare än den nuvarande skulle ha kostat, men i gengäld får man en bättre maskin med högre 
automationsgrad vilket var målet med det här examensarbetet. 



   
   
 

   
Adam Jönsson Sidan 45 2008-05-21 
Andreas Persson 

11 Fortsatt arbete 
Vi anser att detta examensarbete är omfattande där vi har redogjort för både ritningar i 
detaljkonstruktionen och vilka komponenter som behöver köpas in så att konstruktionen kan 
komma att fungera. Trots detta så krävs det fler tester för att verifiera så att alla funktioner 
fungerar ihop. Vårt mål med det här examensarbetet var att vid mån om tid så skulle en 
prototyp tillverkas, men på grund av just tidsbrist så får detta bli ett fortsättningsarbete för 
Cellplast Direkt. Nedan tar vi upp ett par punkter som bör arbetas vidare med för att nå en bra 
slutlig produkt: 

• CE-märkning – Är ett måste om maskinen omfattas av maskindirektivet eller något 
annat produktdirektiv så är tillverkaren direkt ansvarig att CE-märkning sker.  

 
• Tillverkning – Om Cellplast Direkt väljer att arbeta vidare med den här 

konstruktionen så får dem stå för tillverkningen.  
 

• Elektrisk uppbyggnad – Då maskinen ska PLC- styras så blir vi tvungna att lämna ut 
det till experter på elektronik. Detta för att elektronik inte är vårt område som 
maskiningenjörer. 

 
• Fästet till cellplasten – Är i dagens läge inte den bästa lösningen men den funkar. 

Därför anser vi att man kan utveckla detta vidare och göra en enklare och bättre 
lösning. 

 
• Nödstopp ska finnas – Under tiden arbetet med det elektriska fortgår så är det viktigt 

att installera ett nödstopp ur säkerhetssynpunkt.  
 
• Prototypframtagning för tester – Ta fram en prototyp för att testa alla komponenter 

och detaljer så att konstruktionen kan fungera i full skala.    
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TIDSPLAN/ GANTT SCHEMA

Månad Jan Feb Mars April Maj

Vecka 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Datum 22

Produktdefinition

Produktundersökning, framtagning av kravspec.

Framtagning av produktförslag

Utvärdering av produktförslag

Konstruktion framtagning

Tillverkning

Rapportskrivning

Redovisning
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Bilaga 2 - Möten 
 
