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Sammanfattning 
 
Tillsammans med Gislavedsföretaget Lerocon AB [1] har en separeringsmodul konstruerats 
som en ytterligare komplettering till deras Modul System. Målet med projektets 
genomförande var att separeringsmodulen skulle vara flexibel för att kunna mata fram 
metallbitar, skruvar, muttrar och dylikt med stora variationer av storlek, utseende och 
materialsammansättning. Modulen skall även vara kostnadseffektiv att tillverka.  
 
En separeringsmodul är en konstruktion som har till uppgift att effektivisera arbetet på 
industrier med automatisering av linjeverksamhet. Modulen matar fram detaljer så som 
skruvar, muttrar, brickor och metallbitar i ett jämnt flöde med bestämd hastighet där olika 
fällor separerar detaljerna ifrån varandra. Fällorna kan variera beroende på ändamålet samt 
vilka detaljer som matas fram. Det kanske är viktigt för användaren att detaljerna är 
orienterade rätt efter separeringsmodulen vilket medför att alla bitar som ligger felorienterade 
i mataren går tillbaka i retur för att matas fram igen. 
 
För företag och industrier med linjeverksamhetens som kan effektiviseras med automation är 
produktionsflödet ett viktigt ledord. Företagets olika ”stationer” i linjen har inte råd att tid 
förspills på grund av väntetider i föregående processer då detta leder till stora ekonomiska 
förluster för företaget. Därmed är det väldigt viktigt för vår separeringsmodul att detaljflödet 
är jämt för att minimera tidsfel.      
  
Projektstrukturen är uppdelad i tre faser. Första delen kretsade kring instudering och 
informationssökning av redan befintliga separeringsmoduler för att få en bättre uppfattning av 
funktionerna. I det andra stadiet skissades möjliga lösningar och idéer fram, för att sedan 
utvärderas, med en mer överskådlig 3D modell framtagen i CATIA V5 r18 [2] - [4]. Sista 
delen av projektet bestod av att bygga en mekanisk modell för att kunna utvärdera och testa 
kritiska delar av konstruktionen. 



 

Abstract 
 
In cooperation with the Gislaved company Lerocon AB [1], a separation module was 
designed as a further supplement to the Module System. The aim of the 
projectimplementation was that the separation module could be flexible enough to feed the 
metal pieces, screws, nuts and other items with large variations of size, appearance and 
material composition. The module should also be cost effective to manufacture.  
 
A separation module is a design which is ment to streamline the work in industries with 
automation of the lineoperations. The module feeds the details such as screws, nuts, washers 
and pieces of metal in a continuous flow in which traps separate the details from each other. 
Traps may vary depending on the purpose and of the details that are fed. Perhaps it is 
important for the user that the detail-orientation is right after the separation module, which 
means that all the pieces witch aren´t are fed back in return.  
 
For companies and industries in lineoperations that can be made more efficient with 
automation, are production flow an important watchword. The company's various "stations" in 
the line can not afford time delays from the previous processes in which this leads to great 
economic losses for the company. Thus, it is very important for our separation module that the 
retail flow is evenly to minimize time delays.  
 
The projectstructure is divided into three phases. The first part focused on studying and 
information retrieval of pre-existing separation modules to get a better idea of the features. In 
the second stage possible solutions and ideas where presented, and then evaluated, with a 
more transparent 3D model developed in CATIA V5 R18 [2] - [4]. The last phase of the 
project consisted of building a mechanical model to evaluate and test the critical parts of the 
construction. 
 
 



 

Förord 
 
Denna slutrapport är skriven som en del av den obligatoriska kursen Examensarbete för 
högskoleingenjör, 15 högskolepoäng på programmet Mekatronik, 180 poäng vid Sektionen 
för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik (IDE), Högskolan i Halmstad. 
 
Examensarbetet är utfört under våren 2009 i samarbete med Gislavedsföretaget Lerocon AB. 
 
Vi vill börja med att tacka Lerocon AB, där vi vill ge en extra eloge till Daniel Erlandsson, 
Håkan Ostrelius som har gjort detta examensarbete möjligt. Vi tackar också vår handledare på 
Högskolan i Halmstad, Universitetsadjunkt Tommy Salomonsson. 
 

