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Sammanfattning
Vårt examensarbete är utfört i samarbete med Oerlikon Balzers AB i Halmstad.
Syftet med projektet var att utveckla och ta fram en färdig konstruktion av en
efterbehandlingsmaskin för ytbehandlade avverkningsverktyg.
De mest tongivande kriterierna var att produkten skulle efterbehandla verktygen med
godkänt resultat vid varje efterbehandlingstillfälle med en exakt repeterbarhet. Med
uttrycket godkänt resultat menar vi att varje verktyg skall vara godkänd enligt de krav
på ytfinhet som Oerlikon ställer på färdigbehandlat verktyg.
Vi har i vårt examensarbete valt att arbeta efter två metoder för konstruktionsprojekt
framtagna av Fredy Olsson(1976) samt Arne Åkesson(1981). Anledningen till att vi
använder oss av två metoder är att vi i vårt projekt skall framställa ett underlag som
skall användas för tillverkning av en produkt och vid användning av enbart en metod
missar vi viktiga delar av dokumentationen.
Under projektets gång har vi dragit stor nytta av den kunskap vi införskaffat under de
tre senaste åren. Med kunskaper inom konstruktionsteknik, mekanik, hållfasthetslära
och Catia samt att vi har lärt oss att arbeta med ett systematiskt arbetssätt genom
vanan av att arbeta i projektform med allt från brainstorming till
tillverkningskonstruktion och att tänka produktivt har vi åstadkommit ett resultat som
inte hade varit möjligt för tre år sedan.
Arbetet har resulterat i att vi har utvecklat och tagit fram en färdig konstruktion av en
maskin som Oerlikon har valt att tillverka samt installera i deras produktion.
Produkten har väckt intresse på övriga kontor i koncernen runt om i Europa och på
Oerlikon ser man en fortsatt utveckling och distribution av vår produkt.

Abstract
Our thesis is done in cooperation with Oerlikon Balzers Sandvik Coating AB in
Halmstad. The project aimed to develop and produce a finished construction of a
surface-finishing machine for cutting tools. The two most influential criteria was that
the product after-processing tools successfully performed every time and finishing
with a precise repeatability. The expression successful, we mean that each tool must
be approved in accordance with the requirements of surface finish as Oerlikon sets of
pre-treated tools.
We have in our thesis chosen to work with two different methods of construction
projects developed by Fredy Olsson (1976) and Arne Åkesson (1981). The reason
that we use two methods is that in our project to produce documentation that is used
to manufacture the product and the use of only one method is incomplete and missing
important parts in the documentation.
During the project we have benefited greatly from the knowledge we have acquired
over the past three years. With knowledge in Structural Engineering, Mechanics,
Solid Mechanics and Catia, and that we have learned to work with a systematic
approach by the habit of working in projects ranging from brainstorming to
production design and to think productively, we have achieved a result that had not
been possible for three years ago.
The thesis has resulted in that we have developed and produced a finished
construction of a machine that Oerlikon has chosen to manufacture and install in their
production. The product has also generated interest in other offices of the group
across Europe and Oerlikon sees continued development and deployment of our
product.
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2 Projektintroduktion:

Oerlikon Balzers Sandvik Coating AB är ett joint ventureföretag som bildades 1988.
Ägarna är Oerlikon AG 51% och AB Sandvik Coromant 49% (genom Sandvik AB).
Huvudkontoret ligger i Stockholm och 1998 startade företaget ett beläggningscenter i
Halmstad för att täcka södra Sverige och Danmark.
Företaget specialiserar sig på ytbehandling av stål under sitt varumärke BALINIT ®
samt utvecklar beläggning och beläggningsprocesser. Ytbehandlingen gör att stålet
får ett tunt slitageskyddande och friktionsminskande skikt som är hårdare än stål
vilket gör att verktyget får en längre livslängd. Oerlikon Balzers Sandvik Coating AB
ingår i ett globalt nätverk av 90 beläggningscentrar i över 30 länder, men deras
marknadsområde är Norden och där har man totalt tre beläggningscentrar med elva
beläggningsmaskiner. Den avdelning som vi haft kontakt med arbetar efter
beställningar från kund som innefattar ytbehandlig av olika slags roterande
avverkningsverktyg.
2.1 Projektbeskrivning:
Vi har som examensarbete tagit fram ett dokument som vi lämnar vidare till Oerlikon
Balzers. Dokumentet innehåller fullständig information för att kunna tillverka en
maskin som skall efterbehandla roterande avverkningsverktyg.
2.2 Problembeskrivning:
Oerlikon ytbehandlar avverkningsverktyg i uppdrag åt diverse olika företag. De
verktyg som poleras är främst borrar och fräsar. Ytbehandlingen görs för att få ett
starkt verktyg som skall klara av att arbeta med hårda material och det skall ha en
lång livslängd. Problemet är att vid ytbehandlingen bildas en grovkornig yta på
verktyget. Denna grovkorniga yta skapar en friktion i verktygets spånspår som
förhindrar de avverkade spånen att röra sig ut från det behandlade materialet. Detta
leder till att antingen verktyget knäcks eller att man är tvungen att byta verktyg. Det
blir en onödig stopptid. För att förhindra detta utför Oerlikon en efterbehandling av
varje verktyg efter att den har ytbehandlats. I dagsläget efterbehandlar Oerlikon
verktyget för hand. Denna process går till i följande steg:
1. Verktyget transporteras från ytbehandlingsavdelningen till
efterbehandlingsstationen.
2. En medarbetare vid efterbehandlingsstationen placerar för hand på en pasta på
varje verktyg. Pastan är nödvändig för att få önskad ytfinhet på verktyget.
3. Medarbetaren tar tag i skaftet på verktyget med en griptång och för det mot en
roterande borste. Verktyget roteras mot borsten och det är viktigt att
spånspåret träffar borsten.
4. Medarbetaren kontrollerar ytfinheten på verktyget visuellt när han anser att
den är färdig.
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Det som är det stora problemet i denna process är punkt 3, den mänskliga faktorn. Att
uppnå godkänt resultat tar olika lång tid vid varje behandling. Denna process gör
även att en medarbetare är direkt bunden till behandlingen.
2.3 Syfte och mål:
Syftet med examensarbetet är att utveckla en efterbehandlingsmaskin som ger ett
godkänt resultat vid varje efterbehandling med en exakt repeterbarhet. Med uttrycket
godkänt resultat menar vi att varje verktyg skall vara godkänt enligt de krav på
ytfinhet som Oerlikon ställer på färdigbehandlat verktyg. Vi ska även försöka
automatisera processen för att eliminera den mänskliga faktorn vid det kritiska
behandlingsmomentet. Färdig maskin skall vara enkel att hantera och en CEmärkning skall vara genomförbar. Med uttrycket enkel att hantera menar vi att efter
två timmars utbildning skall medarbetare kunna använda maskinen för full
produktion.
2.4 Avgränsning:
Efter att vi är klara med vårt examensarbete skall vi ha sammanställt ett komplett
dokument som Oerlikon kan lämna vidare till tillverkare för att framställa en färdig
maskin som skall fungera enligt de kriterier som vi har sammanställt. Eftersom den
maskin vi konstruerar är unik så skall vi bifoga samtliga ritningar och annan
nödvändig information som kan behövas för att hantera och sköta om den. Om den
går sönder så skall man lätt kunna se i våra dokument och finna en lösning på vad
som kan vara fel samt hur man ska kunna laga den. Ett underlag för CE-märkning
bifogas men det är dock ej fullständigt eftersom produkten kommer att tillverkas efter
att vi är klara med vårt arbete och CE-märkning först är möjlig när produkten är
tillverkad.

3 Teoretisk referensram:

Vi har i vår referensram valt att presentera de metoder vi har valt att arbeta efter samt
ett antal verktyg som innefattas i dessa metoder.
3.1 Fredy Olssons Princip- och Primärkonstruktion :
Fredy Olsson framställde 1976 två vetenskapliga metoder i form av kompendierna
Princip- och Primärkonstruktion. Dessa metoder används än idag för att fungera som
en mall vid diverse konstruktionsprojekt.
Med principkonstruktion avses det tidiga, inledande konstruktionsarbete
(utvecklingsarbete) där man utgående ifrån en behovslösning eller produkttyp
söker få fram en principiell produktlösning – principlösning eller
lösningskoncept” (Olsson, 1976).
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Figur 3.1:Modell över principkonstruktionsetappen ur Fredy Olssons Principkonstruktion, 1976

Principkonstruktionsframtagningen är enligt Fredy Olsson indelat i olika styrfaser.
Styrfaserna kan du se i figur 3.1 och en kort genomgång och summering ges nedan:
KS1-Konstruktionsinledning: Indelningsfasen omfattar att man skall initiera,
uppdragsformulera, välja ledare och man skall göra ett startbeslut. Samtliga delar
kan dokumenteras i ett konstruktionsuppdrag.
• Initiering innebär att man skall bestämma konstruktionsprojektets benämning,
man skall beskriva företagsanledningen(anledningen till projektet) till
projektet samt man skall upprätta en beskrivning av projektets
marknadsanledning (avyttrings- och bruksskäl)
• Uppdragsformuleringen skall innehålla de olika målsättningarna för
principkonstruktionen.
KS2-Konstruktionsförberedelse: Här förbereder man projektet genom att
sammanställa den existerande grundläggande information som kan behövas. Detta
kan vara i form av tidsplan, personresursplanering, ekonomi/kostnadsplanering
mm.
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KS3-Konstruktionsuppföljning: Parallellt med att man arbetar med
principkonstruktionen skall man utföra en uppföljning av hur det fortlöper i
jämförelse med den projektplan man tidigare upprättat. Här dokumenteras de
problem som har uppstått under projektets gång.
KS4-Konstruktionsavslutning: Den här delen innehåller faserna
slutdokumentation, redovisning, presentation av resultatet, projektpersonal
avsätts, samt stoppbeslut. Hela konstruktionsprojektet kan sammanställas i ett
dokument som heter konstruktionsresultat.
I figur 3.1 kan man se ett projekts principkonstruktionsarbete som sker parallellt med
styrfaserna. Även detta är indelat i faser(5 st större) som presenteras genom en kort
genomgång och summering nedan:
A-Produktdefinition: Här klarläggs bl.a. de enheter som kan tänkas ingå i
produkten, produktens huvuduppgift, fördelning av uppgifter mellan människa
och produkt, användningsområde för produkten, och vem som skall använda
produkten eller kommer i kontakt med den.
B-Produktundersökning och kriterieuppställning: Produktundersökning kan vara
undersökningar i form av existerande lösningar som man kan ta idéer ifrån,
marknadsupplysningar, underökning om nuvarande och framtida
användningsområden mm.
I kriterieuppställningen skall man upprätta de krav och önskemål som finns på
produkten, hur de påverkar varandra och rangordna dem efter hur viktiga de är.
C-Framtagning av produktförslag: Här tas det fram produktförslag som klarar av
den fastlagda produktuppgiften. Förslagen skall visa totalutformningen hos
produkten, hur den skall fungera och förslagen skall åskådliggöras med hjälp av
skisser, bilder eller liknande visuella hjälpmedel.
D-Utvärdering av produktförslag: De förslag som framställts skall granskas och
bedömas samt utvärderas så att ett ändamålsriktigt förslag väljs.
E-Presentation av valt produktförslag: Det valda förslaget utarbetas, beräknas och
visas i form en principskiss där man diskuterar fördelar, nackdelar, konsekvenser
samt att man kommenterar mot kriterieuppfyllelse.
I konstruktionsetappen Primärkonstruktion skall följande arbetsinsats utföras:
”åstadkomma en primär, preliminärt användningsriktig produkt”(Olsson, 1976).
Vanligast är att denna konstruktionsetapp föregås av en principkonstruktion.
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Figur 3.1.2:Modell för primärpkonstruktion ur Fredy Olssons Primärkonstruktion, 1976

