Förord
Denna rapport är resultatet av vårt examensarbete. I detta projekt har vi fått privilegiet att
jobba med Frimeko AB i Halmstad.
Vi vill rikta ett tack till Fredrik Hentz, Peter Göransson samt Roger Bengtsson för stöd och
engagemang under arbetets gång.
Vi riktar även ett tack till vår handledare Håkan Petersson.

Sammanfattning
Vi har fått äran att samarbeta med ett företag som heter Frimeko AB. Frimeko ligger i
Halmstad där de tillverkar och säljer möbler till skol- och kontorsmiljö. Vår uppgift är att
konstruera ett nytt, modernare symaskinsbord för skolor. Uppgiften är att med samma
funktion som tidigare, underlätta vid förvaring och framtagning av symaskin.
Arbetet med att ta fram det nya symaskinsbordet resulterade i att vi kom fram med en
nytänkande konstruktion som företaget är nöjd med.
Till vår hjälp har vi använt oss av Fredy Olssons principkonstruktion.

Abstract
We have been honored to work with a company called Frimeko AB. Frimeko is located in
Halmstad where they make and sell furniture for school and office environment. Our task is to
construct a new, more modern sewing machine table for schools. The task is to use the same
function as before, ease the storage and production of sewing machine.
Efforts to develop the new sewing machine table resulted in that we came up with an
innovative design that the company is pleased with.
During this project the group has used the method from “Fredy Olsson Konstruktion”

Innehållsförteckning
Förord ...................................................................................................................................................... 2
Sammanfattning....................................................................................................................................... 3
Abstract ................................................................................................................................................... 4
Inledning.................................................................................................................................................. 6
Metod ...................................................................................................................................................... 7
Problemformulering ................................................................................................................................ 7
Kriterieuppställning ................................................................................................................................. 8
Framtagning av produktförslag ............................................................................................................... 9
Alternativ 1 ...................................................................................................................................... 9
Alternativ 2 ...................................................................................................................................... 9
Alternativ 3 ...................................................................................................................................... 9
Alternativ 4 .................................................................................................................................... 10
Alternativ 5 .................................................................................................................................... 10
Alternativ 6 .................................................................................................................................... 10
Valt produktförslag................................................................................................................................ 10
Produktutkast ......................................................................................................................................... 11
Symaskinsplatta ................................................................................................................................. 11
Täckplåt ............................................................................................................................................. 12
Vev och vevaxel ................................................................................................................................ 12
Vajer .................................................................................................................................................. 12
Fotpall................................................................................................................................................ 12
Bord ................................................................................................................................................... 12
Komponentval ....................................................................................................................................... 13
Prototyp ................................................................................................................................................. 13
FEM-analys ........................................................................................................................................... 14
Fotpall................................................................................................................................................ 14
Beräkningar ........................................................................................................................................... 14
Detaljkonstruktion ................................................................................................................................. 15
Vajer .................................................................................................................................................. 16
Täckplåt ............................................................................................................................................. 16
Låsning för platta............................................................................................................................... 16
Symaskinsplatta ................................................................................................................................. 17
Fotpall................................................................................................................................................ 17

Bord ................................................................................................................................................... 17
Vev och vevaxel ................................................................................................................................ 17
Pedalförvaring ................................................................................................................................... 17
Ekonomi ................................................................................................................................................ 18
CE - märkning......................................................................................................................................... 18
Miljö ...................................................................................................................................................... 18
Resultat .................................................................................................................................................. 18
Utvärdering av kravspecifikation....................................................................................................... 19
Diskussion ............................................................................................................................................. 21
Källförteckning...................................................................................................................................... 22
Bilagor ................................................................................................................................................... 23
Alternativ 1 ........................................................................................................................................ 23
Alternativ 2 ........................................................................................................................................ 24
Alternativ 3 ........................................................................................................................................ 25
Alternativ 4 ........................................................................................................................................ 26
Alternativ 5 ........................................................................................................................................ 27
Alternativ 6 ........................................................................................................................................ 28
Komponentlista ................................................................................................................................. 29
Befintligt Bord................................................................................................................................... 30
FMEA Analys ...................................................................................................................................... 31