10/1 - Möte med vår handledare Håkan Petersson 
 
21/1 – Möte på Cellplast Direkt med Tommy Johansson 
 
11/2 – Möte på Cellplast Direkt med Tommy Johansson 
 
13/2 – Möte med vår handledare Håkan Petersson 
 
4/3 – Möte på Cellplast Direkt med Tommy Johansson 
 
5/3 – Möte med vår handledare Håkan Petersson 
 
19/3 – Möte på Cellplast Direkt med Tommy Johansson 
 
26/3 – Möte med vår handledare Håkan Petersson 
 
2/4 – Möte med vår handledare Håkan Petersson 
 
8/4 – Möte på cellplast Direkt med Thomas Ekberg 
 
9/4 – Möte med Judith Sari 
 
16/4 – Möte med vår handledare Håkan Petersson 
 
23/4 – Möte med vår handledare Håkan Petersson 
 
7/4 – Möte med vår handledare Håkan Petersson 
 
9/5 – Möte på Cellplast Direkt med Tommy Johansson 
 



Bilaga 3 - 
Metodik 

Produktdefinition 

Framtagning av kravspecifikation 

Principkonstruktion  

Utvärdering av produktförslag 

Problemdefinition 

Förstudie 

Framtagning av 
produktförslag 

Utvärdering av 
lösningsförslag 

Vidareutveckling av 
produktförslag 

Primärkonstruktion 

Produktutkast 

Komponentval Detaljkonstruktion 

Produktsammanställning 

Tillverkning 





Bilaga 5 - Bostonmatris

Bostonmatris på konstruktionsförslag

Principkonstruktion
Krav 1 2 3 4 5 6

Två fall som varierar mellan 1:20 och 1:100 X X X X X X

Ska klara olika tjocklekar mellan 20mm till 560mm X X X X X X

Skära flera block samtidigt X X X 0 0 X

Längden och bredden är alltid 1200x600 mm på blocken X X X X X X

Toleransen på varje hörn på ränndalskilen skall vara +- 1mm X X X X 0 X

Använda glödtråd som drivs av transformatorer X X X X X X
Går vidare X X X X

Bostonmatris på lösningsförslag till konstruktion 6

Lösningsförslag
Krav 1 2 3 4
Två fall som varierar mellan 1:20 och 1:100 0 X X 0
Ska klara olika tjocklekar mellan 20mm till 560mm 0 X X X
Skära flera block samtidigt X X 0 0
Längden och bredden är alltid 1200x600 mm på blocken X X X X
Toleransen på varje hörn på ränndalskilen skall vara +- 1mm X X X 0
Använda glödtråd som drivs av transformatorer X X X X

Går vidare X



Bilaga 6 - Kostnadskalkyl till utvärdering

Konstruktion 1

Antal Pris
Motorer
Servomotor till trapetsgänga 1 10000 kr/st
Servomotor till bordet 1 8000
Motor till rundmatningsbordet 1 6000 kr/st

Övrigt
Trapetsgänga TR 50x8 4 3800 kr/st
Trapetsgänga bord TR 50x8 1 3800
Fyrkantsprofiler 100x100x5 35,4 252,1 kr/m
Klinker 0,72 140 kr/m2

Lager till trapetsgänga
SY50FM 10 1050

Summa 62525,14 kr

Konstruktion 3

Antal Pris
Motorer
Linjärmotorer till ställbart bord 2 6000 kr/st

Övrigt

Summa 12000 kr

Vi har tagit fram dessa rambudgetar för att kunna ha något riktvärde när vi ska göra 
våra komponentval i Primärkonstruktionen. De används även till utvärderingen.



Konstruktion 2

Antal Pris
Motorer
Linjärmotor till ställbart bord 1 6000 kr/st
Servomotor till trådarna 1 10000
Servomotor till trapetsgänga 1 8000

Övrigt
Trapetsgänga 2 3800 kr/st
Gångjärn 2 25 kr/st
Stål balkar 21,6 252,1 kr/m
Trådar

Lager till Trapetsgänga
SY50FM 4 1050

41295,36 kr

Konstruktion 6

Antal Pris
Motorer
Servomotor till trapetsgängor 1 10000 kr/st
Servomotor till trådarna 1 8000 kr/st

Övrigt
Trapetsgängor 2 3800 kr/st

Summa 25600 kr
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Bilaga 7 - Parvis jämförelse



Bilaga 8 – Servomotor MSMD082P1S 
 
Användningsområde 
Panasonic har tagit fram en ny förbättrad serie borstlösa servomotorer, serie A4. 
Servoförstärkaren har funktioner som automatisk inställning av servoparametrar, inbyggd 
dynamisk broms, provkörning utan fullständig inkoppling och inbyggt kamfilter. 
Återkopplingen sker med en inkremental pulsgivare på 2500 pulser/varv eller en 
absolutgivare på 17 bit. Windowsbaserad programvara. 
 
A4 
En servoförstärkare som styrs av pulståg eller analoga signaler som skickas ut från ett 
PLC eller liknade. Passar de flesta applikationer där hög noggrannhet och prestanda 
krävs. Positions-, hastighets- och momentkontroll är de driftsätt som kan nyttjas. 
 

 
Figur 1 Bilderna är hämtade från http://www.oem-motor.se/PDF/katalog2007-2008/82-

93%20Servomotorer.pdf 



Bilaga 9 - Beräkningar

Bestämmning av vinkel på fallen

Remove@"Global` ∗" D

Solve ATan@αD �
1
�������
20

, αE êê N

88α → 0.0499584 <<

α1 = 0.049958395721942765;

180
����������
π

∗ α1

2.86241

Solve ATan@βD �
1

����������
100

, βE êê N

88β → 0.00999967 <<

β1 = 0.009999666686665238 ;̀

180
����������
π

∗ β1

0.572939

Kulskruvar

Remove@"Global` ∗" D

v =
s
����
t

ü Hastighet och varvtal på kulskruv

Bilden nedan visar tjockaste och tunnaste cellplastskivan som ska kunna kapas.

Bilaga 9 - Beräkningar.nb 1



Beräkningar görs för att ta reda på vilka hastigheter kulskruven ska kunna förflyttas i sidled.

Cellplasten kapas med olika hastigheter vid olika kvaliteter. 

