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Förord: 

Detta är en teknisk rapport som är redovisningen av det examensarbete på 15 hp som 
utfördes våren 2010 vid Högskolan i Halmstad i samarbete med DIAB Group, 
Laholm i Hallands län. 

Vi som utfört examensarbetet är Erik Persson och Magnus Hansson och vi vill tacka 
våran handledare på DIAB, Henrik Ottosson och våran handledare på HH, Håkan 
Petersson. 

Halmstad 

Maj 2010 
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Sammanfattning: 

Under vårterminen 2010 genomförde Erik Persson & Magnus Hansson sitt 
examensarbete på DIAB i Laholm, Hallands län för Högskolan i Halmstad. 

Projektet har varit en produktutveckling med enbart interna kunder med stor fokus på 
funktionalitet i förhållande till marknadsmässiga faktorer. Detta återspeglar givetvis i 
att denna maskin i slutändan skall ingå i DIAB’s tillverkningspotential, och ej säljas 
till externa kunder. 

Produkten skulle möjliggöra tillverkning av rotationssymmetriska detaljer i en 
femaxlig NC-maskin. Materialet som skulle bearbetas är DIAB’s material Divyncell i 
olika densiteter. 

Ett arbete utifrån Fredy Olssons modell med Princip – Primär – 
Tillverkningskonstruktion har skett, dock ingen komplett tillverkningskonstruktion då 
DIAB önskade att endast få en prototyp och sedan arbeta själva vidare från en god 
primärkonstruktion. 

I slutändan har ett underlag med beräkningar skapats och DIAB kan nu arbeta vidare 
utifrån detta utifall att en ekonomisk kalkyl påvisar att byggandet av maskinen kan 
anses ekonomiskt lönsamt. 

Fredy Olssons modell har varit lämplig, dels för att den är avsedd för 
produktutveckling av detta slag samtidigt som det är den modell som vi är mest 
bekanta med. 
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Summary: 

During springterm 2010 Erik Persson and Magnus Hansson performed their Thesis 
Work with DIAB Laholm, in Hallands County for University of Halmstad. 

The project has been a product development project without exterior customers. Thus 
it had a great emphasis on functionality and less emphasis on marketing and such. 
This reflects the ambition to develop machinery to be used within the production 
facilities of DIAB Laholm, not to be sold to exterior customers. 

Main objective has been to create machinery which enables the production of 
rotational symmetric work pieces within a NC-milling machine with 5 axles. The 
work pieces milled will be made of DIAB’s material Divyncell with varying 
densities. 

The project has followed Fredy Olssons method involving Principal – Primary – 
Manufacturing constructions. However a complete manufacturing construction has 
not been made since DIAB just wanted a good Primary construction which will serve 
as a base for finishing touches at DIAB. 

By the end of the project material including calculations has been sent to DIAB and 
they will finish the work and manufacture the machine if they find economic viability 
in this. 

The work method has been suited for this by several reasons, it was created with 
these projects in mind and it’s also the method most familiar to us. 
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1. Inledning: 

1.1 Bakgrund: 
Denna rapport är en redovisning av vårat examensarbete inom Maskinteknik inom 
Maskiningenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Det omfattar 15 hp vilket 
motsvarar 10 poäng i det äldre systemet. Projektet bedrevs vårterminen 2010. 
Uppdragsgivaren var DIAB i Laholm. 

Genomförandet av ett examensarbete är ett obligatoriskt moment för att kunna 
kvittera ut en examen. 

Syftet med detta är att demonstrera att vi kan lösa en teknisk uppgift med de 
kunskaper vi erhålligt oss under utbildningen. 

1.2 Om Högskolan i Halmstad: 
Sedan 1983 har Högskolan i Halmstad varit självständigt aktivt, grundat på ett 
riksdagsbeslut från 1975 om att Halmstad skall vara en Högskoleort. De första 
eftergymnasiala utbildningarna inrättades i Halmstad 1973. 

Nu har Högskolan i Halmstad ett 50-tal program med 14500 studenter, drygt 500 
anställda vari det inkluderas ett 40-tal professorer. 

Benämns härefter som HH. 

1.3 Om DIAB Group: 
DIAB Group är ett internationellt företag med sitt huvudsäte i Laholm, i Hallands län, 
Sverige. Idag har de fabriker på fyra kontinenter och utvecklingscentrum på tre 
platser. De ser sig själva som mer en än en materialtillverkare utan mer som en säljare 
av kompletta koncept och lösningar. 

De tillverkar Divyncell som de äger rättigheterna till, ett kompositmaterial avsett för 
diverse konstruktioner. Applikationerna är många och teknologin är förhållandevis 
ny. De tillverkar även andra material som Klegecell och ProBalsa. Divyncell är dock 
den största produkten. 

Både ISO 9001 och ISO 14001 används inom DIAB och de är således certifierande 
inom båda. 

Benämns härefter som endast DIAB. 
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2. Problemformulering: 
Idag är det bekymmersamt att tillverka rotationssymetriska detaljer i en femaxlig NC-
maskin. Detta görs på DIAB likväl genom att man fräser två halvor som sedan 
limmas ihop. Detta är problematiskt då denna process kräver alltför mycket 
maskintid, personaltid och toleranserna kan vara problematiska då det är lätt att 
limningen kan ge en viss förskjutning mellan de två halvorna. 

Nuvarande lösning möjliggör ej urgröpning i någon ända. Detta är också en del av 
problematiken. 

Problemet ifråga är således ”Hur kan vi tillverka rotationssymmetriska detaljer i en 
femaxlig NC-maskin?”. Därav fick vi en styrning om att detta skulle lösas med hjälp 
av en konstruktion, mer information följer i avsnittet om avgränsningar. För att 
optimera vinsterna med en konstruktion så bör den möjliggöra urgröpning i ena 
ändan. 

Genom att minimera antalet moment och göra de mer lika varandra kommer 
ställtiderna radikalt minskas och således kommer en tidsvinst ske. Detta är centralt i 
idén bakom konstruktionen. 

Det finns redan lösningar som denna, dock ingen som uppfyller den kravspecifikation 
vi fick ifrån DIAB. Konkurrenterna har maskinerier som är alltför stora och är 
anpassade för bearbetning i metall eller att de ej medger urgröpning i någon ända. 

Men varför inte bara använda en svarv? Anledningen är att dess inköpskostnad är hög 
samt att svarven ej möjliggör spårfräsning utan byte av maskineri vilket då givetvis 
innebär mer ställtider. 

Konstruktionen måste vara förhållandevis lätthanterlig för att man skall uppnå någon 
form av tidsvinst vid användande av konstruktionen. Likaså måste dess operationer 
förklaras, antingen i förklaringar eller intuitivt. 

Projektbeskrivning finns som Bilaga 1 - Projektbeskrivning. 

3. Syfte & Mål: 
Syftet med projektet är med hjälp av en konstruktion kunna sänka kostnader, 
tidsåtgång och göra bättre rotationssymmetriska detaljer samt möjliggöra nya 
geometrier med hjälp av urgröpning. 

Således kan DIAB även nå större marknader med mer komplicerade geometrier. 
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Målet är ett gott underlag för vidare konstruktion och sedan tillverkning. Målet är 
således ingen komplett tillverkningskonstruktion utan endast ett gott underlag med 
ritningar och beräkningar för att DIAB skall kunna revidera och göra de sista 
anpassningarna för just deras NC-maskin och anslutningar av undertryck och 
elektronik. Elektroniken kan tex vara anslutning till PLC-styrsystem. 

Likaså skall projektet kunna akademiskt försvaras och redovisas inför Högskolan i 
Halmstad. 

Målet är också att kunna visa upp någon form av demonstration av vår konstruktion, 
såsom en mindre prototyp. 