Jacob Hentz, 910529
Pauline Löfstrand, 910831
Christoffer Persson, 871215

Examensarbete 7,5 hp
CAD-tekniker

Inledning
Vi har valt att samarbeta med Frimeko AB som är ett svenskt företag och är specialiserade på
möbler, inredningar, pedagogiskt material för skola samt förskola och kontor. Företaget har
12 anställda med en omsättning på 50 miljoner och ligger i Halmstad. Det startades upp 1967
i Fridhemsberg och köptes upp av AJ produkter 2001 och kontoret flyttade 2012 till
Halmstad. När Frimeko startades upp låg även produktionen i Fridhemsberg men idag
befinner det sig i utlandet.
Projektet går ut på att modernisera samt förenkla ett symaskinsbord där största fokus är på den
del av bordet där symaskinen förvaras. Maskinen ska även på ett enkelt sätt kunna tas fram så
ergonomisk som möjligt upp till arbetshöjd. Dagens konstruktion består av en bärarm av
20x20 mm tjocka fyrkantsjärn som svetsats ihop till en ram. Ramen kan sen skjutas fram och
tillbaka samt att den kan dras upp till bordets arbetsyta. Detta sker med hjälp av en gasfjäder
som även bidrar till att hålla symaskinsplattan på plats.
Den nuvarande konstruktionen har använts i 30 år och företaget anser att den är förlegad. De
tycker även att den är trög att fälla upp samt svårmonterad. Det nya symaskinsbordet ska
ersätta det befintliga bordet och vara framtagen för skolmiljö. Den avsedda målgruppen som
kommer att använda symaskinsbordet är då elever och lärare.
För att se det befintliga symaskinsbordet se bilaga ”Befintligt bord”
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Metod
I detta projekt har vi använt oss av Fredy Olssons metod med inriktning på princip- samt
primärkonstruktion.
Vi inledde projektet med ett möte hos Frimeko AB för att se hur det befintliga
symaskinsbordet såg ut. Vi fick även veta vad företaget hade för visioner med projektet samt
vilka krav de ville att vi skulle uppfylla.
När vi fått en överblick på det befintliga bordet började vi ”brainstorma” idéer på hur det nya
bordet kunde se ut. Det resulterade i sex tänkbara skissförslag till vår nya produkt.
Vi ordnade ett nytt möte med förtaget för att höra vad de tyckte om våra förslag samt vilket
som passade bäst in i deras sortiment.
När vi kommit fram med vilket förslag som vi skulle gå vidare med började vi skissa på vilka
detaljer vi behövde samt hur komponenterna hängde samman. Det första problemet vi stötte
på var hur vi skulle hissa upp symaskinsplattan. Förslaget varierade allt från eldrivna motorer
till motvikter för att skapa balans i konstruktionen.
Eftersom vi inte var så kunniga inom symaskiner angående vikter och storlek besökte vi en
specialist som reparerar symaskiner och fick reda på viktig fakta. Detta medförde att vi kunde
utesluta en del av förslagen som vi hade.
När vi bestämt oss för vilken metod vi skulle gå vidare med var vi tvungna att se i praktiken
om det fungerade samt om det fanns några problem som vi inte hade tänkt på tidigare. I och
med detta så tillverkade vi en prototyp av vår konstruktion. Vi gjorde också en FEM-analys
på fotpallen för att kolla om den klarade kravvikten. Det gjordes även beräkning på vajern för
att se om den hade tillräckligt bra sträckgräns för att klara av vikten från hissannordningen.

Problemformulering
Problemen som företaget upplever med det befintliga bordet är att det är omodernt, tungt och
svårhanterligt. Vår uppgift är att behålla funktionen med att förvara symaskinen i bordet samt
att höja den till arbetshöjden på ett ergonomiskt sätt.
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Kriterieuppställning
Här nedan är de krav samt önskemål som givits av Frimeko. De lägger stor vikt på att
designen ska förbättras för att ge det ett mer tilltalande utseende. Utöver dessa finns det två
önskemål. Det ena är ett utveckla fotstöd för pedalen och det andra är att ta fram förvaring för
symaskinspedalen.