    

Vid kvaliteten med högsta densitet kapas cellplasten med en hastighet på 1m/min

Vid kvalitet med lägsta densitet kapas cellplasten med 0.3 m/min

Tiden det tar att kapa cellplasten i höjdled beräknas nedan. Först tar vi hastigheten 1 m/min, sedan hastigheten 0.3

m/min.

0.6
����������

1

0.6

0.6
����������
0.3

2.

Hastigheten av kapningen i sidled ska vara konstant, därför krävs det lika lång tid att kapa i sidled som i höjdled. Tiden

det tar att kapa cellplasten vid de olika densiteterna är 0,6 min och 2 min. 

Bilden ovan beskriver de olika måtten vid största och minsta fallet, 1:20 och 1:100. Vid fallet 1:20 kapas cellplasten 30

mm och vid fallet 1:100 kapas cellplasten 6 mm. 

Hastigheten i sidled vid fallet 1:20 beräknas nedan, sträckan 0,03 är i m.

0.03
�������������
0.6

0.05

0.03
�������������

2

0.015

Hastigheten i sidled vid fallet 1:100 beräknas nedan, sträckan 0,006 är i mm. 
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0.006
����������������

0.6

0.01

0.006
����������������

2

0.003

Största hastigheten bordet som kulskruven ska kunna förflytta i sidled är 0.05 m/min. Den lägsta hstigheten är 0.003

m/min

För att bestämma vilket varvtal kulskruven

ska snurra med andvänds formlen : Varvtal =
Hastighet
���������������������������
Stigning

Hastigheten görs om till mm êmin

Stigningen är 5

n1 =
50
�������
5

êê N

10.

n2 =
15
�������
5

êê N

3.

n3 =
10
�������
5

2

n4 =
3
����
5

êê N

0.6

Kulskruven ska kunna snurra med ett varvtal mellan 0,6 varv/min och 10 varv/min.

ü Noggrannhet

På bredden 600 mm får det max vara +- 1 mm fel. På 300 mm får det då vara +- 0,5 mm fel. Noggrannheten T5 har +-

25 mm fel på 300 mm och T9 har +- 100 mm fel på 300 mm. Detta gör att vi kan välja den lägsta noggrannheten T9. 

Moment Kulskruv

Remove@"Global` ∗" D

Vilket moment som krävs för att snurra kulskruven så att en horisontel hastighet på trådarna blir 0.05 m/min, räknas ut

genom att använda energiformler.Formeln nedan är för statisk omvandling av energiformer.

F*s=M*j
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Den sammanlagda tyngden som kulskruven ska förflytta väger 150 kg, stigningen på kulskruven är 5 mm/varv. Vi

räknar med att friktion och andra förluster uppgår till 10 %. Vi använder även en säkerhet på 1,5. 

F = 1500 ∗ 0.1;

s = P = 5;

ϕ = 2 π;

Mkulskruv =
F∗P
������������
ϕ

∗ 10−3 ∗ 1.5 êê N

0.179049

Momentet som krävs på kulskruven under en längre period är 0.18 Nm.

Effekten som krävs fås genom moment gånger vinkelhastighet.

n1 =
50
�������
5

;

ω1 =
2 π n1
���������������

60
êê N

1.0472

K = Mkulskruv ∗ω1

0.1875

Effekten som krävs är 0.19 W

ü Hållmoment

Remove@"Global` ∗" D

För att motorn inte ska börja rotera om en yttre kraft på bordet uppkommer, tex. någon lutar sig på bordet, behövs en

hållmoment som är det största moment som motorn kan avge en kortare period. Vi anser att motorn ska klara av en yttre

kraft på bordet max. 1000 N. Säkerhet 1,5. 

F = 1000;

s = P = 5;

ϕ = 2 π;

Mhållmoment =
F∗P
������������
ϕ

∗ 10−3 ∗ 1.5 êê N

1.19366

n2 =
50
�������
5

;

ω2 =
2 π n2
���������������

60
êê N

1.0472

K = Mhållmoment ∗ω2

1.25
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Motorn behöver ha ett hållmoment på 1.19 Nm och en effekt på 1.25 W

Remove@"Global` ∗" D

Vi kollar hur mycket masströghetmomentet för kulsruven och för kuggremshjulet blir. Massan på kuggremshjulet är

0.33 kg. Radien är 25 mm.