Henrik Knutsson 
David Ahlin 



 

Innehållsförteckning 
 

1 INTRODUKTION....................................................................................................................................... 1 

1.1 PROBLEMFORMULERING .................................................................................................................... 1 
1.2 SYFTE ................................................................................................................................................... 1 
1.3 KRAVSPECIFIKATION .......................................................................................................................... 2 

2 BAKGRUND................................................................................................................................................ 2 

2.1 M ODUL SYSTEM .................................................................................................................................. 2 
2.2 FÖRSTUDIE .......................................................................................................................................... 3 

2.2.1 Förberedelser.................................................................................................................................. 3 
2.3 M ATARE ............................................................................................................................................... 4 

2.3.1 Trappstegsmatare........................................................................................................................... 4 
2.3.2 Vibratormatare............................................................................................................................... 4 
2.3.3 Elevatormatare............................................................................................................................... 4 

3 METOD........................................................................................................................................................ 5 

3.1 SEPARERING ........................................................................................................................................ 5 
3.2 M ODELLER FÖR  OLIKA LÖSNINGAR ................................................................................................... 5 

3.2.1 Elevatormatare............................................................................................................................... 5 
3.2.2 Strömspoleband.............................................................................................................................. 5 
3.2.3 Stegmatare...................................................................................................................................... 6 

3.3 UTVÄRDERING OCH VAL AV LÖSNING ................................................................................................ 6 
3.4 VIDAREUTVECKLING AV DEN VALDA LÖSNINGEN .............................................................................. 6 

3.4.1 Linjäraktuator ................................................................................................................................ 7 
3.4.2 Sammankoppling av trappsteg....................................................................................................... 7 
3.4.3 Matning från buffert ...................................................................................................................... 7 

4 RESULTAT.................................................................................................................................................. 8 

4.1 KONSTRUKTION AV PROTOTYP ........................................................................................................... 8 
4.2 TESTNING ............................................................................................................................................ 9 
4.3 UTVÄRDERING ..................................................................................................................................... 9 

5 SLUTSATS OCH DISKUSSION ............................................................................................................... 9 

5.1 SEPARERING OCH FRAMTIDA UTVECKLINGSMÖJLIGHETER ............................................................ 10 

REFERENSLISTA ............................................................................................................................................. 11 

BILAGOR............................................................................................................................................................ 12 



 

1 

 

1 Introduktion 
 
I följande rapport kommer ”bitar” och ”detaljer” vara benämningen och samlingsnamnen för 
beslag, brickor, muttrar, skruvar, metallbrickor, platsdetaljer och dylikt (se Bilaga H för 
exempel).   
 
1.1  Problemformulering 
 
Lerocon AB [1] bygger idag Modul System till sina kunder som är helt kundanpassade med 
matarmoduler, svetsmoduler och slutligen materialhantering. Systemet är utvecklat för en 
kostnadseffektiv produktion med en stor flexibilitet där omställningen mellan produkter är 
helt automatisk och där kvalitetssäkring sker under drift.  
 
I dagsläget tillhandahåller Lerocon med fyra olika matare. Rotationsmatare, vibratormatare, 
skruvmatare och kassettmatare. Dessa matare är framtagna för att mata fram skruvar och 
muttrar. Det finns givetvis möjlighet att använda sig av andra matare med andra egenskaper 
som komplement till deras modulsystem som då beställs från externa leverantörer. Men 
önskemål finns därför att kunna erbjuda sina kunder en egentillverkad separeringsmodul för 
varierande detaljer.  
 
Inom metallindustrin är denna typ av automatisering väldigt vanlig. Linjeverksamheten 
automatiseras för en mer kostnadseffektiv produktion och vid minsta tidsförskjutning i 
produktionsprocesserna förlorar företagen stor summor pengar.  
 
För bästa utnyttjande av sina investeringar i automationen har en del företag därför ett stort 
antal olika separeringsmoduler som trots sina väldigt olika egenskaper har till uppgift att 
effektivisera produktionen och göra företaget mer lönsamt. Det är därför lönande att 
konstruera en separeringsmodul som har egenskaper och styrkor att tillfredställa alla behov 
och som dessutom genom små justeringar är kompatibel med efterföljande moduler. Detta 
innebär dels mindre investeringar för företagen då en separeringsmodul kan ersätta flertalet av 
de övriga samt en tidsfråga då företaget sparar tid genom små justeringar istället för att byta ut 
hela mataren då en ny produktionsdetalj skall köras.   
 