I figur 3.1.2 ser man de moment som ingår i primärkonstruktionsetappen. Nedan
presenteras momenten kortfattat:
1. Produktutkast: I början av primärkonstruktionsstadiet så gör man ett
produktutkast. Detta skall innehålla produktens helhet med ingående delar där
man bestämmer vilka delar som är unika/färdiga. Finns det behov så
kompletterar man även den kriterieuppställning som upprättats i
principkonstruktionsstadiet.
2. Komponentval: Här bestämmer man färdiga enheters/delars storlek och
fabrikat.
3. Detaljkonstruktion: Produktens unika enheters/delars utförande bestäms.
4. Produktsammanställning: En total sammanställning av produktens
enheter/detaljer upprättas . Kriterieuppfyllelse kontrolleras.
5. Tillverkning och utprovning av primärprodukt: Detaljerna monteras och
produkten kontrolleras genom utprovning.
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3.1.1 POME-metoden:
POME-metoden är en erkänt bra metod för att kategorisera sina kriterier vid ett
konstruktionsprojekt. De fyra kriterieslagen är:
• Process(P): Har med procedurer, verksamheter, presentationer etc. att göra.
• Omgivning(O): Har med utrymme, miljötålighet etc. att göra.
• Människa(M): Har med ergonomi, estetik etc. att göra.
• Ekonomi(E): Har med priser, kostnader, lönsamhet etc. att göra.

Figur 3.1.1 ur Fredy Olssons Principkonstruktion, 1976

.
I figur 3.1.1 illustreras POME-metodens användning på en komplex produkt.
För att utnyttja POME-metoden fullt ut skall även produktens tekniska livscykel tas i
beaktning. Ett sätt att göra detta är att upprätta en kriterieanalys enligt figur 3.2
nedan. Här tas det hänsyn till de 5 mest aktuella faserna i produktens livscykel. I
analysen placerar man de kriterier som man upprättat i fältet kravområden i figuren.
Man ser då hur de olika kriterierna påverkar varandra.
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Figur 3:2 Sökmatris för produktkriterier ur Fredy Olssons Principkonstruktion, 1976.

3.1.2 Br ainstor ming:
Brainstorming (idékläckning) är en kreativitetsteknik som utförs i grupp. Den är
anpassad för att generera ett stort antal idéer och lösningar för ett problem.
Det finns fyra grundläggande regler när man utför brainstorming och de är till för att
minska den sociala återhållsamheten som kan förekomma mellan gruppmedlemmarna
och stimulera idéflödet i gruppen.
1.
2.

3.

Fokusera på kvantitet: denna regel är till för att få fram så många idéer
som möjligt eftersom man förutsätter att ju fler idéer man har desto större
är chansen att man kommer fram till en radikal och effektiv lösning.
Vänta med kriticismen: när man utför brainstorming ska man vänta med
att kritisera idéer, istället ska man fokusera sig på att försöka utveckla och
kläcka nya idéer utifrån de gamla hela tiden. Kriticismen ska man vänta
med till ett senare stadium i processen för att inte förstöra kreativiteten
och hämma regel 1.
Välkomna ovanliga idéer: för att få en lång lista av idéer och se på
problemet från ett annat perspektiv ska man alltid välkomna ovanliga
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4.

idéer. Dessa nya sätt att se på problem kan i sin tur generera bättre
lösningar.
Kombinera och förbättra idéer: Genom att kombinera två bra idéer kan
man få fram en ännu bättre idé.

Brainstorming är ett populärt verktyg i både utbildnings och i
näringslivssammanhang, även om det inte bidrar med en mätbar fördel i kreativ
output så är det en trevlig metod som brukar välkomnas av deltagarna.
3.1.3 FMEA:
Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) är ett systematiskt tillvägagångssätt för
att försäkra att alla potentiella fel inte leder till någon oväntad händelse.
Varje möjligt fel i ett system utvärderas för att bestämma hur det påverkar systemet,
hur allvarligt felet är och åtgärd som behöver tillämpas för att rätta till problemet.
Metoden är vanlig och användas som en typ av felanalys, den har flera
användningsområden som t.ex. processer (väldigt vanlig inom fordonsindustrin),
mjukvara och apparatur.
Genom att uppskatta ett fels sannolikhet, effekt, orsak och allvarlighet ser man var de
allvarliga farorna finns i en konstruktion eller process. Detta kan sen ligga till grund
för att bedöma passande åtgärder, felanalysen kan man även t.ex. använda som
underlag i en eventuell CE-märkning.
Ett poängsystem med skala 1-10 används för att bedöma felintensiteten,
allvarlighetsgraden och upptäckbarheten. Där 1 betyder att det är osannolikt att felet
inträffar och 10 betyder att det är en väldigt hög risk att felet inträffar. Genom att
multiplicera dessa faktorer med varandra får man fram ett ”risktal” som man visar för
vilka fel åtgärder behöver vidtas.
Kriterierna och poängskalorna för bedömning av de tre faktorerna som resulterar i ett
risktal kan ses nedan enligt, Britsman 1993.
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3.2 Arne Åkessons Tillverkningskonstruktion :
Arne Åkesson Tillverkningskonstruktion är ett kompendium som är framställt med
avsikten att ge en beskrivning för hur arbetet sker i konstruktionsetappen
tillverkningskonstruktion.
”Kompendiet behandlar vad som skall utföras i konstruktionsetappen
tillverkningskonstruktion samt hur anpassning till olika tillverkningsmetoder,
montering, demontering, kontroll, lagring och transport i samband med tillverkningen
kan gå till. Dessutom beskrivs val av tillverkningsmetod” ur Arne Åkessons
Tillverkningskonstruktion, 1981.
”I konstruktionsetappen tillverkningskonstruktion utformas produkten så att den blir
lämpad både för brukning och framställning.
Med brukning menas här att produkten förutom att användas för avsett ändamål även
skall kunna underhållas, tåla uppkomna stillestånd då den ej används samt
transporteras till önskad plats.
Med framställning menas här att produkten skall kunna tillverkas,
tillverkningskontrolleras, monteras, demonteras, lagras och transporteras i samband
med tillverkningen”(Åkesson, 1981).
Momenten som skall utföras i en tillverkningskonstruktion enligt Arne Åkesson
presenteras sammanfattat nedan:
1. Framtagning av en slutlig produktdefinition, och den skall innehålla
information om produktens samtliga enheter och delar.
2. Man upprättar en kriteriesammanställning. Denna skall vara baserad på den
kriteriesammanställning som man gjorde i primärkonstruktionsfasen. Krävs
det ändringar skall dessa göras nu.
3. Undersök om den i primärkonstruktionen gjorda uppdelningen av produktens
unika delar fortfarande är lämplig.
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4. Genomför en slutlig detaljkonstruktion. Man skall dela in denna i bruksriktig
och framställningsriktig del.
5. Revidera mot tidigare gjorda komponentval. Har de komponentval man gjort i
primärkonstruktionen klarat av utförda tester.
6. Produktens delar sätts samman till en bruks- och framställningsriktig produkt.
7. Tillverka och utför provningar på en första serie för att ge underlag för
eventuella korrigeringar av produkten.

