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Sammanfattning 
 
Mek Stans 07 är en maskin vilken togs fram åt Tetra Pak i Lund som ett 10p kandidat 
examensarbete på Högskolan i Halmstad. Uppdraget bakom examensarbetet innefattade 
utveckling av en stans åt Tetra Paks testavdelning. Stansen uppgift var att underlätta vid 
håltagning i förpackningar för tester i företagets övriga utrustning. 
 
Efterforskningar om olika metoder att skära, typer av drivning samt olika möjliga 
designer genomfördes. För att genomföra projektet valdes att konstruera en maskin från 
grunden. En konstruktion baserad på en helautomatisk maskin med rullband drivna av 
elmotorer samt fasthållning/centrering och stans drivna av pneumatik. 
 
Förpackningar läggs på ett rullband i maskinen. Sedan stansas förpackningarna och 
töms på vatten, alla moment sker helt automatiskt. Slutligen är det bara att plocka bort 
de färdigstansade förpackningarna från ett andra rullband. 
 
Mycket energi har lagts ner på att få stansen så automatisk och lättanvänd som möjligt. 
Det krävs ytterst lite instruktioner för att kunna använda maskinen, den klarar också av 
att stansa de flesta av Tetra Paks olika slags förpackningar. 
 
En centreringsanordning som klarar alla slags förpackningar var en av alla de smarta 
lösningar vilka utvecklades. Genom att stansa underifrån löstes en rad problem, som 
t.ex. tömning av förpackningarna samt problemet med att flikarna som stansas ut inte 
hamnar inne i förpackningarna. Den största fördelen var dock att vattnets tyngd, i 
förpackningarna, hjälpte till vid stansning. Detta genom att dess tyngd höll pappen i 
förpackningen plan vid stansning. 
 
Bygget genomfördes och allt konstruerades från grunden, både mekanik och elektronik. 
Projektet har resulterat i en färdig och fullt fungerande maskin som Tetra Paks 
testavdelning kan använda för att göra hål i stora serier med förpackningar.  
 
Tetra Pak är också intresserade av att tillverka ytterligare en likadan maskin som deras 
systerföretag Tetra Recart kan använda. Detta visar att Tetra Pak är mycket nöjda med 
resultatet. 
 



Mek Stans 07   III 
 

 

Abstract 
 
Mek Stans 07 is a machine developed for Tetra Pak in Lund as a 10p candidate theses 
project at Halmstad University. The commission behind the project involved 
development of a machine that punches holes in packages for the inspection division at 
Tetra Pak. The task for the machine was to facilitate the process of making openings for 
testing in the company’s other equipment. 
 
Researches on different methods of cutting, types of automatization and possible 
designs were made. To implement the project a design and construction from the base 
where chosen. A construction based on a fully automatic design with conveyor belt 
powered by electric motors and a grip / centring system based on pneumatics. 
 
The packages are placed on a conveyor belt in the machine. After that a hole is punched 
and the packages are emptied of its contents, all done fully automatic. Finally it’s just to 
remove the punched and finished packages from the other belt. 
 
A lot of energy has been used to make the machine as automatic and easy operated as 
possible. A minimum of instructions are needed to operate and use the machine, it’s 
also built to be able to handle most of Tetra Pak’s different packages. 
 
A centring system that is able to handle all types of packages was one off all the smart 
solutions that were developed. By punching the packages from below, a number of 
problems were solved, for example the emptying and the problem with the flaps that is 
punched out gets caught inside the packages. However the greatest benefit was the 
waters weight, inside the packaging, that assisted the punching. By its mass it held the 
paper in the package flat while punching. 
 
Everything on the machine where constructed from the ground, both the mechanics and 
the electronics. The project has resulted in a complete and fully functional machine that 
will be used at the inspection division at Tetra Pak. 
 
Tetra Pak is also interested in building another equivalent machine that their sister 
company Tetra Recart can use. This shows that Tetra Pak is satisfied with the result. 
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1 INLEDNING 

 
1.1 Bakgrund 
Tetra Paks testavdelning provtrycker ett antal förpackningar ur valda serier för att se till 
att deras produkter uppfyller de krav som Tetra Pak ställer på förpackningarna. 
Provtryckningen, som ofta sker på serier upp till hundra förpackningar åt gången, utförs 
på en syrgasbarriärmaskin. För att förpackningarna skall kunna fästas upp i 
syrgasbarriärmaskinen och därigenom provtryckas krävs det att det är ett hål i dem, det 
hålet görs för tillfället för hand. 
 
Tetra Pak har därför önskat en maskin som kan underlätta håltagningen i 
förpackningarna som skall provtryckas. 
 
 
1.1.1 Nuvarande håltagningsmetoder 
Nu gör Tetra Paks testavdelning alla hål i förpackningar för hand. En anställd ritar efter 
en mall på förpackningen, som visas i bild 1, sedan skärs ett hål ut med en skalpell efter 
mallen. Efter det så läggs förpackningen uppochner i en vask för att tömmas på vatten, 
slutligen skall fliken som blev över från hålet fiskas upp med en pincett och 
förpackningen läggas på tork under ett till två dygn.  
 
Nackdelen med den håltagningsmetoden är att den tar lång tid och att det kräver en 
anställd under hela processen. 
 

 
Bild1. Mall, skalpell och förpackning. 
 
Tetra Paks systerföretag, Tetra Recart AB, har tagit fram en maskin för att underlätta 
håltagningen av förpackningar. Maskinen som visas i bild 2 fungerar genom att en 
anställd placerar en förpackning i maskinen och sedan gör hål i förpackningen genom 
att dra i en spak. Efter håltagningen läggs förpackningen uppochner i en vask för att 
tömma den på vatten. Den anställde måste sedan också pilla bort förpackningens flik 
ifrån maskinens kniv innan nästa förpackning påbörjas. 
 



Mek Stans 07 
 

 
- 2 - 

Nackdelen med den här håltagningsmetoden är att den kräver en anställd under hela 
processen och att den bara fungerar på en typ av förpackning. Hålen blev heller inte lika 
bra som de manuellt gjorda hålen, dock så var de godkända för provtryckning. 
 

 
Bild2. Tetra Recart AB’s gamla maskin. 
 
 
1.2 Problemformulering 
Maskinen skall tas fram för att spara tid för de anställda på Tetra Paks testavdelning. 
Det skall den göra genom att automatisera hålstansningen så mycket som möjligt. Vid 
utveckling av maskinen är det framförallt följande problem som skall lösas. 
 
Maskinen skall klara av förpackningar med väldigt varierande storlekar och former. 
Förpackningarnas storlekar kan variera från 50x37x80mm hela vägen upp till 
100x100x220mm. Formerna på förpackningarna kan variera från vanliga rektangulära 
till åttakantiga och tubformade förpackningar. Maskinen bör klara alla tidigare nämnda 
förpackningar med så lite eller inga modifieringar alls på maskinen.  
 
När håltagning av en förpackning görs så kvarstår det en flik av hålets storlek, den 
fliken skall helst tas hand om. Om fliken hamnar i förpackningen så måste den tas bort 
av en anställd så att den inte förstör provtryckningsresultatet. Det medför att en anställd 
måste lägga ner tid på att plocka ut fliken med en pincett. Om fliken sitter fast i kniven 
kommer det med stor sannolikhet att bli fel på de efterföljande håltagningarna. 
 
Förpackningarna som skall stansas innehåller vatten som måste tömmas innan de kan 
provtryckas. Om inte maskinen kan tömma förpackningarna automatiskt så blir en 
anställd tvungen att göra det för hand, vilket tar tid. Det är därför en fördel om 
maskinen kan göra det automatiskt. 
 
Maskinen kommer att användas av flera olika anställda. Det är därför viktigt att 
maskinen är så enkel att använda som möjligt. Helst skall det bara vara att placera 
förpackningar i maskinen och trycka på en startknapp. Maskinen skall helst vara fri från 
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regler såsom att förpackningar skall läggas i viss ordning eller att olika inställningar 
skall göras för olika slags förpackningar. 
 
1.3 Målsättning 
Tetra Paks krav på maskinen är att den skall kunna göra hål i förpackningar på ett 
snabbare eller mer automatiskt sätt än tidigare. Alltså att det antingen skall gå snabbare 
för den anställda att göra hål i förpackningarna eller att den anställde skall kunna göra 
annat samtidigt som maskinen sköter håltagningen. Tetra Pak ville också att maskinen 
skulle vara mer flexibel än den maskin som Tetra Paks systerföretag Tetra Recart AB 
hade tagit fram.  
 

 
Bild3. Tetra Paks olika slags förpackningar; överst: Tetra Brik, vänster: Tetra Prisma, 
höger: Tetra Wedge och underst: Tetra Classic. 
 
Maskinen skall klara av följande format på förpackningarna: 

• Rektangulära förpackningar (Tetra Brik m.fl.) av storlek mellan 100x100x220 
mm till 50x37x80mm. 

• Åttakantiga förpackningar (Tetra Prisma), med måtten 48x48x125 mm. 
• Tubformade förpackningar (Tetra Wedge), med måtten 40x84x145 mm. 

 
Tetra Pak hade också önskemål om att stansen skulle ha följande egenskaper: 

• Klara av Tetraeder formade förpackningar (Tetra Classic) då dessa ligger 
innanför tillåten storlek. 

• Automatisk tömning av vatten från förpackningarna. 
• Automatisk borttagning av fliken från förpackningarna. 
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2 METOD 
 
2.1 Utredning håltagningsmetod 
Som en del av examensarbetet utfördes en utredning av lämpligast håltagningsmetod, 
dels med hjälp av personal från Tetra Pak och dels genom undersökning på Internet och 
biblioteket. Under utredningen framkom följande håltagningsmetoder som intressanta 
att titta vidare på: 
 

• Skärning med kniv 
• Skärning med vatten 
• Skärning med laser 

 
2.1.1 Skärning med kniv 
Vid skärning med kniv är det lämpligt att använda fyra knivblad som fästes i en 
rektangel motsvarande hålets storlek. Sedan stämplas ett hål ut från förpackningarna 
med en linjär rörelse. 
 
Resultatet av håltagningen med knivar beror bland annat på två parametrar som är lätta 
att styra över nämligen hastighet och tryck. Om den linjära rörelsen utförs av en 
tryckluftskolv så kan trycket styras med en tryckregulator och hastigheten med en 
strypventil. 
 
Fördelarna med att använda knivblad som håltagningsmetod är att det är en väldigt 
enkel lösning, det enda som krävs är en fästanordning för knivbladen och en linjär 
rörelse. Eftersom det enbart krävs knivblad, fästanordning och en linjär rörelse så blir 
lösningen relativt billig. Dessutom använder Tetra Recart AB knivar i sin maskin. Det 
innebär att de knivbladen kan användas även till denna maskin vilket medför att ingen 
egen utveckling av knivblad är nödvändig. 
 
En nackdel med att använda knivar som håltagningsmetod är att knivarna slits 
mekaniskt och kommer därför att behöva bytas ut med jämna mellanrum. Det medför 
att maskinen måste konstrueras så att knivarna enkelt kan bytas. En annan nackdel är att 
det är lätt att fliken som blir över från hålet fastnar mellan knivbladen. Den måste då tas 
bort, antingen automatiskt eller manuellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mek Stans 07 
 

 
- 5 - 

2.1.2 Skärning med vatten 

 
 Bild4. Förenklad modell av en vattenskärare. 
 
En enkel vattenskärare består av en vattentank, en pump, en ackumulatortank, ett 
reglersystem och ett munstycke. Vattentanken används för att se till att system alltid har 
vatten medan pumpen ser till att bygga upp trycket i systemet. Ackumulatortanken är 
till för att ha ett stabilt tryck i systemet och reglersystemet används för att reglera 
trycket på systemet. Trycket i ett system varierar vanligtvis mellan 400MPa och 
1400MPa [1]. Slutligen behövs ett munstycke för att göra om vattnet som kommer in 
under högt tryck till en tunn stråle, normalt mellan 0.5 till 1.5 mm bred [2]. 
Vattenstrålen kommer upp i hastigheter på ca 900m/s 
 
Med vattenskärning kan man skära i de flesta material, bland annat plast, tyg, gummi, 
trä, papper ,wellpapp, matvaror, läder, isolerings material, tegelsten och de flesta sorters 
metall. För tjockare metaller, upp till 300 mm  används slipmedel för att effektivisera 
skärningen enligt bild 4. Slipmedlet, oftast granatsand matas in i munstycket från sidan 
och blandas med vattnet som kommer ovanifrån. Med slipmedlet kan materialet blästras 
bort och skärningen går snabbare. 
 