Separeringsmodulen ska därför vara flexibel och kunna tillgodose samma behov oberoende av 
detaljernas utseende, materialsammansättning och storlek. 
 
1.2  Syfte 
 
Examensarbetets syfte är att konstruera en separeringsmodul med stor flexibilitet för en bred 
variation av detaljer. Modulen skall dessutom vara kostnadseffektiv att tillverka. 
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1.3  Kravspecifikation 
 
Krav på projektets resultat är följande: 
 

• Buller. Ska följa riktlinjer och rekommendationer från arbetsmiljöverket (se Bilaga I).  
• Matning. Skall kunna förse robot vision systemet med en detalj per sekund. 
• Påfyllningshöjden för buffert skall inte överstiga 1 meter. 
• Efter separering skall bitarna vara på den rekommenderade arbetshöjden 90 centimeter. 

     
2 Bakgrund 
 
2.1  Modul System 
 
Lerocon har inriktat sig på att tillverka hela modulsystem från matare till materialhantering 
där allt sker automatiskt. Systemets olika sektioner är egenutvecklade och anpassas helt efter 
kundernas behov och resurser. Systemet består av tre mindre sektioner/moduler enligt bilden 
nedan. 

 
 

Materialhanteringsmodulen är första anhalten i systemet där detaljerna separeras ifrån 
varandra med olika tekniker och fällor för att kunna förse svetsrobotarna kontinuerligt med 
bitar. Som tidigare nämndes i avsnitt 1.1 har Lerocon i dagsläget fyra olika matare som i 
första hand är till för att mata fram muttrar och skruvar.  
 

Figur 1: Bilden visar en 3D modell över Lerocons Modul System. 
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På marknaden i övrigt finns det en del olika aktörer som jobbar med automatisering av plåt 
och stålindustrin som tillverkar matare med andra egenskaper. Några av de vanligaste matarna 
är följande: trappstegsmatare, elevatormatare, vibratormatare. 
 
Vidare i systemet är svetsrobotarna som styrs med Robot Vision som är en av Lerocon 
egenutvecklad mjukvara.   
 
 
2.2  Förstudie 
 
2.2.1 Förberedelser 
 
Förstudiefasen genomfördes för att kunna få en förståelse för problemet och matarens 
användningsområde. Via företaget fick vi ett antal hemsidor till konkurrenter och 
samarbetspartners där det fanns stora mängder med material och information som kunde 
inhämtas. Även egna sökningar efter företagshemsidor gav resultat [5] – [10]. 
 
Företaget hade vid detta tillfälle byggt upp en modul för matning av brickor till en dummy-
robot där vi kunde betrakta händelseförloppet från matning till svetsning med Robot Vision 
guidning. 
 
Bitarna som mataren skall klara av att mata fram är av mycket varierande storlek och utseende. 
Vi fick därför ta del av en större mängd olika detaljer för att med hjälp av dess kunna få mer 
förståelse för matarens utformning och funktioner. En annan viktig del i skapandet av matare 
är att kunna förutse och förstå utfallet av detaljernas spridning vid fall, vibrationer osv.   
 
Vidare har en väsentlig del av förstudien varit att studera redan existerande matare som finns 
på marknaden för att skapa en bra överblick över fördelar respektive nackdelar samt styrkor 
och svagheter med varje matare. Med hjälp av överskådligheten av matarnas egenskaper 
skissades möjliga förslag fram med mer ingående lösningar över de mer avancerade 
mekaniska problemen. 
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2.3  Matare 
 
Detta avsnitt innehåller mer ingående drag över de vanligaste matarna som vi studerat och 
utvärderat utifrån deras egenskaper. 
 
2.3.1 Trappstegsmatare 
 
Trappstegsmataren är en vanlig och robust matare som 
består av en buffert med ett antal trappsteg som för 
vidare detaljerna till varandra och på så vis matar 
bitarna ur bufferten vidare till ett transportband. 
 
Fördelar 

• Ger en jämn matning av mängden detaljer. 
• Bitarna kan matas upp till en bra arbetshöjd. 

 
Nackdelar 

• Fast bredd på stegen. 
• Fast längd på stegen. 

 
2.3.2 Vibratormatare 
 
Vibratormatare innehåller en ”skål” som med sin konstruktion 
transporterar detaljerna framåt med små upprepade kaströrelser. Detta 
medför att bitarna vandrar längs skålens kanter mot matarens mynning. 
 
