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Förord  
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tagit sig tiden att vägleda oss.  
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_____________________              ____________________  
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Sammanfattning  

Projektet utfördes tillsammans med SwedSafe AB, som sysslar med hörselskydd 

och tillverkning av öronproppar. Eftersom att företaget är världsledande inom 

försäljning av dessa produkter är det viktigt att de håller en högre grad av kvalitet 

på dessa produkter.  

Tillverkning av öronproppar sker i dagsläget av en automatisk 

tillverkningsprocess som är delad till fyra transportband och ett av 

transportbanden är det som kommer beröras i projektet. Bandet som påverkas 

under den här processen utsätts till olika moment så som påfyllning, stängning, 

jäsning och uppsugning av produkter. Det bidrar till att bandet blir smutsigt, 

produkterna försämras och arbetsmiljön påverkas. För att öka kvalitén på 

produkter och förbättra arbetsmiljön krävs en automatisk rengöringsprocess som 

samlar upp smuts från bandet.  

Syftet med projektet vara att konstruera en maskin som hindrar transportbandet 

ifrån att bli smutsigt, bevara gjutformer rena och förbättra arbetsmiljön utan att 

störa produktionen. Projektet skall även dokumenteras för vidare utveckling av 

maskinen för att kunna använda den på andra transportband.  

Under arbetsgång användes Fredy Olssons Principkonstruktion, 

Primärkonstruktion och Tillverkningsmetod, för att konsturera maskinen. Även 

Catia V5 för sammanställning av maskinen i 3D samt ritningar och Pay-off metod 

för ekonomi beräkning.     

Målet med projektet vara att drivningen av maskinen och underhållning ska vara 

låga samt att förbättre produkternas kvalitet. 

 

  



Abstract  

The project was carried out with SwedSafe AB, engaged in hearing and 

manufacture of earplugs. Since the company is a world leader in the sale of these 

products, it is important that they keep a higher level of quality of these products. 

 

Production of earplugs is currently a automated manufacturing process that is 

divided into four conveyor belts and one of the conveyor belts is what will be 

affected in the project. The belt affected during this process is exposed to various 

elements such as filling, closing, fermentation and extraction of products. Because 

the belt gets dirty, degraded products and the work environment is affected. To 

increase the quality of products and improve the working environment requires an 

automatic cleaning process, which collects dirt from the belt. 

 

The aim of the project is to design a machine that prevents the belt from becoming 

dirty, preserve molds clean and improve the working environment without 

disrupting production. The project will also be documented for further 

development of the machine, to use it on other conveyors. 

During the working time used Fredy Olsson Principle Design, Primary Design and 

Manufacturing process to construct the machine. Catia V5 for the compilation of 

the machine in 3D, drawings, and Pay-off approach to economic calculation. 

 

The goal of the project is to run the machine, and maintenance will be low and 

that improving any product quality. 
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1 Introduktion  

I detta avsnitt går gruppen igenom projektets uppdragsformulering, presentation 

av företaget och bakgrund. Följande kommer en kort förklarning av 

transportbanden i produktionsbanan och slutligen framläggas projektets syfte och 

mål, avgränsningar, kravspecifikationen och ett Gantt-schema som finns i bilaga 

1.  

1.1 Examenarbetets benämning  

Rengöring av en produktionslina i produktion. 

1.2 Uppdragsbeskrivning 
 

Projektledare: Yahya Rahma 

Michael Cankalp 

Titel på examensarbete: Rengöringsmaskin av produktionslina. 

Uppdragsgivarens namn: SwedSafe AB i 

Höör 

Handledares namn på företaget: Martin Berg 

Syfte med projektet: 

 

 

Syftet är att tillverka en automatisk 

rengörings maskin som skall monteras 

på en produktionslina. Maskinen skall 

inte störa produktionen, samt skall detta 

vara enkelt att kunna byta delar av den.   

Mål: 

 

Få fram underlag för framställning av en 

fungerande prototyp, tillverka maskinen, 

hålla budgeten och hålla projektet inom 

tidsramen. 

Tidsbegränsning: 

 

Start  Januari 2013 

Slut  Maj 2013 
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1.3 Presentation av företaget  
 

Projektet ”Rengöring av en produktionslina” startades upp i ett samarbete med 

SwedSafe AB, ett litet företag beläget i Höör som syssla med hörselskydd och 

tillverkning av öronproppar. Största del av företagets öronproppar används som 

hörselskydd inom industrin och konsumentmarknaden.      

Företaget startade med produktionen av öronproppar 2005. Då dåvarande Bilsom 

som flyttade sin verksamhet utomlands 2004, i stället för att lägga ner företaget 

tog Göran Berg tillsammans med sin kollega Jörgen Håkansson över hela 

företaget och startade duon Swedsafe för tillverkning av just öronproppar. I 

Bilsoms gamla lokal.  

Sedan dess har företaget vuxit och idag ägs Swedsafe av Uvex tysk 

skidglasögontillverkare. Företaget omsätter idag runt 40 miljoner och har vinst på 

runt 3 miljoner. Idag har Swedsafe tio tal anställda. Företaget har många kunder 

idag, några av dem är Kronans droghandel, Medstop, Vårdapoteken, 

Apoteksgruppen, Doc Morris och ICA Cura etc. 

(http://www.skanskan.se/article/20100316/HOOR/703169794/-/swedsafe-blev-

arets-foretagare). 

1.4 Bakgrund och problembeskrivning  

Swedsafe är en världsledande leverantörerna av öronproppar, där de bland annat 

använder sig av en automatisk tillverkningsprocess. Tillverkningsprocess är delad 

till fyra transportband och det är ett av transportband som kommer beröras i detta 

arbete. 

Tillverkning av öronproppar sker i fyra olika steg via en automatisk 

tillverkningsprocess, ett av stegen består av fyra transportband i samverkan utgör 

en produktionsbana som rör sig med en medel hastighet på 0,72 m/s. På banan rör 

sig aluminium och plast profiler som är gjutformade efter olika öronproppars 

modeller. Under den här processen finns det ett antal olika stationer som utgör 

olika moment som fyllning, stängning av form, jäsning, öppning av lock, 

rengöring av form och uppsugning sker per automatik.     
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Figur 1.1 Bandet före användning   Figur 1.2 Bandet efter användning 

 

Vid fyllningen och öppning av form lägger sig en del av ämnet polyuretan mellan 

håligheter på transportbanden och omgivningen se figur 1.1, figur 1.3 och bilaga 

6. Detta leder till att kvaliteten på deras produkter sjunker, arbetsmiljön försämras 

och maskiner kräver mer underhåll.   

Produktionsbanan blir även smutsig av två orsakar. Den första är spill från 

påfyllning och kvar liggande spill efter öppnings moment, som fastnar mellan 

håligheter och följer med vidare till andra produktionsbanor. Andra orsaken är att 

gjutformarnas undersida är av aluminium 

och formerna glider på bandet det bidrar till 

att aluminiumet kletar av sig på bandet.      

Idag sker rengörings moment i två steg. 

Första steget är två stora borstar som är 

vinklade mot bandet och snurra åt bandets 

riktning. Den andra är en form av 

uppsamlare som sitter efter öppnings 

moment och samlar upp stora spillbitar. 

Dessa två lösningar är inget alls som 

tillfredsställer företagets krav på renlighet.  