Människa


Framtagning av symaskin ska ske med mekanisk hjälp (K1)



Ergonomisk konstruktion (K2)



Minimal klämrisk (K3)

Dimension


Minsta djup på bord 600 mm (K4)



Minsta bredd på bord 1200 mm (K5)

Konstruktion/Framställning


Ska finnas förvaring för symaskin i anslutning till bord (K6)



Slät baksida på bord (K7)



Lägre vikt än befintligt (K8)



Fotstöd för pedal (Ö1)



Förvaring för pedal (Ö2)
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Framtagning av produktförslag
Framtagningsprocessen för konstruktionen av förvaring och framtagning av symaskin har
delats upp i två metoder. Den första metoden var att ta fram symaskinen från sidan och den
andra var att ta fram maskinen genom bordsskivan. Resultatet blev totalt sex stycken
idéskisser för de två metoderna.
Fördelen med att ta upp symaskinen från sidan är att arbetsytan inte minskar och skapar på så
sätt en extra arbetsyta jämfört med den andra metoden. Nackdelen med dessa idéskisser är att
bordet kräver mer plats av omgivningen för att få fram maskinen. Alternativ 1-3 bygger på
denna idé.
De förslag som kom fram på hur vi skulle få upp symaskinen genom bordsskivan var att
antingen hissa upp, rotera upp den kring sin egen axel eller fälla upp den.
Om symaskinen skulle roteras upp så skulle den vart tvunget att förvaras antingen upp och ner
eller i 90 graders lutning. En fråga som var tvunget att bli besvarat var om detta var möjligt
utan att symaskinen kom till skada. Vid ett besök hos symaskinscentralen som utför service på
symaskiner till skolmiljö fick vi svaret att symaskinen ej kom till skada om den skulle
förvaras upp och ner. Eventuella problem som skulle kunna uppstå var dock om det
fortfarande satt trådrullar på ovansidan som då kunde ramla av vid förvaring. Lösningen på
det problemet är att användaren får avlägsna dessa när maskinen är färdiganvänd och ska
förvaras. Alternativ 4-6 bygger på denna idé.

Alternativ 1
Vår idé för detta alternativ är att behålla den konstruktion som används idag, men vi tänker
ersätta den bärande ramen med en enda bärarm. Armen är sedan tänkt att hissa upp
symaskinen i en båge med hjälp av en gasfjäder. (Se bilaga alternativ 1)

Alternativ 2
Alternativet bygger på alternativ 1 där en bärarm lyfter upp plattan till ytan. Skillnaden är att
plattan fälls upp på kortsidan av bordet istället för långsidan. (Se bilaga alternativ 2)

Alternativ 3
Detta alternativ bygger på att man använder sig av en axel som sitter fast parallellt med
bordsbenen. På axeln sitter ett utvändigt kullager som sedan en arm är fastmonterad på. För
att kunna få ut symaskinen som är förvarad under bordet är tanken att man ska rotera plattan
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som sitter fast i symaskinen runt axeln. Därefter hjälper gasfjädern symaskinen att komma
upp till arbetshöjden som är monterad inuti axeln. (Se bilaga alternativ 3)

Alternativ 4
Alternativet går ut på att symaskinen är fäst uppochner på en platta i bordsskivan. För att få
upp symaskinen i rättvänt läge placeras en axel rakt igenom plattan och sedan in i bordskivan.
Axelns används för att kunna rotera symaskinen. (Se bilaga alternativ 4)

Alternativ 5
Här används samma metod som i en hiss där symaskinen hissas upp horisontellt igenom
bordsskivan med hjälp av skenor och vajrar. Vajrarna leds genom en trissa och viras sedan
upp på en axel som i sin tur drivs av en motvikt. (Se bilaga alternativ 5)