Fördelar 

• Vibration är bra för separering av detaljer. 
• Kan lätt förändras beroende på detaljernas storlek. 
 

Nackdelar 
• Mycket slitage då vibrationer skapas av friktion. Omkostnader. 
• Dyr i inköp. 
• Ljudnivån. 

 
2.3.3 Elevatormatare 
 
Konstruktionen av en elevatormatare fungerar i stora drag som en trappstegsmatare som 
beskrevs i avsnitt 2.3.1. Ett band med fasta steg matar upp detaljerna ur bufferten men 
skillnaden är att stegen går hela vägen runt istället för överlämning från steg till steg.  
 
Fördelar 

• Detaljerna kan matas upp till en bra arbetshöjd. 
• Ger en jämn matning av detaljer. 
 

Nackdelar 
• Fast bredd på stegen. 
• Fast längd på stegen. 

 Figur 4: En elevatormatare. 

Figur 3: En vibratormatare. 

Figur 2: En trappstegsmatare.. 
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3 Metod 
  

3.1  Separering 
 

På grund av kravet på att separeringsmodulen inte ska vara låst till en sorts bitar utan klara av 
stor variation föll många separeringsmetoder snabbt bort. Att till exempel designa och 
konstruera fällor för att separera detaljerna är helt omöjligt när bitarna varierar i både form 
och storlek. Därför föll valet på att separera med hjälp av en fallhöjd efter själva 
konstruktionen. Denna separeringsmetod förklarades av Lerocon [1] redan vid vårat första 
möte och testades sedan av oss genom att släppa bitar från varierande höjd. Resultatet av våra 
tester var att bitarna oavsett form och storlek alltid fick en väldigt stor och fin spridning runt 
punkten där de släpptes. Ingen spridning efter fall är lik den andra och det går självklart inte 
att garantera att inga bitar vidrör varandra, däremot kan vi konstatera att bara med hjälp av fall 
blir det en god spridning och separering av bitarna. 
  

 

3.2  Modeller för  olika lösningar 
 

Utifrån förstudien, där framför allt kunskapen om befintliga matningsmaskiner var till stor 
hjälp, tog vi fram olika tänkbara lösningar för vårt problem. Eftersom separeringen utförs med 
hjälp av fall var vårt största problem att få ett jämnt och lagom stort flöde bitar till fallet, för 
alla former och storlekar. Till slut fick vi tre olika helhetslösningar som vi var nöjda med och 
kände att vi ville vidareutveckla genom att rita upp dessa i CAD [2] - [4]. 
 

3.2.1 Elevatormatare 
 

(För skisser se Bilaga B) 
En elevatormatare består av en buffert och ett transportband. Transportbandet är brant vinklat 
och följer buffertens ena kant. Med plattor fästa i transportbandet transporteras bitarna med 
jämna mellanrum ut ur bufferten för att sedan falla ner för att separeras. Lösningen finns 
redan i flera olika modeller (se avsnitt 2.3.3) men utmaningen här var att få en universal 
elevatormatare. Detta kan uppnås genom att till exempel ha en justerbar vinkel på bandet för 
att på så sätt förändra mängden bitar varje steg plockar med sig. 
 

3.2.2 Strömspoleband 
 

(För skisser se Bilaga C) 
Idén med strömspolebandet bygger på samma princip som elevatormataren, med en buffert 
och ett transportband. För att transportera bitarna längs bandet används dock inte plattor utan 
strömspolar och deras magnetfält. Tanken var först att fästa spolarna på bandet så att de åkte 
med runt och förse varje spole med ström när de befinner sig på själva transportsträckan för 
bitarna. Detta skulle göras med kontaktskenor för att överföra strömmen från den fasta till den 
rörliga delen. Här dök dock upp problem vid bandets ändlägen när mer detaljerade ritningar 
gjordes. Hur konstrueras detta för ett band med strömspolar på?  
 