4. Kravspecifikation  

4.1 Avgränsningar: 
DIAB ville ha en maskin som roterar ett arbetsstycke samtidigt som NC-maskinen 
gör ingrepp i den med en fräs. 

Nedan följer den kravspecifikation som Henrik Ottosson (2010-02-10) på DIAB 
upprättade vid projektets start. Under projektets gång har den fått förklarats vidare. 

Dessutom skapades ett par övriga avgränsningar ifrån DIAB, såsom att de skulle 
tillverka själva ”vakuumtallriken” om vi endast skapade ett sätt att leda undertrycket 
fram till den. 

Likaså skulle DIAB själv välja kontakter för undertryck om något sådant skulle 
krävas samt välja platser för fixering i NC-maskinen. 
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Kravspecifikation 
Krav 

• Maxkostnad 100 000 SEK. 
• Hantera ämnen med L = 1500mm, ø = 500mm (600mm frigång) 
• Matningshastigheten 5-15 m/min på ämnen från ø = 150-500mm 
• Materialanhåll enligt tallriksmodell med friktionsyta med ø = 200mm 
• Vakuumgenomförsel till 1 motanhåll (Fräsning runt objekt) 
• Lätthanterlig justering av olika materiallängder upp till 1500mm. 
• Inspänning av material via pneumatik eller enkel mekanisk lösning 
• Robust konstruktion, max vikt på fräsämne : 80 kg 
• Inspänningskraft till max 200 kg. 
• Fixeras i befintliga positioneringshål. 
• Fasthållning av maskineri sker med vakuum i fixturbord samt fixpunkter. 
• Inlastning i maskin sker via gaffeltruck. 
• Maxdimension på svarv: 2250x1000x600mm. 
• Maxvikt konstruktion 200 kg. 
• Maskin kapslas in i befintlig skyddsmiljö. 
• Ergonomiskt rimlig åtkomst av erforderliga anordningar. 
• Enkel att ladda för 2 personer. 
• Smörjningsfri drivning av rotationsaxel. 

Önskemål 
• Maxdimension på konstruktion: 2000x800x500mm 
• Maxvikt för konstruktionen 100 kg. 
• Enkel att ladda för en person. 
• Länkning till PLC styrsystem i CNC fräsen. 
• Kontroll på rotationsvinkel med en noggrannhet av 1/10 grad med möjlighet till 

fastlåsning 

Godkänt av: 
Elever Högskolan i Halmstad:  

Magnus Hansson:  _________________________ 
Erik Persson: _____________________________ 

Handledare Högskolan i Halmstad: 
 Håkan Petersson: __________________________ 
Handledare DIAB: 

Henrik Ottosson:___________________________
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5. Teoretisk referensram:  
Vi har arbetat med kunskaper från tidigare kurser såsom metodologi, kunskaper inom 
mekanik, hållfasthet, tillverkningsteknik, maskinelement och även grundläggande 
inom FEM. 

En stor del av projektet har gått åt till selektion av olika maskinelement varpå vi har 
använt ”Maskinelement” av Karl-Olof Olsson (2008) till stor del. Här från kommer 
uträkningar för bland annat fästelement. Komplettering i mycket av fästelementen var 
helt vanlig hållfasthetsräkning. 

För att komplettera hållfastheten för att lokalisera vart spänningarna kommer inträffa 
har vi valt att bruka FEM-simulationer med CATIA, användarinformation för detta 
har hämtats ur CATIA Generative Structural Analysis av XDIN, Fors (2005). 

Ritningsunderlag kommer skapas med hjälp av CATIA-modulen Generative Drafting 
och beräkningsunderlagen kommer framställas med hjälp av Mathemathica. 

En stor mängd problematik förutspås komma ifrån problematiken med själva 
bearbetningen där vi förutses få problem med att bestämma reaktionskrafter. I boken 
”Modern Produktionsteknik Del 1”, Carlsson (2007), avges en formel avsedd för 
svarvning i hårdare material och likaså fräsning. 

Det finns en hel del litteratur angående metodologi vilket redovisas nedan. 

5.1 Metodologi: 
Det finns en mängd olika metodiker för att genomföra en produktutveckling. Vi har 
valt att dela upp redovisningen av detta däri idégeneringen ingår i det första steget av 
produktutvecklingen. 

Våran sökning på metodologi är relativt snäv med ett fokus på produktutveckling 
med funktionalitet i första rummet. Således har metodiker med fokus på ”mjukare” 
värden såsom utseende och designkommunikation hamnat sekundärt i förhållande till 
metodiker med funktionalitet som högsta mål. 

5.1.1 Produktutvecklingsstrategier: 
När det kommer till produktutveckling kan man generellt se olika stadier, 
undersökning, genering, utvärdering och därefter presentation. Utifrån utvärderingen 
är det ibland nödvändigt att genomföra ett flertal itereringar av underliggande steg för 
att uppnå en god produkt. 

Professor Fredy Olsson (1995) som var verksam på Maskinkonstruktion i Lund och 
skapade en modell som han publicerade i ett antal kompendium som reviderades 
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vartefter. Dess styrka är att den är relativt enkel att följa och möjliggör ett flertal 
arbetande som hela tiden uppdateras på vad som egentligen sker i projektet. Detta 
framkommer genom en teknik kallad ”Integrerad produktutveckling”. Metoden är 
avsedd för konstruktionsarbeten och det sammanfaller med projektets syfte. 

Fredy Olssons (1995) modell grundar sig på flera olika steg, där man går ifrån en 
abstrakt konstruktion som lätt kan förändras till att stegvis röra sig upp till en produkt 
redo för tillverkning. Tre stora stadier påvisas, principkonstruktionen, 
primärkonstruktionen och till sist tillverkingskonstruktionen. 

Principkonstruktionen, Olsson (1995),  föregås av ett fastställande av krav och 
önskemål samt undersökning (På engelska, benchmarking). av närliggande lösningar. 
Därefter sker en stegvis ursållning av systematiskt framställda principkonstruktioner. 
Allt underlag är relativt abstrakt i syfte att öka volymen av idéer som skapas. Redan 
under detta stadie rör vi oss mot en mer konkret konstruktion. 

Häri går det att arbeta utifrån ”trial and error”, Olsson (1995), samt ”kreativ 
problembehandlingsstrategi”, Olsson (1995). ”Trial and error” utgår ifrån att man 
antingen arbetar med en lösning i taget för att se om den fungerar för applikationen 
för att sedan gå tillbaka. Den andra går ut på att ta fram många förslag för att sedan 
skära ned volymen genom itereringar. 

Inom Fredy Olssons modell, framförallt inom principlösningen så delar man in 
uppkomna problem i mindre delproblem. Begreppet för detta är POME som står för 
Process, Omgivning, Människa och Ekonomi, Olsson (1995). Samtliga delproblem 
skall kunna relateras till de uppställda krav som finns utifrån olika perspektiv som 
Process, Omgivning, Människa och Ekonomi. 

Primärkonstruktionen, Olsson (1995), är ett stort steget mot en konkret konstruktion. 
I primärkonstuktionen ingår det fem huvuduppgifter; Produktutkast, komponentval, 
detaljkonstruktion produktsammanställning och tillverkning och utprovning av 
primärprodukt. Notera att varje steg kan revideras utifall att problem påträffas, men 
detta skall ej behöva ske om modellen genomförs på ett utförligt och nogrant sätt. 

Man börjar med att göra ett produktutkast som man utarbetar från den tidigare 
principkonstruktionsdelen. Här bestäms produktens helhet och vilka funktioner som 
konstruktionen ska innehålla. 