4 Metod:

Vi har i vårt examensarbete valt att arbeta efter två olika metoder för
konstruktionsprojekt framtagna av Fredy Olsson(1976) samt Arne Åkesson(1981).
Anledningen till att vi använder oss av två metoder är att vi i vårt projekt skall
framställa ett underlag som skall användas för tillverkning av en produkt och vid
användande av enbart en metod missar vi viktiga delar i dokumentationen. I metoden
av Fredy Olsson(1976) presenteras utförligt de steg som man skall utföra för att
framgångsrikt lyckas med att framställa en princip- och primärkonstruktion. I
metoden av Arne Åkesson (1981)beskrivs det hur man skall lyckas med att framställa
en lyckad tillverkningskonstruktion. Vi skall genomgå samtliga tre
konstruktionsframtagningar i vårt projekt.
4.1 Produktdefinition:
I en produktdefinition skall det definieras vad som är produkten användningsområde
eller användningssammanhang, produktens huvuduppgift, i vilka miljöer den kan
tänkas verka i, vilka som blir berörda av den, vilka ekonomiska villkor som gäller för
den samt vilken produktdokumentation som behövs.
4.1.1 Produkten:
Produkten skall användas i Oerlikons dagliga produktion för att efterbehandla
ytbehandlade avverkningsverktyg. Produkten presenteras utförligt i kapitel 7.
4.1.2 Processen:
Produktens huvuduppgift blir att efterbehandla avverkningsverktyg med ett godkänt
resultat med exakt repeternoggrannhet. Produkten skall vara automatiserad i det
kritiska behandlingsmomentet och den mänskliga faktorn skall minimeras.
4.1.3 Omgivning:
Maskinen skall användas i verkstadsmiljö på Oerlikon Balzers Sandvik Coating AB.
Det finns även intresse från övriga kontor i koncernen så om produkten blir lyckad så
kommer flera av dem att önska en likadan produkt. Även detta är dock för bruk i
verkstadsmiljö.
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Vid behandlingen kommer det skvätt av pasta och avverkat gods från verktyget som
träffar produkten och de rörliga delarna i den. Detta medför slitage på
komponenterna. Att skydda de olika komponenterna i produkten blir därför viktigt.
Detta medför dock att man får räkna med att byta kullager och andra rörliga delar
efter en viss tid.
4.1.4 Människan:
De människor som kommer i kontakt med maskinen kan variera. I dagsläget så är det
ofta samma person som efterbehandlar men även anställda som har ledig tid skall
kunna använda den. Andra personer som berörs av denna maskin är de som arbetar
med den förberedande ytbehandlingen av verktyget samt de som skall skicka iväg det
efter att den efterbehandlats. De kommer dock inte i direkt kontakt med maskinen.
Resultatet av efterbehandlingen kommer att påverka kunderna i högsta grad, och då
medarbetaren som skall använda verktyget vid produktion.
4.1.5 Ekonomi:
Vi skall ta fram en produkt som inte skall massproduceras utan skall användas i det
dagliga bruket på Oerlikon. Istället för att välja komponenter som kanske skulle
kunna optimera kostnaden för framtagningen väljer vi att välja komponenter som vi
vet kommer att hålla länge och klara den belastning som det krävs för att ge en lång
livslängd, alltså lite dyrare komponenter från pålitliga leverantörer.
När maskinen står färdig kommer den att innehålla fyra st motorer. I dagsläget
används bara en. Det kommer att bidra till en ökad elförbrukning och då högre
elräkning. Det kommer även att krävas mer underhåll eftersom det kommer att bli en
hel maskin som inte har funnits på företaget innan.
Det som bidrar positivt till företagets ekonomi är att halvautomatiseringen gör att
medarbetaren inte är direkt bunden till maskinen. Medarbetaren kan då utföra andra
arbetsuppgifter samtidigt som verktygen behandlas. I och med halvautomatiseringen
och elimineringen av den mänskliga faktorn så blir tiden att få en godkänd
efterbehandling mer konsekvent. Detta gör att man kan planera produktionen på ett
smidigare sätt.
4.1.6 Dokumentering av produktdefinition:
All dokumentation som berör den färdiga produkten skall bevaras i minsta 10 år.
Detta pga. den CE-märkning som enligt lag skall göras.
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5 Produktundersökning och kriterieuppställning:
5.1 Produktundersökning:
Vi träffade vår handledare på Oerlikon för att få veta vad de hade för krav och
önskemål på maskinen och om det finns några liknande maskiner på marknaden som
vi kunde undersöka för att få idéer ifrån. Vi fick veta att de maskiner som finns på
marknaden är alldeles för avancerade och för dyra för att Oerlikon skulle vara
intresserade av dem. Deras önskemål var att vi inte skulle ha några restriktioner i
början utan vi skulle komma med en massa idéer och förslag som vi sedan skulle
utvärdera och välja emellan. Den metod de använder idag med en borste som
efterbehandlar är dock en beprövad metod och de ser gärna att vi utvecklar denna
metod. Detta är dock inget kriterium. Vid samma möte sammanställdes de kriterier i
form av krav och önskemål som vi hade på maskinen. De går att se i
kriterieuppställningen.
5.2 Framställning av kriterieuppställning:
På det första mötet vi hade med företaget så skissade vi upp ett antal kriterier
innehållandes de krav och önskemål som maskinen skall uppfylla. Vi har använt
dessa kriterier som mall när vi har utvecklat vår princip-, primär- och
tillverkningskonstruktion.
5.2.1 Kriterieuppställning upprättad 2010-01-25
En kriterieuppställning förenklar arbetet med att se problemet som skall lösas och
fungerar som en stabil grund att använda som vägvisare under hela projektets
livscykel. Man får en bra överblick över problemet och det gör att man ser vilka mål
en slutprodukt skall uppfylla. Kriterierna skall formuleras tydligt och mätbart så att
de inte kan misstolkas. Kriterierna som tas fram har olika grad av betydelse. Vi har
graderat efter krav(K) och önskemål(Ö), där kraven skall uppfyllas till 100 procent
och önskemålen inte behöver uppfyllas men för ett fullt tillfredsställande projekt skall
finnas med i produkten. Vi har delat upp kriterierna i fyra olika kriterieslag enligt
POME-metoden. De fyra kriterieslagen är Process(P), Omgivning(O), Människa(M)
och Ekonomi(E). Detta för att lättare få en överblick över kriterierna. En
sammanställning av kriterierna i form av en sökmatris där man ser hur kriterierna
påverkar varandra finns med som bilaga 3.
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PROCESS
Samma resultat skall uppnås vid varje polering
Man skall kunna justera höjden som borren möter
poleringsborste
Svephastighet(matningen) på borren skall kunna kontrolleras
Stopptid skall elimineras, dvs minst en borr skall vara i
poleringsprocessen
Borrar med diameter mellan 6-20 mm skall kunna poleras
Justerbar rotationshastighet på poleringsborsten, ca 600-3000
rpm
Verktygsrotation skall kunna justeras mellan ca 30-60 rpm
Polerborsten skall kunna roteras 90 grader
Lågfrekvent underhåll
Tillverkning enligt ISO-9001
Använda oss av standardkomponenter så mycket vi kan
Tillverkning uppfylla miljökrav enligt ISO-14001

K
K

P1
P2

K
Ö

P3
P4

K
K

P5
P6

K
K
Ö
K
Ö
K

P7
P6
P8
P9
P10
P11

OMGIVNING
Tåla verkstadsmiljö
Tåla pasta som förs på verktyget
Tåla dammig miljö

K
K
K

O1
O2
O3

MÄNNISKA
Certifierbar enligt CE-märkning
Ergonomisk
Lättförståelig

K
Ö
Ö

M1
M2
M3

EKONOMI
Maximal tillverkningskostnad 150 000 SEK

Ö

E1

Godkänt av:
Elever Högskolan i Halmstad: Bojan Maric:______ Christoffer Andersson:_______
Handledare Högskolan Halmstad: Håkan Petersson:____________
Handledare Oerlikon: Christian Ericsson ______________
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6 Framtagning av principkonstruktion:
6.1 Förarbete:
I slutet av 2009 fick vi ett projektförslag via vår lärare Pär-Johan Lööf angående det
här projektet på Oerlikon. Vi blev genast mycket intresserade av projektet så vi
kontaktade företaget för närmare information om ett eventuellt examensarbete .
Vid det första mötet presenterade företaget projektet utförligare för oss där dem
illustrerade problemen med dagens process. Efter mötet var båda parterna
intresserade av ett vidare samarbete så vi tog fram en projektbeskrivning(bilaga 1)
samt en tidsplan(Gantt-schema, bilaga 2) som lämnades in i slutet av januari 2010 för
godkännande av vår examinator Aron Chibba samt vår handledare Håkan Petersson.
Projektbeskrivningen och tidsplanen blev godkänd och vårt examensarbete var i
gång.
Under de första tre veckorna av projektet brainstormade och skissade vi för fullt och
på så vis kom vi fram till många olika lösningar. När vi hade brainstormat klart satte
vi oss ner och diskuterade kort kring varje lösning. Till slut hade vi 6 st
principlösningar för hur matningen av verktygen skall fungera samt 3 st
principlösningar för hur poleringsprocessen av verktygen skall fungera. Samtliga
skisser ligger som bilaga 4. Nedan har vi valt att presentera tre av de lösningar som
efter en utvärderingsprocess fick bäst omdöme:
6.2 Presentation av principkonstruktion:
Med principkonstruktion avses det tidiga, inledande konstruktionsarbete
(utvecklingsarbete) där man utgående ifrån en behovslösning eller produkttyp
söker få fram en principiell produktlösning – principlösning eller
lösningskoncept” (Olsson, 1976).
6.2.1 Principlösning 1:
Lösningen bygger på att verktygen förs fram med t.ex. ett transportband mellan två
borstband som snurrar åt motsatta håll. Fördelen är att man kan ha ett kontinuerligt
flöde och att flera verktyg kan poleras samtidigt. Nackdelen är att det blir svårt att
justera vinkeln som borsten polerar verktyget med samt att bandet måste vara väldigt
bred för att kunna täcka alla längder som finns på de olika verktygen. En annan
nackdel är att borstband inte finns i detta speciella material som standard samt att
man inte vet om den här metoden ger ett godkänt resultat vid en eventuell polering.
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Figur 6.2.1 Principlösning 1

6.2.2 Principlösning 2:
Den här lösningen bygger på att verktygen ligger ”fritt” i en ränna (kanal) samtidigt
som den behandlas av borsten. Borstens rotation mot verktygets skruvade yta
(stigningsvinkel) gör att verktyget kommer att rotera kring sin egen axel i kanalen
och på så vis ”borra” sig igenom borsten och föras fram i kanalen. Även här är
fördelen att man får ett kontinuerligt flöde och principen har en väldigt stor
massproduktionspotential. Nackdelen ligger i det faktum att diametern på verktygen
kommer att variera så pass mycket att man skulle bli tvungen att byta ränna och ställa
in borstarna för varje serie man gör vilket snabbt skulle bli väldigt
omständligt.

Figur 6.2.2 Principlösning 2
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6.2.3 Principlösning 3:
Man fyller ett ”magasin”(figur 6.2.3.a) med verktyg som sedan snurrar steg för steg
till en ”behandlingsstation” där verktygen blir behandlade av poleringsmaskinen
(figur 6.2.3.b), när alla verktygen har blivit polerade lyfter man av hela magasinet och
sätter dit ett annat med opolerade verktyg. Verktygen sitter i en lagrad led vilket gör
det möjligt för dem att snurra kring sin egen axel samtidigt som de blir polerade en
och en.

Figur 6.2.3.a Principlösning 3a

Borsten sitter på en ”gaffel” som i sin tur sitter på en trumma som man kan vrida för
att justera poleringsvinkeln i förhållande till spånkanalen på verktyget. Detta är
monterat på en linjärenhet som rör sig upp och ner för att borsten skall kunna svepa
längs med hela verktyget.