Ute på marknaden finns det flertal 

rengörings maskiner, men ingen av dessa är 

passande för att kunna både samla upp smuts 

och rengöra bandet, utan att använda 

lösningsmedel. 

                  Figur 1.3 Smuts vid påfyllning  



4 
 

1.5 Syfte och mål 

Syftet med projektet från Swedsafe sida är att ta fram en lösning för primärt 

automatisk rengöring av produktionsbana. Som ett sekundärt önskemål från 

företagets sida ser man gärna till att underhåll och bytt av reservdelar till 

maskinen ska vara simpel. Punkter för lösningen från SwedSafe sida är:  

 Automatisk  

 Högre kvalitet på produkter  

 Bättre arbetesmiljö 

 Lägre underhåll kostnader 

Målet för detta projekt är att få fram all underlag för tillverkningen av en 

rengörings maskin som uppfyller kraven och tillverka maskinen om detta är 

möjligt.  

Målet med den nya maskinen är att bevara produktionsbana och tranportbandet 

ren. Ytterligare en viktig punkt är att maskinen inte skall störa produktionen.  

Målet för att få fram maskinen är att kostnaderna ska vara under den bestämde 

summan. Därför ska man ta hänsyn till befintliga produkter som finns ute på 

marknaden. 

1.6 Avgränsningar  

För att kunna ta fram en ny lösning behövs först och främst studier av dagens 

befintliga produkter, detta för att kunna avgöra vilka förbättringsområden som 

finns, samt vilka förändringar behöver Swedsafe göra. För att uppnå dessa mål bör 

projektet avgränsas då examensarbetet är tidsbegränsat. Efter konsultation med 

hanledaren från SwedSafe kommer arbetet att avgränsas på följande sätt: 

 Konstruera en automatisk rengöringsmaskin för ett transportband och 

anpassa den till dagens produktionslina. 

 Komplett primärkonstruktions dokumentation innehåller detaljritningar 

och sammanställningsritning i Catia V5 och en beskrivning av maskinen.   

 Arbetsmiljöverkets maskindirektiv AFS 2008:3 kommer att följas. 

 En ekonomisk kalkyl ska göras. 

 CE-märkning kommer inte att göras av oss utan av företaget då maskinen 

ska sättas i drift.  

 FMEA kommer att göras för upplysning av produktens risker. 
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 Tillverkningen av maskinen kommer att påbörjas av oss men företaget 

kommer komplettera tillverkning om den inte blir klar då tiden är 

begränsat.  

1.7 SWOT-analys 

SWOT-analys gjordes för att få en strategisk översyn på vilka styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot man kommer bemöta på projektet. Analysen är även till för att 

upplysa gruppen om vilka styrkor som ska lyftas fram, vilka hot och svagheter projektet 

har så man kan ta hänsyn till och försöka åtgärda det i god tid. 

Analysen finns i bilaga 1.7. 
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2. Teoretisk referensram  
 

Nedan kommer gruppen presentera vilka teorier och metoder som kommer att 

användas genom projektets gång.  

2.1 Val av litteratur 

Under förestudien som gruppen genomförde har man valt att arbeta med Fredy 

Olssons (1995) metod. Metoden gällande produktutveckling består av tre delar, 

principkonstruktion, primärkonstruktion och tillvekning. Gruppen valde just 

denna metod för att hjälpa projektledarna att på ett korrekt sätt konstruera och 

dokumentera produktframtagning, samt att gruppen hade tidigare erfarenhet av 

Fredy Olsson under kursen konstruktion 1&2 och den passar uppdraget.  

Boken ´´Teknisk hållfasthetslära´´ Tore Dahlberg (2008) kommer att användas för 

hållfasthetsberäkningar. Även boken ´´Formler för mekanisk konstruktion´´ Karl 

Björk kommer att används som ett stöd för handberäkning av rengörings maskin.  

Samt för att gruppen ska kunna bestämma den mest lämpliga material har man 

valt att använda boken ”Materiallära” Erik Ullman (2003) som ett stöd för 

bestämmelse av material.  

Cad programmen som kommer att användas för att konstruera den slutliga 

lösningen och tillverkningsritningarna har gruppen valt Catia V5. Som en fördel 

är att även företaget som gruppen gör projektet hos är väl bekanta med Catia V5. 

 

Arbetsmiljöverkets maskindirektiv AFS 2008:3 kommer att följas under 

framtagning av produkten. Då detta är ett måste vid framtagning av en enhet som 

är utrustad med ett drivsystem.  

2.2 Principkonstruktion 

För att inleda ett konstruktionsarbete så bör det finnas en behovslösning eller 

produkttyp för framtagning av en principiell produktlösning.  

I de fall där det inte existerar eller där produktlösningen helt skall ifrågasättas 

måste även produktstudie utföras. Om en viss produkts principer angående dess 

verkningssätt, uppbyggnadsätt eller utformning skall ifrågasättas utförs enbart 

principkonstruktionsetappen. 

 

Startpunkten för principkonstruktion antingen en behovslösning som kan lösas 

materiellt eller löser en huvudfunktion hos en produkt.  

Målet är att hjälpa verksamheten med ett alternativt lösningsförslag komma fram 

till ett ändamålsenlig, konkurrenskraftig och efterfrågad principlösning. Denna 
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skall sedan presenteras i form av principutkast och/eller produktmodell (Olsson 

F., Principkonstruktion, 1995). 

Nedan beskrivs en förklaring och sammanfattning av vilka delar som ingår i 

principkonstruktionen.   

2.2.3 Produktdefinition  

I produktdefinition så klargörs alla steg som skall ingå i en produktdefinition och 

dessa är: 

Produkten   

Produktens användningsområden, användningssamanhang, benämning och 

produktens omfattning är dessa enheter som ingår i produkten.  

Produkten skall alltid betraktas som föremålet för det aktuella 

principkonstruktionsarbetet. De absolut vanliga produkterna består av flera tal 

delar, i komplexa produkter kan antal delar sammansättas till en slut 

produktenhet.  

I allra flesta fall är produkten tänkt för ett eller flera användningsområden eller 

skall ingå i ett visst användningssammanhang. 

I ovanstående resonemang beskriver Fredy Olsson att det är viktigt att klargöra 

vilka enheter en produkt består av och till vilket användningsområde de skall 

användas för.  

Process  

Vid konstruktion av en helt ny produkt är det ofta svårt att bestämma ingående 

produktenheter. I allmänhet är det principkonstruktion därför lämpligt att klargöra 

för sig vad produkten ska utföra, medverka i eller tillåta. Det vill säga bestämma 

produktens användningsprocess, huvudprocess eller huvuduppgift. Om processen 

är sammansatt är det viktigt att delprocesser eller deluppgifter fastläggas. 

Omgivning  

Produktens bruksomgivning skall fastställas vad gäller plats, position och miljö. 

Människa   

Vem eller vilka personer kommer att använda produkten även vilka som är 

inblandade i eller berörda av produktens användning. Samt vad är människans 

relationer till produkten vid användning subjekt, ackusativobjekt, och positiv eller 

negativ dativobjekt. 
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Ekonomi  

Ekonomiska villkor och beroenden för produkten såsom produktenspris, 

installation, användningskostnad och underhåll.  

2.2.4 Produktundersökning och kriterieuppställning 

Nedan förklaras en produktundersökning och kriterieuppställning upprättas. 