Alternativ 6
I detta fall kommer maskinen fästas på ett vinkeljärn i trä. Ytterhörnet på vinkeljärnet är fäst i
en axel som är monterad i bordskivan. För att öppna och stänga vrider man vinkeljärnet 90
grader. När symaskinen är horisontell fungerar vinkeljärnets vertikala vägg som låsning.
Samma vägg används även som lock när symaskinen är i förvaringsläge.
(Se bilaga alternativ 6)

Valt produktförslag
Av de sex olika alternativen valde vi att gå vidare med 4-6 då de var mer nytänkande jämfört
med de andra som bygger på den nuvarande konstruktionen. Efter diskussion med företaget
gick vi vidare med alternativ 5 som de ansåg lämpade sig bäst för deras kundkrets.
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Produktutkast
Vi hade många förslag på hur symaskinen skulle komma upp till bordsytan. Det förslag vi
fastnade för var att hissa upp symaskinen med hjälp av en vajer som kommer att löpa genom
trissor som är monterade på undersidan av bordet samt symaskinsplattan. Därefter kommer
vajern att löpa genom två parallella hål i en axel som befinner sig på ena kortsidan, under
bordet. En vev kommer sedan att fästas i axeln och med hjälp av vevens rotation kommer
vajern att spännas och plattan kommer att hissas upp till bordskivan. Efter att vajern har gått
igenom axeln vänder den och går tillbaka samma väg och fästs sedan i bordets underkant.
Runt om symaskinsplattan finns där en plåt som har till uppgift att styra plattan rakt när man
vevar upp den till bordsnivå. Plåten fungerar även som skydd mot stötar och smuts.
Figur 1 och figur 2 visar när bordet är i nedfällt respektive uppfällt läge. Som man även ser på
bilderna så kommer vi att använda locket i figur 1 som fotpall i figur 2. Fotpallen är menad
för pedalen till symaskinen.
Nedan går vi igenom de komponenter vi tror kommer behövas i konstruktionen.

Figur 2 - Nedfällt läge

Figur 1 - Uppfällt läge

Symaskinsplatta
Det är symaskinsplattan som symaskinen kommer hissas upp med. Den kommer att vara gjord
i trä och ha ett ungefärligt mått på 200x400 mm. Plattan kommer även att ha en tjocklek på ca
20mm. För att kunna få upp plattan i samma höjd som bordskivan kommer vi att använda oss
av en vajer samt trissor. Men för att uppnå arbetshöjd måste man ta vajerns sviktning i
beaktning och kompensera genom att sätta trissor lägre än plattan. För att klara av detta
kommer det att monteras två plåtar på undersidan av platta. På dessa kommer trissorna att
fästas.
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Täckplåt
Täckplåten kommer att användas till att styra symaskinsplattan så att den inte pendlar fram
och tillbaka när man hissar upp och ner den. Täckplåten har även som funktion att skydda
maskinen från stötar när maskinen är i nerfällt läge. Där kommer även att finnas inbyggda
styrspår för att plattan ska styras rakt samt för att undvika snedställning.
Plåtens tjocklek kommer att vara ca 1-5 mm.

Vev och vevaxel
Axeln kommer att fästas under bordet med hjälp av ett fäste. Insidan av fästet kommer att kläs
med friktionsfri plast eller kullager för att det ska bli lättare att rotera axeln.
Axeln kommer vara ca 20-25 mm i diameter och vara 500 mm lång.
Handveven kommer att vara i plast.

Vajer
Vajern kommer att användas för att hissa upp symaskinen till arbetsytan. Krav som vi har på
vajern är att den ska klara av en massa på 10 kg utan att gå av samt att den inte ska bli
permanent deformerad när den lagras på axeln. Troligtvis kommer diametern ligga mellan
0,5-2 mm.
Vajern kommer att löpa igenom trissor som även dem måste klara av att hålla uppe 10 kg.
Dessa kommer att vara mellan 10-50 mm i diameter samt ha en bredd på 5-15 mm.

Fotpall
En plåt kommer att bockas till en fotpall som även kommer att användas som lock när
symaskinen är i nerfällt läge. När maskinen är uppfälld kommer pallen att användas som stöd
för symaskinspedalen.
Ena kanten på den bockade plåten kommer att vara kortare än den andra för att ge en lutning
på fotpallen. Detta för att underlätta vid användning av pedalen.