Sen går man över till komponentvalsdelen, här bestämmer man vilka redan färdiga 
komponenter som inte kan tillverka utan köpa in direkt från en återförsäljare. Denna 
delen och den nästkommade detaljkonstruktionsdelen går parallellt, detta för att man 
inte alltid i början vet att man kan köpa in delen utan tror att man kan tillverka den 
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men kommer fram till att köpa in blir bättre eller om det ej finns komponenter som 
löser delproblemet inom funktionen. 

Detaljkonstruktionsdelen innebär att man tar fram underlag för att själv konstruera 
detaljen, som vi skrev tidigare så kan man här ibland komma fram till att det är bättre 
för konstruktionen att köpa in en befintlig komponent istället för att tillverka den 
själv. Självklart går det även på andra hållet med att du kommer fram till att det är 
bättre att bygga komponenten själv istället för att köpa in en. 

I produktsammanställningen så har man utarbetat en konstruktion som man har 
sammanstället med sina komponentval och detaljkonstruktioner. Här kontrollerar 
man att kriterierna man uppsatt i kravspecifikationen uppfylls samt att man 
kontrollerar att beräkningarna för sina komponenter och detaljer verkligen stämmer 
och att konstruktionen håller. 

I den sista delen, tillverkning och utprovning av primär produkt, skall prototyper 
konstrueras och prövas varpå vidare utvärdering skall ske. Detta kan ske med hjälp 
fullskaliga prototyper eller mindre trogna exempel såsom skalprototyper eller olika 
modeller. 

Stuart Pugh har utvecklat en metodik för enkel utvärdering med hjälp av matriser.¹ 
Den ingår i hans tanke om ”Method of controlled convergence”, Pugh (1990), där 
man på ett kontrollerat och motiverat sätt skär ner antalet förslag tills man har något 
som anses fungera. Framkommer intressanta lösningar efter vägen så tillförs de till 
processen som jämbördiga vid given plats i värderingsprocessen. Allt detta är för att 
uppnå en lösning som tillfredsställer ”PDS”, Product Design Specifications vilket i 
Fredy Olssons modell skulle vara kravspecifikationen. 

Sättet som det skall ske på är genom matriserna där man brutit ner kraven för enskilt 
val och således kan man med värderingar utav dessa få ut ett val, oftast i form av en 
siffra.  

David G. Ullmans (2010) ”The Mechanichal Design Process” är i många avseenden 
väldigt lik Fredy Olssons (1995) metodik. Även här sker en liknande trappa som tar 
med sig information från tidigare steg. 

Metodiken avsedd för designarbete är illa lämpad för en konstruktion med detta syfte 
varpå den icke bör brukas. Dess fokus ligger alltför bort emot externa kunder och låg 
fokus på funktionalitet. 

Ett GANT-schema är ett sätt att visualisera en tidsplanering med hjälp av ett schema 
med en tidsaxel och pågående processer. På detta vis kan även eventuellt parallellitet 
emellan processer påvisas, Ullman (2010). 
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5.2 Idégenereringsmetoder: 
Produkten i sig finns visserligen inte till fullo men liknande lösningar fanns. Således 
bör en viss undersökning på sådant ske. 

En metodik som är närliggande till att samla kunskap ifrån existerande konstruktioner 
är TIPS från Sovjetunionen (TRIZ, Altshuller (2002), med latinska bokstäver översatt 
till ryska). Således kunde lösningar inhämtas ifrån en strukturerad databassökning. 
(Freddy Olsson, Principkonstruktion 1995) En modern variant är i viss mån t.ex. 
SolidComponentsdatabasen.² 

TIPS, Altshuller (2002), består av ett antal verktyg som går ut på att skapa ny eller 
förbättra befintliga produkter, system eller tjänster. Verktygen togs fram genom att gå 
genom databaser med en mängd patent och kom fram till att samma sätt har använts 
för att uppfinna tidigare saker inom olika områden, detta hade då gjorts genom mer 
eller mindre ostrukturerad innovation. Verktygets syfte är således att minimera 
onödigt arbete genom att påtvinga innovationsarbete där det redan skett. Syftet är 
också att uppnå en större spridning av kunskaper, inte bara emellan företag utan 
också mellan branscher. Det talas således om en systematisk innovation i 
idégenereringen, Ullman (2010). 

TIPS presenteras ofta inom sju olika stora kategorier, Organize, Compose, Physical, 
Chemical, Interactions, Process, Service vilket på svenska ungefär skulle beskrivas 
som: Organisation, Ihopsättning, Fysiska fenomen, Kemiska fenomen, Samverkan, 
Processer och Service. 

En grundläggande tanke för att lyckas med TIPS är att sönderdela problemet i mindre 
delproblem som systematiskt kan angripas funktionsvis. 

 

5.3 Vald metod: 
Vi har valt att arbeta utifrån Fredy Olssons (1995) modell med FMEA, Bergman och 
Klefsjö (2007), i slutändan. Dessutom är delar av metodologin lånad ifrån ”The 
Mechanichal Design Process”, Ullman (2010) såsom tankar om TRIZ. De går ofta 
hand i hand, såsom rörelsen från abstrakta konstruktioner till konkreta konstruktioner 
när man går från principkonstruktion tills primärkonstruktionen. 

I principkonstruktionen, Olsson (1995), valde vi också att arbeta med kreativ 
problembehandlingsstrategi i syfte att få ett bredare spektrum av lösningar vid starten 
för att kunna gå över till något mera likt ”trial and error” när vi gick in i 
primärlösningsstadiet. Utvärderingen kommer ske med hjälp av enkla matriser tagna 
ur Stuart Pughs modell för utvärdering.¹ 
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I primärkonstruktionen, Olsson (1995) valde vi att dela in arbetet och rapporten i 
olika funktioner och där göra detaljkonstruktion och komponent val. Detta 
överrensstämnmer även väl med tanken att sönderdela problem i funktioner inom 
TIPS. 

Vi ämnar dela in problematiken i delproblem enligt tanken bakom POME, dock ej att 
jämföra kraven enligt POME då vi redan hade verktyg för utvärdering. 

Vi valde att ej bruka QFD, Bergman och  Klefsjö (2007), då denna metod kräver 
tämligen god kunskap om hur den skall brukas, något som vi ej kände att vi besatte 
varpå endast grundläggande tankar om hur QFD brukas. 

Vi endast skapar ett underlag för vidare tillverkning. Således kommer vi ej behöva 
genomföra en komplett tillverkningskonstruktion, Olsson (1995). Därav ligger fokus 
på en god primärlösning som är brukbar för företaget. Även i primärlösningar ämnar 
vi att ej genomföra ett prototyparbete av ekonomiska skäl. 

Vi kommer ständigt försöka jämföra vår konstruktion med färdiga lösningar och se 
om färdiga konstruktioner kan ge lösningar på våra delproblem. Detta kan anses som 
en mindre systematiserad variant av TIPS (TRIZ), Altshuller (2002), då modern 
västerländsk industri saknar samordnade kataloger som Sovjetunionen hade. Likväl 
finns tjänster såsom SolidComponents², som kan ses som något liknande. 

I syfte att styra projektet i tid användes ett GANT-schema som finns med i Bilaga 1 - 
Projektbeskrivning. 

6. Resultat: 
I följande avsnitt redovisas de resultat vi nådde under projektets gång. De kommer 
redovisas utifrån Freddy Olssons (1995) modell med inslag från andra metodiker. Till 
sist kommer en kontroll jämföras för att säkerställa och utvärdera den slutgiltiga 
konstruktionen. 
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6.1 Principkonstruktion: 

6.1.1 Produktdefinition: 
Konstruktionen som skall skapas skall möjliggöra brukande i en femaxlig NC-maskin 
på DIAB. Den får geometriskt plats om kravspecifikationen följs. 