Produktundersökning 

Enligt Fredy Olsson om man är ute efter ett nytt principiellt produktförslag är det 

ofta vanligt att ta reda på nuläge och vad som tidigare funnits samt styrkor och 

svagheter hos konkurrenter.  

 Teknisk utveckling och tekniska brister inom tidigare konstruktioner.  

 Historik - utöver vilka förändringar och hur behovet varit lösta tidigare.  

 Erfarenhet och brister på äldre/tidigare konstruktion. 

 Upplysningen om produktens framställning, produktionsbakgrund från 

tidigare produktutföranden som förklara produktionssätt, svårigheter eller 

olämpligheter vid produktionen.  

 Upplysningar om marknadsbakgrund, hur konkurrenskraftiga var tidigare 

produkten i marknaden.  

 Ekonomisk bakgrund, sammanfattar kostnaden av framtagning av ny 

produkt och försäljning. 

Kriterieuppställning 

Kriterieuppställning som även kallat Kravspecifikation, är mycket viktig för att 

fastställa alla krav och önskemål som rör arbetet och konstruktionen. Kraven ska 

vara vältäckande och tydliga för att de inte ska misstolkas eller begränsa 

lösningsarbetet, samtidigt ska de vara kontrollerbar(Olsson F., 

Principkonstruktion, 1995).     

2.2.5 Framtagning av produktförslag    

Enlig Fredy Olsson en fullständig principiellt produktförslag skall visa produktens 

verkningssätt, uppbyggnadssätt och totalutformning. Idén(förslag) framkommer 

och vidareutvecklas i efterhand. Primär idén är oftast enkla och ofullständiga. De 

mest intressanta idéerna vidareutvecklas och görs fullständiga samt beskrivs mer 

tydliga. 

 Verkningssätt – sammanfattar hur en produkt arbetar eller fungera. Även 

utgör lösning till produktens huvuduppgift och deluppgift.  
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 Uppbyggnadssätt – är andra steg som ska påvisa antal delar, arrangemang 

och placering i en produkt. Till varje principiellt verkningsätt kan flera 

olika principiella uppbyggnadsätter tänkas. 

 Produkters utformning – med utformning avses dimensionering, 

proportionering, formgivning och färgsättning. 

 Primära produktförslag – de första principiella produktförslagen och bör 

beskrivas enkelt och kortfattat.  

 Vidareutvecklade produktförslag – är produktförslag som är i stort sett 

fullständiga. De antal som förs vidare skall vara ingående och inbördes 

likvärdigt beskriva och skisserade.  

2.2.6 Utvärdering av produktförslag  

Utvärdering av projekt måste ske i flera omgångar där dåliga produktförslag sållas 

bort med hjälp av utvärderingssystem. Ett fullständigt utvärderingssystem fungera 

på det sätt som det var tänkt, dvs. att de lämpligaste produktförslag består och de 

dåliga produktförslagen sållas bort. För att få fram bästa lösning i arbetet bör 

utväderingen göras i tre steg (Olsson F., Principkonstruktion, 1995).   

Primär utvärdering  

I den första delen av utvärdering strävar man efter att få fram ett relativt stort antal 

produktförslag. Många av dessa förslag är ointressanta och det är viktigt att man 

gör en grovsållning där endast de viktiga kraven betraktas. 

 

Mellanliggande utvärderingar 

De förslagen som har klarat sig igenom primär utvärdering genomgår en 

vidareutveckling och utvärderas sedan igen. Vid denna utvärdering tas hänsyn till 

flera kriterier än tidigare och uppfyllelsen kontrolleras grundligt.   

 

Slutlig utvärdering och val av produktförslag 

De allra bästa förslagen genomgår ett sista steg av en ytterligare utveckling och 

slut utvärdering. Målet är här att till sist välja ett förslag för slutlig utarbetning och 

presentation. 

2.2.7 Presentation av valt produktförslag 

I denna sista fas av principkonstruktionsarbeten utarbetas, beräknas och betydlig 

görs valda förslaget i form av principskisser, produktutkast och 

produktsammanställning. Förslaget ska dokumenteras för framtida arbete.  
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Förslaget ska även innefatta utförande av tekniska beräkningar, ekonomiska 

beräkningar, beskrivande text, beskrivande figur i form av bild, fysisk 

beskrivande modeller samt kommentarer kring förslagets uppfyllelse av tidigare 

ställa krav.   

2.3 Primärkonstruktion 

Enligt Fredy Olsson är primärkonstruktionen det fortsättande arbete med det 

utvalda förslaget. Det är här grundkonstruktionen är välkänd och skall inte 

ifrågasättas i primärkonstruktionen. 

Primärkonstruktion startar med det valda förslaget från tidigare moment och 

vidare utvecklas så att produkten ska kunna tillverkas. Det är därför viktigt att de 

komponenterna som ska ingå i produkten dimensioneras och material bestäms.     

2.3.1 Produktutkast 

I produktutkast ska förslaget som valdes redovisas på ett sådant sätt att följande 

punkter finns med:  

 Vilka väsentliga delar som ingår i produkten,  

 Hur delarna är arrangerade inbördes, 

 Ungefärliga huvuddimensioner, 

 Produktens eventuella inbyggnad/anpassning till sin konstruktiva omgivning.  

2.3.2 Komponentval 

I komponentval sammanfattar Fredy Olsson de redan befintliga komponenter som 

skall ingå i konstruktionen för att få fram färdig produkt. Vidare beskriver Olsson 

att genom att utnyttja konstruktionskomponenter reducera det tekniska 

risktagandet och sannolikheten för god bruksriktighet hos produkten blir större. 

Det finns två typer av produktdelar som är viktigt att skilja i mellan:  

 Konstruktionskomponent – ´´Färdig, generellt användbar produktdel med 

kända verkningssätt eller egenskaper´´. 

 Konstruktionsdetalj - ´´Unik produktdel som special konstrueras för varje 

en skild produkt´´(Olsson F., Primärkonstruktion, 1995).     

2.3.3 Detaljkonstruktion 

´´Detaljkonstruktion innebär att finna och bestämma en detaljs uppbyggnadssätt, 

utformning och material´´ (Olsson F., Primärkonstruktion, 1995).     

Primär detaljkonstruktion består av tre huvud punkter som omfattar: 
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 Bestämning, uppdelning, analys och kriterieuppställning. Samt vilka uppgifter 

detaljen ska klara av såsom krav och önskemål när det gäller belastningar, 

miljöpåfrestningar och personsäkerhet fastställs.  

 

 Lösningssökning - olika realistiska alternativa utföranden ritningar som 

innefattar detaljens uppbyggnad, utformning och material.  

 Lösningsbedömning och lösningsutarbetning – förslagen bedöms kortfattat 

mot tidigare uppställda kriterier för att sedan bestämma en lösning som 

utarbetas. Slutligen tas detaljversionen för kontroll så att inte onödiga eller 

felaktiga utföranden förekommer.  

2.3.4 Materialval 

Fredy Olsson beskriver materialval som ett sätt för att välja rätt material vars 

egenskaper stämmer överens med tekniska samt ekonomiska krav och önskemål 

på produkten. vidare förklarar han att det finns tre olika material val ambition:  

 Plagierat material – material som har använts i tidigare liknande produkt. 

 Omsorgsfullt material – noggrann val av material som skall uppfylla 

tekniska och ekonomiska krav och önskemål. 

 Nymaterialval – speciellt material för specifik brukssituation. 