Vattenskärning lämpar sig inte till projektet då det är en väldigt dyr teknik att använda 
och köpa in. Ett annat problem som uppstår med vattenskärning är att det finns en risk 
att strålen skär igenom förpackningens båda sidor. Det i sin tur förstör 
provtryckningsresultatet. En fördel med vattenskärningstekniken är enkelheten då man 
skall ändra hålstorlek. Istället för att byta kniv kan skärstorleken ändras 
mjukvarumässigt. 
 
Fördelar och nackdelar med vattenskärnings tekniken [1][2]. 
Fördelar: 

• Man kan börja skära var man vill, behöver inte ha några förborrade hål. 
• Lämplig för värmekänsliga material då ingen värme produceras. 
• Materialet viker sig inte, passar bra för mjuka material. 
• Miljövänlig. 
• Med vattenskärning slipper man oftast efterbearbetning med materialet som 

annars ofta uppstår med de andra skärmetoderna. 
• Noggrannheten försämras ej i samma takt som för de andra skärmetoderna då 

godstjockleken ökar. 
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Nackdelar: 
• Inte lika snabb som laserskärare. 
• Väldigt dyr teknik. 

 
 
2.1.3 Skärning med laser 
Vid skärning med laser används infraröd energi från en laser. Lasern skär genom att den 
hettar upp materialet till en temperatur vilken medför att detsamma smälter eller 
förångas. Lasern ger ett mycket smalt snitt i materialet utan att lämna något damm.  
 
I detta projekt skulle det med stor fördel gå använda laser då denna skulle kunna styras i 
x- och y-led och på så sätt skära ut ett rektangulärt hål [3]. Även skäravståndet går 
anpassa med mycket stor noggrannhet, likt en brännpunkt fokuserad med optik. 
Nackdelarna är att denna skärmetod kräver en relativt stor, komplicerad och väldigt dyr 
utrustning.  
 
Laserskärningstekniken baseras på att en Laser kristall belyses med ett starkt ljus [4]. 
Laserkristallen i sin tur skickar ut infraröd energi vilken styrs med speglar mot en lins. 
Linsen i sin tur fokuserar ljuset och skapar en brännpunkt. Denna brännpunkt kan styras 
med hjälp av antingen rörlig optik eller genom att flytta hela laserenheten. På så sätt kan 
valt mönster skäras ut t.ex. i ett pappersmaterial. Delarna i en laserenhet beskrivs i bild 
5. 
 
Efter kontakt med Marwell Laser Systems AB [5], nordiska distributörer för industriella 
lasersystem och tillämpningar, beslutades att utesluta detta skäralternativ. Priset på 
utrustning för skärning i förpackningar kommer ej under 100 000kr. Detta överskrider 
den budget vilken är avsatt för projektet.  
 

 
Bild5. Enkel beskrivning av delarna i en laserskärnigsenhet. 
 
2.1.4 Slutsats 
Utredningen av håltagningsmetoder kom fram till att den enda metod som var lämplig 
för examensarbetet var stansning med kniv. Anledningen till det är framförallt att de 
övriga två metoderna är alldeles för dyra och avancerade för den enkla funktion som de 
skulle användas för i stansen. 
 
En annan avgörande faktor är att Tetra Recart AB använde knivar i sin maskin och det 
kan därför ses som bevis för att stansning med kniv är en fullgod metod för uppgiften.  
 
 
 
2.2 Utredning av drivsystem 
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Under utredning av vilken metod som skulle användas för att driva de linjära och 
roterande rörelserna i maskinen undersöktes framförallt följande tre metoder [6]: 

• Elektriska motorer och växellådor 
• Pneumatik 
• Hydralik  

 
 
2.2.1 Elektriska motorer och växellådor 
Det finns väldigt många olika slags elektriska motorer [7]. I denna applikation skall 
motorer med roterande verkan främst användas för drivning av rullband. Detta medför 
krav på högt vridmoment och låg hastighet. Det kan uppnås genom att använda någon 
form av växellåda eller alternativt drivning från stegmotorer. 
 
Vanligt i industriapplikationer där dessa skall driva rullband är det att använda någon 
form av 3-fas motor, bland annat på grund av högt vridmoment. I det aktuella projektet 
räcker det dock med en mindre motor ex. en stegmotor eller en mindre DC-motor. Det 
valdes att titta närmare på de olika alternativen och deras för- och nackdelar  
kontrollerades. 
 
Även utrustning för att styra linjära rörelser jämförs. Linjära rörelser användas till bl.a. 
fasthållningsmekanism, centrering samt knivrörelse.  
 
Likströmsmotorer 
Likströmsmotorer, eller DC-motorer som de också benämns, är den vanligaste 
förekommande motorn. Motorn drivs med likström och riktningen av momentet styrs av 
riktningen på strömmen. Likströmsmotorer drivs genom att ett magnetfält från 
elektromagneter roterar rotorn vilken sitter fast i och driver axeln ut från motorn [8].  
 
Likströmsmotorn kan vara lämplig till roterande rörelse på grund av att den är så enkel 
att styra. Den är också vanligt förekommande och går att hitta i alla styrkor och 
storlekar. DC-motorn har normalt ett hört varvtal vilket ligger mellan 1000-3000 rpm. 
Motorn kan med fördel användas i applikationen i kombination med någon form av 
växellåda för att på så sätt växla till lämpligt varvtal samt att öka vridmomentet på den 
utgående axeln. En ytterliggare fördel är möjligheten att använda en motor som drivs av 
samma spänning som andra komponenter i maskinen, exempelvis 24VDC som 
magnetventiler. 
  
 
Stegmotorer 
Stegmotorn är lämplig att använda där man måste ha exakt koll på hur långt motorn rört 
sig [9]. Nackdelen med en stegmotor är att den kräver ett speciellt styrkort för att 
fungera. Styrkortet styr hur de olika lindningarna i motorn magnetiseras och på så sätt 
styr axeln. Fördelarna med en stegmotor är att den kan varvtalsstyras till ett lämpligt 
varvtal med tillräckligt vridmoment direkt.  
 
Eftersom det skall användas sensorer för positionering i stansen så krävs aldrig några 
exakta avstånd. Ett relativt högt vridmoment kommer att behövas för att driva 
rullbanden, det medför en stor drivström till motorerna vilket i sin tur medför avancerad 
och dyr elektronik till drivkortet. Stegmotorer ansågs därför inte lämpligt att använda i 
aktuellt projekt. 
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Växelströmsmotorer 
Då vatten kommer att förekomma i maskinen och det inte kan garanteras att vattenstänk 
inte träffar motorer och andra elektronikkomponenter beslutades att helt undvika all 
form av starkström båda växelspänning och trefas. Dessutom kommer det ej behövas 
den kraft som en starkströmsmotor kan leverera i förhållande till exempelvis en 12VDC 
eller 24VDC motor. 
 
 
 
Snäckväxel 
En Snäckväxel är en relativt enkel konstruktion bestående av två kugghjul. På den 
ingående axeln (från drivenhet) sitter ett kugghjul i form av en skruv, vilken kallas 
snäcka eller snäckskruv. Denna driver i sin tur ett annat kugghjul på den utgående axeln 
vilket sitter vinkelrät monterat i förhållande till den förstnämnda axeln. Växellåddans 
uppbyggnad och princip kan ses i bild 6. 

 
Bild6. Genomskärningsbild över en snäckväxel. 
 
En egenskap hos snäckväxeln är att det enbart går vrida den utgående axeln genom att 
vrida den ingående axeln. Detta medför att axeln från en växellådan som är monterad på 
en motor enbart kan vridas då motorn snurrar. Då motorn står still är konstruktionen 
låst. Snäckväxeln ger en ganska hög utväxling då kugghjulet på utgående axel flyttas 
endast en kugg per varv snäckan roterar. Snäckväxlar är lämpliga vid stora krafter men 
har relativt dålig verkningsgrad [10][11]. 
 
 
Planetväxel 
En Planetväxel är uppbyggd av ett flertal olika kugghjul och kan konstrueras lite olika 
beroende på vilka kugghjul som monteras fritt eller låses fast.. Delarna som en 
planetväxel består av är: 

• Solhjul: Kugghjulet som sitter i mitten på bild 7. 
• Planetbärare: Hållaren till de kugghjul som sitter mellan solhjulet och ringhjulet 

planethjulen, minst ett hjul oftast tre eller fyra. 
• Ringhjul: Det stora yttersta hjulet, oftast fixerat i chassiet till växellådan.  
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Bild7. Uppbyggnad av Planetväxel. 
 
Den centrala axeln motsvarar den ingående axeln från motorn. Den utgående axeln sitter 
ihop med planetbäraren. Det stora ringhjulet är fäst i chassiet till växellådan. Då 
solhjulet roterar överförs momentet till planethjulen vilka fäster mot ringhjulet. På så 
sätt roterar den utgående axeln med ett lägre varvtal än den ingående axeln. 
 
Planetväxlar kan ej göras lika tåliga som snäckväxlar i motsvarande storlek, dock har 
planetväxeln en högre verkningsgrad. Därav lämpar sig planetväxlar mer i 
konstruktioner där en så liten motor som möjligt skall prioriteras samtidigt som det är 
viktigt att få ut så mycket kraft som möjligt. 
 
 
Linjärmotorer 
Det finns ett antal sätt att få linjära rörelser ur motorer. Ett av dessa är att sätta en 
gängad axel på en stegmotor, stegmotorn ansluts sedan till en fast mutter vilket medför 
att stegmotorn och axeln går fram och tillbaka genom den fasta muttern. Se bild 8 för 
exempel på hur det kan se ut. Fördelen med en sådan konstruktion är att man kan styra 
väldigt exakt hur långt ut man har fört axeln. Det går också att använda konstruktionen 
tillsammans med en likströmsmotor, dock förloras då möjligheten att styra exakt hur 
långt axeln har rört sig utan hjälp av sensorer eller liknande. 
 

 
Bild8. Linjär rörelse genom att en gängad axel rör sig genom en fast mutter.  
 
Ett annat sätt att få en linjär rörelse är att använda en linjär växellåda, enligt bild 9. Då 
ansluts en motor till en växellåda som omvandlar den roterande rörelsen till en linjär 
sådan. Nackdelen är att den linjära växellådan tar upp relativt stor plats. 
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Bild9. Linjär växellåda kopplad till motor. 
 
Ett tredje sätt att få en linjär rörelse är att använda en linjärmotor. Linjärmotorn fungerar 
på samma sätt som en vanlig likströmsmotor men istället för att utföra en roterande 
rörelse med elektromagnetismen så utförs en linjär rörelse. Det utförs genom att en 
permanentmagnet på axeln flyttas linjärt genom att skifta magnetismen på statorerna. 
Funktionen beskrivs enligt bild 10. 
 

 
Bild10. Linjärmotor. 
 
 
2.2.2 Pneumatik 
Ett pneumatiskt system är ett system som använder gaser, vanligast är att använda luft, 
för att driva komponenter som kolvar och motorer [12]. I systemet pumpas en gas, 
hädanefter luft, in i en tank för att uppnå ett högt tryck. Sedan regleras trycket i en eller 
flera tryckregulatorer innan luften leds vidare till magnetventiler som kan stoppa eller 
släppa igenom tryckluften. Magnetventilerna styrs med hjälp av en elektrisk spänning, 
vanligen 24V. Efter magnetventilerna kopplas tryckluftskomponenter som kolvar och 
motorer in. 
 
Fördelarna med ett pneumatiskt system är att det är väldigt enkelt att justera trycket i 
systemet. Det görs med en enkel tryckregulator som fästes mellan tryckluften och 
tryckluftskomponenten. Även flödet på tryckluften, vilket innebär hastighet på 
tryckluftkomponenten, är lätt att justera. Det görs med hjälp av en flödesregulator som 
fästes innan tryckluftskomponenten.  
 
Nackdelarna med ett pneumatiskt system är att det krävs tryckluft för att driva det. Det 
innebär att det krävs minst en kompressor och en tank. I det aktuella fallet finns redan 
tryckluft framdraget i Tetra Paks lokaler. Att tillverka egen tryckluftförsörjning till 
projektet är därför inte nödvändigt.  
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2.2.3 Hydraulik 
Hydrauliska system fungerar på ungefär samma sätt som pneumatiska system men 
istället för gas som medium används en vätska, vanligtvis hydraulolja. Fördelarna med 
hydrauliska system är att det är ett väldigt energisnålt sätt att fördela energi. Det går 
också att få ut väldigt stora krafter ur ett hydrauliskt system. 
 
Nackdelarna med ett hydrauliska system är att det krävs en hel del kringutrustning som 
tankar och pumpar som man slipper när man kör ett pneumatiskt system i en lokal med 
fast tryckluft.  
 