Bord
Bordet vi valt att använda är bord Borås som finns hos Frimeko AB. Stommen består av fyra
ben samt ram i stål och en bordsskiva i trä.
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Komponentval
De olika komponenterna redovisas i en tabell i bilaga komponentlista.

Prototyp
Vi tillverkade en prototyp för att se om vår konstruktion skulle fungera samt för att få en
bättre insikt på hur komponenterna samverkar. Vi ville även se hur vi skulle dimensionera
komponenterna så de passade i konstruktionen.
Efter att prototypen blivit ihop monterad testade vi att veva upp och ner symaskinsplattan
delvis för att se hur tungt det blev att veva upp samt att se om det behövdes något motstånd på
veven när plattan hissades ner. Vi hade tidigare haft diskussioner i gruppen om det verkligen
behövdes ett motstånd på veven. Men när plattan var uppvevad märkte vi att veven inte
stannade kvar utan ville linda ut den uppvevade vajern.
Svårigheten blev nu att hitta ett motstånd som endast bromsar på nedvägen. Om vi hade ett
motstånd som verkade åt båda håll skulle det blivit problem för de yngre användarna som har
mindre styrka. Det optimala för konstruktion hade varit att ha motstånd endast på nedvägen
och försumbart motstånd på uppvägen.
Något vi även upptäckte var att vajern skavde mot hålkanterna i axeln. Detta är något vi måste
åtgärda.
Då vi inte kunde göra en exakt prototyp pga. brist på kompetens och tid fick vi välja bort delar
så som skyddsplåt/skenor samt vev. Detta ledde till att resultatet inte överrensstämde med det
vi ville uppnå. Exempelvis så hissades inte plattan rakt upp när vi vevade utan pendlade. Detta
hade inte inträffat om vi haft rätt komponenter.

13

Jacob Hentz, 910529
Pauline Löfstrand, 910831
Christoffer Persson, 871215

Examensarbete 7,5 hp
CAD-tekniker

FEM-analys
Fotpall
Vi hade som krav på pallen att den skulle klara en belastning på 30 kg. För att se om vi hade
dimensionerat rätt så utfördes en FEM-analys. I denna sattes en kraft på 300 N på ovansidan
som motsvarar kravvikten samt en låsning på sidornas undersida för att motverka rörelse i
sidled. Resultatet blev att kraften rör sig från mitten på ovansidan ut mot hörnen. Den högsta
spänningen var 17 MPa och uppstod vid hålet. Plåten som vi valde att använda på pallen var
en varmvalsad kolståls plåt med beckningen S235jr som är 4 mm tjock. Materialet klarar av
en sträckgräns på 235 MPa utan att plastiskt deformeras. Detta resultat påvisar att
konstruktionen har en säkerhetsmarginal på ca 10 gånger mot den rekommenderade
belastningsvikten på fotpallen.
Se figur 3 – Analys av fotpall.

Figur 3 - Analys av fotpall

Beräkningar
För att se om vajern klarar av att hålla uppe 10 kg som symaskinen samt plattan kommer väga
tillsammans har vi gjort en beräkning på sträckgränsen. Se nedan

Sträckgränsen för vajern är 470 MPa vilket ger oss en säkerhetsmarginal på minst 3 gånger.
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Detaljkonstruktion
När vi hade gjort prototypen samt FEM-analys visade sig att vår konstruktion inte levde upp
till våra förväntningar och förändringar på konstruktionen blev ett måste. Det första som
ändrades var vevaxeln som vi flyttade till motsatt sida av bordet, på den sidan där symaskinen
kommer befinna sig. Detta för att vår konstruktion ska ta upp mindre yta av bordet och öka
benutrymmet för användaren.
Utöver detta utökade vi hålens infallsvinkel i vevaxeln till 30 grader då vi märkte vid
användning av prototypen att vajern skavde mot hålkanterna i axeln. Detta kunde i värsta fall
leda till brott. Vridningen av infallsvinkeln på hålen i axeln bidrog även till att förhindra att
symaskinsplattan snedställer sig eftersom vajern nu lindas utåt från axelns centrum och kan
inte överlappar sig själv.
Vi insåg även att vi var tvungna att ha någon form av låsning till symaskinsplattan så att den
blir stabil i upphöjt läge. Låsningen som vi kom på berättas det om nedan under rubriken
”Låsning för platta”.
Något vi även utvecklade var förvaring för pedalen som kommer befinna sig på högersidan av
täckplåten.