ϕ = 2 π;

m= 0.33;

R = 0.025;

J =
m R2

�����������
2

;

n = 10;

ω =
2 π n
�������������

60
;

Solve AM∗ϕ �
J ∗ ω2

��������������
2

, ME

88M→ 8.99935 × 10−6<<

Remove@"Global` ∗" D

Masströghetsmomentet som blir på kulskruven beräknas nedan. Massan på kulskruven är 10 kg och radien är 12.5 mm. 

ϕ = 2 π;

m= 10;

R = 0.0125;

J =
m R2

�����������
2

;

n = 10;

ω =
2 π n
�������������

60
;

Solve AM∗ϕ �
J ∗ ω2

��������������
2

, ME

88M→ 0.0000681769 <<

Masströghetsmomentet för både kulskruven och för kuggremshjulet blir så litet att vi kan försumma det i det totala

momentet som krävs på motorn. 

ü Stegmotor - Utväxling

Vid val av stegmotor 42STH25A2-134 och växel 1040-10 kollar vi så att momentet räcker då det blir en utväxling

mellan motor och kulskruv. Motorns drivande axel har en diameter på 8 mm och kulskruvens axel är 25 mm. Stegmotor

med växellåda får ett utgående moment på 1,7 Nm.

Mutgående = 0.17 ∗ 10

Mkulskruv = 1.19;

Dstegmotor = 8;

Dkulskruv = 25;

1.7
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U1 =
Dkulskruv
�����������������������
Dstegmotor

êê N

3.125

U2 =
Dstegmotor
�����������������������
Dkulskruv

êê N

0.32

Stegmotorn ska klara ett hållmoment som är 68 % mindre än det som krävs på kulskruven. 

Mstegmotor = Mkulskruv ∗U2

0.3808

Stegmotor med växel behöver ett utgående momenet på minst 0.38 Nm vilket den klarar. 

Stegmotorn kan även gå med ett högre varvtal. Varvtalet från stegmotorn kan vara 32 % större än det som krävs på

kulskruven. Min och max varvtal som krävs på stegmotorn blir:

n1 = 10;

n4 = 0.6;

nmax = U1 ∗ n1

31.25

nmin = U1 ∗ n4

1.875

Med växeln kan stegmotorn gå med 10 gånger så högt varvtal vilket ger:

nservomax = nmax∗ 10

nservomin = nmin ∗ 10

312.5

18.75

ü Val av kuggrem och kuggremshjul

Remove@"Global` ∗" D

Enligt tabell ovan har stegmotern ett maxiamalt varvtal på 7000 steg/sek. Motorn flyttas 1.8° per steg. Maximalt varvtal

räknas ut nedan. 

n1 =
7000 ∗ 1.8
��������������������������

360
∗ 60

2100.

Maximalt varvtal från växeln blir:
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n2 =
n1
�������
10

210.

M= 0.17;

ω =
2 π ∗ n1
������������������

60
;

P = M∗ω

Z = 14;

37.385

Enligt, (effekttabell L, s.146, OEM Motor, katalog 2007/2008) fås en effektfaktor på 0.05. Detta multipliceras med

Breddfaktorn 1.0, enligt, (effekttabell L) .

PÖverförbar effekt = 0.05 ∗ 1.0

0.05

Överförbar effekt ska vara ¥0.038 kW. Överförbar effekt är 0.05 kW och är större än 0,038 kW och är därför OK. Med

breddfaktorn 1.0 fås en rembredd på 25.4 mm enligt, (effekttabell L)

Trapetsgänga

ü Varvtal Trapetsgänga

Remove@"Global` ∗" D

Varvtal = Hastighet
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅStigning

n1 =
1000
�������������

5

n2 =
300
����������

5

200

60

Trapetsgängan ska kunna gå med ett varvtal mellan 60 varv/min och 200 varv/min.

ü Moment trapetsgänga

Remove@"Global` ∗" D

Vilket moment som krävs för att snurra trapetsgängorna så att en vertikal hastighet på trådarna blir 1 m/min, räknas ut

genom att använda energiformler. Formeln nedan är för statisk omvandling av energiformer. 

F*s=M*j
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Trådarnas upphängning väger  150 kg,  vi  har  en säkerhet på 1,5.  Stigningen på trapetsgängorna är 5 mm/varv.  Vi

använder en säkerhet på 1,5. 