Eftersom det aktuella projektet inte behöver vara speciellt energisnålt eller utnyttja de 
stora krafterna som kan fås ut ur ett hydrauliskt system så bedömdes hydrauliska system 
vara alldeles för omständliga för projektet. 
 
 
2.2.4 Slutsats 
 
Ett par viktiga punkter i en jämförelse [13] av drivsystem: 
 

 Elektriska 
motorer 

Hydraulik Pneumatik 

Energi lagring Begränsad 
(Batterier) 

Begränsad 
(Ackumulator) 

Bra (Tank) 

Energi kostnad Lägst Medium Högst 
Roterande rörelser AC & DC motorer. 

DC motorer är 
enkla att 
kontrollera. AC 
motorer är billiga. 

Låga hastigheter. 
Bra kontroll.  

Mycket varierande 
hastigheter.  

Linjära rörelser Korta rörelser med 
spolar. Annars 
genom mekanik. 

Cylindrar. Väldigt 
hög kraft 

Cylindrar. Medium 
hög kraft. 

Övrigt Fara från stötar Läckage kan vara 
farligt. Brandfarligt. 

Högljutt. 

 
Utredningen av drivsystem kom fram till att pneumatiska kolvar var det bästa för linjära 
rörelser. Fördelen med pneumatiska kolvar är att de är enkla att justera tryck och 
hastighet på, något som är viktigt för flera av momenten i stansningen. Pneumatik är 
också vanligt på Tetra Pak och därför kan kunskap inhämtas därifrån. Tetra Pak har 
också ett avtal med Festo, ett företag som tillverkar tryckluftsutrustning. Tetra Pak kan 
därför köpa tryckluftsutrustning till fördelaktiga priser därifrån. 
 
För de roterande rörelserna valdes likströmsmotorer på grund av att de är så enkla att 
använda. Det räcker med ström till motorn för att den skall drivas. Tillsammans med en 
snäckväxel blir vridmomentet från motorerna tillräckligt för att driva rullbanden. 
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2.3 Utredning av maskindesign 
Nedan följer ett antal olika modeller av designlösningar/idéer för en stans vilken skall 
uppfylla kraven från Tetra Pak enligt målsättning se kap 1.4. 
 
2.3.1 Stansning 
All tidigare håltagning som Tetra Paks testavdelning har gjort, manuellt och med Tetra 
Recart AB’s stans, är gjord ovanifrån. När det gäller manuell håltagning så är det nästan 
ett krav att håltagningen görs ovanifrån för den anställdes skull. 
 
När det gäller maskinell håltagning som i det aktuella projektet finns det mycket att 
vinna på att stansa underifrån. Fördelarna med det är bland annat att förpackningen som 
skall stansas blir mycket stabilare när vätskans tyngd trycker mot den delen av 
förpackningen som skall tas hål i, man undviker då i viss mån de fula hål som blir med 
Tetra Recart AB’s stans. En annan fördel är att man på grund av vätskans tyngd slipper 
få fliken från hålet in i förpackningen samt att vätskan från förpackningen töms ut. 
 
En nackdel med att stansa underifrån är att det kommer att hamna vatten på kniven och 
tillhörande utrustning, vilket innebär att man måste undvika elektronik och ämnen som 
kan rosta på och kring kniven. 
 
Tester med Tetra Recart AB’s stans, då denna vändes upp och ned, visade att detta 
fungerade mycket bra. Förpackningarna buktades ej lika mycket som vid stansning 
ovanifrån. Alla förslag framtagna bygger därför på en princip med fasthållning 
ovanifrån samt stansning underifrån. 
 
2.3.2 Halvautomatisk design med roterande bottenplatta 
Designförslaget bygger på principen av en halvautomatisk stans med en roterande 
bottenplatta med plats för två av Tetra Pak förpackningar åt gången.  
 
Konstruktionen består av en bottenplatta som går att vrida 180° med två 
förpackningshållare. Utöver detta en fast station med pneumatisk utrustning för 
fasthållning samt stansning. Se bild 11 och 12 för detaljerad information. 
 
En av de två förpackningshållarna kommer alltid att befinna sig utanför stansen för att 
operatören enkelt skall kunna ta ut en stansad förpackning samt sätta in en ny i 
maskinen. Då en ny förpackning satts i maskinen skall användaren trycka på en knapp 
så att bottenplattan vrids 180° och den stansade förpackningen kommer fram ur stansen 
och kan bytas av användaren mot en ostansad förpackning. 
 
De förpackningar vilka har formen av en Tetraed eller en ”tub” kläms fast, i den platta 
fliken som sitter längst fram på förpackningen, av en gripklo. Övriga förpackningar som 
saknar denna platta flik hålls fast/centreras enbart av de två cylindrarna i sidled. 
 
Då förpackningen befinner sig i stansen hålls denna fast av en platta ovanifrån och 
stansas underifrån.  
 



Mek Stans 07 
 

 
- 13 - 

 
Bild11. Stansen i utförande med rund bottenplatta sedd ovanifrån. 
 

 
Bild12. Stansen sedd snett underifrån. 
 
 
Samma princip går även lösa med en skjutbar rektangulär bottenplatta, vilket visas i bild 
13, för att komma ifrån den roterande rörelsen som principen ovan innefattar.  
 
Bottenplattan här bygger på samma princip, dock med förpackningshållarna placerade 
parallellt istället för spegelvänt mot varandra. Se bild 13. 
 

 
Bild13. Designförslag med skjutbar bottenplatta. 
 
Fördelarna med denna design är enkelheten med enbart fem kolvrörelser; två för 
fasthållning, en för topplattan, en för stansningen och en för den skjutande rörelsen till 
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bottenplattan. Alltså en relativt enkel konstruktion med ett minimalt antal 
delar/felkällor.  
 
 
2.3.3 Helautomatisk design med rullband 
En design med rullband ger större möjlighet till en helautomatisk lösning.  
 
Idén bygger på principen att ett eller flera rullband matar fram förpackningarna en och 
en. Förpackningen matas fram till en mekanisk centreringsutrustning som centrerar 
förpackningen över stansen. 
 
Designen kan utnyttjas på en rad olika modeller av maskinen. Förpackningarna kan 
förflyttas i längdriktning eller i tvärriktning. Används flera rullband som i bild 14 så går 
det att separera förpackningarna med automatik, det är då inte nödvändigt att lämna 
utrymme mellan förpackningarna. Det medför mindre risk för fel och att fler 
förpackningar kan placeras på samma rullband. 
 

 
Bild14. Skiss över lösning med två rullband. 
 
För att kunna konstruera en maskin med enbart ett rullband samt stansning underifrån 
krävs ett öppet glapp i rullbandet för genomföring av stansmekanismen vilket visas i 
bild 15. 
 

 
Bild15. Skiss vilken visar glappet i rullbandet där kniven ryms. 
 
Två rullband med stansning underifrån innebär att det andra rullbandet måste vara 
utformat på samma sätt som beskrevs ovan. 
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2.3.4 Slutgiltigt vald designmodell 
Designmodellen som slutligen valdes är en helautomatisk konstruktion med två rullband 
och stansning underifrån. En 3D design som visas i bild 16 togs fram för att underlätta 
byggandet.  
 

 
Bild16. 3D bild över tänkt design på färdig produkt. 
 
Principen med den valda designen bygger på en konstruktion med två rullband, 
rullband1 och rullband2, där det andra rullbandet är delat för att ge plats åt stansningen. 
Längs rullbanden förflyttas de ostansade förpackningar i sidled, vid övergång mellan 
rullband1 och rullband2 känner en sensor av förpackningen och stoppa rullband1. På så 
sätt separeras förpackningarna då endast en av dessa fortsätter längs rullband2. 
Rullband2 i sig består av två parallella rullband vilka är monterade med en glipa där 
kniven, vilken är avsedd att stansa förpackningarna underifrån, skall kunna rymmas 
mellan. 
 
Då förpackningen befinner sig i mitten av maskinhuset enligt bild 16 känner en andra 
sensor av förpackningen och stannar rullband2. I detta skede centreras förpackningen 
med hjälp av en pneumatiskt driven centreringsanordning där två armar rör sig parallellt 
framåt. Denna rörelsen justerar förpackningen så att den ligger centrerat i längdriktning 
med kniven. 
 
För att förpackningarna skall placeras rätt i längdriktning används en pneumatisk kolv 
vilken skjuter förpackningen mellan centreringsanordning armar fram till ett stopp i 
framkant. Efter att förpackningen har centrerats och skjutits fram till kanten på 
maskinen används två hållfastningsanordningar för att hålla fast förpackningen. En 
fasthållning sker genom att en platta pressas mot ovansidan av förpackningen. Den 
andra hållfastningen är en anordning som nyper fast den platta fliken längst fram på 
förpackningar av tetraedform. Båda dessa rörelserna sker med pneumatiskt drivna 
kolvar. 
 
Nästkommande steg i processen är stansningen. Kniven som skall stansa hål i 
förpackningarna sitter monterad i ett specialbyggt fäste ovanpå en pneumatisk driven 
kolv. Kniven pressas upp i förpackningen av tryckluftskolven och formar ett 
rektangulärt hål med mått och position specificerade av Tetra Pak. 
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2.4 Utredning av maskinstyrning 
Under utredningen av lämplig styrning av maskinen var det framförallt två metoder som 
framstod som intressanta; ett färdigbyggt PLC system och ett egendesignat styrkort som 
var styrt med en mikroprocessor.  
 
2.4.1 PLC system 
PLC står för Programmable Logic Controller och är, enkelt beskrivet, ett 
programmerbart styrsystem. PLC system kan se ut på många olika sätt men i det 
aktuella projektet var det framförallt ett färdigbyggt system som bara behövdes anslutas 
till ett vägguttag, alltså ett system där inga elinstallationer på starkströmsidan krävdes. 
Gemensamt för alla PLC system är att de förutom den programmerbara processor också 
har ett antal in- och utgångar. In- och utgångarna kan vara båda analoga och digitala. 
 
Fördelarna med PLC system är att det finns system som går på 24V och därför fungerar 
direkt med magnetventilerna till tryckluftsystemet. PLC system är också lämpliga vid 
framtida utbyggnad av maskinen eftersom det är ett välkänt system inom industrin.  
 
Nackdelarna med ett PLC system är den höga kostnaden då man bortser från 
utvecklingskostnaderna.  
 
2.4.2 Egendesignat styrkort 
Ett egendesignat styrkort innebär att en mikroprocessor används istället för ett PLC 
system. Till mikroprocessorn kopplas diverse elektronik för att skydda processorn mot 
de höga spänningarna och strömmarna som används för att driva magnetventiler och 
motorer. Det används också elektronik på ingångarna till mikroprocessorn från sensorer 
och knappar. 
 
Det egendesignade styrkortets fördelar är att kostnaden kan hållas låg på grund av att 
elektronikkomponenter är billiga. Nackdelarna med ett egendesignat styrkort är att det 
kräver lite längre utvecklingstid. Det är heller inte lika lätt att vidareutveckla som ett 
PLC system. 
 
2.4.3 Slutsats 
Eftersom projektet låg på en fast budget ansågs det egendesignade styrkortet lämpligt.  
Det ansågs inte heller troligt med framtida utbyggnad på maskinen. Dessutom var 
utvecklingsteamets kunskapsnivå högre för ett egendesignat system än för ett PLC 
system.  
 
2.4.4 Val av mikroprocessor 
Vid val av mikroprocessorn togs en lista med krav fram: 

• Minst 20 IO-portar; 6 ingångar, 12 utgångar och 2 extra. 
• Minst 16k minne till programmet. 
• Minst två timers som kan ge avbrott. 
• Mikroprocessorn ska gå att programmera i programmeringsspråket c. 
• Elektroniken för att programmera mikroprocessorn skall vara billig. 
• Mikroprocessorn skall gå att programmera direkt från styrkortet. 

 
Efter att ha granskat utbudet på mikroprocessormarknaden föll valet på Microchips PIC-
processorer. Detta eftersom det finns billiga PIC-processorer som uppfyller de tre första 
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kraven. Dessutom finns det c-kompilatorer och programmerare för PIC-processorer att 
låna gratis på högskolan. Microchip har också en teknik kallad ICSP som innebär att 
PIC-processorn kan programmeras direkt på styrkortet. 
 
Efter vidare undersökning på nätet [14] framkom PIC-processorn PIC18F452 som 
lämplig. PIC18F452 är en 40 pinnars processor med DIL-kapsel. Processorn har 31 IO-
portar, 32k minne och 4 timers.  
 