Figur 6.2.3.b Principlösning 3b
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6.2.4 Styrsystem till principlösningarna:
Hela systemet skall vara sammankopplat på så vis att när magasinet har snurrat ett
verktyg på plats startar linjärenheten från en utgångspunkt och borsten sveper längs
med hela verktyget. På så vis uppnår man samma resultat varje gång. När verktyget
har polerats klart skickas en signal från linjärenheten som säger att magasinet skall
snurra till nästa steg osv.
6.3 Utvärdering av principlösningar:
Det första vi gjorde för att utvärdera våra principlösningar var att utvärdera dem mot
vår kriterieuppställning. Vi skrev upp våra kriterier i punktform i en
utvärderingsmatris. Vi viktade principlösningarna med betyget 1-4. Ju högre siffra
desto bättre uppfyller skissen kriteriet. Vi valde att föra vidare de två
matningsmetoder och de två poleringsmetoder som fick högst poäng.
Grön ruta i matrisen betyder att kriteriet inte är uppmätbart eller inte är relevant för
just det förslaget. Grön ruta innebär även att det är för tidigt i konstruktionsstadiet för
att kunna mäta kriteriet.

Figur 6.3 Utvärdering av principlösningar”

Vi tog med resultatet av utvärderingsmatrisen samt våra principlösningar till Oerlikon
för att tillsammans diskutera vilken lösning som skulle kunna passa bäst för dem.
Deras syn på lösningarna stämde överens med det resultat som utvärderingsmatrisen
gav. Utvärderingen av de förslag som fick bäst betyg gjordes genom diskussion med
Oerlikon och då valdes också den principlösning som vi skulle arbeta vidare med.
Vi valde bort principlösning 1 dels på grund av att borstbandet i detta material var
svårt att få tag på och dels på grund av att resultatet av den här poleringsmetoden var
okänt och vi hade inte tid att utföra en provning.
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Principlösning 2 valdes bort på grund av att omställningstiden vid ändrad
borrdiameter skulle bli för stor och krånglig. Denna valdes även bort pga. att enligt
Oerlikon så är de nyligen ytbehandlade verktygen väldigt spröda och har en tendens
att spricka och gå sönder vid vibrationer och stötar som skulle uppstå när verktygen
ligger ”fritt” och behandlas i rännan.
Det förslag som blev valt att fortsätta arbeta med var principlösning 3. I tillägg till
denna måste vi konstruera en anordning som skall rotera verktygen. Detta kommer vi
att konstruera i nästa steg tillsammans med våra primärkonstruktioner.
6.4 Presentation av vald principlösning:
Vi har använt Catia V5 för att rita upp vår principkonstruktion. Vi har nu en vision
för hur arbetet skall fortskrida. I figur 6.4 ser vi en enhet med en borste(grön i
figuren) som skall klara av att rotera borsten samt föra den upp och ner så att borsten
träffar verktyget i magasinet till höger i figuren. Magasinet skall i sin tur monteras på
en anordning som gör att den roterar runt sin egen axel och stannar när verktygen
poleras. En annan anordning skall göra så att verktygen roterar kring sin egen axel.
Vi har i och med vår principlösning lagt en stabil grund att fortsätta arbeta utifrån och
ta den vidare till nästa steg som är primärkonstruktion.

Figur 6.4 Presentation av valda principlösningar

7 Framtagning av primärkonstruktion:

I konstruktionsetappen Primärkonstruktion skall följande arbetsinsats utföras:
”åstadkomma en primär, preliminärt användningsriktig produkt”(Olsson, 1976).
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Utgående från resultatet i vår principkonstruktion fortsätter vi arbetet med att i nästa
steg framställa en primärkonstruktion. Produkten har nu delats upp efter sina
funktioner i tre olika delar. Hur vi har kommit fram till de olika delarna presenteras
inte i kronologisk ordning utan varje del presenterar sin arbetsgång för sig. I tillägg
till produktens tre funktionsdelar tillkommer att vi väljer styrsystem, motorer samt
konstruerar ett maskinskelett. Vi presenterar först en löpande text över hur vi har
tänkt, sedan bilder på hur konstruktionen blev utformad och efter det berättar vi vilka
standarddetaljer samt vilka specialdetaljer som finns i varje del(bilder och
detaljspecifikationer ligger som bilagor 5-8). För att utforma våra konstruktioner har
vi använt oss av Catia V5.
Bedömning och val mellan olika slags liknande komponenter och monteringssätt har
skett under hela framtagningen av primärkonstruktionen. För att bedöma har vi
använt oss främst av tankemässig metod, och diskussion mellan handledare, student
och av Oerlikon rekommenderad försäljare.
Vid val av de standardkomponenter som ingår i konstruktionen har vi i första hand
använt oss av leverantörer som Oerlikon tidigare haft ett gott samarbete med. Övriga
detaljer som inte ingår i dessa leverantörers sortiment har vi försökt använda oss av
en och samma leverantör till olika komponenter i största möjliga mån.
De specialdetaljer som ingår har vi konstruerat i Catia V5 och anpassat dessa till de
krav och dimensioner som finns i konstruktionen. Anledningen till att vi har
specialdetaljer i konstruktionen är för att det inte finns liknande produkter på
marknaden som skulle fungera för ändamålet.
Genomlöpande i utvecklingen av primärkonstruktionen har en kontakt med
handledare på Oerlikon hållits för att tid inte skall spillas på missförstånd mellan oss
och företaget.
7.1 Presentation av primärlösning:
Nedan kommer en presentation av primärlösningen i ordningen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verktygsmagasin
Rotation av verktyg
Poleringsenhet
Val av styrsystem
Val av motorer
Konstruktion av maskinskelett
Färdig primärkonstruktion

I bilderna på komponenterna har var komponent blivit tilldelat ett namn i form av en
bokstav och en siffra. Bokstaven visar vilka komponenter som hör tillsammans i
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konstruktionen och siffran används för att skilja dem åt. Namnet följer med
komponenten i resten av dokumentet för att man snabbt skall kunna hänvisa till
önskad detalj. Bilder och detaljspecifikation ligger som bilagor 5-8. Namnet följer
även med komponenten i en tillverkningsutvärderingsmatris samt de
tillverkningsritningar som framtagits.
7.1.1 Verktygsmagasin:
Efter att ha bestämt i principkonstruktionen att vi skall ha ett roterande
verktygsmagasin där verktygen placeras så bestämde vi hur det skulle vara utformat,
fungera och vilka krav som det skulle uppfylla. Vi visar dessa i punktform nedanför:
•
•
•
•
•
•
•
•

Magasinet skall vara utbytbart. Med uttrycket utbytbart menar vi att när
magasinet inte är i bruk skall det kunna avlägsnas från maskinen.
Magasinets vikt i färdigt bruksskick inklusive verktyg sätts till max 10 kg.
Minst 10 verktyg skall kunna vara i magasinet samtidigt.
Verktyg med diametrar mellan 6-20 mm skall kunna placeras i magasinet.
Magasinet skall kunna lyftas av och på en rotationsenhet med manuell kraft.
Verktygen skall kunna rotera friktionsfritt kring sin egen axel.
När magasinet står stilla och borren skall rotera så ska det vara ett hållmoment
som håller fast magasinet.
Övriga krav finns i kapitel 5.2.1 kriterieuppställning.

Efter att ha satt upp våra krav på verktygsmagasinet påbörjades en undersökning för
hur man skulle kunna fästa verktyget. Det här ansågs vara den mest kritiska delen på
magasinet pga. av verktygens diametrar varierar mellan 6-20 mm. Efter samtal med
Oerlikon visade det sig att det redan fanns en sådan verktygshylsa på företaget.
Hylsan är beprövat och används bl.a. i produktion på huvudkontoret i Stockholm.
Magasinet utvecklades från grunden med den här hylsan som utgångspunkt.
För att kunna fästa verktygshylsan i magasinet samt att få det att kunna rotera runt sin
axel utvecklade vi ett fäste för detta. Hylsan har en urgröpning i botten som vi
använder till att låsa och förhindra att hylsan roterar fritt när verktyget behandlas av
borsten. Vi bygger in hylsan i ett rör och sedan i botten på insidan av röret fäster vi en
genomgående kil som skall låsa hylsan. Utanpå röret fäster vi två st kullager samt ett
remhjul. Kullagern skall fästas i botten och i toppen på röret och sedan skall dessa
placeras mot två cirkulära skivor. Remhjulet placeras i mitten av röret och är det som
skall möta remmen och i sin tur göra så att hylsan roterar. Vi låser remhjulet på röret
med hjälp av en skruv för att få spännkraft mellan dem. Vi låser kullagren på röret
med distanser som spänner mot remhjulet.
Efter att den här delen var klar kunde vi nu optimera magasinet där vi analyserade
olika diametrar på kullager samt hur många borrar som vi skulle kunna ha i drift
samtidigt. Det vi hade som krav var att magasinet inte fick väga mer än 10 kg i drift
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inklusive verktyg. Tjockleken på skivorna sätts i förhållande till kullagrets tjocklek
eftersom det krävs för att kullagret skall ge önskad effekt. Även kullagrets diameter
var avgörande för hur många verktyg som vi skulle ha på plattan samtidigt.
Diametern på kullagret är 37 mm. Resultatet blev att vi fick en diameter på magasinet
på 250 mm och att 10 st verktyg kan vara i magasinet samtidigt. Det bidrar till en
totalvikt på ca 9.8 kg(om plattorna tillverkas i stål). För att ge ett hållmoment när
plattan inte är i rörelse så monterar vi fast positioneringstaggar på den undre av de två
skivorna. Dessa taggar skall sedan låsas med en pneumatisk låsningschuck som styrs
av en induktiv givare. Låsningschucken och givaren monteras dock i efterhand i
samband med att ett styrsystem installeras för hela produkten. För att magasinet skall
kunna rotera utvecklar vi en låsningsdisk. Magasinet skall placeras på denna och
magasinet låses genom att placera två st hål i disken samt två st piggar på magasinet.
Dessa verkar även som positionerare. Låsningsdisken kopplas sedan via en
låsningsstav till motorn som skall driva verktygsmagasinet.
För bilder och detaljspecifikation se bilaga 5.
7.1.2 Rotation av verktyg:
Efter att i principkonstruktionsstadiet bestämt att vi skall ha ett roterande magasin där
vi har ett antal stationer där verktyget kan rotera fritt så behövde vi ta fram ett förslag
på hur man kan få verktyget att rotera. Våra krav på den här anordningen syns i
punktform nedanför:
•
•
•
•

Den skall kunna rotera borren med en hastighet mellan 0-60 rpm.
Den skall klara av att rotera den lagrade delen i plattan som har en vikt på ca
0.3 kg.
Den skall ha en fjädrande förmåga så att det inte blir stötigt vid användning,
samt att anläggningsytans spann ökar.
Övriga krav finns i kapitel 5.2.1 kriterieuppställning.