Svaret på frågan blev att ändra lösningen genom att inte fästa strömspolarna på bandet utan att 
ha dem på fasta platser längs med bitarnas hela transportsträcka. Strömspolarna aktiveras och 
avaktiveras sedan likt en våg längs med och i synkronisering med bandets hastighet för att få 
bitarna att vandra uppåt.  
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3.2.3 Stegmatare 
 

(För skisser se Bilaga D) 
Stegmataren bygger på samma princip som den vanligt förekommande trappstegsmataren (se 
avsnitt 2.3.1), men där finns en stor och väsentlig skillnad. I stället för att transportera bitarna 
uppåt från steg till steg finns här endast ett steg som rör sig mellan två nivåer, en lägsta nivå 
där bitarna hämtas och en högsta där de lämnas. För att anpassa stegets storlek efter bitarnas 
utformning består steget av flera små steg. Dessa små steg ska gå att koppla ihop för att göra 
det sammanlagda steget större eller mindre beroende på hur många bitar man vill få ut per 
uppskjut. 
  

3.3  Utvärdering och val av lösning 
 

Vid utvärderingen kollade vi på hur stor potential varje lösning har att uppfylla de krav som 
ställts på mataren. 
 

• Elevatormatare: Lätt att variera hastigheten på bandet för att justera flödet ut ur 
bufferten. Enkel konstruktion med (i stora drag) endast två delar, en buffert och ett 
transportband. De banden som finns med monterbara steg är dyra och trots en 
förändring av vinkeln på bandet finns det fortfarande en begränsning i vilken storlek 
på bitarna mataren klarar av. 

• Strömspoleband: Går att justera flödet ut ur bufferten genom att variera hastigheten på 
bandet och strömspolevågen eller genom att ändra styrkan på magnetfältet. Genom att 
ändra storleken på vågen går det även att anpassa matarna efter metallbitarnas storlek. 
Dock, eftersom magnetism används, fungerar inte mataren på rostfritt stål eller 
föremål av annat icke magnetiskt material. 

• Stegmatare: Väldigt universal då det går att variera storleken på steget och anpassa det 
efter bitarnas storlek samt hur många man vill ha med sig varje gång steget rör sig.  

 

Efter utvärderingen ovan valdes stegmataren eftersom detta visade sig vara det bästa 
alternativet. Elevatormataren blir dyrare och kan inte anpassa sig lika bra efter bitarnas storlek. 
Strömspolebandet kan inte användas på rostfria eller andra icke magnetiska detaljer. 
Stegmataren är däremot väldigt universal då den enkelt kan anpassas efter alla föremål och 
dess storlekar. 
 
3.4  Vidareutveckling av den valda lösningen  
 

(För skisser se Bilaga E) 
I det här skedet fanns det fortfarande en del frågetecken kring stegmataren, framför allt 
rörande två saker. Den första är styrningen av stegen, vilket innefattar båda hur de ska föras 
uppåt och hur de ska kopplas ihop. Den andra är hur steget ska förses med en jämn ström 
metallbitar från bufferten för att matningen av bitarna skall vara frekvent. 
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3.4.1 Linjäraktuator 
 

Stegets rörelse är helt linjär vilket gör att någon form av linjäraktuator är lämplig för att utföra 
rörelsen. De vanligast förekommande linjäraktuatorerna är eldrivna motorer, pneumatiska 
eller hydrauliska. Med de eldrivna medföljer oftast en programmerbar styrenhet vilket gör att 
priset blir högt. Dessa går att ställa in väldigt exakt hur rörelsen ska utföras men eftersom vi i 
vår konstruktion endast behöver en rörelse mellan två nivåer är det onödigt att betala det höga 
priset. Skillnaden mellan hydraulik och pneumatik är inte så stor men valet föll på en guidad 
pneumatisk cylinder eftersom luft är det Lerocon använder sig av. Det visade sig även att dom 
redan hade en sådan cylinder från SMC [11] – [12], med en slaglängd på 100 mm, som vi 
kunde använda till prototypen. 
 
 
3.4.2 Sammankoppling av trappsteg 
  
Första tanken var att ha ett visst antal steg med en längd på 10 millimeter vardera. Steget 
närmast utloppet är monterat på den pneumatiska cylindern och varje steg löper i ett kilspår på 
varje sida för att stabilisera deras positioner. Genom två hål skjuts en sprint in en viss längd 
för att koppla ihop önskat antal steg. Sprinten låses sedan fast med hjälp av två bultar för att 
säkra sammankopplingen. Denna lösning var länge vårt huvudspår tills vi insåg att vikten av 
alla dessa steg samt mängden material blev onödigt stort.  
 