F = 1500

s = P = 5;

ϕ = 2 π;

1500

Mtrapetsgänga =
F∗P
������������
ϕ

∗ 10−3 ∗ 1.5 êê N

1.79049

Det behövs att nominellt moment på trapetsgängan på 1.79 Nm

Maximal effekten som krävs fås genom moment gånger vinkelhastighet. 

n =
1000
�������������

5
;

ω =
2 π n
�������������

60
êê N

20.944

P1 = Mtrapetsgänga ∗ω

37.5

Maximal effekt som krävs är 37.5 W

ü Noggrannhet

Vi sätter att kulskruvrn maximalt får gå 1 mm fel i höjdled på 600 mm

Noggrannhet =
1

����������
0.6

êê N

1.66667

ü Rakhetsfel

Rakhetfelet  beräknas  genom  att  ta  det  maximala  felet  den  får  gå  vid  en  viss  längd.  Enheten  blir  i  mm/m.
Rakhetsfel = Maximalt fel�������������������������Total längd

Enligt kravspecifikation får toleransen vara max +- 1 mm. Trapetsgängan ska vara 2 m lång. 

Rakhetsfel =
1
����
2

êê N

0.5
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Servomotor

Enligt ovanstående beräkningar på trapetsskuven ska servomotorn klara ett moment på 1.79 Nm en längre stund, (inte

max moment )och en effekt på 37.5 W. Den ska också klara varvtal mellan 60 och 200 varv/min. Detta är om det inte

finns någon utväxling.

Vid val av servomotor MSMD082*1* kollar vi så att momentet räcker till då det blir en utväxling p.g.a. att servomotorn

har en drivande axel som är mindre en trapetsgängans axel, d.v.s. 19 mm.

ü Utväxling

Remove@"Global` ∗" D

Mtrapetsgänga = 1.79

Dservomotor = 19;

Dtrapetsgänga = 25;

1.79

U1 =
Dtrapetsgänga
�����������������������������

Dservomotor

êê N

1.31579

U2 =
Dservomotor

�����������������������������
Dtrapetsgänga

êê N

0.76

Utväxlingen gör att servomotorn kan gå med 24 % lägre vridmoment. Vid ett moment på trapetsgängan på 1.79 Nm

behövs endast ett moment från servomotorn på:

Mservomotor = U2 ∗ Mtrapetsgänga

1.3604

Servomotorn kan även gå med ett högre varvtal. Varvtalet från servomotorn kan vara 32 % större än det som krävs på

trapetsgänga. Min och max varvtal som krävs på servomotorn blir:

n1 = 200;

n2 = 60;

nmax = U1 ∗ n1

263.158

nmin = U1 ∗ n2

78.9474
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Kuggremmar

ü Val av kuggremshjul

ü Val av kuggrem
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Tabell ovan används för bestämmning av rammbredd, värden från motor MSMD082*1* används. Enligt, (effekttabell L,

s.146, OEM Motor, katalog 2007/2008) fås en effektfaktor på 2,24. Detta multipliceras med Breddfaktorn 0,42, enligt,

(effekttabell L) .

n = 3000;

P = 0.75;

Z = 20;

PÖverförbar effekt = 2.24 ∗ 0.42

0.9408

Överförbar effekt ska vara ¥ 0.75 kW. Överförbar effekt är 0,9408 kWär och är större än 0,75 kW och är därför OK.

Med breddfaktorn 0.42 fås en rembredd på 12,7 mm enligt, (effekttabell L).

Beräkningar Detaljkonstruktion

Remove@"Global` ∗" D

ü Spänning på fyrkantsprofiler

Vi räknar med den största profilen som vi föreslår 100x100x10. Kraften vi räknar med är den totala tyngden på en balk

som kommer att vila på profilerna. Kraften har fördubblats jämfört med den verkliga vikten så har man en säkerhetsfak-

tor på nästan 1,5.

F = 5000

5000

A = HH100 ∗ 100L − H80 ∗ 80LL

3600

σ =
F
�����
A

êê N

1.38889

Vi kollar även de andra tjocklekarna som är aktuella. D.V.S. 100x100x4 och 100x100x5.
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A2 = HH100 ∗ 100L − H92 ∗ 92LL

1536

σ2 =
F
�������
A2

êê N

3.25521

A3 = HH100 ∗ 100L − H90 ∗ 90LL

1900

σ3 =
F
�������
A3

êê N

2.63158

Då det inte är några högre spänningar och tala om så kan vi gå ner i godstjocklek.