2.3.5 Produktsammanställning 

För att få en helhets bild av produkten görs en sammanställning av samtliga 

detaljer och komponenter som ingår i produkten. Syftet med 

produktsammanställning att kontrollera och illustrera produktens uppbyggand och 

utgör underlag för verkstadens beställningar och monteringsarbete. 

2.4 Tillverkningskonstruktion  

Sista avsnitt i Fredy Olssons metod är tillverkningskonstruktion. Fredy Olsson 

beskriver vilka punkter man ska följa för att nå det förväntade resultat. Dessa 

punkter är:  

 Montering och demontering 

 Tillverkningsmetoder 

 Ekonomisk kalkyl 

 Slutkonstruktion 

 LCA 

2.4.1 Montering och demontering  

I denna fas tar Fredy Olsson upp att monteringen skall vara så enkel som möjligt, 

dels för att spara tid när man monterar ihop produkten även att underlätta för 
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montörerna, samt minska risken att produkten blir fel monterad. Produkten ska 

vara designad på så sätt att det går att montera ihop. Det är även viktigt för 

montören att kunna komma åt med svetsen, bultar och muttrar utan att man blir 

klämd. För att gör monterings säkrare och snabbare bör man tänka på om 

monteringen skulle vara automatiserad helt eller delvis. 

Enligt Fredy Olsson är demonteringen viktig att tänka på när produkt förslagen 

ska konstrueras. De flesta produkter behöver underhållas, repareras och ibland 

bytas ut helt efter en användnings period, vilket är viktigt att man tar hänsyn till 

demonteringen för återvinning. Däremot om produkten inte är konstruerad för 

demonteringen, ökar man tiden det tar att demontera.  

2.4.2 Tillverkningsmetod     

Vid tillverkningsmetodens fas bör företaget använda sig av de metoder som de har 

tillgängliga till, beroende på om tillverkning ska ske i företaget helt eller delvis. I 

andra fall kan företaget lägga ut tillverkning helt ute hos andra tillverkare men då 

bör man räkna på om det blir lönsammare. Samt kan man välja att tillverka vissa 

delare hos andra företag.  

2.4.3 Ekonomisk kalkyl  

Enligt Fredy Olsson kan ekonomiska kalkyler göras på flera olika sätt. Det 

viktigaste delar som man bör ta hänsyn till är kostnader för material, arbete, 

maskiner, logistik och lokaler. 

2.4.4 Slutkonstruktion  

Slutkonstruktion skall sammanfatta att alla dokument är uppdaterade, att 

målsättningen och strävan genom projektet stämmer mot den målsättningen som 

projektet startades mot, samt att kravspecifikationen på ett tydligt sätt uppfyller de 

krav och önskemål som är ställda (Olsson F., 1995).     

2.4.5 Livscykelanalys 

LCA – Life Cycle Assessment (livscykelanalys). LCA är ett sätt för att bedöma 

miljöaspekter och potentiella miljöeffekter förknippade med en produkt/maskin, 

det gör man genom tre viktiga punkter: 

 Sammanställning av en inventering av relevanta inflöden och utflöden hos 

ett produktsystem. 

 Utvärdering av de potentiella miljöeffekterna förknippade med dessa 

inflöden och utflöden. 
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 Tolkning av resultaten från inventerings- och miljöpåverkansfaserna i 

förhållande till studiens målsättning. 

 

(Swedish Standards Institute, ISO 14040:1 997.) 
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3 Metod  

I denna del av projektet knyts de teorier med metoder ihop. Metoden är baserat på 

Fredy Olssons konstruktionsutvecklings metod som är delad enligt de tre kapitel 

Principkonstruktion, primärkonstruktion och tillverkning.  

3.1 Principkonstruktion 

I principkonstruktionen börja det inledande arbete med att ta fram en principiell 

lösning eller produktlösning efter behovslösning eller produkttyp.  

3.1.1 Produktdefinition 

Produkten 

Produkten anses vara en maskin som består av olika borstar som är kopplade till 

olika motorer. Maskinen ska monteras på under sidan av ett produktionsband där 

balken är tom på ovansidan för på så sätt inte påverka produktionen. Produkten 

ska vara lätt att montera och kunna utbyta delar vid behov.  

Process 

Produktens huvuduppgift är att hålla bandet ren från smuts, färg och dam 

samtidigt som hastighetsförlusten inte är för stor. Därför måste deluppgift för 

produkten vara att minska förluster och skador på bandet. Produkten ska även 

tillåta formarna som rulla på bandet passera som de tidigare gjorde och inte 

påverka de på något sätt. 

Omgivning 

Produkten kommer att monteras i jäs rummet, som tidigare nämnt på under sidan 

av bandet. Temperaturen i rummet är 35 grader vilket innebär en torr miljö 

inomhus. Omgivningen är förutom temperaturen väldigt ren och fin.  

Människa 

Underhållspersonal kommer att komma i kontakt med denna produkt mest under 

monterings gång och när man startar och stänger av den. Produkten kommer inte 

ha direkt kontakt med människor på detta sätt, men kommer förbättra miljön för 

de under arbetet. 

Ekonomi 

Den ekonomiska gränsen för tillverkning av produkten får inte överstiga 

kostanden på mer än 30 000 kr. Produktens drift får heller inte överstiga ett tak på 

1 000 kr per månad. Samt ska underhållningen för produkten inte överstiga 3 000 

kr/år.  
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3.2 Produktundersökning och Kriterieuppställning  

3.2.1 Produktundersökning 

Konkurrensanalys  

För att skapa en översyn över vad det finns för befintliga lösningar på problemet 

ute på marknaden idag, samt vilka olika tekniker som konkurrerande tillverkare 

använder sig av, har en konkurrensundersökning genomförts.   

För att även se hur nuvarande lösningen på problemet sker har ett möte den 

01/03/2013 med Klas Ålander hos Flexlink AB genomförts. Samt har gruppen 

kollat på SwedSafe tidigare och befintliga lösningar. Vilket har gett gruppen ett 

förstående av hur deras produkter fungerar och vad som behövs för en vidare 

utveckling. Andra steg var att gruppen har undersökt på internet vilka företag som 

erbjuder lösningar på liknande problem.  

Utifrån den informationen som har samlats in om olika lösningar, kunde gruppen 

inte utför någon konkurrensanalys, pga. ett av kraven som var att maskinen får 

inte använda sig av vätska under rengörings process.  

Produkterna som gruppen har valt att lyfta fram är produkter som anpassa sig till 

befintlig produktionslina andra produkter som inte passar sig valde gruppen att 

inte presentera. Nedan presenteras valda produkter. Produkterna som Flexlink 

erbjuda idag som är även anpassade för Swedsafe produktionslina är följande tre 

produkter Flexlink 5620EN-1, Flexlink 5686EN-1och Washing Unit 3916764.  

Flexlink 5620EN-1  

Detta är en maskin som tvättar bandet med vätska för att sedan borstar av med 

olika grovborstar och på så sätt tar den bort allt smuts och dam från bandet. 

Vattnet har ett flöde på 11–13.5 l/min. Före bandet rullar ut i produktionen så 

torkas det med tryckluft av en kraft på 200 m3/h. Denna maskin har båda fördelar 

och nackdelar men inget som Swedsafe kan använda idag pga. att maskinen 

använder sig av vätska under rengöringsprocess vilket kan göra att bandet blir inte 

helt torr efter torkningsprocess och det kan försämra produkterna. Även miljön 

kan bli fuktig då maskinen ska placeras i jäsrummet. 
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Figur 3.1 Rengöringsmaskinen 5620EN-1 

Flexlink 5686EN-1 

Denna produkt använder sig inte av tryckluft utan endast av vatten och borstar. 