Konstruktionens huvuduppgift är att rotera arbetsstycket så att NC-fräsen kan göra 
ingrepp i den. Del uppgifterna är att kunna stanna för att möjliggöra spårfräsning, 
möjliggöra inspänning i endast en ända för att således möjliggöra urgröpning i en 
ända. 

Konstruktionen skall rotera arbetsstycket. Operatören skall däremot montera 
arbetsstycket i konstruktionen. 

Då rotationen utförs av konstruktionen kommer den innehålla en motor eller på något 
vis hämta extern drivkraft från NC-maskinen. 

Användningsområdet är i NC-maskinen och konstruktionen skall därefter kunna 
förvaras på en pall. 

De som skall hantera konstruktionen är NC-operatörerna och eventuellt någon annan 
DIAB-anställd som assisterar vid montering av större arbetsstycken. 

6.1.2 Produktundersökning & kriterieuppställning: 
De kriterier som konstruktionen skall uppfylla går att se i avsnittet om avgränsning 
där given kravspecifikation är nerskriven. 

Idag finns liknande konstruktioner men de är ej lämpliga för denna applikation då de 
är avsedda för metallbearbetning och är således oerhört stora och tunga i förhållande 
till volymen på arbetsstyckena. De är dessutom förhållandevis dyra. 

De kriterium som konstruktionen skall klara av är angivna i kravspecifikationen. 

Användningsområdet idag är på Divyncell, eventuellt kommer konstruktionen i 
framtiden behöva användas för Divyncell med högre densitet, således kan en viss 
överdimensionering ske för att förbereda för framtiden, om kravspecifikationen 
tillåter. 

6.1.3 Framtagning av produktförslag: 
När vi skulle ta fram lite olika förslag så började vi med att diskuterar fram olika 
lösningar med varandra. Vissa förslag var bättre än andra och vissa som förmodligen 
inte går att genomföra alls.  



 11

I början genomfördes fri idégenerering (motsvarande engelska brainstorming.) som 
sedan gick över till skissande. Utifrån detta fick vi ett antal olika principlösningar 
som började vara förberedda för en utvärdering och således en något mera 
förnuftsbaserad lösning. 

Skjutande konstruktion: 
Denna lösning går ut på att ena 
ändan kan skjutas fram och 
tillbaka och den sista inspänningen 
sker med hjälp av en skruv eller 
pneumatisk inspänning som visas 
enligt Figur 1. 

 

Avlyft konstruktion: 
Precis som tidigare konstruktion är materialet 
uppspänt mellan två tallrikar. Det som skiljer 
är att skjutmomentet ej inträffar utan den helt 
sonika lyfts fritt ifrån olika lägen. Se Figur 2. 

 

Lösning med lång stång: 
Detta är en variant på de tidigare, 
men här sker ingen grovjustering utan 
en längre stång finjusterar (enligt 
Figur 3). Detta ställer stora krav på 
trapetsskruven och dess hållfasthet. 

 

 
  

Figur 1 Skjutande konstruktion 

Figur 2 Avlyft konstruktion  

Figur 3 Lösning med lång stång 
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Lösning med hjälp av vagga: 
I denna konstruktion så vilar 
konstruktionen i en vagga (se Figur 
4) med en roterande cylinder längst 
ner som med hjälp av friktion 
kommer få arbetsstycket att rotera. På 
sidorna fixeras konstruktionen av två 
tallrikar som är justerbara i höjdled. 

 

6.1.4 Utvärdera produktsförslagen: 
Vi utvärderade genom en matris utan viktning av krav. Matrisen fungerar som så att 
ett värde mellan 0 och 3 ges beroende på bedömd kriterieuppfyllelse. Förslaget med 
högst lämplighetspoäng är den vi väljer att gå vidare med. 

Krav Skjutande Avlyft Lång stång U-modell

Hantera ämne 3 2 1 2

Matningshastighet 3 3 2 3

Materialanhåll med tallrik. 3 3 3 1

Vakuumgenomförsel 3 2 2 1

Lätthanterlig justering 3 1 1 1

Inspänning via pneumatik/mekanisk 3 2 1 2

Lasta in material med gaffeltruck 3 3 3 0

Ergonomisk rimlighet 2 1 2 3

Enkel att spänna in 2 2 2 3

Styrning av vinkel 3 3 2 1

Totalvärde 28 22 19 17  

Tabell 1 

Figur 4 Lösning med hjälp av vagga 
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6.1.5 Presentation av valt produktförslag: 

 

Figur 5 Produktförslag 

Som tabell 1 visar så vann den skjutandekonstruktionen. Dess grundtanken är att en 
fast del har en drivande axel samt vakuuminförsel till en tallrik (enligt Figur 5). 
Således kan material fixeras här och bearbetas. Om materialet skulle bli längre så kan 
en skjutande anordning agera mothåll. Här sker en grovjustering med hjälp av någon 
form av fixering och den sista finjusteringen och inspänningen sker med hjälp av 
någon anordning såsom en skruv eller pneumatik. 

6.2 Primärkonstruktion: 

6.2.1 Produktutkast: 
Se Bilaga 2 – Produktutkast. 

Här ser vi att vi har ett flertal olika delproblem som vi kommer lösa vartefter. 

Delproblemen i vår konstruktion är grovjusteringen, finjusteringen, drivningen och 
ledningen av undertryck. Vi kommer således att lyfta fram de vartefter i egna rubriker 
och göra ett parallellt komponentval och detaljkonstruktion. 

6.2.2 Grovjustering: 
Grovjusteringen skjuter den ena sidan av konstruktionen och fixerar den så att 
resterande justering och inspänning kan ske med hjälp av finjusteringsmekanismen. 

Vi fann ett par idéer för detta. Några av dem agerade utefter en princip där själva 
basen skulle agera styrning medan det också fanns en tanke om extern profil. 
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Konstruktionsförslag för grovjustering: 

”Klo”-konstruktion: 
Den första lösningen kretsade kring en 
profil, tex en I-balk där man monterar en 
släde (se figur 6). Detta skulle med fördel 
kunna användas på själva 
baskonstruktionen och således spara vikt. 
Tanken går ut på att släden har en 
passande geometrisk form som kan fixeras 
med hjälp av en skruv som trycker släden 
uppåt så att ett kanttryck och friktion 
uppstår. Detta kommer givetvis med tiden 
skada profilen då kanttrycket är 
oundvikligt. Kanttrycket kommer 

dessutom ge upphov till en så kallad 
”byrålådseffekt”. 

Fördelen är dess lätthanterlighet, viktbesparing och enkla konstruktion som skulle bli 
billig. Risken är att riggen flyttar sig dock eller att den ger skador vid högre krafter på 
inspänning. 

Runda rör 
Vi gjorde även en konstruktion med 
runda rör (se figur 7). Släden till denna 
konstruktion fungerade på så sätt att 
släden är en ett runt rör som är lite större 
än det som skenan är gjord av. På detta 
sätt får vi en stabil släde som gör så att 
riggen absolut inte kan, oavsett hur 
mycket kraft som påverkar, lossna från 
konstruktionen. Spänningsanordningen 
här var som på ”klon” en skruv som vi 
skruvar ner i innerröret så att släden 
lyfter sig lite och skapar en 
byrålådseffekt i släden. Detta kommer ge upphov till kanttryck på släden, på slädens 
bakre del så kommer trycket på ovansidan och på dess främre del så kommer trycket 
på undersidan. Skillnaden på denna är att vi har bara fast spänningsanordningen på 
ena benet av riggen så att operatören slipper luta sig in i maskinen och spänna fast 
den andra. Istället så kommer det andra benet att röra sig lite bakåt när riggen spänns 
fast men det andra benet kommer då att vridas lite och fastna i konstruktionen med 
hjälp även här av byrålådseffekten. 