 
2.4.5 Elektronikdesign 
Till projektet valdes ett egendesignat styrkort. Styrkortet ska styras av en 
mikroprocessor som är kopplad genom elektroniska förstärkare och skyddselektronik 
till de in- och utgångar som maskinen krävde. Strömmen till kortet ska levereras av två 
transformatorer, en för 24V som driver magnetventiler och motorer och en för 5V som 
driver knappar, sensorer, mikroprocessorn m.m.  
 
Det skulle också finnas en kontakt för enkel programmering av mikroprocessorn när 
den fortfarande sitter på kortet. Även lysdioder för varje in- och utgång var önskvärt för 
att underlätta vid felsökning. 
 
Sensorer 
Till stansen skall tre sensorer användas, de skall hålla koll på när förpackningarna når 
vissa moment i håltagningsprocessen. Sensorerna som skall användas skall kunna 
avgöra när en förpackning åker förbi på rullbanden, då behöver de klara av att detektera 
förpackningar på 50-150 mm avstånd. 
 
Det tittades på kapacitiva- och induktiva sensorer och även på sensorer baserade på IR-
ljus. Induktiva sensorer fungerar dock endast på metaller och tillsammans med de 
kapacitiva detekterar de endast föremål på väldigt korta avstånd. De var därför inte 
lämpliga att använda dem i det aktuella projektet. 
 
Sensorer baserade på IR-ljus är uppbyggda av en IR-sändare och en IR-detektor. 
Nackdelen med IR-ljus baserade sensorer är att de i vissa fall kan ta in dagsljus och ljus 
från lampor i rummet och därigenom avge felaktiga signaler. Fenomenet går att 
motverka genom att sensorn kodar IR-ljuset. Det finns sensorer med både sändare och 
mottagare i samma kapsel vilket underlättar vid installation av sensorn.  
 
Det beslutades att använda reflexdetektorn GP2D12 från ELFA vilken uppfyllde kraven 
bra. Sensorn använder sig av triangulering för att mäta avståndet till framförvarande 
föremål. 
 
2.5 Programmering av maskinen 
 
2.5.1 Verktyg 
För att programmera PIC-processorn användes programmet MPLAB IDE v7.50 [15] 
som är en gratis utvecklingsmiljö ifrån Microchip. MPLAB har endast inbyggd support 
för assembler språket, därför användes också en c-kompilator från CCS [16] som ligger 
som en del av utvecklingsmiljön MPLAB. 
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För kommunikationen med PIC-processorn användes en programmerare från OLIMEX; 
PIC-ICD2 [17]. Programmeraren är en kopia av Microchips MPLAB-ICD2 vilken är en 
programmerare med inbyggd debugger. 
 
 
2.5.2 Kravspecifikation 
Inför programmeringen skrevs en kravspecifikation för koden vilken skulle användas 
för att underlätta kodningen och för att få mer struktur i koden, men även för att 
underlätta felsökning.  
 
Kravspecifikationen kan också användas om andra versioner av maskinen ska tillverkas 
där styrningen sker med annan processor än en PIC-processor. 
 
Kravspecifikationen hittas i bilaga A. 
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3 RESULTAT 
 
3.1 Konstruktion 
 
3.1.1 Ramen 
Ramen har baserats på Aluminiumprofiler från Item (art. grupp: M5) och utgör en 
mycket stabil och självbärande konstruktion som visas i bild 17. Ramen skall hålla 
samtliga komponenter såsom; rullband, motorer, sensorer, elektronik, pneumatik m.m. 
 
Tillbehör till aluminiumprofilerna är specialanpassade fästelement med vilka profilerna 
kan byggas ihop på ett flertal olika sätt med mycket stabilt och hållbart resultat. Detta 
medför också möjligheten att bygga en ram vilken senare kan byggas ut och utvecklas 
efter hand på enkelt sätt.  
 

 
Bild17. Ramen i grundutförande med fåtal komponenter monterade. 
 
 
3.1.2 Rullbandskonstruktion 
Enligt designmodell valdes en konstruktion med två rullband enligt bild 18. Ett första 
band, rullband1, med en bredd av 250mm. Detta band övergår i ett andra band, 
rullband2, som består av två band där det ena har en bredd på 50mm och det andra 
150mm. Mellan de två banden som utgör rullband2 finns en glipa i mitten vilken kniven 
skall kunna placeras mellan. 
 

 
Bild18. Skiss över rullbandens uppbyggnad och delar. 
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Som leverantör av rullband valdes Habasit, vilka tillverkar Modulband i plast som kan 
byggas ihop efter önskemål om längd och bredd. Rullbanden som valdes till detta 
projekt heter M1233 Flush Grid. Se bilaga C för datablad. 
 
M1233 är ett modulband som möjliggör en relativt snäv övergång från ett rullband till 
ett annat. Det har även egenskapen att vara anpassat för vattenavrinning då det är till 
70% öppet. 
 
Habasit tillverkar även passande kugghjul för drivning av rullbanden. Kugghjulen vilka, 
valts till projektet, är anpassade för att monteras på 20mm axel med 6mm’s kil. Axlarna 
har specialtillverkats med avseende på lämplig design av rullbanden. 
 
3.1.3 Anpassning av ramen 
För att ramen skall kunna bära rullbanden krävdes viss vidareutveckling. Fler stag 
mellan de två långsidorna fick läggas till. Därutöver användes två Nosebars från 
rullbandstillverkaren, Habasit. Dessa används för att möjliggöra en så snäv övergång 
mellan rullbanden som möjligt. 
 
För att få rullbanden att ligga plant och glida med minimal friktion placerades 
glidskenor, även de från Habasit, ut i längdriktning med rullbanden som kan ses på bild 
19. 
 

 
Bild19. Glidskenor och Nosebars monterade i ramen som grund för rullbanden. 
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3.1.4 Rullbandsaxlar 
Axlar, som syns i bild 20, till rullbanden har tillverkats av 20mm axelstål. Det har 
tillverkats två axlar per rullband. Dessa är anpassade efter respektive rullband samt i 
fallet med rullband2 anpassade för en glipa mellan banden med tillräcklig marginal för 
knivens rörelser. 
 

 
Bild20. Två av axlarna till rullbanden. 
 
Ur axlarna har 3mm djupa, 6mm breda och 35mm långa spår frästs ut där kugghjulen 
skall placeras. I dessa har kilar med måtten 6x6x35mm placerats. Dessa låses fast då 
kugghjulen monteras över dem. För att kugghjulen skall vara fixerade i längdriktning 
med axlarna har C-sprintar pressats genom förborrade hål i axlarna. För att tillåta en 
minimal rörelse har dessa sprintar placerats med en millimeter större avstånd än vad 
kugghjulen är breda. 
 
För att fästa axlarna i ramen har kullager med tillhörande hus i aluminium ifrån Clas 
Ohlson använts (art. nr: 30-4684). 
 
 
3.1.5 Vridmoment samt motorplacering/upphängning 
Se bild17 under kapitel 3.1.2 Rullbandskonstruktion för beteckningar över rullbandens 
olika delar. 
  
Rullbanden består var för sig av två lika axlar samt en Nosebar. Banden skall rotera 
medurs sett framifrån. 
 
Nedan följer uppmätta värden på vridmomentet för rullbanden vid olika 
motorplaceringar. Mätningar har skett med hävarm samt dynamometer. Värden nedan 
visar uträknat vridmoment från dessa tester.  
 
Rullband 1: 
Motorplacering i första axeln: 40 Ncm (skjutande kraft över Nosebar) 
Motorplacering i andra axeln: 60 Ncm (dragande kraft över Nosebar) 
 
Rullband 2: 
Motorplacering i första axeln: 90 Ncm (skjutande kraft över Nosebar) 
Motorplacering i andra axeln:  120 Ncm (dragande kraft över Nosebar) 
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Motorplaceringar med tanke på vridmoment hade naturligt blivit på Axel A1 samt i 
Axel B1. Dock med tanke på lättast placering samt konstruktion valdes att placera 
motorn till rullband1 på Axel A2. 
 
Motorer har valts till 24V DC motorer med tillhörande planetväxel som har en utväxling 
på 150:1. Leverantör av motorer och växellådor blev Aratron. Datablad finns i bilaga B. 
Denna drivpaketslösning levererar ett vridmoment på utgående axel av 590Ncm. 
 
Motor:   DME60B 8HPB 
Växellåda:  8DG150F 
 
Bild 21 visar färdigt resultat med motorer och växellådor monterade i ramen. Motorerna 
med växellåda (drivpaket) har monterats med två bultar vardera i en specialtillverkad 
fästplatta. Drivpaketen har fästs vid plattan med tanke på jämvikt runt det stag från 
ramen som fästplattan har fästs vid. 
 

 
Bild21. Motorplacering, axelövergång samt motorfäste. 
 
Axelövergångar har svarvats ut med övergång från växellådans axel på 10mm axel till 
rullbandets axel på 20mm. Växellådsaxeln har ett kilspår i vilket en stoppskruv låser 
den i axelövergången. Vid anslutning mellan axelövergången och rullbandsaxeln sitter 
två stoppskruvar 180º ifrån varandra vilket tillåter en liten möjlighet till justering och 
inspänning av motorvinkel i förhållande till rullbandsaxel. Detta resulterade i en perfekt 
drivpaketsinstallation med växellådsaxel samt rullbandsaxel helt utan synliga 
vibrationer eller rörelser. 
 
 
3.1.6 Centrering 
För centreringen valdes två pneumatiska kolvar från FESTO art.nr. DSNU-12-200-P-A. 
 
För att centrera förpackningarna över kniven används en specialbyggd anordning som 
består av två armar som rör sig parallellt fram över rullbandet där de går mot varandra 
och centrerar eventuell förpackning. Armarna hänger i länkarmar liknande en sax och 
rör sig alltid parallellt tack vare två kugghjul. Dessa gör att armarna ej kan röra sig olika 
mycket utan alltid ligger lika långt ifrån knivens centrum. 
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Bild22. Centreringsanordningen. 
 
Bild 22 visar centreringsmekanismen och dess olika delar. Där syns även drivningen till 
densamma vilken består av två tryckluftskolvar, en på var arm. På grund av 
anordningens uppbyggnad ändras kraften på armarna i förhållande till hur långt 
kolvarna har skjutits fram. Detta är en fördel då det innebär att kraften blir lägre på de 
små förpackningarna än på de större tåligare förpackningarna. 
 
Alla leder har fått specialtillverkade axlar och försetts med glidlager för minimal 
friktion. Kolvarna som driver centreringsmekanismen har fästs i vinkellänkar från Clas 
Ohlson (art.nr: 30-9355). Dessa ger kolvarna möjlighet att röra sig med minimal friktion 
samt kunna vinklas fritt då kolvarna ej monterats helt horisontellt på grund av platsbrist. 
  
3.1.7 Framskjutning 
För framskjutning bakifrån valdes samma kolv som till centreringen art.nr. DSNU-12-
200-P-A från FESTO. 
 
För att förpackningarna som skall stansas även skall ligga emot maskinens framkant så 
används en pneumatisk kolv för att skjuta fram förpackningarna. Kolven har en 
slaglängd på 200 mm och en kolvdiameter på 12 mm. Kolven är placerad i en hållare 
mitt i centreringsanordningen och lutar lätt nedåt för att ej krocka med plattan som 
håller fast förpackningarna ovanifrån. 
 
Kolven matas med ett tryck på ca 2 Bar vilket medför en skjutande kraft på ca 23 
Newton bakifrån på förpackningarna. 
 
 
3.1.8 Fasthållning av Tetraedformade förpackningar 
För nypfunktionen valdes en pneumatisk kolv art.nr. DFM-12-10-P-A-GF från FESTO. 
 
För de förpackningar som är av tetraedfrom ex. Tetra Wedge Aseptic, se bild 23, skall 
kunna hållas fast används en klämanordning placerad i framkant av rullbandet och 
centrerat i linje med kniven.  
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Bild23. Tetra Wedge Aseptic 
 
Anordningen bygger i grunden på en vridnings fri pneumatisk kolv DFM-12-10-P-A-
GF. Kolven har en slaglängd på 10mm och en diametern på 12mm. Kolven matas med 
ett tryck på sex bar direkt efter huvudregulatorn vilket ger en kraft på ca 70 Newton 
mellan fasthållningsmekanismen och bandet. 
 
I denna öppning, mellan bandet och fasthållningmekanismen, skjuts den platta flik som 
sitter längst upp på förpackningarna in med hjälp av framskjutningsanordningen som 
beskrevs i kapitel 3.1.7. Då förpackningen är i sitt läge längst fram kläms den fast och 
hålls på så sätt nere då kniven senare stansar förpackningen. 
 