Figur 4 - Bord i nedfällt läge

Figur 5 - Bord i uppfällt läge
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Figur 6 - Undersida

Vajer
Tjockleken på vajern kommer att vara 1 mm och tillverkad i stål. Som tidigare beräkningar
visar så kommer den att klara 10 Kg.

Täckplåt
Täckplåten kommer att bockas i 4 mm plåt. På kortsidorna kommer där att finnas styrspår
som är 20 mm breda för att kunna styra in symaskinsplattan mot hålet i bordsskivan samt
medverka så att inte plattan snedställer sig när den hissas upp och ner. Under
symaskinsplattan finns trissor monterade. Dessa kommer att användas som styrning i
styrspåren.

Låsning för platta
Låset kommer att vara gjord av 4 mm tjock plåt med standard beteckningen S235jr.
Låsningen kommer att vara placerad mot användaren. För att kunna tillämpa låsfunktionen
används en axel som är monterad på undersidan av bordet. Låset roteras därefter runt en axel
för att kunna låsa symaskinsplattan. Plåten kommer att bockas så att den inte krockar med
bordsramen samt att den inte går utanför bordskanten för att förhindra skador.
Eftersom låset kommer att bära hela vikten av symaskinen i uppfällt läge med endast en axel
krävdes det att vi monterar en extra plåtskiva. Skivan har till uppgift att fördela belastningen
på en större yta för att minska risken att symaskinsplattan faller ner.
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Symaskinsplatta
Plattan där symaskinen placeras kommer att tillverkas i trä med en tjocklek på 20 mm och ha
en dimension på 450x250 mm för att skapa marginal för symaskinen. Vi valde att tillverka
den i trä så att kunden har möjlighet att skruva fast maskinen i plattan om så önskas. Under
symaskinsplattan kommer 3 mm tjocka plåtar med höjden 63 mm att fästas så att plattan kan
nå upp till arbetsytan i upphöjt läge. I plåtens nederkant kommer det att bokas ut två bitar av
plåt. Mellan dessa plåtarbitar monteras det sedan fast en axel där trissorna kan rotera runt.

Fotpall
Vi har valt att dimensionera pallen i 4 mm plåt. Tidigare i FEM-analys bekräftar att detta är
stabilt nog för att klara av viktkravet på 30 kg.
Ett avlångt hål kommer att stansas ut i mitten av toppytan för att underlätta när man tar upp
samt lägger ner pallen i bordskivan.
Vi har valt en lutning på 5 grader för att få den så ergonomisk som möjligt.

Bord
Vi kommer att utgå från Frimekos egna bord. Dimensionen på bordet är 600x1200 mm och en
tjocklek på 22 mm. Bordsbenen kommer vara höj och sänkbara mellan 700-900 mm med en
diameter 38 mm.

Vev och vevaxel
Vi har valt att använda en handvev som finns hos Wiberger med ett infällbart handtag. Detta
för att inte handtaget ska vara i vägen när man sitter vid bordet.
Vevaxel kommer att ha en diameter på 25 mm och en längd på 500 mm samt en godstjocklek
på 3 mm.

Pedalförvaring
Pedalförvaringen kommer att bestå av en 3 mm plåt som är fäst på täckplåtens högra sida
genom nitning. Den kommer att ha en delning i mitten av plåten för att sladden till pedalen
ska kunna få plats. Sedan kommer plåten att bockas utåt för inte pedalen ska stöta samman
med täckplåten när symaskinsplattan vevas upp och ner.
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Ekonomi
Efter att företaget har sett över ritningarna på konstruktionen fick vi en ungefärlig
produktionskostnad på 2000 kronor. För att se kostnad för komponenter se bilaga
komponentlista.