Figur 6 Klo-konstruktion  

Figur 7 Runda rör 
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Nackdelen med detta är att det blir svårt att byta släde och vikten kan bli högre än för 
en normal ”klo”-modell. Dessutom har den alla nackdelarna ifrån ”klo”-modellen. En 
fördel är att släden ej kan lossna och det blir intuitivt hur man justerar positioneringen 
av släden. 

Inköpta glid/rullskenor: 
I industrin idag finns färdiga lösningar med profiler som glid eller rullskenor kan 
färdas på (illusterat i figur 8). Detta används oftast vid automatiseringar där t.ex. en 
skruv bestämmer läget på släden. Lösningarna är många och profilmaterialet rör sig 
ifrån stål till hårdare plaster. 

Fördelen med en lösning som denna är att 
man får ett beprövat koncept som fungerar 
redan vid leverans. Nackdelen är givetvis att 
priset är högre än t.ex. ”klo”-lösningen. 
Likaså är vikten givetvis högre än för en 
profil som är integrerad i basen på 
konstruktionen då vi får extra material. 

Positioneringen idag görs oftast med en 
motor, något som vår applikation helt enkelt 
inte behöver då positionering kan göras för hand. Så en inköpt lösning måste 
kompletteras med någon sätt att fixera släden. Detta kan eventuellt göras med 
urborrade hål i profilen där man applicerar en geometrisk låsning, såsom en sprint. 

Hålspänning 
På denna lösning så har vi arbetat på 
ett annat sätt att fästa riggen i 
konstruktionen (se figur 9). Här har 
vi borrat hål i sidan av skenan med 
jämna mellanrum. Släden glider på 
skenan och det sticker ner en fläns 
från släden som matchar hålen i 
skenan så man enkelt bara för in en 
sprint genom hålen. På detta sätt så 
sitter riggen garanterat fast i 
konstruktionen och det finns inte en 
chans att riggen kommer att glida 
bakåt av på grund av andra krafter, 

stötar eller andra yttre påverkningar. 

Figur 8 Inköpt  

Figur 9 Hålspänning 



 16

Problematiken med detta är att förflyttning av släden kan uppfattas som fysiskt tungt 
och opraktiskt. Skjuts inte släden på jämnt kommer en byrålådseffekt uppstå. Således 
är det svårt att flytta den när den väl sitter i NC-maskinen. 

Utvärdering av grovjustering: 
Vi valde att sköta utvärderingen med en matris. Med uppsatta önskemål varpå vi 
sedan graderar hur pass väl varje enskild lösning korresponderar med relevanta 
kriterium. Lösningen med högst poäng är den vi kommer att gå vidare med. Där tio är 
max. 

Konstruktion

Krav Klo Runda Inköpta Hål

Pris 5 5 2 7

Lätthanterlighet 5 5 8 2

Belastningar 2 2 8 8

Vikt 7 5 3 6

Montering 5 4 9 8

Tillförlitlighet 3 3 9 6

Totalvärde 27 24 39 37  

Tabell 2 

På det viset kom vi fram till att en inköpt lösning vore att föredra (enligt tabell 2) 
vilket tar oss till komponentvalet. 

En framgånsfaktor för att tillförlitligheten skall uppnås är parallellitet emellan 
styrningarna i syfte att ej få någon form av tryck eller drag när man grovjusterar. 

Komponentval till grovjustering: 
En marknadsundersökning visade att Bengtssons Maskin AB levererade lämpliga 
skenor för vår konstruktion. Deras standardsystem FDA från Franke Dynamics har de 
rätta dimensionerna för att fungera till vår konstruktion. Den är tillräckligt bred för att 
passa på våra fyrkantrör och samtidigt ha en tillräckligt stor släde för att vi ska kunna 
montera på hela vår triangelrigg. 

För produktblad se Bilaga 4 – Franke Linjärstyrning. 

Fästelementet mellan triangelriggen och slädarna kommer vara M10-skruvar av 
Insexmodell benämnda MC6S 12.9 Obeh+Tuflok2 M10X60. Dessa kommer ej 
behöva någon mutter då släden redan är gängad. 

Sedan för att fästa själva skenorna på konstruktionen så använder vi oss av M-16-
skruvar, Insexskruv MC6S 8.8 Zink-Järn Gleitmo 603 M16X50, som fästes M16-
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muttrar, Sexkantmutter M6M-8 Obeh M16, underifrån. Vi valde insexskruvar här för 
att vi behöver skruvens huvud nersänkt i skenorna för att inte störa slädens glidande. 

Detaljkonstruktion till grovjustering: 
Då komponenten ej är helt anpassad för vår applikation kommer vissa förändringar 
göras, inte bara på den inköpta produkten utan även riggen som den skall justera. 
Detta gör vi med hjälp av att svetsa på en platta i kanterna på riggen och borra 
passande hål till dem som finns på släden och därefter enkelt sätta fast riggen med 
hjälp av skruvar i de gängade hålen som finns på släden. 

I skenorna finns det redan utborrade hål som ska vara till för att fästa skenan i en 
konstruktion men vi tänker använda dem som fixeringshål för att fixera fast riggen 
vid grovjusteringen. På detta vis blir måtten emellan fixeringarna liten och således 
kan finjusteringens längd begränsas. 

Den första tanken var att en platta som svetsas fast på triangelriggen skulle gå ut 
endast en liten bit och fästas med en geometrisk låsning men den reviderades för att 
uppnå en större stabilitet och längre livslängd genom att använda dubbla slädar med 
den geometriska låsningen placeras emellan dem. 

Eftersom vi använder de befintliga hålen till att fixera riggen så måste vi borra nya 
hål i kanterna av skenan för att fästa fast skenorna i fyrkantrören. Exakt placering 
visas i ritningarna. Att borra i materialet är ej omöjligt då det är en strängpressad 
aluminiumlegering. Då det krävs en mutter för att fixera skruven sedan måste ett 
ingrepp ske i basen för att möjliggöra montering. Detta torde ej vara alltför 
problematiskt då basen är tillräckligt stark för detta. 

Det är väldigt vikigt att dessa skenor är helt parallella med varandra både mellan dem 
och i höjdled. Om de inte är det så riskerar vi att det inte går att röra riggen hela 
vägen fram och tillbaka på grund av att byrålådseffekten kommer att göra så att den 
fastnar. Således kommer en noggrann montering vara nödvändig, men det slutgiltiga 
resultatet kommer då vara mycket bra. 

6.2.3 Finjustering: 
Finjustering var också något som behövde lösas eftersom våra idéer för hur vi skulle 
sätta fast riggen i konstruktionen inte är en komplett lösning på hur vi ska kunna 
spänna fast materialet.  

Som det är nu efter vi har spänt fast riggen så kommer det antingen att finnas glapp 
mellan materialet och plattan som ska hålla fast det, eller så kommer det att bli för 
mycket inspänningstryck för att riggen är för närma och då riskerar vi att deformera 
materialet. 
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Tanken var att finjusteringen skulle reglera läget på en platta som skulle ligga an 
materialet. 

Konstruktionsförslag för finjustering: 

Mekanisk lösning med hjälp av skruv: 
Med hjälp av en skruv applicerar operatören ett erforderligt tryck genom att driva 
skruvens längdjustering antingen framåt eller bakåt. Detta görs med fördel med hjälp 
av en vev. 

Detta ställer krav på operatören för att finna en lämplig inspänning. Är det för hårt så 
deformeras materialet och är det för löst kan arbetsstycket inte hållas fast. 

Pneumatisk lösning: 
Plattan trycks emot arbetsstycket med hjälp av tryckluft, således uppstår alltid en och 
samma belastning och den kan då justeras genom att justera trycket i tryckande 
cylinder. 