Med hjälp av brainstorming och skissande kom vi fram till två st lösningar som vi
presenterar nedan.
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Förslag1:

Figur 7.1.2 a Rotation av verktyg förslag 1

En motor driver ett remhjul som är fjädrat för att dämpa när det möter remhjulet i
plattan.
Förslag 2:

Figur 7.1.2 b Rotation av verktyg förslag 2

En anordning med remdrift driver hjulet i plattan. Remmen är fjädrande och räfflad
på båda sidor.
Vid framtagningen av anordningen var det den låga hastighet som remmen skulle föra
sig med som blev den avgörande faktorn. För att klara av den låga hastigheten måste
man växla ner en motor och vi ska använda oss av 3 fas motorer och snäckväxel(se
kapitel 7.1.4 val av motorer). Motorerna är rekommenderade att använda av företaget
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så då fick vi anpassa konstruktionen efter detta. Eftersom det visade sig att motorn
och växellådan var stor rent volym- och viktmässigt så störde det våra planer på att ha
hela paketet fjädrande(se figur 7.1.2.a). Det blev att vi fick använda oss av
anordningen med en kuggrem(se figur 7.1.2.b).
Vi arbetade vidare med förslag 2 och i nästa steg utvecklades ett stativ där vi hade 4
st remhjul som placerades mellan två plattor. Anledningen till att vi hade 4 remhjul är
för att få en stabil konstruktion. Det blir även lätt om man skall installera en
remspännare vid behov i framtiden. Plattorna som är symmetriska förutom 4 st hål i
bottenplattan(hålen används för att spänna plattan på maskinskelettet) får en
urgröpning för att det inte skall krocka med verktygsmagasinet när detta roterar. På
remhjulen placerar vi en dubbelkuggad rem. Anledningen till att vi använder en
dubbelkuggad rem är att den skall verka på båda sidor. Ett av remhjulet kopplas till
en motor via en förlängning och denna driver remmen.
För bilder och detaljspecifikation se bilaga 6.
7.1.3 Poleringsenheten:
Efter att vi i principkonstruktionen bestämt att vi skulle ha en poleringsenhet som rör
sig upp och ner i förhållande till borren så bestämde hur den skulle vara utformad,
fungera och vilka krav som den skulle uppfylla. Kraven syns i punktform nedanför:
•
•
•
•
•

Poleringsborsten skall kunna rotera med ca 3000 rpm
Vinkeln på poleringsborsten skall kunna regleras 90 grader.
Poleringsborsten skall kunna föras upp och ner i förhållande till borren. Den
skall kunna röra sig upp och ner med minst 400 mm.
Maxhastigheten för upp och ner rörelsen sätts till 40 mm/s.
Övriga krav finns i kapitel 5.2.1 kriterieuppställning.

Vi började analysera marknaden efter en enhet som skulle kunna klara av våra krav.
Vi lämnade förslag på ställdon och linjärenheter till företaget. Vi hittade dock ingen
komponent som stämde överens med Oerlikons önskemål. Vi konstruerade därför
upp en egen lösning med idéer ifrån andra maskiner som fanns på företaget.
Vi började konstruera en enhet som skulle föra polerborsten upp och ner. Lösningen
blev en konstruktion där en kedja löper vertikalt mellan två kugghjul. Kugghjulen är i
sin tur monterade på varsin axel som roterar fritt med hjälp av lagerhus i varje ände
på rören. Lagerhusen monteras på en ställning. Höjdskillnaden mellan kugghjulen
sätts till 620 mm, detta av önskemål från Oerlikon då vissa verktyg kan vara långa. På
kedjan skall sedan en släde monteras. Släden monteras på 4 st kulbussningar som
löper på två st vertikala axlar(är en del av ställningen) som ger stabilitet till upp och
ner rörelsen. Kulbussningarna minimerar möjlig byrålådseffekt. På släden svetsas det
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fast ett rör. I röret monteras den infästning som poleringsborsten och borstmotorn
skall sitta på. För att infästningen inte skall kunna rotera fritt i röret när den är i drift
så låser vi detta med att borra hål i röret och i infästningen fräser vi ut ett t-spår för att
kunna låsa infästningen och röret med en t-spårsklack. För att vara säkra på att detta
låser ordentligt använder vi oss en M8 skruv för att låsa. På infästningens ytterkant
svetsar vi fast en förlängning som motorn skall fästas på. Denna placeras så att
polerborsten centreras i förhållande till infästningen.
För bilder och detaljspecifikation se bilaga 7.
7.1.4 Val av styrsystem:
När vi blev klara med principkonstruktionen satte vi oss ner och började klura på hur
vi skulle styra maskinen och vilka motorer vi skulle använda.
Detta visade sig vara ganska svårt på grund att vi inte var insatta i området sen innan.
Efter 3 veckors intensivt forskande och sökande av motorer och styrsystem där vi
även gjorde en del praktiska experiment kom vi fram till att vi skulle använda oss av
en stegmotor i kombination av en induktiv givare för indexeringen av borren till
poleringsstationen. Anledningen till detta val var att vi skulle slippa använda oss av
en låsanordning som skulle hålla verktygsmagasinet på plats vid behandlingen
eftersom att en spänning går igenom stegmotorn vid vila och genererar ett kraftigt
hållmoment som håller magasinet på plats.
Vi presenterade hela idén med att använda en stegmotor för företaget och vi påpekade
även att vi inte hade kompetensen att koppla ihop och programmera hela systemet
och alla motorer som skulle krävas i systemet.
Oerlikon hade förståelse för det och rekommenderade att vi skulle lämna över biten
att välja motorer, växellådor och styrning till andra specialiserade företag inom
området och att vi istället skulle koncentrera oss på konstruktionen.
Så Oerlikon ringde och ordnade ett möte med två företag som de själva brukade
använda sig av för hjälp, ElektroDynamo för val av komponenter och Halmstad
Elektriska för styrningen av dem.
Under mötet presenterade vi konstruktionen och alla delar i maskinen som skall
drivas samt att vi la fram vårt förslag med stegmotorn. Företagen sa att det var en bra
lösning men att det gick att lösa problemet billigare om man använde sig av vanliga 3
fas motorer i kombination av en pneumatisk chuck för positionering och låsning.
Efter mötet hade vi delat upp arbetsuppgifterna mellan de båda företagen och vi
gjorde upp ett schema om hur vi ville att systemet skulle fungera.
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Figur 7.1.4 Val av styrsystem

Från början ville Oerlikon undvika att använda sig av ett PLC-system eftersom man
trodde att priset skulle skjuta iväg, vilket försvårade det ytterligare för oss när vi
försökte lösa uppgiften själva. Men efter samtal med Halmstad Elektriska så ändrade
man åsikt eftersom det trots allt visade sig vara relativt billigt, så maskinen kommer
trots allt styras av ett digitalt PLC-system. Styrsystemet skall även vara utformat på
så sätt att man vid en senare CE-märkning av maskinen skall kunna koppla in
strömbrytare och nödstopp som krävs för märkningen.
7.1.5 Val av motorer:
I den färdiga produkten skall det monteras 4 st motorer. Dessa är placerade och har
funktion att:
• Motor 1: Placeras under verktygsmagasinet och skall driva rotationen av
denna. Här blir det ett lågt varvtal och den skall klara rotera ett
masströghetsmoment från magasinet på 0.115 kgm².
• Motor 2: Placeras under remdrivningen och skall driva remmen som i sin tur
roterar verktygshylsan. Eftersom verktygshylsan skall rotera mellan
hastigheten 0-60 rpm krävs det ett lågt varvtal på motorn eller en nedväxling.
• Motor 3: Skall driva poleringsborsten med varvtal mellan ca 600-3000 rpm.
Det krävs ett moment på minst 5 Nm.
• Motor 4: Skall lyfta poleringsborsten och motor 3 i vertikalled. Det blir en
vikt på ca 30 kg. Den skall ha en maximal hastighet på 10 rpm.
För att hjälpa till vid valet av motorer konsulterade Oerlikon företaget
ElektroDynamo i Halmstad. ElektroDynamo konsulterades pga. att de samarbetat
tidigare med liknande projekt. De gav följande förslag som accepterades och
placerades in i produkten. Samtliga motorer är 3-fas.
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•
•
•
•

Motor 1, M1 i bilden nedan: Snackväxel VF30_15 med motor BN63B6 ger
ungefär 17,2Nm och 58 rpm från Bonfiglioli.
Motor 2, M2 i bilden nedan: Snäckväxel VF30_15 med motor BN63B6 ger
ungefär 17,2Nm och 58 rpm från Bonfiglioli.
Motor 3, M3 i bilden nedan: K21R63G 2-polig flänsmotor, 0.25 kW som ger
ett moment på 7 Nm, från VEM.
Motor 4, M4 i bilden nedan: Snäckväxel VF49_80, med motor BN63B6 som
ger ungefär 50 Nm och 10 rpm från Bonfiglioli.

Figur 7.1.5 Val av motorer

7.1.6 Konstruktion av maskinskelett:
Att föra samman de olika komponenter till en produkt sker när vi konstruerar
maskinskelettet. I och med detta skelett bestämmer vi avstånd mellan de olika
komponenterna samt hur olika infästningar för motorerna skall se ut. Med i
utformningen är att de tre komponenterna skall kunna flyttas oberoende av varandra.
Utformning och mätning är gjorda i CatiaV5.
Resultatet blev två st bord. Ett bord där poleringsenheten och remdrivaren placeras
samt ett bord där verktygsmagasinet placeras. Dessa två bord kopplas samman av två
st låsningsplattor som går oss lossa så att man kan ändra avståndet mellan dem.
Denna funktion finns för att man skall kunna byta verktygsmagasinet och har då
magasinen olika diametrar måste man kunna justera avståndet till remmen.
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För att företaget skall kunna CE-märka maskinen på ett smidigt sätt ger vi ett förslag
på ett skyddande hölje till skelettet och utplacerade komponenter. Det är viktigt att
man försöker bygga in alla rörliga delar så att man inte kan klämma sig eller fastna i
dem.
För bilder och detaljspecifikation se bilaga 8.
7.1.7 Presentation av slutgiltig primärkonstruktion
Vår färdiga primärkonstruktion är en produkt som uppfyller de kriterier som vi
sammanställde i början av projektet. Produkten kommer när den är tillverkad bestå av
ca 74 komponenter och av dessa är 51 st specialtillverkade. För att få en fullt
fungerande produkt krävs det att ett styrsystem installeras. Detta kommer att
installeras i efterhand av Halmstad Elektriska. I konstruktionen har vi tagit hänsyn till
att eventuella kedje- och remspänningsanordningar behöver installeras. Med detta i
åtanke har vi skapat utrymme för en framtida modifiering av maskinen. Det samma
gäller för den pneumatiska chucken som skall låsa borrmagasinet samt de induktiva
givare och övrig elektronik som skall installeras i samband med styrsystemet.