Bandet förlängs för att passera genom ett antal borstar samtidigt som det blir 

tvättat av vatten med en flödeshastighet av 11-13,5 l/min. 

Denna maskin har liknande problem som i tidigare maskin att man använder sig 

av vätska för få bort smuts och spill från produktionslina, vilket inte fungera i vårt 

fall då SwedSafe har som ett krav att man inte ska blöta bandet på något sätt.  

 

 

Figur 3.2 Rengöringsmaskin 5686EN-1 

 Washing Unit 3916764 

Detta är en maskin som är specialiserad att köras genom två sned placerade 

borstar. Borstarna drivs genom lutande kontakt med bandet. Rengöringsprocess 
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sker genom att vätska sprutas på borstar och ett gummi torkaren sveper på bandet 

kontinuerligt. Samt kan det användas utan vätska men då blir bandet inte alls ren.  

SwedSafe har testat denna maskin men det gav inget bra resultat däremot med 

tiden så försämras bandet pga. att maskinen samlar på smuts och dam tillbaka till 

bandet.   

 

Figur 3.3 Washing Unit 3916764 

3.2.2 Kriterieuppställning 

En kriterieuppställning har utförts med uppdragsgivare Martin Berg och godkänts. 

Kriterier är gjorda för att säkerställa om att de framtagna lösningsförslagen 

uppfyller företagets förväntningar på produkten. Kraven och önskemål är döpta 

med K respektive Ö följt av beskrivning tabell 3.4. 
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Kriterium Beskrivning 

K1 Färdig produkt 30 000 kr Kostnader för tillverkning av 

produkten får inte överstiga 30 000 kr. 

K2 Bandet får inte slitas Under rengöringen process får inte 

produkten slita på bandet. 

K3 Stör inte produktionen Produkten får inte störa produktionen, 

det sammanfatta monterings plats men 

även under rengörings process. 

K4 Passar i befintliganläggning Produktens konstruktion ska vara 

anpassbar i befintlig anläggning. 

K5 Underhåll < 3 000 kr/år Produktens underhåll kostnader får 

inte överstiga 3 000 kr per år. 

K6 Rengöring påverka inte produkter Rengörings process får inte försämra 

produkterna.  

K7 Enkelt att byta delar Produktens delar ska vara utbytbara 

men även enkelt att byta ut.  

Ö1 Drivningen av produkten 

<1 000/månad 

Kostnader för drivningen av 

produkten får inte överstiga 1 000 kr 

per månad. 

Ö2 Enkelt att underhålla Produkten skall kunna underhållas på 

ett smidigt sätt. 

Ö3 Möjlighet att koppla in vätska och luft Man skall kunna koppla på vätska, luft 

och luftsugare till produkten. 

Ö4 Lätt monterad och flexibel  Det ska vara lätt och enkelt att 

montera produkten på bandet men 

även flexibel.  

Tabell 3.4 :Kravprofil 

För att undersöka viktning av kraven och önskemål har en Parvis jämförelse 

genomförts. Parvis jämförelse sker genom att varje krav viktas mot de andra och 

få ett poäng om det anses vara lika viktigt eller två poäng om det anses vara 

viktigare. Där efter summeras poängen och det ger kravet eller önskemål en 

viktningspoäng.  
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 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Korrektions-

faktor (+)  

Summa 

(Pi) 

Viktfaktor 

(Ki) 

K1 0   2 0 1 1 0 1 1 6 0,12 

 K2 – 2 1 2 2 1 0 3 7 0,14 

 K3 – 1 2 2 0 1 5 9 0,18 

  K4 – 5 1 2 2 7 7 0,14 

  K5 – 6 1 0 9 4 0,08 

  K6 – 4 2 11 9 0,18 

   K7 – 6 13 7 0,14 

 Summa 49 1 

Tabell 3.5 :Parvis jämförelse av krav 

 

 Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 Korrektions

-faktor (+)  

Summa 

(Pi) 

Viktfaktor 

(Ki) 

Ö1 0 0 2 1 1 4 0,25 

 Ö2 0 2 0 3 5 0,31 

 Ö3 – 4 2 5 3 0,19 

  Ö4 – 3 7 4 0,25 

   Summa 16 1 

 

Tabell 3.6 :Parvis jämförelse av önskemål 

 

Resultatet av parvis jämförelse av krav visades att K3 och K6 är viktigaste samt 

önskemålet Ö2 vara viktigaste bland önskemål. Se tabell 3.5 och tabell 3.6. Dessa 

resultat kommer att användas senare i utvärdering av produktförslag. 

3.3 Framtagning av produktförslag 

I första delen av framtagning av produktförslagen diskuterade gruppen olika 

lösningar med SwedSafe. Tillsammans med SwedSafe togs beslut på att 

konstruktionen av maskinen som de vill ha måste vara i någon form av en låda för 

att kunde samla ihop smutsen och att maskinen bör inte vara komplicerad som 

t.ex. 5620EN-1 från Flexlink. Utifrån detta påbörjades en brainstorming av 

produktidéer. 
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Till andra mötet visades de olika produktförslagen upp och då valdes de skissar 

som var lämpligast samt de som uppfyller företagets krav och önskemål. 

Principförslagen kan hittas i bilaga 3.8. 

3.3.1 Produktförslag  

Nedan presenteras de olika principförslagen kortfattad i tabellen 3.7. Dessa 

principlösningar presenteras även som produktförslag skisser i bilaga 3.8 med 

numret som referens.   

Principlösning  Beskrivning  

F1 Tre olika borstar med koncentrerad luft tryck. 

F2 Förlängt band med 45 graders vinkel, borstar och sprid tryck luft. 

F3 Förlängt band med 90 graders vinkel, och borstar. 

F4 Förlängt band, borstar och båda koncentrerad luft tryck och sprid luft tryck. 

F5 Borstar och lufttryck från ovansida. 

F6 Förlängt band, borsta, lufttryck och runda smuts samlare. 

F7 Förlängt band, sprid luft tryck och runda smuts samlare. 

Tabell 3.7 Produktförslag beskrivning 

3.4 Utvärdering av produktförslag 

För att sortera ut de förslag som skulle vidareutvecklas, även få ett rättvist resultat 

så gjordes en utvärdering enligt Fredy Olssons metod i tre steg.  

3.4.1 Primär utvärdering  

Primärutvärdering är inledande delen av utvärderingen där man snabbt reducera 

förslagen och endast de viktigaste kraven betraktas. Kraven som gruppen kommer 

ta hänsyn till i detta läge är ekonomiska och tekniska delen. Förslagen som inte 

klara av kriterium kommer att elimineras direkt och kommer inte tas med på nästa 

utvärdering. Se utvärderingen i tabell 3.9 och tabell 3.10.   
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Nr  Beskrivning TB  EB Summa  Godkänd 

F1 Tre olika borstar med koncentrerad luft tryck. 3 2 5 Ja 

F2 Förlängt band med 45 graders vinkel, borstar och 

sprid tryck luft. 

1 0 1 Nej 

F3 Förlängt band med 90 graders vinkel, och borstar. 0 0 0 Nej 

F4 Förlängt band, borstar och båda koncentrerad luft 

tryck och sprid luft tryck. 