Den uppenbara problematiken är att vid ett tryckfall så försvinner inspänningstrycket 
och arbetsstycket kan således inte längre fixeras och faller då. Dessutom är det svårt 
för operatören att bestämma trycket. 

Utvärdering an finjustering: 
Även denna utvärdering sker med en beslutsmatris där man ger poäng mellan 1 och 
10 där den med högst kommer gå vidare till nästa konstruktionsfas. 

Konstruktion

Krav Mekanisk Pneumatisk

Pris 7 3

Lätthanterlighet 8 4

Tillförlitlighet 9 2

Totalvärde 24 9  

Tabell 3 

Således är en mekanisk konstruktion att föredra (enligt tabell 3) framför en 
pneumatisk lösning. 

Problematiken med att skruva för hårt eller för löst kan lösas med en dynamometer 
kopplad till tallriken så att man optiskt kan avläsa vilken kraft man applicerar. Men vi 
ansåg att detta var en onödigt komplicerad konstruktion och ansåg istället att 
utbildning för operatören var mera givande i förhållande till priset. 
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Komponentval för finjustering: 
Det fanns ett behov av att köpa en skruv. Vi valde att använda en trapetsskruv då de 
är avsedda för applikationer såsom denna. Dessutom gör det utökade materialet att 
trycket kan ökas utan att skada gängorna. 

Trapetsskruven bör vara 30 centimeter för att kunna ge tillräckligt med 
justeringslängd i förhållande till grovjusteringens fixeringspunkter. Den är beskriven i 
Bilaga 5 – Trapetsskruvar. I samma bilaga finns också en flänsmutter som vi ämnar 
att använda för att låta skruven kunna justeras i förhållande till materialet. 

På tappen av trapetsskruven krävs ett lager som tillåter snedställningar utan några 
större bekymmer, annars skulle plattan kunna få bekymmer vid minsta problem vid 
parallelliteten hos skenorna.  

För att passa in geometriskt har vi valt SKF:s sfäriska rullager 213E som tar upp 
krafterna och samtidigt minimerar priset. Se Bilaga 6 – Sfäriskt kullager. 

Detaljkonstruktion för finjustering: 
För att kunna förändra skruvens läge på ett lämpligt sätt så valde vi att modifiera den 
något i syfte att möjliggöra fäste av ett handtag som agerar vev vid infästning. 

Likaså valde vi att drapera den anliggande plattan i syfte att öka friktionen och 
således minska inspänningskraften. Härledning till detta, samband och givna värden 
finns i Bilaga 3 – Beräkningar. 

Se ritningar Bilaga 13 – Ritningar & sprängskiss. 

6.2.4 Drivning: 
För att kunna rotera arbetsstycket krävdes någon form av motor och något sätt att 
överföra detta till arbetsstycket. Således är problemet tvådelat. 

Först försökte vi hitta själva kraftkällan och sedan transmissionen in i axeln. 

Vi började med kraftkällan för att sedan ta en titt på drivlänkage. 

Motorförslag: 

Elektrisk motor: 
Vi undersökte vad för typ av motor som skulle kunna passa till vår konstruktion. Vi 
kollade genom om synkrona och asynkrona motor var passande eller inte, vi tittande 
även på och fastnade för en stegmotor. Stegmotorn fungerar så att den inte går jämt 
runt utan att den har ett visst antal steg per varv som den hoppar runt på.³ I Bilaga 3 – 
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Beräkningar beräknas den minsta utväxling som krävs för att en stegmotor med givna 
värden skall kunna uppfylla önskemålet om 1/10 grad. 

Om inte annat finns kuggväxelmotorer som är något billigare men bibehåller 
fortfarande övriga positiva egenskaper. 

Tryckluftsdriven axel: 
En annan tanke var att driva axeln med den tryckluft som finns i anslutning till NC-
maskinen. Detta är en tämligen oortodox lösning som dessvärre ger vissa vibrationer 
och en tämligen hög ljudvolym. 

Förbränningsmotor: 
Förbränningsmotorer finns i små storlekar och kunde givetvis driva axeln. Det fanns 
en del uppenbara problem med förbränningsmotor, såsom en hög ljudvolym, 
smörjning av delar, luftinsug, eventuell ojämn drift samt vibrationer. 

Utvärdering av motorer: 
Även här använde vi en matris för att lösa ut vilket alternativ som var mest 
fördelaktigt. Och även här är det den med högst poäng som vi går vidare med. 

Konstruktion

Krav Elektrisk Tryckluft Förbränning

Kostnader 7 5 4

Bullervolym 8 4 2

Tillförlitlighet 8 5 3

Precision 9 2 2

Vibrationer 8 4 2

Miljökänslighet 9 6 2

Användarvänlighet 8 5 4

Totalvärde 57 31 19  

Tabell 4 

Det är tämligen uppenbart att en elektrisk motor är att föredra (enligt tabell 4). 

Förslag på drivlänkage: 

Kilrem: 
Kilremmar är ett vanligt sätt att överföra moment, dessvärre kan ett visst slack uppstå 
och det kan vara svårt att få en riktigt god precision med kilremmen. Dessutom är 
miljön som den verkar i problematisk med spånbildning och en viss risk att remmen 
skadas av de kemikalier som finns inuti inkapslingen. 
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Kilremmen bör ha spännanordningar för att uppnå lämplig precision. 

Stötstång: 
Stötstången har många fördelar, såsom att den är mycket enkel i sin utformning, men 
det finns också problematik, såsom att vid låga varvtal så kan en enkel stötstång 
reverseras så att rotationen fortsätter i motsatt tänkt riktning. Detta kan lösas med en 
dubbel stötstång i ett länkage men då ökar antalet rörliga delar. 

Stötstänger är en relativt ovanlig lösning nuförtiden och således behövs en hel del 
egna detaljer tillverkas och för att uppnå god precision krävs fina toleranser. 

Direkt drivning: 
Denna lösningskategori innehåller ett flertal olika lösningar, såsom att koppla en axel 
på separat inköpta kugghjul eller köpa in en motor med snäckväxel. Möjligheterna till 
inkapsling är större då det rör sig en liten volym som skall skyddas ifrån spån. 
Precisionen här blir mycket god. 

Kedja: 
Kedjan delar mycket av problematiken med kilremmen, dessutom är risken för 
korrosion hög och precisionen blir sämre. Kedjan kan ha spännanordningar för att 
minska slack. 

Utvärdering drivlänkage: 
Vi använde ytterligare en matris för utvärderingen av drivlänkage. Precisionen 
bedömdes utifrån dess förmåga att möta önskemålet om 1/10 grads vinkelinställning. 

På kostnaderna  bedömdes även konstruktionens förmåga att tillåta ledning av 
undertryck med slang. Något som inte går med den direkta drivningen och 
stötstången. Där högsta poängen är den vi går vidare med 

Konstruktion

Krav Kilrem Stötstång Direkt drivning Kedja

Kostnader 8 6 3 7

Miljökänslighet 4 8 8 3

Tillförlitlighet 5 8 8 5

Precision 4 6 8 4

Monteringsvänlighet 8 6 8 8

Totalvärde 29 34 35 27  

Tabell 5 
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Härur kunde man läsa ut att stötstång och direkt drivning låg relativt nära varandra i 
den viktade matrisen (enligt tabell 5), således valde vi att göra två utkast för att 
därifrån kunna göra en mera djuplodad bedömning. 

En sak var däremot säker, vilka dimensionerande faktorer som konstruktionen skulle 
behöva driva. 

Dimensionerande faktorer: 
För att få drivning på själva arbetsstycket krävdes en motor som det tidigt stod klart 
att den måste köpas in. Utvärderingen pekade enhälligt emot en elektrisk motor. 