Figur7.1.7 Presentation av färdig primärkonstruktion
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7.2 Utvärdering av kriterier:
Vid utvärdering av vår primärlösning återgår vi till den kriterieuppställning som vi
sammanställde i början av projektet. Vi ser nu om kriterierna är uppfyllda.
PROCESS
Samma resultat skall uppnås vid varje polering
K P1 Uppfylld
Man skall kunna justera höjden som borren möter
K P2 Uppfylld
poleringsborste
Svephastighet(matningen) på borren skall kunna
K P3 Uppfylld
kontrolleras
Stopptid skall elimineras, dvs minst en borr skall vara i
Ö P4 Uppfylld
poleringsprocessen
Borrar med diameter mellan 6-20 mm skall kunna poleras K P5 Uppfylld
Justerbar rotationshastighet på poleringsborsten, ca 6003000 rpm
Verktygsrotation skall kunna justeras mellan ca 30-60 rpm
Polerborsten skall kunna roteras 90 grader
Lågfrekvent underhåll

K

P6

Uppfylld

K
K
Ö

P7
P6
P8

Uppfylld
Uppfylld
Uppfylld

Tillverkning enligt ISO-9001

K

P9

Delvis uppfylld ¹

Använda oss av standardkomponenter så mycket vi kan
Tillverkning uppfylla miljökrav enligt ISO-14001

Ö
K

P10 Uppfylld
P11 Delvis uppfylld ¹

K
K
K

O1
O2
O3

K
Ö
Ö

M1 Delvis uppfylld ²
M2 Uppfylld
M3 Uppfylld

Ö

E1

OMGIVNING
Tåla verkstadsmiljö
Tåla pastan som förs på verktyget
Tåla dammig miljö
MÄNNISKA
Certifierbar enligt CE-märkning
Ergonomisk
Lättförståelig
EKONOMI
Maximal tillverkningskostnad 150 000 SEK

Uppfylld
Uppfylld
Uppfylld

Uppfylld ³

Se punkter i kr iter ier na ovan:
¹ Tillverkning enligt ISO-9001 och tillverkning uppfylla ISO-14001 har vi uppfyllt i vårt dokument. Det är upp till
Oerlikon om man skall fortsätta med dessa punkter när maskinen används i produktionen.
² Certifierbarheten enligt CE-märkning har vi underlättat i konstruktionen. Eftersom CE-märkningen bara kan
göras när maskinen är byggd så är det upp till antingen tillverkaren eller Oerlikon att enligt lag utföra denna punkt.
³ För tillverkningskostnad se avsnitt 7.3 Ekonomi.
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7.3 Ekonomi
Oerlikon har genomfört en ekonomisk analys för att räkna ut tillverkningskostnaden.
Analysen har utförts under sekretess och är således hemlig. Vi har dock fått totala
tillverkningskostnaden och den blev ca 110 000 sek. Vi uppfyller kriteriet E1.

8 Framtagning av tillverkningskonstruktion:

”I konstruktionsetappen tillverkningskonstruktion utformas produkten så att den blir
lämpad både för brukning och framställning.
Med brukning menas här att produkten förutom att användas för avsett ändamål även
skall kunna underhållas, tåla uppkomna stillestånd då den ej används samt
transporteras till önskad plats.
Med framställning menas här att produkten skall kunna tillverkas,
tillverkningskontrolleras, monteras, demonteras, lagras och transporteras i samband
med tillverkningen”(Åkesson, 1981).
Utgående från resultatet i vår primärkonstruktion fortsätter vi arbetet med att i nästa
steg framställa en tillverkningskonstruktion.
8.1 Val av material:
I vår konstruktion har vi inga direkta restriktioner på vilka material som skall
användas. Detta på grund av att maskinen inte skall serietillverkas och det finns inga
krav på önskad vikt på hela konstruktionen. Viktkrav finns endast på
verktygsmagasinet. Det är heller inga stora krafter som verkar i konstruktionen. Vi
har valt att använda material som är billiga att köpa in samt lätta att arbeta med. Vi
har även valt att försöka använda samma material i så många komponenter som
möjligt. Detta för att bidra till en billig tillverkningskostnad.
I vår konstruktion skall det användas mycket plåt(verktygsmagasinet,
maskinskelettet, släden). För att tillverkningen ska se så smidigt som möjligt så ger vi
förlag på material för plåten. Vi försöker att hålla oss till samma material i största
möjliga utsträckning. Övriga materialval i konstruktionen står på respektive
tillverkningsritning.
Som plåt har vi valt att använda oss av allmänt konstruktionsstål och då S 235 JR.
S235 JR är ett stål som är avsedd för såväl svetsade som icke svetsade konstruktioner.
8.2 Val av tillverkningsmetoder:
Eftersom det är Oerlikons uppgift att outsourca tillverkningen av produkten så har vi
inte möjlighet att kunna bedöma vilka tillverkningsmetoder som det valda företaget
kommer att använda. Vi har ändå i utformningen av vår produkt haft i tanken att
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använda oss av så enkla tillverkningsmetoder som det går med så få
tillverkningsmoment som möjligt för att på så sätt få en billig tillverkningskostnad.
Vi har valt att använda metoder så att det inte krävs specialkompetens vid
framställandet. Den verkstad som kommer att tillverka produkten kommer att behöva
följande kompetenser:
•
•
•
•
•
•
•

svetsning
svarvning
figursågning alternativt annan utskärande metod, exempelvis laserskärning
borrning
gängning av hål och axlar
kapning
fräsning

8.3 CE-märkning:
CE-märkning är en produktmärkning och syftar till att fungera som ett skydd för
tillverkare/köpare inom EES området. Man försäkrar att maskinen överensstämmer
med de säkerhetskrav och hälsokrav och de tillämpade direktiv som gäller för CEmärkning. Tillverkaren är ansvarig för att maskinen skall fungera för avsett bruk om
den har använts instruktionsmässigt. All dokumentation som krävs för att CE-märka
skall finnas tillgänglig samt alla nödvändiga skyltningar, märkningar och bruks- och
underhållsanvisningar. All dokumentation skall även sparas i minst 10 år. En maskin
som idag lämnar tillverkaren eller används vid tillverkning skall enligt lag vara CEmärkt.
Vad är då en maskin? En definition lyder: ”En grupp inbördes delar eller
komponenter, varav minst en är rölig, samt tillhörande drivorgan, styr eller ändamål,
speciellt för bearbetning, behandling, förflyttning eller förpackning av material”
(Sörqvist Lars, 2004).
Alltid när man ska konstruera nya maskiner eller produktionslinjer ska man i grunden
rätta sig efter tre ”gyllene” punkter inom maskinkonstruktion. I första hand ska man
försöka konstruera bort riskerna om det inte visar sig gå så ska man alltid försöka
skydda för kvarvarande risker genom att t.ex. sätta upp skyddsanordningar runt
”risken” och om man inte kan göra det så ska man åtminstone varna för risken
genom att t.ex. sätta upp skyltar och varningstext.
Innan man tänker på vilka risker som man ska konstruera bort måste man bestämma
vilka risker det finns. Detta gör man genom att genomföra en riskanalys. Det finns
många sätt att genomföra riskanalyser och en av dem är att göra en FMEA(Failure
Mode and Effect Analysis).
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I detta examensarbete har vi dock inte haft möjligheten att utföra en CE märkning
eftersom att maskinen inte kommer att tillverkas före vår examination, men vi har
utfört konstruktionen med en framtida CE-märkning i tanken.
Vi har minimerat klämrisker och liknande med täckplåtar och plexiglas för att skydda
mot de rörliga delarna. Konstruktionen av maskinen med alla dess täckplåtar och
plexiglas samt att vi har gjort en riskanalys i form av en FMEA (bilaga 10) gör att det
framtida CE-märkningsarbetet förhoppningsvis kommer att gå förhållandevis enkelt
och snabbt.
För att kunna genomföra en CE-märkning krävs det att produkten uppfyller de krav
som står maskindirektivet 2006/42/EG som trädde i kraft december 2009. Vi föreslår
att tillverkaren läser igenom denna grundligt innan han börjar arbetet med produkten.
8.3.1 Fel/riskanalys:
Fel/riskanalys i form av FMEA ligger som bilaga 10. FMEA:n behandlar både
konstruktionsrisker samt säkerhetsrisker vid användande av maskinen. Denna del är
utförd för att lättare kunna CE-märka produkten. Vi har utfört FMEA ingående på
enheterna verktygsmagsinet, poleringsenheten samt en övergripande på hela
produkten.
8.4 Tillverkningsritningar:
För att utvärdera vilka komponenteter som vi skall göra ritningar på ställde vi upp en
tillverkningsutvärderingsmatris, bilaga 9. Här delade vi in komponenter efter följande
kriterier:
•
•
•
•

Standarddetaljer, rutinbehandling: Här finns standarddetaljer som
monteras in i konstruktionen utan att de kräver någon slags bearbetning.
Standarddetaljer specialbehandling: Här finns standarddetaljer som kräver
någon slags mindre bearbetning innan de monteras.
Specialdetaljer, rutinbehandling: Här finns specialdetaljer som kräver
någon slags mindre bearbetning. Med mindre bearbetning menar vi kapning,
borrning samt figursågning.
Specialdetaljer, specialbehandling: Här finns specialdetaljer som kräver
någon slags större bearbetning. Med större bearbetning menar vi svetsning,
fräsning, svarvning samt gängning.