Vi testar den minsta profilen som finns 100x100x3.

A1 = HH100 ∗ 100L − H94 ∗ 94LL

1164

σ1 =
F
�������
A1

êê N

4.29553

Som beräkningen visar så kan vi använda den minsta godstjokleken då stål har en sträckgräns på 210 MPa

ü Spänning på fyrkantsbord

Remove@"Global` ∗" D

A = 1500 ∗ 1600

2400000

F = 200

200

σ =
F
�����
A

êê N

0.0000833333

Plywood har en brottgräns som varierar emellan ca 10 - 30 MPa (enligt http://lotsen.ivf.se/?path=/KonsLotsen/Bok/ -

Kap3/MekaniskaEgenskaper/StatiskOchDynamiskHallfasthet/StatiskHallfasthet.html).  Då  visar  beräkningen  ovan  att

det inte är några problem att använda plywood till bordet.
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Bilaga 10 – Stegmotor 42STH33A2-084 
 
Stegmotor 42STH33A2-084 

 



Stegmotorkurvor är baserade på helsteg - Speed torque curves are based on fullstep 

 
 
Referens: http://www.allmotion.se/files/pdf/913.pdf 
 
 
Planetväxel 1040-10 

 
Referens: http://www.allmotion.se/files/pdf/1607.pdf 



Bilaga 11 – FEM- analys 
 

 
Figuren visar en 100x100x3 profil som är utsatt för en belastning på 5000 N. Vi ser att 
högsta spänningen i materialet blir 15,5 MPa. Materialet är stål och klarar därför av 
belastningen.  
 

 
Figuren visar en L- profil på 180x180x16 som är utsatt för en belastning på 50 N. Högsta 
spänning i materialet blir 2,81 MPa. Materialet är stål och klara därför belastningen.  



 
Figuren visar en oliksidig L- profil 200x100x12 som är utsatt för en belastning på 1 N. 
Materialet är stål och klarar därför belastningen.  



Bilaga 12 

Kostnadskalkyl Konstruktion 1
Pris

Motorer
Servomotor till trapetsgänga 1 8000 kr/st
Stegmotorr till bordet 1 210
Planetväxel stegmotor 1 1200
Linjärmotor till rundmatningsbordet 1 4150 kr/st

Trapetsgänga
Trapetsgänga TR 25x5 2000 mm 4 2100 kr/st
Mutter Trapetsgänga 25x5 ramström brons 4 1100 kr/st
Lager SYJ25 TF 8 442,61 kr/st
Remhjul 20 L 050-6F D=66 5 160 kr/st
Kuggrem 8,54 126 kr/m
Fäste trapetsmutter 250x100x5 2 62,9 kr/m
Kuggremshjul med lager 22 L050-6F 3 202 kr/st

Kulskruv
Kulskruv 2,2 1500 kr/m
Kulmutter 1 2900 kr/st
Kuggrem 0,396 106,426 kr/st
Remhjul 20 L 100-6F D=66 1 186 kr/st
Remhjul 14 L 100-6F D=48 1 141 kr/st
Lager SYJ25 TF 2 442,61 kr/st

Bord
Fyrkantsbord 1500x1600x12 1 612
Rundbord Diameter 1500mm 1 612
Klinker 0,72 139 kr/m2
Hjul till rundbord 4 45 kr/st
Hjul till L-profil Art.nr. 3604018062S 20 3,5 kr/st
Fäste till hjul stång 80x10 1,6 9,424 kr/m

Övrigt
Fyrkantsprofiler 100x100x3 39,4 148,7 kr/m
Fyrkantsprofiler 50x50x3 3,2 74,6 kr/m
U-balk 50x25x5 3,3 67,068 kr/m
L-profil 100x100x10 3,2 248,395 kr/m
Fäste servomotor L-profil 180x180x16 0,15 763,425 kr/m
L-profil 40x40x3 3,2 29,986 kr/m
Plattstång 120x10 1,2 143,184 kr/m
Fäste Stegmotor 0,05 461,37 kr/m
Plattstång Fäste Kuggremshjul 100x3 0,95 48,616 kr/m
Plattstång 140x6 0,14 114 kr/m
Fäste linjärmotor L-profil 120x120x15 0,015 484,12 kr/m
Fäste linjärmotor Plattstång 100x5 0,015 59,736 kr/m
Stång till transformator 60x5 4 180 kr/m
Distanser 150x15 0,8 269,925 kr/m
Fäste för cellplast, kallvalsad plåt  1000x1000 mm 1 432 kr/st