Dimensionerande på en motor var dess vridmoment, effekt och sedan givetvis dess 
geometri. Att bestämma erforderligt vridmoment och effekt innebar viss problematik 
då ingen allmänt känd beräkningsmodell är brukbar. 

Beräkningsmodellen för svarvar ,ur Modern Produktionsteknik Del 1, Carlsson 
(2007), är ej lämplig eller brukbar då dess genererade värden långt överskrider 
rimligheten. Anledningen till detta är givetvis att vår konstruktion egentligen inte är 
en svarv utan endast en konstruktion som roterar ett arbetsstycke vartefter den blir 
bearbetad av en fräs. 

Det finns grova beräkningsmodeller för detta för hårda material och relativt höga 
varvtal. Vårt låga varvtal och mjuka material gör att dessa ej kan appliceras med 
fördel, detta konstaterades efter konversation med verkstadspersonal på HH efter att 
ha konverserat med Jan-Eric Ståhl, 2010-04-07, på LtH som fastställt att modellen 
var korrekt använd men ej applicerbar. 

Diskussion och resonerande med verkstadspersonal på HH samt leverantörer av 
delningsmaskiner för NC-fräsar fastställde att moment som krävs för hålla emot 
fräsen kunde mer eller mindre försummas i förhållande till det vridmoment som krävs 
för att övervinna masströghetsmomentet. 

Bilaga 3 – Beräkningar fastställer dessa dimensionerande faktorer. Dels de krafter 
som kommer påverka själva konstruktionen och sedan hur mycket motoreffekt och 
vridmoment som kommer krävas. 

Rent geometriskt bör motorns längd ej överstiga 350mm inklusive växelanordning 
samt att dess radie ej får överstiga 150mm för att inte kollidera med övriga 
anordningar förutsatt att den monteras såsom i produktutkastet. 

Komponentval för drivning med stötstänger: 
För att uppnå ett brukligt varvtal behöver en växling ske i de vår motor. För att uppnå 
detta användes en kuggväxelmotor som skulle köpas ifrån Nordela4, men tillverkades 
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av GGM, ett sydkoreanskt företag. Den klarar av de dimensionerande krafter som 
tidigare ritats upp. 

Modellen är GGM K9IP90FC +K9P BU och är en AC-motor med kuggväxel på 
90W/30 Nm. Eftersom det är en liten skillnad på priserna på motorerna runt om i 
denna klass så valde vi att, trots våra uträkningar, ha en mycket starkare motor än vad 
som krävs enligt beräkningarna. Detta skapar också tolerans för felaktigheter i 
modellen som trots allt bortser från vissa krafter. 

Andra anledningar till att vi fann just denna motor attraktiv till just vår konstruktion 
är att den har underhållsfria växlar. Även dess livslängd är något som är positivt, den 
har om vi kör på dess nominella vridmoment ca 5000 timmars livslängd, detta är 
nästan 2,5 år om man kör 8 timmar om dagen. Men eftersom vi överdimensionerat 
motorn så kommer den inte att köras på dessa förutsättningar och livlängden bör bli 
längre än så 

En annan fördel är att den är tystlåten och har ett brett register i sin utväxling. Den 
har även en förmåga att ta upp relativt hög radiell kraft ifall att något skulle gå fel 
under en körning, så vid händelse av fel så kommer inte motorn gå sönder utan kan 
klara av krafterna som felet med tar sig. 

Motorn är mer eller mindre helt stängd, således kan driften ej störas av 
spånutveckling och dylikt. Likaså påverkas ytterskikt och dylikt ej nämnvärt av 
miljön något som andra leverantörers motorer ej klarade lika gott. 

För fullständigt produkt blad se Bilaga 7 – K9P90-BU motor. 

Påbörjad detaljkonstruktion för stötstänger: 
Vi genomförde ingen fullständig 
detaljkonstruktion angående stötstängerna då detta 
endast var för en vidare utvärdering. Således finns 
inga fullständiga ritningar, endast en 3D-modell 
(se figur 10). 

Stångdriften erbjuder i sin natur en mängd 
problem varav ett upptäcktes först i 
primärkonstruktionen, nämligen att det finns en 
risk att vid låga varvtal så trycks ena sidan åt ”fel” 
håll, ett fenomen som skulle kunna liknas vid att 
man får i backen i en bil. 

För att överbrygga detta krävdes ett dubbelt 
länkage med den ena länken bunden till den första 

Figur 10 Stötstång 
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vriden 90 grader. 

Sedan kräver ett stelt länkage låga toleranser för att ej skadas och erbjuda en hög 
precision. Resonemang och uträkningar kring detta finns i Bilaga 3 – Beräkningar. 
För att erbjuda en viss inställningsmöjlighet, driftsäkerhet och viss tolerans för 
snedställning bör ett länkhuvud inköpas med en gänga. Genom gängan kan då 
längden på länkaget lätt justeras. 

Länkaget måste i sin tur monteras på två plattor som sedan måste fixeras fast vid 
respektive axel. 

Den komplicerade detaljkonstruktionen gjorde att direktdriften föreföll mera 
lockande, precis som matrisen visat. Således slutfördes ej detaljkonstruktionen till 
fullo. 

Komponentval för direktdrift: 
För att kunna driva direkt på axeln sökte vi en motor med en växel som snedställde 
drivningen 90 grader. Något som vore fördelaktigt för detta vore en snäckväxel så 
därifrån arbetade vi. 

Effektbehovet var som innan så inga nya beräkningar krävdes där. Måtten angavs av 
triangelns geometri. 

Valet föll på GNM 62100 – G40.1 då den har den mer lämpade utväxlingen i 
förhållande till G20.1 modellen. Motorn tillverkas av Engel Elektroantriebe och 
levereras i Sverige av Nordela4. Produktbladet är Bilaga 8 – Motor från ENGEL. 

Här låg också varvtalen bra till så att varvtalen i Bilaga 3 – Beräkningar kunde 
uppfyllas. 

Den är klassad IP54 vilket torde vara tillräckligt för ändamålet. Den möjliggör drift 
även om miljön kommer innehålla restmaterial ifrån fräsningen. 

Detaljkonstruktion för direktdrift: 
För att fästa denna nya motor krävdes givetvis nya fästen, varpå triangeln fick 
konstrueras med stöd för motorn. Vikten ökar då i triangeln men den minskade vikten 
på själva kopplingen in i axeln tar upp detta. Beräkningarna för triangeln fick då ta 
hänsyn till detta. 

För att fästa motorn på plats krävdes givetvis fästelement. För detta brukade vi M6-
skruvar standardiserade enligt ISO 4017, 8.8 klass, obehandlade, sexkantsutförande 
och med beteckningen M6X25. För att komplettera detta har vi en sexkantsmutter, 
ISO 4032, klass 8, obehandlad M6. 
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Därefter har vi behövt göra modifikationer på själva axeln som går ut till 
vakuumtallriken, det framgår i ritningarna. 

6.2.5 Ledning av undertryck: 
I syfte att möjliggöra urgröpning i en ända behövdes ett sätt att hålla fast 
arbetsstycket med hjälp av ett undertryck. 

DIAB ville själva konstruera själva plattan som låg an mot arbetsstycket så endast 
ledningen av undertryck in i denna skulle konstrueras inom arbetet för 
examensarbetet. 

Två lösningar debatterades, den ena handlade om att med slang införa undertryck 
genom en öppen axel. Detta torde ha varit den enklaste lösningen men hade nackdelar 
såsom att stötstång omöjliggjordes då den rörliga geometrin ofrånkomligen kommer 
slita av slangarna eller omöjliggöra rotation. 

Således ligger valet på en undertrycksledning via ett av benen till axelinfästningen 
med en perforerad axel som ledare inuti ut till vakuumplattan då det ej kommer vara 
möjligt att kombinera lösningen med slangar med vald drivning. 