Efter att vi utvärderat komponenterna fann vi att vi har 51 st specialdetaljer som vi
skall göra detalj- och svetsritningar på. I tillägg till detta kommer
sammanställningsritningar för hela produkten. De komponenter som vi skall göra
detaljritningar på är grönmarkerade i bilaga 9.
För att se våra tillverkningsritningar se bilaga 12.
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8.5 Uträkningar:
I vår konstruktion finns det inga större krafter som skall verka på någon komponent.
Detta medför att vi inte har gjort några större uträkningar på de små krafter som
verkar. Vi har dock räknat på några kritiska detaljer som är:
•
•
•

Greppassning mellan axel och nav(kedjehjul)
Kilar som låser motorerna mot axlar
Skruven som skall justera vinkel på, samt låsa borstmotorn.

För att hjälpa oss i våra uträkningar har vi använt oss av verktyget Mathematica och
uträkningarna ligger som bilaga 11.
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9 Resultat:

Den produkt vi har konstruerat halvautomatiserar en process som före projektets start
utfördes manuellt. Med halvautomation menar vi att en medarbetare fortfarande
behövs när det skall matas in nya verktyg i magasinet. Han blir dock ej direkt bunden
till maskinen när den är verksam utan han kan ägna sig åt andra sysslor under
behandlingsprocessen.
Produkten är en maskin som uppfyller de kriterier som vi sammanställde i början av
projektet. Dock finns det ett antal kriterier som först blir genomförbara efter att
produkten är tillverkad. Dessa är att tillverkningen skall ske efter standarderna ISO9001 och ISO 14001 samt att maskinen skall CE-märkas. Vi har i vår konstruktion
underlättat för nästkommande att uppfylla dessa kriterier i produktens fortsatta
utveckling.
Vi har i utformningen av konstruktionen valt att försöka använda standarddetaljer i
förstahand och om det inte funnits några detaljer på marknaden konstruerat egna
specialdetaljer. Produkten vi har konstruerat innehåller över 70 st olika komponenter
varav 48 st är specialdetaljer med olika grad på svårighet vid tillverkningsmoment.
Dessa skall man dock i en vanlig verkstad kunna tillverka utan problem då det inte
krävs någon specialkunskap vid tillverkningen.
Vi har överlämnat samtliga tillverkningsritningar till Oerlikon innefattandes hela
produkten i form av detalj-, svets- och sammanställningsritningar.
Arbetet har resulterat i att vi har utvecklat och tagit fram en färdig konstruktion av en
maskin som Oerlikon har valt att tillverka samt installera i deras produktion.
Produkten har väckt intresse på övriga kontor i koncernen runt om i Europa och på
Oerlikon ser man en fortsatt utveckling och distribution av vår produkt.
Det syfte och mål som bestämdes i början av projektet har uppfyllts med denna
produkt inom den bestämda tidsramen. Vi anser att produkten vi tagit fram kommer
att vara en lösning till problemet som låg till grund för det här projektet.
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10 Slutsats:

Trots att vi redan i ett relativt tidigt stadium kom fram till på vilket sätt vi skulle
efterbehandla verktygen så var det ändå en lång väg att gå från principskissandet till
primärkonstruktionen. Med massor av små ändringar i konstruktionen,
komponentutforskande samt en något oklar avgränsning tog just
primärkonstruktionen av projektet en extra lång tid att genomföra.
Detta har gett oss inblick och framför allt erfarenhet om hur flexibel och objektiv man
måste vara som konstruktör när man arbetar med sådana här projekt.
Lösningen vi kom fram till tror vi underlättar för företaget att kunna garantera
kvaliteten och prestationen på deras verktyg till kunderna samtidigt som den kommer
att gynna företaget både ekonomiskt och tidsmässigt. Detta kommer förhoppningsvis
resultera i ökat förtroende och nöjdhet bland de nuvarande kunderna samt att man
kommer få det lättare att vinna nya marknadsandelar.
Under projektets gång har vi dragit stor nytta av kunskapen vi införskaffat under de
tre senaste åren. Med kunskaper inom konstruktionsteknik, mekanik, hållfasthetslära
och Catia samt att vi har lärt oss arbeta med ett systematiskt arbetssätt genom vanan
av att arbeta i projektform med allt från brainstorming till tillverkningskonstruktion
och att tänka produktivt har vi åstadkommit ett resultat som inte hade varit möjligt för
tre år sedan.
För att sammanfatta det hela är vi väldigt nöjda med resultatet i vårt arbete och
samarbetet mellan oss och Oerlikon har fungerat utmärkt. Detta har varit den sista
delen i vår utbildning och vi känner att detta examensarbete har lärt oss mycket om
hur ingenjörer arbetar i det verkliga livet, samt att vi har fått utnyttjat den kunskap vi
har införskaffat på ett mycket positivt sätt. Det är med stor glädje som vi lämnar över
allt material till Oerlikon för tillverkning och framtida vidareutveckling.
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12 Bilagor
Bilaga 1 Projektbeskrivning
Studenter:

Christoffer Andersson
840323-4639
christoffer.a@hotmail.se
tel:0707773642
Bojan Maric
880825-0875
b.maric@hotmail.com
tel:0739944283
Konstruktion av efterbehandlare
Oerlikon Balzers Sandvik Coating AB

Titel på examensarbete:
Uppdragsgivarens namn:
Handledarens namn på företaget:

Christian Ericsson, Service Engineer
Vårt syfte med projektet är att ta fram en
maskin som skall efterbehandla verktyg med
upprepat resultat varje gång. För mer
specificerad info se kriterieuppställning.
Vi använder oss av Freddy Olsons
kompendium i primär- och
principkonstruktion samt Arne Åkesson
kompendium tillverkningskonstruktion som
mall för vårt arbete.
Olson, F (1976). Primär- och
principkontruktion.

Syfte med projektet:

Förmodad metod:

Kort summering av relevant litteratur:

Åkesson, A (1981).
Tillverkningskonstruktion
Björk, K. (2007) Formler och Tabeller för
Mekanisk Konstruktion: Mekanik och
Hållfasthetslära
Tillgänglig data:
Nödvädiga faciliteter:
Startdatum:________________

Olsson, K-O (2006). Maskinelement, 2006.
Se kriterieuppställning.
Verkstad
Cad-sal
Projektrum
Sign handledare:_______________
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Bilaga 2 Gantt-schema

GANT-SCHEMA
AKTIVITETER

VECKA
3

4

5

6

7

8

9

10

Uppstart av projekt
Utfromning av projektbeskrivning
Utformning av kriterieuppställning
Planering av projektet (Gantt-schema)
Produktdefinition och produktundersökning
Ta fram principkonstruktion
Utvärdera principkonstruktion
Presentera val av principkonstruktion
Ta fram primärkonstruktion
Utvärdera primärkonstruktion
Presentera val av primärkonstruktion
Ta fram tillverkningskonstruktion
Redovisning av projektet
RAPPORTSKRIVNING
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Bilaga 3 POME sökmatris
Matrisen visar hur de kriterier vi sammanställt påverkar varandra.
LIVSPERIOD
Alstring

Forskning
Produktplanering
Produktframtagning
Framställning Beredning
Anskaffning
Tillverkning
Montering
Kontroll
Lagring
Avyttring
Förpackning
Distrubuering
Lagring
Försäljning
Brukning
Köp
Hemtransport
Installering
Användning
Underhåll
Förvaring
Kvittbildning
Eliminering
Hämtning
Borttransport
Återvinning
Förstöring

KRAVOMRÅDEN
Omgivning Människa

Process

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P10, P11
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11
P10
P10, P11
P10

O1, O2, O3 M1, M2, M3 E1
O1, O2, O3 M1, M2, M3 E1

O1

P10

Ekonomi

M1
M1, M3

E1
E1
E1

E1

P10
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8
P10, P11
P10, P11
P10, P11
P10, P11
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M1
E1
O1, O2, O3 M1, M2, M3
O1, O2, O3 M1, M2, M3
O1

Bilaga 4 Skisser
Skisser 1-6 visar olika sätt av mata verktyg
Skisser 7-9 visar olika poleringssätt
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Bilaga 5 Presentation av komponenter i verktygsmagasinet

Figur 7.1.1.1 Presentation av komponenter i verktygsmagasinet

A1: Hylsa där verktyget som skall behandlas placeras. Olika hylsor krävs för olika
diametrar på verktyget. Hylsan har en urgröpning i botten för att låsas med
komponent A6 för att förhindra rotation.
A2: Kullager från SKF: 61805 RSH. Har ett skydd för att skydda mot skvätt av pasta.
A3: Distans som låser kullager mot remhjulet: ytterdiameter 30 mm, innerdiameter 25
mm och höjd 6 mm.
A4: Remhjul i aluminium från Bengtsson Mekaniska AB: Delning T5, ytterdiameter
60 mm, innerdiameter 25 mm, längd 24 mm. Borras och gängas med en M4 för att
man skall kunna låsa den mot komponent A5 med hjälp av komponent A18. Art nr:
T5-38-160.
A5: Stålrör innerdiameter 20 mm, ytterdiameter 25 mm, längd 50 mm.
A6: Homogen cylinder med diameter 3 mm och längd 25 mm.
A7: M8 skruv, längd 50 mm
A8: Hylsa med innerdiameter 12 mm, ytterdiameter 17 mm och längd 46 mm.
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A9: M8 mutter
A10: Övre skivan: En skiva med 10 hål där komponenterna A2-A6 placeras i varje
hål. Hålen har två diametrar för att låsa kullagerna. Diameter 250 mm, höjd 8 mm.
A11: Rör(standardmått) med ytterdiameter 132 mm, innerdiameter 106 mm och
längd 46 mm.
A12: Undre skivan: En skiva med 10 hål där komponenterna A2-A6 placeras i varje
hål. Hålen har två diametrar för att låsa kullagerna. Till skillnad mot övre plattan är
det i ytterkanten på plattan borrade M5 hål. Diameter 250 mm, höjd 8 mm.
A13: Låsningsdisk som skall låsa magasinet, samt placeras på komponent A16 och
driva rotation av magasinet.
A14: Positioneringstagg som har till uppgift att låsa magasinet när verktyget poleras.
Gängas i M5 på den cylindriska ytan och skruvas in i hålen på komponent A12:s
ytterkant.
A15: Primärkonstruktionen av borrmagasinet.
A16: Låsningsstav mellan borrmagasinet och motorn. Skall låsas de tre
komponenterna med kilar och har en urgröpningar där kilarna skall placeras.
A17: Sammanställning av komponenterna A1-A6 och A18.
A18: Plåtskruv från Mattssons i Anderstorp. Artikel nr 79822B-8 13
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Bilaga 6 Presentation av komponenter i verktygsroteraren