 
Bild24. Fasthållningsmekanismen för t.ex. Tetra Wedge Aspectic förpackningar. 
 
 
3.1.9 Nedhållning av förpackningar 
För plattan uppifrån valdes kolven art.nr. DSNU-10-100-P-A samt passande linjärmodul 
art.nr. FEN-8/10-100 från FESTO. 
 
De förpackningar vilka är av rektangulär form använder ej den 
fasthållningsanordningen som beskrivs ovan. För dessa förpackningar används en platta 
som sitter parallellt med, samt ovanför bandet. Förpackningarna hålls fast genom att 
denna platta pressas nedåt mot bandet med hjälp av en tryckluftskolv. 
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Även Tetraed formade förpackningar beskrivna ovan utnyttjar denna fasthållning. Detta  
genom tryck i den bakre kanten där förpackningarna är som högst. De hålls då fast i 
framkant med hjälp av anordningen beskriven ovan och i den bakre kanten med 
nedhållningsanordningen. 
 
3.1.10  Knivhållare med flikbortblåsning 
För att hålla de fyra knivbladen tillverkades en hållare i aluminium. Hållaren har en 
rektangulär form längst upp där knivarna skruvas fast på var sin sida. Knivarna pressas 
uppåt och in i förpackningen underifrån med hjälp av en tryckluftskolv. På Tetra Paks 
befintliga utrustning har kraften som går åt till att stansa hål i en förpackning mätts upp 
med dynamometer samt hävarm. Ifrån mätningarna där räknades en kraft på ca 32 
Newton fram. 
 
Då ett hål har stansats och kniven går tillbaks ur förpackningen följer den rektangulära 
flik som stansats bort med kniven ner. För att få bort denna borrades det hål i hållaren 
mellan knivarna. Dessa hål används för att med tryckluft blåsa bort flikarna. 
Knivhållaren kan ses mellan banden på bild 25.  

 
Bild25. hållare till knivarna. 
 
3.1.11  Plexiglas 
Testförpackningarna som skall stansas innehåller vatten och då paketen stansas 
underifrån kommer vattnet att rinna ut i maskinen. För att ta hand om detta vattnet 
byggdes en tank av plexiglas. För att inte stansningsförloppet skall ta för lång tid 
byggdes tanken vidare ut under hela rullband2 så att paketet kan transporteras bort ifrån 
kniven samtidigt som förpackningen töms. 
 
 
3.2 Pneumatiskkoppling 
Enligt kapitel ”2.2.4 Slutsats” beslöts det att använda pneumatik för flertalet av 
rörelserna i maskinen. Hur detta har organiserats framgår av bilaga D, Pneumatiskt 
kopplingsschema. 
 
Inluft till maskinen går till en huvudregulator där lufttrycket regleras till 6 Bar. Därefter 
går luften vidare till ett specialkonstruerat förgreningsblock. Från förgreningsblocket 
går luften sedan vidare till de olika ventilerna och regulatorerna. 
 
Två olika typer av ventiler har valts. Dels av modellen CPE10-M1BH-5L-M5 vilka kan 
betraktas som ”vanliga” ventiler vilka kräver ett lufttryck på minst 2,5 Bar för att 
fungera. Dessa används till knivrörelsen samt fasthållningen av tetraed förpackningar. 
Ytterligare en ventil av ”vanlig” typ med endast en utgång av modell CPE10-M1BH-
3GL-M5 har använts till flikbortblåsningen. 
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Flikbortblåsningen, samt fastklämningen av Tetraed formade förpackningar är kopplade 
direkt från huvudregulatorn på 6 Bar. Knivkolven är kopplad genom en extra 
tryckregulator vilken regulerar trycket till ca 4,5 Bar. 
 
En andra sorts ventil av modell CPE14-M1BH-5LS-1/8 har använts till framskjutning, 
plattan uppifrån samt centreringen. Dessa har använts då de andra ventilerna ej klara av 
att köras på lägre tryck än 2,5 Bar. Dessa ventiler har två extra ingångar vilka har till 
uppgift att endast driva mekaniken i ventilen. Dessa ingångar är kopplade direkt från 
huvudregulatorn.  
 
Plattan ovanifrån är kopplad genom en tryckregulator vilken reglerar trycket till ca 1,5 
Bar. Framskjutningen lika så kopplad genom en regulator och regleras till ca 2 Bar. 
Även centreringen är kopplad till en regulator på ca 1,7 Bar. 
 
3.3 Styrelektronik 
För styrning av maskinen tillverkades ett eget styrkort. Styrkortet är utrustat med 8 in- 
och 14 utgångar, se ”Bilaga E” för kopplingsschema. Tre ingångar används för 
sensorerna och tre för knappar som används vid interaktion med maskinen. Två av de 
14 utgångarna är utrustade med relän för styrning av 24VDC motorer, 6 utgångar har 
24VDC för styrning av magnetvetiler och tre utgångar används för att styra lysdioder på 
kontrollpanelen. Maskinen har även utrustats med två extra ingångar och tre utgångar 
som kan användas vid eventuell utbyggnad av maskinen. 

 
Bild26. Överblick över elektronikuppkoppling och DC-motorer. 
 
All elektronik kopplades upp på kopplingsplatta för noggrann testning innan slutgiltigt 
kretskort konstruerades. Se bild 26. 
 
3.3.1 Insignaler 
Alla insignaler till PIC-processorn är optiskt skilda från varandra genom en 
optokopplare. Då kretskortet kommer vistas i närheten av vatten kändes detta 
nödvändigt för att kunna skydda styrelektroniken från skada som eventuellt kan 
uppkomma vid fel på sensor och övriga insignaler. Styrkortet är även utrustat med 
lysdioder för att indikera att PIC-processorn får signal från ingångarna, detta för att 
underlätta vid eventuell felsökning.  
 



Mek Stans 07 
 

 
- 27 - 

Insignal sensor 

 
Bild27. Kopplingsschema för insignal från sensorn till PIC-processorn. 
 
Signalen från sensorn är kopplad till ingångssidan på en optokopplare, som i sin tur är 
kopplad till ingången på PIC-processorn, se bild 27. Optokopplaren skiljer på optisk väg 
insignalen från sensorn ifrån PIC-processorn, detta för att skydda processorn vid 
eventuella fel på sensorn. 
 
Enligt datablad [18] levererar sensorn en spänning på mellan 1.65 - 2.60 VDC då 
förpackningar finns inom intervallet 50 - 150 mm ifrån sensorn. Optimal ström genom 
optokopplaren är 20mA[B20]  och en spänning på 1.3VDC. Då sensorn kan leverera en 
spänning på max 2.60 VDC dimensioneras motståndet Rsensor efter det, se uträkning 
nedan. På optokopplarens utsignalsida finns en pull-down resistor på 10kΩ parallellt 
med en lysdiod och en resistor på 110Ω för att begränsa strömmen. Pull-down resistorer 
används för att jorda insignalen till PIC-processorn då ingen signal kommer från 
sensorn. Motståndet i serie med lysdioden används att begränsa strömmen genom 
densamma till maximalt 20mA. 
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Insignal Knapp-/Extra ingång 

 
Bild28. Kopplingsschema från insignal från knappar till PIC-processorn. 
 
Kretskortet har tre ingångar för knappar. Dessa är start, stopp och paus. Knapparna är 
kopplade till PIC-processorn genom en optokopplare enligt bild 28. Signalen från 
knapparna är kopplade genom ett motstånd för att begränsa strömmen och spänningen 
från 5VDC till maximalt 20mA[B20] och 1.3VDC[B20], beräkning för motståndet finns 
nedan. Lysdioden används för att indikera om det kommer en signal ifrån knappen, 
detta för att underlätta vid felsökning. Då knappen inte är nedtryckt jordas insignalen till 
optokopplaren, genom ett pull-down motstånd, detta för att bli av med störsignaler.  
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När insignalen till optokopplaren är jordad är spänningen över fototransistorns 
Collector-Emitter 5VDC, detta ger 0VDC in till PIC-processorn. När fototransistorn i 
optokopplaren leder ligger 0.4VDC över transistorns Collector-Emitter. PIC-processorn 
får då in en spänning på 4.6VDC. 
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Kretskortet är även utrustat med två extra ingångar ifall man i ett senare skede skulle 
vilja lägga till sensorer alternativt knappar för styrning av maskinen. Även på dessa 
finns lysdioder för att indikera signal och motstånd för att begränsa strömmen. 
Motstånden dimensioneras och placeras ut när ingångarna skall användas. I 
kopplingsplintarna finns uttag för insignal, jord och +5VDC för att underlätta 
inkoppling av knappar och sensorer. 
 
3.3.2 Utsignaler 
PIC-processorn kan endast leverera en spänning på 5VDC med en maximal ström på 
20mA [19]. Det medför att signalen måste förstärkas för att kunna driva magnetventiler 
samt motorer. Förstärkningen utförs av optokopplare för magnetventilerna och reläer för 
motorerna. 
  
För förstärkning valdes optokopplaren MCT274. Anledningen till att det blev MCT274 
var främst att det behövdes en CTR faktor på minst 200% för att kunna driva de 
reläerna som skall styra motorena vilka behöver minst 36mA [20] för att öppnas. 
MCT274 har en CTR faktor på över 300% och klarade både kraven för drivning av relä 
samt drivning av magnetventiler. 
 
 
Utsignal motorer 

 
Bild29. Kopplingsschema från utsignal för styrning av 24V DC-motorer. 
 
De två motorerna, som går på 24VDC, styrs med hjälp av två stycken relä. Reläerna 
används för att på ett enkelt sätt kunna styra motorena med spänningen ifrån PIC-
processorn. Då motorerna kan dra över 1 A styck går det inte att använda optokopplare 
för att styra dessa.  
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Till kretskortet valdes Relay G6DS Standard. Utav de enpoliga kretskortsmonterade 
reläerna hittades bara G6DS som klarade kraven på att vara tillräckligt litet och klara av 
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en ström på mer än 1A. För att lösa problemet med strömspikar när reläet slår om har 
kretskortet utrustats med snabba switchdioder som sitter parallellt med alla reläer.  
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Utsignal magnetventiler 

 
Bild40. Kopplingsschema från utsignal för styrning av 24V magnetventiler. 
 
När optokopplaren får signal från PIC-processorn börjar fototransistorn i 
optokomponenten att leda. Magnetventilerna drivs med utgången från optokopplaren, 
som matas med 24VDC. Ventilerna kopplas in i kopplingsplintarna som är anslutna till 
optokopplarens utgång samt GND. För att ta bort spänningsspikar ifrån 
magnetventilernas spolar finns switchdioder mellan GND och 24VDC. 
 
Utsignal lampor 

 
Bild31. Kopplingsschema från utsignal för styrning av lysdioder för knapparna. 
 
Kretskortet är utrustat med tre utgångar till lysdioderna som är monterade inuti 
tryckströmställarna start, stopp och paus. Diodernas plus- och minusben kopplas in i 
kopplingsplinten och styrs via PIC-processorn, se bild 31. Dessa dioder används för att 
indikera för användaren om vilket tillstånd maskinen är i; igång, stoppad eller pausad. 
Lamporna används också som indikation för att rullbandet är fullt. Två av de tre 
dioderna kräver en spänning på 2.4VDC. För att begränsa strömmen till 40mA behövs 
ett motstånd på 55Ω. Då det inte finns 55Ω motstånd i E-serien valdes 56Ω. Spänningen 
över den röda lysdioden ligger på 1.8VDC och behöver en ström på 40mA. Detta ger ett 
motstånd på 70Ω, från E-serien valdes därför 68Ω 
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Bild32. Kopplingsschema från utsignal för styrning av extra utgång. 
 
Kretskortet är även utrustat med två extra utsignaler för att i framtiden kunna bygga ut 
maskinen. Dessa utgångar har en trepols kopplingsplint där man själv kan ansluta en 
egen vald spänning. Spänningen kan styras ifrån PIC-processorn via en optokopplare, se 
bild 32. För att kunna begränsa strömmen finns det plats för ett valfritt motstånd.  
 
3.3.3 Nätaggregat 
 

 
Bild33. Kopplingsschema för spänningsreglering. 
 
Då DC-motorerna och magnetventilerna går på 24VDC tittades det på ett 24 volts 
nätaggregat. För att få en uppfattning om effektåtgången gjordes en tabell med beräknad 
effektåtgång, se tabell nedan. Det behövdes ett nätaggregat på minst 100W, för att vara 
på den säkra sidan beställdes ett med 120W uteffekt. Kraven som fanns på 
nätaggregatet var bland annat att det skulle ha ett integrerat kortslutnings- och 
överspänningsskydd. Ett annat krav var att nätaggregatet var tvunget att ha en 
stickkontakt monterad då behörighet för att utföra fasta installationer saknades inom 
gruppen. Nätaggregatet som beställdes var ett primärswitchat 120W med ovan nämnda 
egenskaper. 
 