Detaljkonstruktion för ledning av undertryck: 
I ritningarna har vi den slutgiltiga konstruktionen av den ihåliga axeln. Tanken är att 
vi skall ha en cylinder som vi borrar ur i ena änden och fräser mindre i den andra 
änden för att den ska passa i konstruktionen samtidigt som risken för att den ska läcka 
luft blir mindre om vi börjar från en solid. 

Detta är grundat både på beräkningar i Bilaga 5 - Beräkningar och FEM-analys enligt 
Bilaga 9 - FEM. FEM-analysen är gjord i CATIA-modulen ”Generative Structure 
Analysis”. 

För att möjliggöra rotation av axeln på ett fördelaktigt sätt krävdes någon form av 
glidlager eller kullager. 

Komponentval för ledning av undertryck: 
I syfte att möjliggöra rotation av den axel som vakuumtallriken är fäst krävs något 
glidlager eller kullager. Ett glidlager hade möjligtvis fungerat, men för att uppnå en 
högre livslängd är det god idé att investera i kullager som är stängda och således täta. 

Med täta kullager krävs ej någon extern packning för att undvika trycksättning av 
axelns inre som skall kunna vara utsatt för undertryck. De krafter som påverkar får 
anses som relativt små och så också rotationshastigheten, varpå det räcker med ett 
simpelt enradigt kullager som är tätt. 
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Utifrån detta valde vi SKF:s variant 6008-2RS med tätningar på båda sidor för att 
minimera möjligheterna till trycksättning. Produktblad finns i Bilaga 10 – Kullager 
för axel. 

6.2.6 Övrigt detaljkonstruktion: 
Efter att ha gjort konstruktioner på allt vitalt fortsatte vid med den övriga 
detaljkonstruktionen. 

Ledande i detta var Bilaga 3 – Beräkningar som gav oss matematiska modeller för 
vilka mått som krävdes i olika delar. För att ge mer information angående 
triangeldelarna valde vi att genomföra en FEM-analys. Detta återfinns i Bilaga 9 - 
FEM. Även den är gjord med hjälp av CATIA-modulen ”Generative Structure 
Analysis”. 

Det är oklart huruvida en platta skall fästas på underkanten av konstruktionen för att 
minska belastningar på fixeringen av vår konstruktion. Detta ämnar DIAB att 
bestämma. 

Ritningsunderlag efter slutförd detaljkonstruktion presenteras i Bilaga 13 – Ritningar 
& sprängskiss. 

6.2.7 Produktsammanställning: 
Detta ses i bilagan med produktsammanställning där det hela illustreras i en 
sprängskiss, se Bilaga 13 - Ritningar & sprängskiss. 

6.2.8 Kriterieuppfyllelse: 
Vår konstruktion förefaller hålla alla krav och önskemål förutom önskemålet att ladda 
med endast en operatör samt att vi ej skapat någon länk till PLC-systemet. Länkning 
till PLC-system är dock förberett då endast motorn behöver styras för att detta skall 
lyckas. 

Vikten ligger under 100 kilogram. Vi approximerar vikten på konstruktionen till ca 
80 kg5) varav sedan en eventuellt platta och DIAB’s vakuumplatta skall tillföras varpå 
vikten hamnar strax under 100 kilogram. Således kan en platta av stål brukas såvida 
inte vakuumplattan kommer bli alltför tung. 

Då vi ej vet exakt hur många mantimmar som krävs för att tillverka konstruktionen är 
det svårt att få ut en egentlig kostnad av tillverkningen, men kostnaden på inköpt 
material ger en vink att priset kommer vida understiga uppsatta 100 000 SEK. 
Beräknat pris för materialinköp är ungefär 35000 SEK5) vilket är ungefär en tredjedel 
av budgetmålet. 
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Uträkningar för vikt och ekonomiska faktorer är presenterade i Bilaga 12 – Uträkning 
för kriterium. 

I kriterieuppfyllelsen skapade vi även en FMEA, Bergman och Klefsjö (2007), för att 
se vad som är problemområden. Denna kan ses i Bilaga 11 – FMEA. 

7. Analys och diskussion: 
Projektet har drivits i linje med Fredy Olssons (1995)  modell med smärre 
modifieringar i utvärderingsprocessen för att säkerställa företagets gagn av 
konstruktionen. 

Konstruktionen i dess slutskeende är inte komplett, men underlaget vi kan lämna till 
DIAB känns som relativt lyckat. Med detta underlag så får DIAB en större chans att 
utvärdera huruvida konstruktionen skulle kunna ge en vinst. 

Om konstruktionen skulle tillverkas och fungera klanderfritt är det onekligen en 
tillverkningsteknisk vinst för DIAB då tillverkningen får färre moment, spillet blir 
mindre och formerna mer komplexa. 

7.1 Kritisk granskning: 
Problematik har funnits lite varstans i projektet. Ovana att arbeta med så stora projekt 
skapar svårigheter när det kommer till att arbeta strukturerat enligt modellen, detta 
beror mestadels på personliga faktorer. 

Utvärderingen valdes att göra tämligen snabbt med hjälp av simpla matriser förutom i 
motorvalet där vi valde att ta fram två olika lösningar. Med större resurser skulle man 
kunna ha förmågan att genomföra utvärderingen i flera steg för att uppnå en större 
varietet i lösningarna. 

Beräkningarna på erforderlig motoreffekt har varit approximativa då ingen modell för 
denna sorts bearbetning finns att tillgå. 

Vi var ej tillräckligt noggranna med vad som egentligen sades i kommunikationen 
med DIAB. Det beror på dålig rutin, dålig struktur på anteckningar och ovana vid 
näringslivets facktermer. 

8. Slutsats: 
Examensarbetet har skapat en grund för vidarekonstruktion hos DIAB. Således har 
målsättningen uppnåtts. Med hjälp av detta uppfylls frågeställningen och arbetet i 
stort kan ses som lyckat. 
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Projektet har resulterat i ett underlag innehållandes ritningar, CAD-modell, FEM-
analyser, FMEA-analys och en mängd beräkningar. 

Det är oklart huruvida vår lösning är den optimala då det går att göra väldigt många 
olika variationer på ett koncept som detta med ett systematisk genomgång och 
utvärdering utifrån Fredy Olssons (1995) modell gör att vi ej kan vara alltför långt 
ifrån. Våran konstruktion är iallafall i teorin fullt funktionabel. 

Att arbeta strukturerat, snabbt och effektivt med en modell kräver övning. Det är lätt 
att projektet börjar halta om man ej har vanan inne. I detta projekt var vi endast två 
varav man får en mindre specialisering jämfört om man hade arbetat på ett större 
projekt på ett större företag med mer specialiserade avgränsningar. 

Vi har inte CE-märkt vår konstruktion, anledning till detta är för att vi inte själva 
bygger hela. DIAB står för konstruktionen av vakuumplattan. Det är också meningen 
att vår konstruktion ska sättas in i och kopplas samman med en NC-maskin så hela 
NC-maskinen kommer bli tvungen att CE-märkas om vilket gör det onödigt för oss 
att CE-märka vår konstruktion när det ändå måste göras om sen. Likväl finns ett 
begynnande underlag för CE-märkning, bland annat med FMEA och andra delar ur 
våran rapport. 

Det är också uppenbart att om man är van vid att arbeta i 3D-CAD så blir övergången 
till att göra professionella och tydliga ritningar svårare än om man arbetat med 
tvådimensionella ritningar redan från början. 

Att applicera tankar liknande TRIZ, Genrich Altshuller (2002),  kräver också 
kunnande, gärna mera specifikt branschkunnande, något som i dagsläget enklast 
uppnås med arbetslivserfarenhet. 
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