CE - märkning
För att det ska kärvas en CE – märkning måste produkten uppfylla ett antal kriterier bl.a. att
produkten ska drivas av motor. I vår produkt uppfyller vi inte några av kraven.

Miljö
Idag är miljöpåverkan ett stort ämne som man måste beakta när man konstruerar nya
produkter. I artikeln Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan, utgiven 2010,
skriven av Naturvårdsverket berättar om hur människan kan påverka detta genom att inhandla
varor som är miljömärkta. Frimekos produkter är FSC- märkta vilket innebär att de skogar
som används kontrolleras för att klara av de krav FSC har. FSC är en internationell
organisation som startade 1993 i Toronto, Kanada. FSC står för Forest Stewardship Council
och skall främja ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av
världens skogar. Exempel på krav som företagen måste uppfylla för en godkänd certifiering
är bl.a. att natur och människor ej får komma till skada vid avverkning av skog. Att vår
konstruktion kommer ha denna certifiering tror vi kunden kommer att se som något positivt.

Resultat
Vårt lösningsförslag på symaskinsbordet presenterades för Frimeko där vi fick bra respons.
Den goda responsen syftades på att bordet var nytänkande och modernt.
Symaskinsbordet är framtagen efter en helt nytänkande design som inte liknar något annat
symaskinsbord som finns på marknaden idag. Vi har också kostnadseffektiviserat produkten
vilket har lett till en mer förmånlig produkt än den befintliga.
Det framtagna förslaget har inte testats fysiskt eftersom en del planering fortfarande återstår
från företagets sida innan man kan börja tillverka produkten.
Lösningsförslagen gällande bromsen på vevaxeln slutade i att vi inte hann få fram någon
lösning som uppfyllde våra krav. Efter många samtal med olika företag har vi fortfarande inte
hittat en lösning på en vev där friktion uppstår åt endast ena hållet.
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I kravspecifikationen finns där ett antal krav och önskemål från företaget. På nästa sida finner
du utvärderingen av kravspecifikationen.
För att se resultatet från FMEA analysen. Se bilaga FMEA - Analys