3 1 4 Ja 

F5 Borstar och lufttryck från ovansida. 2 2 4 Ja 

F6 Förlängt band, borsta, lufttryck och runda smuts 

samlare. 

1 0 1 Nej 

F7 Förlängt band, sprid luft tryck och runda smuts 

samlare. 

2 2 4 Ja 

 

Tabell 3.9 Primärbedömning 

Grupperingsskala för Tekniska och Ekonomiska Krav:  

 

3 - Uppfyller säkert kravet 

2 - Uppfyller troligen kravet 

1 - Uppfyller knappast kravet 

0 - Uppfyller inte kravet 

Resultatet blir att Fyra förslaglösningar är kvar av sju och de ska tas med i nästa 

steg av utvärderingen 

3.4.2 Mellanliggande utvärdering 

Efter den första utvärderingen har de fyra produktförslag som har klarat sig tagits 

med till Martin Berg på SwedSafe för diskussion och vidare utveckling. På mötet 

togs beslut att alla förslagen vara lämpliga för lösningen men några av de vara 

enklare att hantera. För att få ett bättre beslut av produktförslag så gjordes en 

ytligare utvärdering där de fyra förslagen F1, F4, F5 och F7 ställdes mot alla krav 

i tabell 3.10.  
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Krav/Förslag F1 F4 F5 F7 

K1 3 1 3 3 

K2 3 2 3 2 

K3 3 3 3 3 

K4 3 1 2 1 

K5 2 1 3 0 

K6 3 2 2 2 

K7 2 0 3 0 

Summa 19 10 18 11 

Godkänd  Ja Nej Ja Nej 

 

Tabell 3.10  Mellanliggande utvärdering. 

Grupperingsskala för Krav:  

 

3 - Uppfyller säkert kravet 

2 - Uppfyller troligen kravet 

1 - Uppfyller knappast kravet 

0 - Uppfyller inte kravet 

Resultatet av den mellanliggande utvärderingen visade att produktförslag F1 och 

F5 hade högst poäng med en poäng skillnad. För att med rätt val kunna gå vidare 

med ett av produktförslag, togs de två förslagen med till Martin Berg på SwedSafe 

för diskussion och val av produktförslag. Som ett nödvändigt beslut togs krav 4 

som säger att produkten måste passa i befintliganläggning som ett viktigt krav.  

Båda produktförslag F1 och F5 är de mest lämpligaste lösningar. Förslag F5 

passar inte till 100 % i befintlig anläggning då man måste borra hål i balken för att 

kunna släppa in luft till bandets undersida och på så sätt valde gruppen 

tillsammans med Martin Berg på SwedSafe att gå vidare med andra förslaget F1. 

Efter utvärderingen är produktförslag F1 vidare för utveckling. Utvärderingen kan 

granskas och följas i tabell 3.9 och 3.10 ovan samt i Bilaga 3.8. 



23 
 

3.4.3 Slutgiltig utvärdering 

I sista steg av utvärderingen byggdes prototyp av förslag F1 i Catia V5 Figur 3.11 

för att visas upp för handledaren i företaget samt andra personal och få feedback. 

Åsikterna från handledaren och personalen har tagits i beaktande inför den slutliga 

utvecklingen av produktförslagen innan arbetet med primärkonstruktionen kan på 

börjas.  

 

Figur 3.11 Första prototyp på förslag F1 i Catia V5. 

3.5 Presentation av valt produktförslag 

Det valda produktförslaget är enligt ovan förslag F1 figur 3.12, och blir där med 

det slutliga lösningsförslaget på principkonstruktion. Produksförslaget förs med 

vidare till nästa kapitel primärkonstruktion.  

1 Luft filter.  

2 Axiell borste och motor.  

3 Mjuk horisontell borste med motor.  

4 Grov horisontell borste med motor.  

5 Koncentrerad tryckluft.  

6 Bandet.  

7 Utsug av smuts.         

 

 

 

Figur 3.12 produktförslag F1 
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Produktförslaget F1 som gruppen och handledare från SwedSafe valde att gå 

vidare med är en maskin som består av tre olika borstar (2), (3) och (4) som drevs 

av tre motorer. Borsta (2) är en axiell borsta. (3) och (4) är horisontell borstar ena 

är grov och den andra är lite finare, borstarna rör sig i motsätt riktning av bandet 

för att kunna ta bort så mycket smuts som möjligt. Maskinen har även två 

koncentrerad luftstycke (5) ena syns på figur 5.5 den andra är från bak sida.  

Luften som kommer ut från luftstycket och är så passa koncentrerad för att ta bort 

smutsen och färgen som har samlats på bandet. För att undvika 

undertryck/övertryck i maskinen som är i en form av en låda så har maskinen två 

stycken luftfiltrar (1) och luftsugare (7). Luftfiltrars roll är att hålla normalt tryck i 

lådan när båda luftsugare och lufttryck är i gång samt att undvika att smutsen 

flyger ut i rummet. Luftsugare är mer för att hålla maskinen ren och kunna samla 

upp smutsen på ett och samma ställe.  

3.5 Primärkonstruktion 

3.5.1 Produktutkast 

För att produkten skall fungera krävs komponenter som tillsammans utgör 

produkten. De komponenter som krävs bestäms och dess funktion. Alla delar 

finns även med på bilaga 7. 

Bestämda komponenter är: 

Borste rund 

Två borstar (3) och (4) som krävas för att borsta av bandet. De kommer att vara 

samma som de befintliga borstar som SwedSafe har för att underlätta vid utbyte 

av borste. Borstarna är special beställda från Flexlink AB i Göteborg.  

Borste Axiell 

Är den sista borsten och skall fånga upp det sista på bandet före det rullar tillbaka 

in i produktion. Vanlig plastborste men som borstar axiellt. För framtiden ska det 

vara en speciell borste från Borsten i Jönköping. 

Kåpa 

Kåpan kommer att omsluta alla diverse komponenter och se till att luft inte tar sig 

ut från en annan stans än från hålet i undersidan. Kåpan är tillverkad i 1 mm tjock 

plåt. Den kommer att bestå av ett antal plåtbitar som sedan svetsas ihop. Kåpan 

kommer även bli kopplad till en luftsugare och monteras på ett av produktions 
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band undersida där bandet vänder tillbaka. Kåpan är tillverkad av 1 mm tjock plåt 

för att den ska väga så lite som möjligt.   

Motor vertikal 

Vertikal motor ska vrida den axiella borsten mot bandet för rengöring.  Motorn 

kommer att vara placerad i kåpan och vara en 12V torkarmotor. 

Motor Horisontell 

Motorns uppgift är att vrida den runda borsten 360 grader. Den horisontella 

motorn kommer att vara en torkarmotor med en 12V anslutning men placerad på 

utsidan av kåpan. Motorn kommer från vindrutetorkare motor för Volvo V70 

modell 2000.  

Luftfilter 

Skall stoppa smuts från att ta sig ut i jäs rummet. Köps in i en kvadrat meters 

storlek och sedan klipps för hand för att passa in i ventilations hål. 

Ytterväggsgaller 

Galler kommer att agera som ficka för luftfilter och vara placerat på kåpans 

långsida. Dessa köps in och är tillverkade i galvaniserat stål. Ytterväggsgaller är 

även till för att undvika över eller under tryck i kåpan. 