Figur 7.1.2.1 Presentation av komponenter i verktygsroteraren:

B1: Remhjul i aluminium från Bengtssons Maskin AB. Art nr: 36T5/20-2
B2: Kullager från SKF: 628/6-2Z. Har skydd för att skydda mot skvätt av pasta.
B3: Låscylinder som tillsammans med komponent B5 skall hålla ihop komponenterna
B1 och B2 med B10 och B11. Förlängningen skall kopplas samman via B14 till en
motor.
B4: Låscylinder som tillsammans med komponent B5 skall hålla ihop komponenterna
B1 och B2 med B10 och B11. Förlängningen skall kopplas samman via B14 till en
motor.
B5: Spårring som placeras i urgröpningen på komponenterna B3 och B4. Denna har
som uppgift att förhindra de rör sig vertikalt.
B6: Sammanställning av komponenterna B1-B5
B7: M6 skruv som skall låsa komponenterna B10 och B11
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B8: Hylsa som agerar stöd mellan komponent B10 och B11.
B9: M6 mutter som skruvas på B7 och låsa komponenterna B10 och B11.
B10: Övre plattan.
B11: Undre plattan.
B12: Primärkonstruktion remdrivare. Komponenter B1-B11 sammanställda
B13: Dubbelkuggad rem från Bengtssons Maskin AB: delning T5, längd 650
mm(standardlängd), höjd 25 mm.
B14: Hylsa som skall låsa motor och komponent B4
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Bilaga 7 Presentation av komponenter i poleringsenheten

Figur 7.1.3.1 a Presentation av komponenter i poleringsenheten

C1: Adapter från axel till motorn, 20 mm hål med kilspår i ena ändan och 25 mm axel
med kilspår i andra ändan som ska fästas i motorn.
C2: Homogen axel med diametern 25mm i mitten och 20mm vid lagren samt ett
urfräst kilspår i ena änden.
C3: 10 mm plåt med 11 mm hål borrade för att kunna fästa lagerhusen samt 9 mm hål
för att fästa linjärenheten i maskinskelettet.
C4: M10 skruv och mutter för att fästa linjärenheten i maskinskelettet.
C5: 600mm lång 25 mm diameters homogen axel med hål för en M8 skruv i vare
ände för att fästas mellan plåtarna, 2142 stål från Tibnor.
C6: Lagerhus SY 20 TF 20 mm innerdiameter från SKF.
C7: Kedjehjul för ½ tums kedja ”Sprocket-E123-18-B25-C50-D18-1672-Bengtssons”
från Bengtssons maskin ab
C8: 2 meter lång ½ tums kedja från Bengtssons Maskin ab klarar 18 kN
C9: Homogen axel med diametern 25mm i mitten och 20mm vid lagrena.
C10: 10 mm plåt med 11 mm hål borrade för att kunna fästa lagerhusen.
D1: Sömlöst precisionsstålrör 95 mm lång , 85 mm innerdiameter SS-EN 10305-1.
Med M8 hål borrade var 15 de grad i 90 grader totalt.
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D2: Homogen axel med 80mm i diameter och 95 lång. Med T-spår längs med hela
den solida axeln för en T-mutter. 7mm plåt svetsad på ena änden där motorn och
skyddet till borsten ska vara fästa.
D3: M8 T-spårmutter (T-Nut-TSM-8-EIE) från EIE som ska justera borstens läge i
och vinkel i förhållande till borren.
D4: Skydd för borsten som även klarar 160 mm borste. 2 mm plåt med 6mm hål för
fästning.
D5: Kopplingsaxel mellan motor och borste
D6: M20 mutter för att låsa borsten med komponent D5.
D7: M8 skruv längd 12 mm
E1: 5 mm plåt S235JR. Med 9 mm hål för kulbussningar.
E2: Kulbussning Bearing-Unit-KBA25GUU-Rollco från Rollco AB
E3: 5 mm plåt S235JR med fästelement för ½ kedja från Bengtsson Maskin AB.

Figur 7.1.3.1 b Presentation av komponenter i poleringsenheten

F1: Polerborste
F2: Sammanställning av komponenterna D1-D4
F3: Sammanställning av komponenterna C1-F2. Primärkonstruktionen av
poleringsenheten.
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Bilaga 8 Presentation av komponenter i maskinskelettet

Figur 7.1.6.a Konstruktion av maskinskelett a

G1: Bord 1 där polerenhet och remdrivning skall placeras
G2: Bord 2 där verktygsmagasin skall placeras
G3: Rektangulära rör fungerar som ben i konstruktionen
G4: Distans mellan bord 1 motorn
G5: Distansbrickor där man kan justera avståndet mellan borden
G6: Distans mellan bord 2 och motorn
G7: Skruv och mutter som skall låsa remdrivaren på bord 1
G8: Skruv och mutter som skall låsa distanshylsorna på bord G1 och G2.
G9: Kullager från SKF: 61808-2RS1
G10: Distanshylsa som agerar med komponent G7 och skall låsa remdrivaren på bord
G1.
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Figur 7.1.6.b Konstruktion av maskinskelett b

H1: Skydd som skall omge poleringsenheten
H2: Stativ som förbinder poleringsenheten med bord 1
H3: Komponenterna H1 och H2 sammansatta
H4: Skydd som skall omge remdrivningen och verktygsmagasinet
H5: Plexiglas som placeras på komponent H4
H6: Komponenterna H4 och H5 sammansatta
H7: Komponenterna H1-H6 sammansatta tillsammans med komponenterna G1-G10
och bildar skelettet till produkten.
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Bilaga 9 Tillverkningsutvärderingsmatris
Standarddetaljer

Specialdetaljer

Rutinbehandling Specialbehandling Rutinbehandling Specialbehandling
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
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x
x

C8
C9
C10
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
E1
E2
E3
F1
F2
F3
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
SUMMA:
Tot

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

23
23

x

11
74
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x
x
23
51

x
x
x
x
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Bilaga 10 FMEA
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Bilaga 11 Beräkningar
Beräkning av greppassning mellan axel(C10) och nav(C8)
Vi uppskattar att allt som ska lyftas väger ca 23 kg(uppskattning har gjorts med hjälp av Catia V5), men på grund av friktionen mellan kulbussningarna och linjäraxlarna räknar vi med en säkerhetsfaktor på 1.5 vilket gör att vikten hamnar på ca 35
kg. Till detta lägger vi sedan till hävarmen som är lika med delningsdiametern på kedjehjulet som är 80/2 = 40 mm. En annan
tilläggsfaktor som läggs till beror på antalet kuggar på kedjehjulet, den uppskattas till 1.5. Detta ger att M=m*g*r (1 - 1)
M = 35 ∗ 9.82 ∗ 0.04 ∗ 1.4
19.2472
19.247200000000003` Nm

Vi bestämmer yttrycket (p ) som krävs för att kunna överföra detta moment, vi räknar om i Nmm. Följande värden är givna:
M = 20 * 103 Nmm, d=25mm, L=18mm, m=0.18. Formel för yttrycket (p) är -> p=

p=

2∗M

(1 - 2)

2 ∗ 20 ∗ 10 ^ 3

→

π ∗ d2 L ∗ µ

2M
p d2 L m

π ∗ 252 ∗ 18 ∗ 0.18

2 ∗ 20 ∗ 10 ^ 3
π ∗ 252 ∗ 18 ∗ 0.18
6.2876

Nu när vi har det yttryck (p) som krävs kan vi bestämma villker grepp (Dd) som måste erfodras . Följande värden är givna:
d=25mm, p=6.2876 Nmm2 , E = 2.1 * 105 , x=0.5 Formel för greppassning (Dd) är ∆d = 1000 ∗ d ∗ p ∗
∆d = 1000 ∗ d ∗ p ∗

1
E

1000 ∗ 25 ∗ 6.2876 ∗

1
E

∗

2
1−x2 2

(1 - 3)

2

∗

1 − x2 2
1
2.1 ∗ 10 ^ 5

∗

2
1 − 0.52

1.99606
∆d = 2 µm

Det kommer alltså att krävas knappt 2 mm greppassning mellan navet och axeln för att inte navet ska slira på axel.

Beräkning av skjuvning av positioneringsskruv(skruven som låser vinkeln
på borsten)
Motorn väger 10 kg, till det lägger vi till en säkerhetsfaktor på 1.5.
10 ∗ 1.5 ∗ 9.82
147.3` N är kraften HFL

Eftersom att motorn är 160 mm lång räknar vi med att masspunkten ligger i mitten av den, dvs 160/2 = 80 mm. till detta
lägger vi till axelns radie (r) som är 80/2 = 40 mm för att få en total hävarm (L) på 120 mm.
Momentet blir då M = F*L (2 - 1).

2

berakningar.nb

0.12 ∗ 147.3
17.676000000000002` Nm

För att sen bestämma kraften HNL som skruven måste hålla emot momentet med ställer vi upp en jämviktsekvation, (2 - 2)
N * r = F* L. Sen löser vi ut kraften som vi behöver. I detta faller är det N =

F*L
r

147.3 ∗ 0.12
0.04
441.90000000000003` N

M8 skruven är gjord av 8.8 stål som har en brottgräns på 640 N ë mm2

(2 - 3)

och dess diameter utan gängor är 6.8 mm. villket gör att arean HAL på skruven blir p * r
π∗

6.8

2

2

2
36.316811075498` mm2

För att bestämma spänningen HtL som uppkommer i skriven blir t =

F
(2
A

- 4)

441.9
36.3
12.173553719008265` N ë mm2

Spänningen som uppstår i M8 skruven blir lite drygt 12 N ë mm2 vilker
inte är några som helst problem för skruven som har en brottgräns på 640 N ë mm2

Beräkning av kilförband mellan C2 och C3
För att dimenisonera längden på kilen som ska sitta på axeln på
linjärenheten använder vi oss av en aproximativ formel för beräkning av plattkilar.
M=

p*h*L*d
4

öL =

M*4
p*h*d

H3 - 1L

där vi räknar med momentet inklusive säkerhehtsfaktorn HML 20 Nm,
.
2
kilhöjden HhL 6 mm, axeldiametern HdL 20 mm och tillåtet yttryck Hp L 30 N ëmm
L=

20 ∗ 103 ∗ 4
30 ∗ 6 ∗ 20

êê N

22.2222

Kilen som är 6 mm hög och bred måste alltså vara minst 22 mm lång för att klara att överföra momentet.