För att eliminera allt onödigt material i stegen tänkte vi därför om med utgångspunkt från 
samma idé, ett steg med varierbar storlek. Resultatet blev en justerbar vägg mot utloppet. 
Cylindern placeras på motsatt sida av steget jämfört med hur den var innan och på cylindern 
fästs ett steg. Detta steg går att förlänga med en vinkelrät platta beroende på hur långt steg 
man önskar. Därefter justeras den rörliga väggen för att täppa igen hålet som blir om man inte 
använder den maximala steglängden. För denna lösning krävs dock att man har ett visst antal 
plattor för olika steglängder konstruerade som man sedan byter mellan när man vill ändra 
längden på stegmataren. 
 
 

3.4.3 Matning från buffert 
 
För att mataren ska fungera är det viktigt att det hela tiden trillar ner bitar från bufferten till 
steget. Man vill därför undvika att bitarna låser fast sig i varandra och bildar klumpar vilket 
medför ojämna, eller inga, ras. Det finns många knep för att röra om bland bitarna i bufferten, 
nedan följer en lista på några alternativ. 
 

• Med ett långsamt gående rullband i botten av bufferten. 
• Genom att skaka bufferten samt ha en liten lutning på den. 
• Stavar som rör sig in och ut i bufferten för att knuffa på och frigöra bitarna. 

 
Valet blev att fästa en skakanordning i bufferten. Då slipper man att ändra på bufferten 
samtidigt som bitarna frigörs från varandra och vandrar ner mot separeraren. Väljer man 
rullbandet blir bufferten genast mycket mer avancerad att tillverka och väljer man stavarna 
finns risken att bitarna formar ett valv över där staven rör sig och på så sätt undviker att 
påverkas av den. 
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4 Resultat 
 
(För skisser se Bilaga F samt 2D ritningar se Bilaga A) 
Konstruktionen består av ett till storleken justerbart steg som med hjälp av en pneumatisk 
cylinder rör sig upp och ner i en linjär rörelse. Bitarna matas ner till steget från en buffert och 
transporteras därefter i jämna intervaller och lagom mängd vidare för ytterligare separation. 
För att byta storlek på steget, och därmed även reglera flödet ut ur konstruktionen, 
flyttas positionen på väggen som bitarna förflyttas upp längs. Steget är utbytbart och byts 
därmed ut till önskad storlek så att storleken och väggens position överensstämmer med 
varandra.  
 
Bilden nedan visar ett exempel på hur många detaljer steget tar med sig. Antalet kan regleras 
genom att byta storlek på steget. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.1  Konstruktion av prototyp 
 
(För bilder av prototyp se Bilaga G) 
Första tanken var att specialbeställa delar för konstruktion av prototypen av en plåtslagare. I 
samspråk med Lerocon bestämdes dock att dom skulle tillverka delarna åt oss med hjälp av 
våra 2D ritningar från CATIA V5 [2] - [4] eftersom detta var ett mycket billigare alternativ. 
Eftersom precisionen var extremt noggrann då det på vissa ställen rör sig om tiondels 
millimetrar fick vi vid konstruktionstillfället finjustera delarna en del för att de rörliga delarna 
inte skulle fastna på eller skrapa mot de fasta delarna. På grund av ett ritningsfel fick vi under 
monteringen konstruera ett temporärt skydd för att förhindra bitarna från att kärva fast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5: Stegmataren matar fram brickor. 
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4.2  Testning 
 
Med hjälp inkoppling av luft och metallbitar från Lerocons [1] lager kunde vi utföra tester på 
prototypen. Testningen utfördes genom att köra prototypen med olika mängd och olika 
storlekar på bitarna. I testerna kollade vi följande: 
 

• Att de rörliga delarna rör sig fritt utan att stöta i eller skrapa mot fasta delar. 
• Att inga bitar fastnar någonstans. 
• Att det funkar att byta mellan de olika stegen. 
• Att ändlägena på steget är på rätt höjder. 
• Att bitarna tar sig igenom hela konstruktionen utan problem. 

 
 
4.3  Utvärdering 
 
Den slutliga prototypen funkade som planerat och i stort sätt utan problem. De rörliga delarna 
rörde sig fritt, efter någon tiondels millimeters finjustering, utan påverkan från eller på de 
fasta delarna av konstruktionen. För att prototypen inte skulle påverkas nämnvärt av den miss 
vi gjorde i ritningarna fick vi åtgärda detta med två specialkonstruerade bitar som givetvis inte 
ska finnas där på den färdiga mataren.  
 