Då allting på kretskortet drivs med 5VDC behöver spänningen sänkas. Detta skulle ha 
gjorts med två 5V spänningsregulatorer, se bild 33. Enligt datablad [21] skulle 
regulatorn klara av en ström på 2 Ampere och en inspänning på 35V. Dessvärre klarade 
inte kretsen av effektbehovet på ca 20 watt. Även med stora kylflänsar blev 
belastningen för stor.  
 
Istället införskaffades ett mindre 5VDC, 25W nätaggregat som komplement till det 
stora. Spänningsregulatorerna togs bort och de två nätaggregaten kopplades in på varsin 
kopplingsplint enligt bild 33. Två kondensatorer på 47µF användes för att stabilisera 
spänningen på kretskortet. Det finns även plats för en extra kondensator i närheten av 
spänningens ingång för att i framtiden kunna justera för oförutsedda företeelser.  
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Beräknad effekt: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.3.4 PIC-processorn 
Kretskortet är utrustat med en ICSP-kontakt som används för programmering av PIC-
processorn. Processorn kan då programmeras direkt på styrkortet med hjälp av en 
programmerare. Kortet har också en tangentbordsströmställare som används för reset av 
PIC-processorn. Ett pull-up motstånd används för att eliminera eventuella störsignaler 
till MCLR. 
 
Om framtida behov av utbyggnad av maskinen fins samtidigt som extra in- och 
utgångarna inte räcker till finns det nio stycken extra poler där det går att löda på extra 
kontakter. Det finns dock inte stöd för strömbegränsning direkt på kretskortet för dessa 
poler, utan detta måste göras på ett separat kort. 
 
Kristallen på 20 MHZ sitter mellan benen OSC1 och OSC2. Parallellt med kristallen 
finns två såkallade lastkapacitanser för att kristallen skall fungera tillfredställande. 
Kondensatorerna ligger på 22pF och ansluts mellan kristallens ben och jord. 
 
Mellan PIC-processorns ben VSS och VDD finns en kondensator på 47µF för att kunna 
ge en jämnare spänning till processorn även då styrkortet utsätts för störningar. Det 
finns även plats för en extra kondensator nära PIC-processorns ben VSS och VDD om 
det i framtiden skulle behövas justera något. 
 
3.3.5 PCB Layout 
Kretskortet är dimensionerat för att klara 24V och 5A därför valdes ett mönsterkort med 
105µm kopparskikt. Med en tillåten övertemperatur hos ledningsbanorna med 10° 
behöver ledningarna vara 40 mil (milli-inch) breda, dvs. 1.0 mm [22] för att driva 
motorer och tryckluftsventiler, som maximalt skall dra 3A. För att vara på den säkra 
sidan är ledningsbanorna för 24V, 50 mil (milli-inch)                                             breda 
och skall då klara en maximal ström på 10A med en övertemperatur på 60°C utan att 
brinna upp. 
 
Komponenterna är utplacerade i grupper så att det skall gå lätt att följa ritningen och 
jämföra med kortet. Detta medför att man inte kan göra kortet lika kompakt som annars 
är möjligt, det är också svårare att bli av med byglar. För att minimera antalet störningar 
från kretskortet lades det in ett jordplan. 
 
PCB layouten finns under bilaga F. 
 
 
 
 

Produkt/komponent Watt Förklaring 
Tryckluftsventiler 8 6x1.28W 
Motorer 60 2x30W 

Kretskort 25 
Relä, PIC, Lysdioder, 
motstånd, optokopplare mm. 

Summa 93   
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3.4 Kod  
Koden består av en funktion som styr hela maskinen, två avbrottsfunktioner, en 
initieringsfunktion och en fördröjningsfunktion. Funktionen som styr hela maskinen är 
uppbyggd enligt en tillståndsmaskin där varje tillstånd skall motsvara en del av 
processen av att göra hål i en förpackning. Funktionen pollar också knappar och 
sensorer från maskinen. 
 
Tillståndsmaskin  
Koden är upplagd enligt en tillståndsmaskin där varje tillstånd skall motsvara en del av 
processen av att göra hål i en förpackning. Programmet går vidare till nästa tillstånd när 
ett specifikt villkor har uppfyllts. Villkoren kan vara värde från sensorer, värden från 
knappar eller paus en viss tid. 
 
Diagrammet nedan, bild 34, visar de tillstånd som finns och vilka villkor som krävs för 
att byta till nästa tillstånd: 

State_1

State_2

StartKnapp
!Sensor3

State_3

Sensor1

State_4

Sensor2

State_5

State_6

Tid

State_7

Tid

State_8

Tid

State_9

Tid

!Sensor3

Tid

!Sensor3
Tid

 
Bild34. Diagram över tillståndsmaskinen. 
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Nedan följer en förklaring om vad de olika tillstånden innebär i stansningsförloppet: 
  
State_0, inträffar när maskinen har fått ström och väntar på att användaren skall trycka 
på startknappen. 
 
State_1, inträffar när användaren tryckt på startknappen eller att en förpackning är klar 
och maskinen har börjat om. Programmet startar då båda rullbanden och väntar på att en 
förpackning ska komma fram till sensor1. 
 
State_2, inträffar när en förpackning når fram till sensor1. Programmet stannar då 
rullband1 och väntar på att förpackningen skall komma fram till sensor2. Programmet 
startar också timer1 som felkontroll. 
 
State_3, inträffar när en förpackning når fram till sensor2. Programmet stoppar då 
rullband2 och timer1. 
 
State_4, inträffar en specifik tid efter State_3. Programmet skickar då signal till de 
magnetventiler som hanterar centreringen. 
 
State_5, inträffar en specifik tid efter State_4. Programmet skickar då signal till de 
magnetventiler som hanterar nerhållningen och pressningen mot kanten av 
förpackningen. 
 
State_6, inträffar en specifik tid efter State_5. Programmet skickar då signal till de 
magnetventiler som hanterar fasthållningen av fliken på de spetsiga förpackningarna. 
 
State_7, inträffar en specifik tid efter State_6. Programmet skickar då signal till de 
magnetventiler som hanterar kniven som gör hål i förpackningarna. 
 
State_8, inträffar en specifik tid efter State_7. Programmet skickar då signal till alla 
magnetventiler så att förpackningen släpps fri, sedan startas rullband2 så att 
förpackningen åker vidare. 
 
State_9, inträffar en specifik tid efter State_8. Programmet skickar då signal till 
magnetventilen som skall blåsa bort fliken som blev kvar i kniven från förpackningen.  
 
 
Avbrottsfunktioner 
void timer1_int(void) 
void timer3_int(void) 
 
Det finns två avbrottsfunktioner, dessa används som felhanterare. Den första 
avbrottsfunktionen används när en förpackning fastnar mellan rullband1 och rullband2. 
När sensor1 som sitter mellan rullband1 och rullband2 får signal startas timer1. Om 
ingen förpackning har nått fram till sensor2 innan tiden går upp tillkallas 
avbrottsfunktionen. Avbrottsfunktionen startar då rullband1 under en kort tid som skall 
hjälpa till att trycka fram förpackningen. Timer1 stoppas när en förpackning nått fram 
till sensor2. 
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Den andra avbrottsfunktionen skall användas när rullband2 är fullt. När sensor3, som 
sitter direkt efter centreringen, ger utslag startas timer3. Om sensor3 ger signal under en 
viss tid så tillkallas avbrottsfunktionen. Avbrottsfunktionen stoppar då rullband1 och 
visar för operatören, genom att blinka med pausknappen, att rullband2 är fullt. Timer3 
stoppas när sensor3 inte ger utslag längre. 
 
Initieringsfunktion 
void init(void) 
 
Initieringsfunktionen tillkallas när maskinen får ström och används för att ställa in alla 
initieringsvärden på PIC-processorn. Först initieras alla avbrotten och alla analoga och 
digitala in- och utgångarna ställs in. Funktionen tömmer också rullband2 och tänder 
stoppknappen för att indikera att maskinen är redo att köras. 
 
Fördröjningsfunktionen 
void delay_ms_own(long nTime, long nPort, int bPause) 
 
Det finns en inbyggd funktion, delay_ms(), som kan användas för att pausa koden 
ett valfritt antal millisekunder. Nackdelen med den funktionen är att koden pausas helt 
och att eventuella knapptryckningar därför inte registreras. Eftersom det krävdes pauser 
på runt en sekund så krävdes en lösning där knapparna pollades samtidigt som koden 
pausades. 
 
Därför skapades denna funktionen som använder den inbyggda funktionen 
delay_ms() men ändå pollade knapparna. Funktionen delade upp den önskade 

paustiden, nTime,  i 50ms intervaller. Sedan  loopades koden 
50

nTime  gånger. Under 

varje loop pollades knapparna och maskinen pausades i 50ms med hjälp av funktionen 
delay_ms().  
 
Funktionen kan också avbrytas innan den valda tiden gått. Det gör den om det skickas 
med ett portnummer i nPort. Då avbryts funktionen om den porten ger ett förvalt utslag 
vilket kan användas för att avbryta vissa pauser när sensorerna ger utslag. 
 
Funktionen kan också användas för att pausa maskinen om tiden går ut innan en vald 
port ger utslag. Det sker om något värde har skickats med i bPause och kan exempelvis 
användas för att pausa maskinen om det inte kommer någon ny förpackning under en 
viss tid. 
 
Nackdelen med den egengjorda funktionen är att den pausar lite för lång tid eftersom 
det tar en liten tid att polla knapparna. Men eftersom det inte finns några tidskritiska 
moment i det aktuella projektet så spelar det ingen roll. 
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3.5 Interaktion med maskinen 
 

 
Bild35. Panelen för interaktion med maskinen. 
 
All interaktion med maskinen sker genom en panel som sitter fram på maskinen. Det 
finns också ett nödstopp som bryter all ström till maskinen och endast skall användas 
vid akuta fel på maskinen. Maskinen drivs med två transformatorer, 5A x 24V och 5A x 
5V, det bör därför inte innebära någon fara för personers hälsa vid eventuella elfel.  
 
Panelen består av tre knappar och en nyckelströmbrytare. Nyckelströmbrytaren styr 5V 
strömmen till stansen och används för att starta upp maskinen. Att maskinen är igång 
indikeras av att panelen lyses upp. 
 
De tre knapparna är start, paus och stopp. Startknappen används för att starta 
stansningsförloppet när maskinen startats upp med nyckelströmbrytaren eller avslutats 
med stoppknappen. Startknappen används också för att starta maskinen efter att den 
pausats med pausknappen. 
 
Pausknappen används för att pausa maskinen. När pausknappen tryckts in kommer 
maskinen att stanna efter nästa moment i håltagningen. Maskinen kommer sedan att stå 
i det läget tills startknappen eller stoppknappen trycks ner och maskinen fortsätter då 
håltagningen. 
 
Stoppknappen används för att stanna maskinen efter det paket som stansas för tillfället 
är klart. När stoppknappen har tryckts in så stannar maskinen när den nuvarande 
stansningen är klar. Maskinen kommer sedan att stå i det läget tills startknappen trycks 
in och stansningen av en ny förpackning påbörjas. 
 
Varje knapp har en lysdiod inbyggd som används för att indikera status på maskinen; 
startad, pausad eller stoppar. Pausknappens lysdiod används också för att indikera att 
rullband2 är fullt av förpackningar och behöver tömmas. Det visas genom att 
pausknappens lysdiod blinkar. 
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3.6 Sluttest av maskinen 
 
Den färdigställda maskinen har genomgått omfattande tester. Förpackningar av alla de 
modeller vilka Tetra Pak haft som krav på att maskinen skall klara av har stansats med 
vad som verkar vara godkända resultat enligt anställda på Tetra Pak. Dock skall mer 
omfattande tester genomföras senare. 
 
Tester har körts både med blandade paket samt med serier av lika paket. Maskinen har 
klarat av att hantera båda dessa typer av testserier. Tetra Pak har även själva testkört 
maskinen samt börjat titta på resultatet av de stansade förpackningarna.  
 
Maskinen klarar även av att tömma förpackningarna på sitt innehåll samt att fliken inte 
stannar kvar inne i förpackningarna. Dock har tester ej kunnat genomföras på Tetra 
Classic förpackningar då dessa ej har funnits på plats för tester. 
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4 ORDLISTA OCH DEFINITIONER 
 
 

Sensor1 - En avståndssensor som sitter mellan rullband1 och 
rullband2. Sensorn används när förpackningarna skall 
separeras från varandra. 