Trycklufts munstycke 

Munstycket kommer att sprida luft på specifikt område av bandet för att blåsa bort 

smuts. Munstycket kommer att beställas från Silvent med modell namn 0073. 

Fästen  

För att kåpan ska monteras på befintlig anläggning och vara stabil ska 4 stycken 

fäste köps från Flexlink som är en standard modell och passar in i SwedSafe 

produktionsbana.  

Horisontell Axel   

Horisontellas axel är en konstruktion som kopplar samman borstar med motorer. 

De ska även hålla fast borstarna på paltas för att undvika vibration från kåpan.  

3.5.2 Komponentval 

Befintliga komponenter kommer att användas i den utstreckning som är möjlig. 

De färdiga komponenter som kommer att användas kommer köpas in från olika 
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leverantörer och vissa delar är special beställning. Andra komponenter kommer 

gruppen tillverka själv i verkstad se bilaga 7.  

Före beställningen av komponenter har gruppen diskuterat med båda handledaren 

på skolan Håkan Pettersson och på SwedSafe Martin Berg för att bestämma vart 

komponenterna ska köpas ifrån. Efter mötet med båda handeldarna kom gruppen 

överens om att komponenterna ska köpas in från bil skrot och Biltema AB för att 

kunna hålla kostnaderna låga. 

Färdiga komponenter som ska köpas in är:  

 Horisontell Borste – borsten/Flexlink 

 Vertikal Borste – Jula AB 

 Horisontell motor – Bildemontering AB  

 Vertikal motor – Biltema AB 

 Tryckluft munstycke – Silvent AB  

 Ytterväggsgaller – Biltema AB 

3.5.3 Detaljkonstruktion 

Produkten kommer att konstrueras upp i Catia V5 med alla ingående komponenter 

i bilaga 7, bilaga 8 och bilaga 9. Mått bestäms för att uppfylla de krav/önskemål 

som krävs av komponenter. Ingen FEM analyser utfördes pga. att maskinen inte 

kommer att utsättas för några krafter eller några tryck.   

3.5.4 Materialval 

Eftersom kravet på material inte är hög på produkten så valdes metall med lätt 

förmåga att forma ut. Stål valdes ut som rätt material för tillverkning eftersom det 

simpla arbetssättet och att det går att svetsa i materialet. 

Eftersom att maskinen kommer att befinna sig i en varm miljö, så har gruppen valt 

att använda material som tidigare har används i samma miljö och visat sig klara av 

miljön väl. För att vara på säkra sidan har gruppen även valt att ytbehandla kåpan 

för att öka dess livslängd.  

3.5.5 Funktionsbeskrivning 

Produkten kommer att byggas upp med hjälp av en mängd olika komponenter 

men skall vara lätt att använda. För att det skall vara enkelt kommer alla 

funktioner vara kopplade till en knappt för on/off. 
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Maskinen har sex steg som kommer att beskrivas nedan: 

1. Band rullar in i maskinen 

2. Band blir borstat av borste nr 1  

3. Band blir borstat av borste nr 2 

4. Tryckluft blåser av smuts på ovansidan av bandet 

5. Band blir borstat av axial borste 

6. Bandet rullar ut i produktionen ren 

3.6  FMEA - Riskanalys 

 

Figuren 3.13 Visar FMEA riskanalys 

3.6.1 Utvärdering av riskanalys 

Som ett krav från Arbetsmiljöverket var att tillverkaren av en maskin måste 

genomför en riskbedömning, för att fastställa att de hälso- och säkerhetkrav följas 

under tillverkningsgång. Under tillverkningsgång så gjorde gruppen en FMEA 

och tog hänsyn till dess undertillverknings gång.  

Efter noggrann undersökning av FMEA så syns att de största riskerna för fel, att 

är luften stannar kvar i lådan, axlar går sönder, borstar lossnar från axlar och om 

borstar blir smutsiga. 

För att dessa problem inte ska inträffa måste maskinen underhållas väl för att man 

ska se risker före olycka kan inträffa. 
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Om luft stannar kvar i maskinen 

Kan bildas tryck och kåpan blir ett tryck belagt kärl. Detta undviks genom 

regelbundet byta av filter och borstar. 

Borstar blir smutsiga efter användning 

Det är något som inte går att undvika eftersom borstarna rengör det smutsiga 

bandet.  Men med regelbundet underhåll så kommer borstar vara rena. 

Borstar lossnar från fäste 

För att det ska undvikas, så skall fästen kontrolleras och underhåll görs av 

resterande delar för att minska risken att detta inträffar. 

Axlar går sönder 

Eftersom maskinen kommer bli väl underhållen och borstar byttas regelbundet så 

är risken för detta låg för det skall upptäckas vid underhåll om axlar är slitna och 

då ska de bytas ut i tid. 

Klämma sig mellan band och maskin 

Finns inga direkta åtgärder för detta men vid CE-märkning bör en skylt sättas upp 

för att varna för klämrisk. Detta kan ske för bandet rör sig fort in och ut ur maskin 

och det är ett litet utrymme där man skulle kunna klämma sig. 

3.7 Tillverkningskostnad 

För att stämma av att krav 5 ´´ kostnad för tillverkning max 30 000 kr´´ skall 

uppfyllas för tillverkning av maskinen görs en tillverkningskalkyl. 

Tillverkningskalkylen skall infatta kostnader för köp av färdiga komponenter, 

tillverkning av komponenter i högskolans verkstad samt montering.  
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Nedan visas kostnads kalkyl för tillverkning och montering av ett stycke 

rengörings maskin.  

Leverantör  Beskrivning Antal   Material  Artikel nr. Pris st eller mm 

(kr) 

Biltema AB Galler 2 Stål 86-896 24,90 kr/st 

Jula AB Fläkt filter 1 - 80-0097 99 kr/ 1X1 m 

Jula AB Design axiell 

borste 

2 Plast 81-3151 49 kr/st 

Bildemontering 

AB 

V70 torkmotor 2 - 64-7238 400 kr/st 

IMAB AB 1 mm tjock plåt,  

1x1 m 

1 Stål DC01 16,15 kr/kg 

IMAB AB 20 mm rör stav 1 Stål - 126 kr/m 

FlexLink AB Metall  4 Plast - 60 kr/st 

Flexlink AB  Horisontell 

borste   

1 Plast Spec.  1200 kr/st 

Borsten AB Axiell borste  1 Plast  Spec.  1600 kr/st  

Komponenter och material  

Material/komponenter Plåt  Luftfilter  Stål 

rör 

Motorer  Borstar  Fäster Summa  

Massa/pris   400 100 300 1 200  4 000 240  6 240 kr 

Tillverkning och montering  

Svetsare 2h Montör 4h Testning 1h Upp montering 30 min Summa  

1 000 1 600 600 700  3 900 

Total tillverkning och montering samt inhyrda personal som skall svetsa och 

montera maskinen enliga kalkylen ovan är 10 140 kr. Kravet vara under 30 000 kr 

vilket gruppen anser att det löna sig ganska bra för företaget att tillverka 

maskinen. Det kommer kosta företaget 1/3 av budget. Enligt Pay-off metoden för 

investeringen av maskinen kommer det att löna sig i framtiden redan efter 5 

månader se bilaga 3.15.  
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3.8 Montering och demontering 

Redan vid uppstart av projektet var ett av målen att det skulle vara lätt att montera 

produkten, att den inte skulle vara komplicerad. Eftersom borstar kommer att 

behöva bytas ut regelbundet så är det viktigt att det inte är svårt eller tar lång tid. 