Det fanns dock en viss tendens till att några få av de bitarna som testades kilades fast mellan 
den bakre och främre väggen när steget var i sitt nedersta läge (eftersom steget då är en liten 
bit under glidplattan fram till steget). Detta verkade trots allt inte påverka stegets rörelse 
någonting då de fastkilade bitarna satt så pass löst att de åkte med upp utan någon påfrestning 
för cylindern. I framtiden kan detta undvikas genom att till exempel flytta upp stegets 
utgångsposition. Vissa metallbitar gled även lite dåligt på glidplattan men detta går att lösa 
genom att konstruera denna i ett annat material eller möjligtvis öka lutningen på den. Utöver 
dessa observationer fungerar matningen precis som önskat. Dock är matarens 
separeringsresultat väldigt beroende av stegets anpassning till detaljernas storlek. Det går 
därför egentligen inte dra för många slutsatser av testet som utfördes då steget inte var helt 
anpassat efter de detaljerna som matades fram. Ett mer utförligt test med klara och tydliga 
resultat och slutsatser bör därför genomföras. 
  
När det gäller bytet mellan de olika stegen var detta betydligt mer komplicerat än vad vi hade 
önskat. Orsaken till detta var att det var väldigt svårt att komma åt de skruvarna som skulle 
justeras. I den slutgiltiga konstruktionen bör man därför ha luckor i sidväggarna som man kan 
öppna och på så sätt lättare komma åt. 
 
 

5 Slutsats och diskussion 
 
Detta examensarbete har resulterat i en prototyp av en separeringsmodul som har de 
egenskaper och den funktionaliteten som förväntat innan konstruktionen. Separeringsmodulen 
klara av att mata fram bitarna oberoende av deras storlek, utseende eller 
materialsammansättning. Mataren är dessutom kostnadseffektiv att tillverka då den är liten 
och kompakt samt att den inte innehåller någon direkt kostsamma mekaniska lösningar vilket 
är en av de största fördelarna med vår stegmatare. 
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Kravspecifikationen i avsnitt 1.3 är inte kontrollerad eftersom projektet inte resulterat i en 
fullständig prototyp. Prototypen som byggdes var endast till för att testa de kritiska delarna i 
konstruktionen för att på så vis utvärdera om grundidén fungerade. 
 
 
5.1  Separering och framtida utvecklingsmöjligheter 
 
Eftersom prototypen endast innefattade en mekanisk uppbyggnad över lösningen kring stegen 
och matningen av bitarna är det svårt att sia om hur hela separeringsmodulen inklusive buffert 
hade fungerat. I grova drag kretsar våran idé kring tre olika separeringar i olika finhetsgrader. 
Första steget är en grovseparering av bitarna från bufferten som kommer att ske med ett 
rullband inbyggt i bufferten vilket inte var valet i avsnitt 3.4.3. Valet som gjordes i avsnitt 
3.4.3 har utvärderats vidare och vi har börjat se problemet från en annan synvinkel. Eftersom 
det inom dagens industrier läggs stor vikt vid att bullernivåerna inte skall överstigas ansåg vi 
att rullbandet skulle vara ett bättre alternativ. Då det dessutom visade sig att det inte uppstod 
några obehagliga eller ohälsosamma ljud från matningen tyckte vi att det vore synd att 
bufferten skulle producera sådant buller. Tanken är att det ska sitta givare ner vid 
matningsdelen för att på så vis styra rullbandet när mer bitar skall matas fram. 
 
Andra separeringen är något finare. Finhetsgraden av separeringen ställs i dagsläget genom att 
välja bredden på steget som matar upp bitarna. Tankar finns dock på att man i anslutning till 
stegets översta läge monterar en skjutbar vägg som kan varieras beroende på mängden bitar 
som skall blockeras och på så vis få ytterligare separering. 
 
Den tredje och valbara möjligheten vore att efter hela separeringsmodulen koppla på fällor 
som passar för olika detaljer för en sista separering.  
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Bilagor 
 
A Ritningsunderlag till prototyp. 

B Skisser på elevatormataren. 

C Skisser på strömspoleband. 

D Stegmatare förslagsskisser. 

E Stegmatare prototypskisser. 

F Stegmatare slutlig 3D modell. 

G Bilder av prototyp. 

H Bild över exempel på detaljer och bitar. 

I  Arbetsmiljöverkets bullerkrav. 
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