Summa 50509,53



Benämning: Artikelnummer:

Utförd 
av: AP, 
AJ

Datum: 
5/5 -08 Lokalisering:

Funktion Funktionella fel Effekt av fel F A U RPN Rekommenderad åtgärd Vidtagen åtgärd F A U RPN

Uppspänning Cellplast
Felplacering 
cellplastblock

Felaktiga 
ränndalskilar 2 5 4 40

Utveckling av 
uppspänning, utbildning 
av operatör

Utbildning av 
operatör 2 5 2 20

Deformering av 
cellplast 

Felaktiga 
ränndalskilar 3 4 3 36

Utveckling av 
uppspänning Ingen åtgärd 3 4 3 36

Ställning av trådarna Felaktigt avstånd
Felaktiga 
ränndalskilar 2 5 4 40

Markeringar på 
uppfästningen

Markering på 
uppfästningen 1 5 3 15

Snedställning av bord Felaktig vinkel
Felaktiga 
ränndalskilar 1 4 4 16

Kolla igenom 
programmeringen, 
utbildning

Hjälp från PLC- 
kunnig, utbildning 1 4 3 12

Kapning Ojämn kapning

Produktionsstopp, 
reducerad 
funktion 2 5 3 30

Underhåll, instruktioner, 
rutiner

Instruktioner, 
rutiner 1 4 3 12

Dålig remgång Produktionsstopp 3 4 1 12 Spänn remmen bättre Remmen spänns 2 4 1 8

Lagren går sönder Produktionsstopp 1 4 2 8 Underhåll
Instruktioner, 
rutiner 1 4 2 8

Trådarna går 
sönder

Produktionsstopp, 
felaktiga 
ränndalskilar 2 2 1 4

Kolla 
värmeledningsförmåga, 
undersök andra möjliga 
material Ingen åtgärd 2 2 1 4

Bordets sidförflyttning Lagren går sönder Produktionsstopp 1 4 2 8 Underhåll
Instruktioner, 
rutiner 1 4 2 8

Ojämn gång Produktionsstopp 1 4 3 12
Underhåll,instruktioner, 
rutiner

Instruktioner, 
rutiner 1 3 3 9

Efter åtgärd
Klass:

Dåligt spännd rem

Smuts

Smuts

Förslitning, För hög 
värme

Programmeringsfel

Smuts i 
trapetsgängor

Smuts i kulskruv

Bilaga 13 - FMEA- analys
Konstruktions FMEA 

Felorsak

Användningsområde:
Nuvarande tillstånd

Handhavande

Handhavande

Handhavande





Bilaga 14 – Ritningar 

 

Innehållsförteckning 
 
Sammanställning konstruktion   CPD – 10000 

Sammanställning av stomme  CPD – 10100 
Sidbalk    CPD – 10101 
Mellanbalk    CPD – 10102 
Ben     CPD – 10103 
Övre mellanbalk   CPD – 10104 
Övre balk    CPD – 10105 
Övre mittenbalk   CPD – 10106 
Ben till stödbalk   CPD – 10107 
Stödbalk    CPD – 10108 
Stödbalk för remhjul  CPD – 10109 
Distanser till trapetsgänga  CPD – 10110 
Fäste till servomotor   CPD – 10111 
Fäste till stegmotor   CPD – 10112 

Sammanställning av bordet   CPD – 10200 
Runt bord    CPD – 10201 
Fyrkantsbord    CPD – 10202 
Balk under bord   CPD – 10203 
L – profiler för styrning  CPD – 10204 
Stöd för cellplast   CPD – 10205 
Uppfästning av cellplast  CPD – 10206 
Fäste till kulskruv   CPD – 10207 
Fäste till linjärmotor   CPD – 10208 
Hävarm till linjärmotor  CPD – 10209 

Sammanställning tråduppfästning  CPD – 10300 
 Fäste till trapetsmutter  CPD – 10301 
 Fyrkantsprofil   CPD – 10302 
 U- balk     CPD – 10303 
 L- profil transformator  CPD - 10304 
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