Sensor2 - En avståndssensor som sitter i mitten av maskinen. Sensorn 
används för att visa att en förpackning har kommit fram till 
centreringen. 

Sensor3 - En avståndssensor som sitter efter centreringen. Sensorn 
används som kontroll för att inte rullband2 är fullt av 
förpackningar.  

Rullband1 - Ett rullband som för fram förpackningarna till rullband2. Det 
är på rullband1 som användaren lägger de förpackningarna 
som skall stansas.  

Rullband2 - Ett rullband som används för att separera förpackningarna. 
Rullbandet används också för att föra förpackningarna 
genom håltagningsprocessen. Det är också på detta rullband 
de färdiga förpackningarna hamnar. 
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5 SLUTSATS 
 
 
Examensarbetet har resulterat i en färdig maskin som kan användas av Tetra Paks 
testavdelning för att göra hål i Tetra Paks olika slags förpackningar. Projektet har gått 
från att vara en utveckling av Tetra Recarts helt manuella stans som bara klarar en slags 
förpackning till en helautomatisk stans som klarar de allra flesta av Tetra Paks olika 
förpackningar. 
 
Detta examensarbete innefattar allt inom området mekatronik. Flera olika typer av 
mekanik med rörelser och krafter samt sensorer m.m. I centrum av detta egenutvecklad 
elektronik som styr allt. Maskinen har två rullband vilka styrs av motorer samt en 
avancerad fasthållningsanordning vilken drivs av pneumatik. 
 
Det stora med detta projekt är den avancerade och smarta centreringen och 
fasthållningen av förpackningar. Att en och samma maskin utan omställningar skall 
kunna användas på Tetra Paks stora utbud av förpackningar.  
 
Eftersom alla krav och önskemål från Tetra Pak har blivit uppfyllda är det svårt att 
nämna framtida utvecklingar utav maskinen. Men en maskin som har möjlighet att byta 
storlek på knivarna skulle innebära att Tetra Paks testavdelning också skulle kunna 
provtrycka de förpackningarna som skall provtryckas i en mindre maskin och därför 
kräver mindre hål.   
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7 BILAGOR 
 
7.1 A Kodning 
 
7.1.1 Kravspecifikation 

Programspec för Mek Stans 07 
 
Inledning 
 
Sammanfattning 
Maskinen skall styras av en PIC18F452. Programmet i PIC:en skall programmeras i 
kodspråket c. 
 
Programmet skall fungera enligt en state machine. En funktion, main, skall styra 
tidigare nämnda state machine enligt värden på knappar och sensorer.  
 
När väl operatören har startat maskinen skall den inte kunna påverka händelseförloppet 
något förutom att stoppa eller pausa processen. 
 
Definitioner 
 
Sensor1  Sensor mellan banden. 
Sensor2  Sensor vid centreringen. 
Sensor3  Sensor vid slutet av centreringen. 
 
Btn1 Knapp för att starta maskinen. 
Btn2 Knapp för att avsluta maskinen. Maskinen kör klart förpackningen som den håller 
på med och stoppar sedan. 
Btn3 Knapp för att pausa maskinen. 
 
Relay1  Reläet som styr motor1 och rullband1. 
Relay2  Reläet som styr motor2 och rullband2. 
 
Magnet1  Magnetventilen som styr centreringskolvarna. 
Magnet2  Magnetventilen som styr kolven som pressar förpackningen mot kanten. 
Magnet3  Magnetventilen som styr kolven som pressar ner förpackningen. 
Magnet4  Magnetventilen som styr kolven som pressar ner kanten på avsmalnande 
förpackningarna. 
Magnet5  Magnetventilen som styr kolven som skär i förpackningarna. 
Magnet6  Magnetventilen som ”skjuter” bort förpackningsflikarna från knivarna. 
 
BtnDiode1 Lampan som sitter i startknappen. 
BtnDiode2 Lampan som sitter i stoppknappen. 
BtnDiode3 Lampan som sitter i pausknappen. 
 
Funktioner markeras med kursiv text. 
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States 
Här förklaras innebörden av de states som programmet kan vara i. Inom [] skrivs de 
villkor som krävs för att programmet skall komma till det statet. Tid innebär att 
programmet avvaktar en specifik tid så att maskinen hinner utföra det som den skall 
göra. 
 
Det state som programmet ligger i hålls reda på av en lokal (i main) variabel, nState, 
som innehåller ett numeriskt värde som motsvarar rätt state. 
 
State_0 [Maskinen får ström] 
Programmet börjar med att kalla på funktionen init som initierar PIC:en och tömmer 
rullband2 från eventuella förpackningar. 
 
State_1 [!Sensor3 && (Operatören trycker på startknappen || Tid)] 
Operatören har startat maskinen eller så är en förpackning klar och programmet startar 
om på nytt. Programmet startar rullbanden för att skicka fram en förpackning. 
 
State_2  [Sensor1] 
En förpackning har kommit fram till rullband2. Programmet stoppar då rullband1 så att 
bara en förpackning rör sig mot håltagningen. 
 
State_3 [Sensor2] 
En förpackning har kommit fram till håltagningen. Programmet stoppar då rullband2 så 
att förpackningen ligger framför centreringen. 
 
State_4 [-] 
Rullband2 har stannat. Programmet skickar då signal till de kolvar som skall centrera 
förpackningen över kniven. 
 
State_5 [Tid] 
Centreringen har fått tillräcklig tid på sig för att centrera förpackningen. Programmet 
skickar då signal till den kolv som skall trycka förpackningen mot kanten. 
 
State_6 [Tid] 
Pressningen har fått tillräcklig tid på sig för att trycka förpackningen mot kanten 
förpackningen. Programmet skickar då signal till de kolvar som skall hålla fast 
förpackningen. 
 
State_7 [Tid] 
Hållfastningen har fått tillräcklig tid på sig för att hålla fast förpackningen. Programmet 
skickar då signal till kolven som håller kniven som gör ett hål i förpackningen. 
 
State_8 [Tid] 
Håltagningen har fått tillräcklig tid på sig för att göra hål på förpackningen. Programmet 
skickar då signal till alla kolvar att släppa förpackningen. Efter en viss tid skickas sedan 
förpackningen vidare. 
 
State_9 [Tid || Sensor3] 
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Förpackningen har flyttats tillräckligt långt för att det skall gå att blåsa bort 
förpackningsfliken från kniven. Programmet skickar då signal till magnetventilen som 
blåser bort fliken. 
 
Funktioner 
 
void main(void) 
main funktionen sköter kontrollerar maskinen enligt den state machine som beskrivs 
ovan. Funktionen pollar också knapparna och sensorerna för att kunna starta-, stoppa-, 
pausa maskinen och hantera timer3 interrupt.. 
 
int delay_ms_own(long nTime, int nPort, int nPreButton) 
delay_ms_own är en funktion som används för att pausa programmet i valfritt antal 
millisekunder (nTime). Den används istället för den inbyggda funktionen delay_ms, för 
att kunna polla knappar och sensorer samtidigt som programmet pausas.  
 
Om nPort är satt till annat än noll så avbryts paus funktionen när det kommer en signal 
på den porten. Det används när man vill avvakta en viss tid eller tills en sensor ger 
utslag.  
 
Om nPreButton är satt till annat än noll så returneras dess värde om ingen knapp har 
trycks in under pausen. Det används för att sätta maskinen i ett visst tillstånd (Start, 
Stopp eller Paus) om inte vald sensor gett utslag inom utsatt tid. 
 
Funktionen returnerar en int som motsvarar eventuell nedtryckt knapp under pausen 
(0=Ingen knapp, 1=Startknappen, 2=Stoppknappen, 3=Pausknappen). Funktionen 
tänder också aktuell knapps lampa. 
 
void init(void) 
init funktionen initierar PIC:en genom att sätta benen till in-/utgångar, initiera timer 
interrupts och sätta rätt signal på utgångarna. Funktionen tömmer också rullband2 så att 
det inte finns några förpackningar kvar sedan tidigare körningar. 
 
void timer1_int(void) 
timer1_int är en funktion som hanterar timer1 interrupts. Den används som en 
”felhanterare” när det har fastnat förpackningar mellan rullband1 och rullband2. Då 
körs rullband1 en viss tid för att ge förpackningen en extra knuff. 
 
void timer3_int(void) 
timer3_int är en funktion som hanterar timer3 interrupts. Den aktiveras när sensor3 ger 
utslag. Om sensor3 ger utslag under en viss tid så skall en lampa tändas för att indikera 
att rullband2 är fullt av förpackningar och behöver tömmas innan maskinen kan 
fortsätta. 
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7.1.2 Kod 
 
main.c: 
#include <18f452.h> 
#include <main.h> 
#DEVICE ADC=8 
#use delay(clock = 20000000) 
 
 
//Funktionen skall initiera PIC:en och polla knappar plus 
sensorer och styra processen 
void main(void) 
{ 
 int nState; //Vilken state programmet befinner sig i 
 int nRelay1, nRelay2; // Håll reda på rullbanden vid paus 
 long lSensor2; //Håll reda på sensor2 
  
 init(); 
 nState = 0; //Ställ in start-statet 
 nRelay1 = 0; 
 nRelay2 = 0; 
  
  
 //Polla knappar och sensorer och kör igång vår state 
machine 
 while(1){ 
  output_bit(Sensor2, 0); 
  delay_ms_own(100, 0, 0); 
  //output_bit(Magnet4, 1); //{----Ta Bort----} 
   
  //Kolla sensor2 
  lSensor2 = read_adc(); 
   
  //Kolla Sensor3 
  if(input(Sensor3)){ //Om sensor3 skall vi starta 
timer3 interrupt som felkoll 
   enable_interrupts(INT_TIMER3); 
  } else{ //Annars stannar vi interrupten 
   disable_interrupts(INT_TIMER3); 
  } 
   
  //Kolla start/stopp/paus knappar 
  if(input(BtnStart) && !input_state(BtnDiode1)){ //Om 
startknappen trycks in 
   //Släck/tänd knapplamporna 
   output_bit(BtnDiode1, 1); 
   output_bit(BtnDiode2, 0); 
   output_bit(BtnDiode3, 0); 
    
   //Sätt eventuellt igång rullbanden 
   output_bit(Relay1, nRelay1); 
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   output_bit(Relay2, nRelay2); 
    
   //Om programmet pausades automatisk eftersom det 
inte kom några förpackningar skall paus-timern startas om 
   if(nState == State_2){ 
    delay_ms_own(Until_Pause_Time, Sensor1, 1); //Om 
det inte kommer förpackningar så skall programmet pausas 
   } 
  }   
  if(input(BtnStop) && !input_state(BtnDiode2)){ //Om 
stoppknappen trycks in 
   //Släck/tänd knapplamporna 
   output_bit(BtnDiode1, 0); 
   output_bit(BtnDiode2, 1); 
   output_bit(BtnDiode3, 0); 
    
   //Sätt eventuellt igång rullbanden 
   output_bit(Relay1, nRelay1); 
   output_bit(Relay2, nRelay2); 
    
   //Om programmet pausades automatisk eftersom det 
inte kom några förpackningar skall paus-timern startas om 
   if(nState == State_2){ 
    delay_ms_own(Until_Pause_Time, Sensor1, 1); //Om 
det inte kommer förpackningar så skall programmet pausas 
   } 
  } 
  if( (input(BtnPause) && !input_state(BtnDiode3)) || 
(input_state(BtnDiode3) && (input_state(Relay1) || 
input_state(Relay2))) ){ //Om pausknappen trycks in 
   //Släck/tänd knapplamporna 
   output_bit(BtnDiode1, 0); 
   output_bit(BtnDiode2, 0); 
   output_bit(BtnDiode3, 1); 
    
   nRelay1 = 0; 
   nRelay2 = 0; 
 
   //Stäng av rullbanden 
   if(input_state(Relay1)){ 
    output_bit(Relay1, 0); 
    nRelay1 = 1; 
   } 
   if(input_state(Relay2)){ 
    output_bit(Relay2, 0); 
    nRelay2 = 1; 
   } 
  } 
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  if(!input_state(BtnDiode3)){ //Kör inte om maskinen 
pausas 
    