Utvärdering av kravspecifikation
Framtagning av symaskin ska ske med mekanisk hjälp (K1)
Detta krav har vi klarat av genom att använda oss av en vev istället för en elektrisk motor.
Ergonomisk konstruktion (K2)
Vi har placerat veven och låset på ett ergonomiskt avstånd från användaren samt att vi har
positionerat symaskinen på ett avstånd som göra att användaren sitter med en bra hållning.
Vi har även höj och sänkbart bord för att kunna anpassa höjden efter användaren.
Med dessa modifieringar anser vi ha klarat kravet.
Minimal klämrisk (K3)
Vi har försökt att minska klämrisken genom att sätta styrskenorna på kortsidan samt ha en
täckplåt som skyddar användaren när symaskinsplattan vevas upp och ner. Däremot kommer
klämrisken alltid att finns men med dessa ändringar är den mindre än innan.
Minsta djup på bord 600 mm (K4)
Detta är ett standardmått på bordet som vi använder.
Minsta bredd på bord 1200 mm (K5)
Detta är ett standardmått på bordet som vi använder.
Ska finnas förvaring för symaskin i anslutning till bord (K6)
På undersidan av bordet så finns det en platta där symaskinen ska vara placerad i anslutning
till bordet.
Slät baksida på bord (K7)
Bordet är rektangulärt och har inga komponenter som sticker ut utanför bordets kant.
Lägre vikt än befintligt (K8)
Det befintliga bordet som Frimeko använder sig av idag väger 54 Kg medan vår konstruktion
har en vikt på 40 Kg.
Fotstöd för pedal (Ö1)
Vi har uppfyllt detta önskemål genom att använda oss av en fotpall som också fungerar som
lock när symaskinen är nedfälld
Förvaring för pedal (Ö2)
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Detta önskemål är också uppfyllt då vi har gjort ett ställ för pedalen som är monterad på
kortsidan av täckplåten.
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Diskussion
Något vi skulle kunnat ha lagt ner mer tid på var idéskissning. Detta hade kunnat medföra att
vi fått en ännu bättre konstruktion än vår nuvarande. Men på grund av tidsbrist fick vi lägga
ner mindre tid än önskat.
Tidsbristen har även gjort att arbetet med symaskinsbordet har försvårats genom att vi inte har
hunnit framställa någon fysisk modell. Av den anledningen kan vi inte med 100 % säkerhet
kunnat fastslå om den håller för de utsatta kriterier eftersom de tester som gjorts digitalt inte
tar hänsyn till de infästningar man använder sig av i verkliga tester. Detta kan leda till
oönskade resultat när väl konstruktionen testas under verkliga förhållanden.
När FEM- analysen utfördes på pallen spreds kraften ut på hela toppytan istället för att kraften
fördelades på en yta vars area är lika stor som en pedal. Men då vi har en säkerhetsmarginal
på 10 gånger mot sträckgränsen antar vi att det är osannolikt att pallen deformeras plastiskt
vid 30 kg belastning.
Vi kunde inte förutspå behovet av en broms utan upptäckte detta senare under arbetets gång. I
och med detta hade vi inte tid att komma på en bra lösning. Därför valde vi att lämna detta för
senare utveckling av bordet.
I artikeln New developments in ergonomics, utgiven 2001, berättar Chad Cooper och Brian
Kleiner att skador som orsakats av repeterande rörelser under en längre tid har ökat med 770
procent det senaste årtiondet vilket tyder på att det måste läggas större fokus på att utveckla
mer ergonomiska produkter. Detta är något vi har lagt fokus på i vår konstruktion.
Exempelvis har vi valt att ha höj och sänkbart bord för att kunna anpassa arbetshöjden efter
användaren. Vi har även satt vev och lås på ett användarvänligt avstånd.
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Bilagor
Alternativ 1

Symaskin

Syplatta

Gasfjäder
Lyftarm
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Alternativ 2

Syplatta

Bärarm

24

Jacob Hentz, 910529
Pauline Löfstrand, 910831
Christoffer Persson, 871215

Examensarbete 7,5 hp
CAD-tekniker

Alternativ 3

Axel

Kullager

Gasfjäder
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Alternativ 4

Rotationsaxel

Täckplåt
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Alternativ 5

Elmotor

Axel
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Alternativ 6

Axel

Lock/lås

Fäste för symaskin

Skyddsplåt
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Komponentlista
Grupp

Art nr

Benämning

Antal

Symaskinsplatta

111-100

Syplatta

1

111-101

Täckplåt

111-102
Låsanordning

Vevanordning

Bord

Övrigt

Pris/st

Standard komp

Special komp

Material

100 kr

X

Trä

1

150 kr

X

Stål

Symaskinplåt

2

75 kr

X

Stål

111-200

Låsfäste

1

30 kr

X

Stål

111-201

Plastbricka

1

2 kr

111-202

Lås

1

50 kr

111-300

Vajer

1

25 kr

111-301

Vajerfäste

1

20 kr

111-302

Vev

1

180 kr

X

Plast

111-303

Axel

1

15 kr

X

Stål

111-304

Kullager

2

30 kr

X

Stål

111-305

Rullfäste

1

20 kr

X

Stål

111-306

Axelfäste

2

100 kr

X

Plast

111-400

Bordsben

4

30 kr

X

Stål

111-401

Bordsskiva

1

250 kr

X

Trä

111-402

Bordsram

1

250 kr

X

Stål

111-403

Fotpall

1

250 kr

111-500

Skruvar

-

-

111-501

Rullhjul

6

111-502

Rullhjulsaxel

4

X

Plast
X

X

Stål
Stål

X

X

Stål

Plåt

X

Stål

15 kr

X

Plast

1 kr

X

Aluminium
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Befintligt Bord
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FMEA Analys
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