   //Kör maskinen enligt en state machine modell 
   switch(nState) 
   { 
    case State_1: 
     if(!input(Sensor3) && input_state(BtnDiode1)){ 
      nState++; 
      output_bit(Relay2, 1); //Skicka fram nästa 
förpackning 
      output_bit(Relay1, 1); 
      delay_ms_own(Until_Pause_Time, Sensor1, 1); 
//Om det inte kommer förpackningar så skall programmet 
pausas 
     } 
     else if(!input_state(BtnDiode1)){ 
      output_bit(Relay2, 0); //Stäng av rullband2 
om användaren stoppade maskinen 
     } 
     break; 
      
    case State_2: 
     if(input(Sensor1)){ 
      nState++; 
      delay_ms(150);//Ge förpackningen tid att 
komma till rullband2 
      output_bit(Relay1, 0); //Stanna rullband1 
      enable_interrupts(INT_TIMER1); //Sätt igång 
divide_fix felhanteraren 
     } 
     break; 
     
    case State_3: 
     if(lSensor2 >= 0x0001){ //(input(Sensor2)){ 
      nState++; 
      delay_ms(300); //Ge förpackningen tid att 
komma till centrum 
      output_bit(Relay2, 0); //Förpackningen är 
framme, stanna rullband2 
      output_bit(Relay1, 0); //Stanna också 
rullband1 som eventuellt rör sig 
      disable_interrupts(INT_TIMER1); //Inget fel 
vid delningen, stoppa felhanteraren 
     } 
     break; 
      
    case State_4: 
     nState++; 
     output_bit(Magnet1, 1); //Starta centreringen 
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     delay_ms_own(Center_Time, 0, 0); //Ge 
centreringen tid 
     break; 
      
    case State_5: 
     nState++; 
     output_bit(Magnet2, 1); //Starta 
magnetventilen som pressar förpackningen mot kanten 
     delay_ms_own(Hold_Time, 0, 0); // Ge 
pressningen tid 
     break; 
      
    case State_6: 
     nState++; 
     output_bit(Magnet3, 1); //Starta 
magnetventilen som pressar ner förpackningen 
     output_bit(Magnet4, 1); //Starta 
magnetventilen som pressar 
     delay_ms_own(Press_Time, 0, 0); //Ge 
nerpressningen tid 
     break; 
     
    case State_7: 
     nState++; 
     output_bit(Magnet5, 1); //Starta 
magnetventilen som gör hål i förpackningen 
     delay_ms_own(Cut_Time, 0, 0); //Ge 
håltagningen tid 
     output_bit(Magnet5, 0); // Dra ner kniven igen 
     break; 
      
    case State_8: 
     nState++; 
     output_bit(Magnet1, 0); //Släpp förpackningen 
     output_bit(Magnet2, 0); 
     output_bit(Magnet3, 0); 
     output_bit(Magnet4, 0); 
     delay_ms_own(Done_Time, 0, 0); //Ge 
frisläppningen och tappningen av vattnet ur förpackningen 
tid 
     output_bit(Relay2, 1); //Sätt igång rullband2 
och kör bort förpackningen 
     break; 
      
    case State_9: 
     nState = 0; 
     delay_ms_own(Remove_Time, 0, 0); //Ge 
rullband2 tid för att flytta på förpackningen så att fliken 
kan tas bort 
     output_bit(Magnet6, 1); //Ta bort fliken 
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     delay_ms_own(Remove2_Time, 0, 0); //Ge 
flikborttagningen tid 
     output_bit(Magnet6, 0); 
     break; 
   } 
  } 
 }; 
} 
 
 
//[Skall funktionen polla sensor3 och starta/stoppa timer3 
interrupten????] 
//Egen delay funktion för att kunna läsa av knappar och 
sensorer samtidigt som programmet pausas 
void delay_ms_own(long nTime, long nPort, int bPause) 
{ 
 long i; //Räknare 
  
 for(i=0; i < (nTime/50); i++){ //Dela upp tiden i 50ms 
delar 
  if(input(BtnStart) && !input_state(BtnDiode1)){ 
   //Släck/tänd knapplamporna 
   output_bit(BtnDiode1, 1); 
   output_bit(BtnDiode2, 0); 
   output_bit(BtnDiode3, 0); 
  } 
  if(input(BtnStop) && !input_state(BtnDiode2)){ 
   //Släck/tänd knapplamporna 
   output_bit(BtnDiode1, 0); 
   output_bit(BtnDiode2, 1); 
   output_bit(BtnDiode3, 0); 
  } 
  if(input(BtnPause) && !input_state(BtnDiode3)){ 
   //Släck/tänd knapplamporna 
   output_bit(BtnDiode1, 0); 
   output_bit(BtnDiode2, 0); 
   output_bit(BtnDiode3, 1); 
    
   if(bPause==1){ 
    return; 
   } 
  } 
  if(input(Sensor3)){ //Om sensor3 skall vi starta 
timer3 interrupt som felkoll 
   enable_interrupts(INT_TIMER3); 
  } else{ //Annars stannar vi interrupten 
   disable_interrupts(INT_TIMER3); 
  } 
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  //Följande if sats används för att avbryta 
delayfunktionen när medföljande port ger utslag, port 
'Sensor3' är inverterad 
  if(nPort){ //Kolla eventuell port 
   //Det går inte att läsa av en port med en variabel 
så vi hårdkodar dit de portarna det kommer att användas i 
   if(nPort == Sensor1 && input(Sensor1)){ 
    return; 
   } 
   if(nPort == Sensor2 && input(Sensor2)){ 
    return; 
   } 
   if(nPort == Sensor3 && !input(Sensor3)){ 
    return; 
   } 
  } 
   
  delay_ms(50); //Vänta 50ms 
 } 
  
 //Skall den pausa 
 if(bPause==1){ 
  output_bit(BtnDiode1, 0); 
  output_bit(BtnDiode2, 0); 
  output_bit(BtnDiode3, 1); 
 } 
   
} 
 
 
//Funktionen initierar PIC:en 
void init(void) 
{ 
 //Sätt analog-pinnarna till analoga eller digitala 
 setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); 
 setup_adc_ports(AN0); 
 set_adc_channel(0); 
 delay_us(10); 
  
 //Nollställ ingångarna 
 output_bit(Sensor1, 0); 
 output_bit(Sensor2, 0); 
 output_bit(Sensor3, 0); 
 output_bit(BtnStart, 0); 
 output_bit(BtnStop, 0); 
 output_bit(BtnPause, 0); 
  
 //Sätt in-/utgångar 
 set_tris_a(0b00000000); 
 set_tris_b(0b11111100); 
 set_tris_c(0b00000011); 
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 set_tris_d(0b00111111); 
 
 //Fixa interrupsen 
 setup_timer_1(T1_DIV_BY_1|T1_INTERNAL); 
 set_timer1(0); 
  
 setup_timer_3(T3_DIV_BY_1|T3_INTERNAL); 
 set_timer3(0); 
  
 enable_interrupts(GLOBAL); 
  
  
 //Nollställ utgångarna 
 output_bit(Relay1, 0); 
 output_bit(Relay2, 0); 
 output_bit(Magnet1, 0); 
 output_bit(Magnet2, 0); 
 output_bit(Magnet3, 0); 
 output_bit(Magnet4, 0); 
 output_bit(Magnet5, 0); 
 output_bit(Magnet6, 0); 
 output_bit(BtnDiode1, 0); 
 output_bit(BtnDiode2, 0); 
 output_bit(BtnDiode3, 0); 
  
 output_bit(Relay2, 1); //Starta rullband2 för att tömma 
det på eventuella förpackningar 
 delay_ms(Empty_Time); //Ge rullband2 tid att tömma 
 output_bit(Relay2, 0); //Stoppa rullband2 
  
 output_bit(BtnDiode2, 1); //Tänd stoppknappen för att 
indikera att PIC:en är redo att startas 
} 
 
 
//Funktionen skall hantera timer1 interrupt, förpackning 
mellan rullband1 och rullband2 
#INT_TIMER1 
void timer1_int(void) 
{ 
 static long nCount; 
  
 if(input(Sensor1)){ 
  if(nCount++ >= Divide_Fix_Amount){ 
   nCount = 0; 
   output_bit(Relay1, 1); 
   delay_ms_own(Divide_Fix_Time, Sensor2, 0); //Vänta 
en viss tid eller till sensor2 ger utslag 
   output_bit(Relay1, 0); 
  } 
 } 
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} 
 
 
//Funktionen skall hantera timer3 interrupt, Rullband2 
fullt med förpackningar 
#INT_TIMER3 
void timer3_int(void) 
{ 
 static int nCount; 
 int nRelay1; 
 
 if(nCount++ >= Sensor3_Fix_Amount){ 
  nCount = 0; 
  nRelay1 = input_state(Relay1); //Håll reda på om 
rullband1 kördes när pausen inträffade 
  disable_interrupts(INT_TIMER3); 
   
  output_bit(Relay1, 0); //Stäng rullband1 ifall det är 
igång 
  output_bit(BtnDiode1, 0); 
  output_bit(BtnDiode2, 0); 
 
  while(input(Sensor3) || (!input(BtnStart) || 
!input(BtnStop))) { //Så länge sensor3 markerar 
förpackningar skall vi stå kvar här, vi skall inte heller 
vidare innan användaren trycker på startknappen 
   output_bit(BtnDiode3, 1); 
   if(!input(Sensor3)){ 
    delay_ms_own(Blink_Time, Sensor3, 0); 
    output_bit(BtnDiode3, 0); 
    delay_ms_own(Blink_Time, Sensor3, 0); 
   } 
  }  
 
  output_bit(Relay1, nRelay1); //Återställ rullband1 
  output_bit(BtnDiode3, 0); //Släck pausknappen 
  //Tänd rätt lampa 
  if(input(BtnStart)){ 
   output_bit(BtnDiode1, 1); 
  } 
  else{ 
   output_bit(BtnDiode2, 1); 
  } 
 
 } 
} 
 
main.h 
 
 
//Funktioner 
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void main(void); 
void delay_ms_own(long nTime, long nPort, int bPause); 
void init(void); 
void timer1_int(void); 
void timer3_int(void); 
 
//Ge namn åt state 
#define State_1  0 
#define State_2  1 
#define State_3  2 
#define State_4  3 
#define State_5  4 
#define State_6  5 
#define State_7  6 
#define State_8  7 
#define State_9  8 
 
 
//Ge portarna namn 
#define Sensor1  Pin_A1 
#define Sensor2  Pin_A0 
#define Sensor3  Pin_A2 
 
#define BtnStart Pin_A3 //Start 
#define BtnStop  Pin_A4 //Stopp 
#define BtnPause Pin_A5 //Paus 
 
#define Relay1  Pin_D7 //Rullband1 
#define Relay2  Pin_D6 //Rullband2 
 
#define Magnet1  Pin_B5 //Centrering 
#define Magnet2  Pin_B4 //Kantpressning 
#define Magnet3  Pin_B3 //Nerpressning 
#define Magnet4  Pin_B2 //Hållpressningen 
#define Magnet5  Pin_B1 //Håltagningen 
#define Magnet6  Pin_B0 //Flikbortblåsningen 
 
#define BtnDiode1 Pin_D4 //Start 
#define BtnDiode2 Pin_C7 //Stopp 
#define BtnDiode3 Pin_C6 //Paus 
 
 
//Sätt väntetider 
#define Empty_Time  3000 //Hur lång tid rullband2 skall 
köras när maskinen startar 
#define Center_Time 500 //Hur lång tid centreringen skall 
ha på sig 
#define Hold_Time  500 //Hur lång tid pressningen mot 
kanten skall ha på sig 
#define Press_Time  500 //Hur lång tid nerpressningen 
skall ha på sig 
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#define Cut_Time  500 //Hur lång tid håltagningen skall 
ha på sig 
#define Done_Time  500 //Hur lång tid frisläppningen och 
tappningen av vattnet ur förpackningen skall ha på sig 
#define Remove_Time 1500 //Hur lång tid rullband2 behöver 
för att flytta förpackningen så att fliken kan tas bort 
#define Remove2_Time 500 //Hur lång tid 
flikborttagningsfunktionen skall ha på sig 
 
#define Divide_Fix_Time  350 //Hur länge rullband1 skall 
köras när en förpackning fastnat mellan rullbanden 
#define Divide_Fix_Amount 60 //Antal gånger Timer1 skall 
ge interrupt innan funktionen agerar 
#define Divide_Fix_Amount2 60 //Antal gånger Timer1 skall 
ge interrupt innan rullband1 stängs av 
#define Sensor3_Fix_Amount 300 //Antal gånger Timer3 skall 
ge interrupt innan funktionen agerar 
 
#define Until_Pause_Time 10000 //Hur lång tid maskinen 
skall vänta på förpackning innan maskinen går in i paus 
#define Blink_Time   500 //Hur lång tid lampan skall 
blinka vid rullband2 fullt 
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7.2 B Datablad över motor och växellåda till rullband 
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7.3 C Datablad för rullband M1233 Flush Grid 
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7.4 D Pneumatiskt kopplingsschema 
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7.5 E Kretskortsschema 
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7.6 F PCB layout 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