Tid som går åt vid byte är tid man förlorar av produktion. 

Kåpan är tillverkad i stål och de resterande komponenterna fäst på kåpa med 

skruvar för att det lätt skall gå att skruva av och på för underlättning av 

demontering se bilaga 7. 

Drivaxeln till horisontell motorn är gängad på insidan för att enkelt kunna skruvas 

av motor. 

Vid montering av maskinen så kommer allt att monteras till kåpan för att sedan 

med fästen skruva fast maskinen mot transbortbandets balk.  

Vid nedmontering är det samma sak bara av med fästen och sedan skruva av det 

som behövs utan att störa produktionen. 

3.9  LCA  

Det material som valts är stål. Stål går att återvinna efter att det använts i 

produkten. Eftersom allt är gjort i stål så när produkten väl inte fungerar längre så 

kan man montera bort de plastdelar som finns och sedan smälta ned för 

återvinning. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.14  visar stålets kretslopp (stålförbundet, stålet och miljö, 2001)  
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4 Diskussion och slutsatser 

I diskussion och slutsatser redovisas samt diskuteras det slutliga resultatet av 

produkten. 

4.1 Resultat 

Resultat av detta konstruktions arbete har gett en komplett konstruktion av en 

automatisk rengöringsmaskin båda i CAD format figur 4.1, figur 4.2 och 

funktionell prototyp figur 4.3. Rengörings maskin i sin tur kommer att förbättra 

arbetsmiljön i företaget genom att samla upp smuts på ett och samma plats. 

Maskinen kommer även att bevara bandet ren och öka dess livslängd. SwedSafe 

AB kan nu spara sex timmar städningen per månad genom att använda maskinen i 

några timmar per vecka. För mer detaljerade delar se bilaga 7 och bilaga 9. 

Figur 4.1 Maskinen monterad på bandet          Figur 4.2 Maskinen från baksidan 

CAD figuren ovan visar maskinen båda från utan sidan och även komponenter 

ifrån in sidan. Maskinen ska monteras på samma sätt som på bilden ovan.  

Ingen simulering gjordes för att borstar rör sig vid bandet och när gruppen testade 

i Catia V5 så blir det krock mellan borste och bandet, men gruppen testade genom 

att flytta ner borste då funkade simuleringen men det skulle inte bevisa på hur 

maskinen funkar i verklighet och därför valde gruppen att inte ta med den.  

Figur 4.3 Kåpan i verklighet 

med bandet och ett av borste 

syns. 
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Figur 4.5 Verklighet modell 

Bilden ovan visar maskinen i verklighet även från sidan och då kan man se hur det 

är tänkt att borste ska rengörbandet. Maskinen är tillverkad så att inga 

förändringar måste ske på produktionsbanan. Maskinen skruvas fast mot banan 

och sedan är det endast en knapp att trycka på för On/Off för att sättas i drift. 

Produkten fungerar med hjälp av tre motorer dessa är två horisontella och en 

axiell som driver borstar mot bandets färdriktning se figur 4.3 och figur 4.2. När 

bandet rullar in i maskinen så kommer den mötas av de två horisontella borstarna 

vilket är grova och skall ta bort mesta delen av smutsen. Sedan möts det av tryck 

luft från sidan figur 4.6 för att sedan avslutas med att bli borstad av axial borsten. 

Under tillverkning så har inte gruppen tagit med luftstycket för att den ska 

monteras på plats beroande på bandet. Munstycket kommer blåsa ut luft på ett 

koncentrerad plats på bandets sidor.  

                       Figur 4.6 Luft munstycke 

När bandet rulla ut från maskinen skall den har blivit ren. 

Under vår testning av maskinen så kunde gruppen anse direkt på att bandet blev 

renare. Maskinen kommer att drevas när man anser att bandet är smutsigt vilket 

gruppen koncentrerade att under ett arbetes dag ska maskinen användas minst 1 

timme.  

Ritningar har tagits fram av gruppen i bilaga 7 för att underlätta vid tillverkning 

av fler maskiner om detta skulle önskas av Swedsafe.  Gruppen hoppas på att 

Swedsafe skall ta produkten i bruk redan sommaren 2013. 

Till slut så kontrolleras hur väl produkten uppfyller de krav/önskemål som 

ställdes. 

 

Kriterium nr K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 

Uppfyllnadsgrad   3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
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4.2 Slutsats och diskussion 

Gruppen kom i kontakt med företaget SwedSafe med hjälp av läraren Pär-Johan 

Lööf, därefter hade gruppen möte med produktionschefen Martin Berg som även 

var handelaren under projektets gång. Uppdraget var att tillverka en rengörings 

maskin för rengöring av produktionsbana. Med hjälp av uppdragsgivarens 

kriterier kunde gruppen snart bestämma sig att använda Fredy Olssons metod, 

vilket underlättade arbetet samtidet som den sammanfatta alla delar som skall ingå 

i projektet. Samt Catia V5 – se Bilaga 9.  

I samband med start av projektet utfördes ett Gantt-schema för att kunna anpassa 

tiden fram till en färdig konstruktion av maskinen. I början följdes Gantt-scheman 

tydlig men längre fram blev det svårt att hålla den med tanke på att vi åkte på flera 

studiebesök hos Flexlink i Göteborg samt att beställningen av komponenter tog 

alldeles för lång tid och i vissa fall kom inte komponenterna som beställdes. 

IMAB och Flexlink var till stor hjälp under projektets gång och gav gruppen 

mycket information om vilka komponenter och vart man kunde köpa de.  

Projektet har i sin helhet gett en fullständig konstruktion på en automatisk 

rengörings maskin samt underlag för tillverkning av maskinen för framtiden.  

Slutligen kan vi säkerligen beskriva att syftet med projektet är uppfyllt: 

 Automatisk, Högre kvalitet på produkter, Bättre arbetesmiljö, Lägre 

underhåll kostnader 

Detta projekt har varit väldigt lärorikt för oss då vi fick använda våra kunskaper i 

praktiken och även utveckla oss och våra tankar som maskiningenjörer för 

framtiden.  

4.3 Rekommendation till fortsatt arbete  

Efter vår gransking till problemet så anser gruppen att det finns ett stort behov av 

den typen av rengörings maskiner till produktionsbanor. Med vår lösning och 

maskinen som vi har konstruerat fram så kommer maskinen att testas och sättas i 

drift redan sommaren 2013. Därefter så kan en undersökning av maskinens 

egenskaper och bandets egenskaper bevisa om maskinen verkligen har gjort sitt 

arbete eller om det inte har gjort någon nytta.  

 För fortsatt arbete så har gruppen tagit fram några punkter som bör följas för 

utveckling av maskinen:  

 Minska stoleken av maskinen vilket underlättar monteringen av den samt 

öka möjligheten att använda den på mindre utrymme. 
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 Drivningen av borstar skall sammansättas till en och samma motor för 

horisontella borstar. 

 Möjliggör för drivningen av axiell borste från utsidan av kåpan på så sätt 

minskas risken om att axiell motor kan gå sönder pga. smuts som samlas 

inne i kåpan. 

 Större krav på lågviktigt material skulle öka kostnaden för tillverkning av 

maskinen men skulle förbättra egenskaper för drivningen av borstar, t.ex. 

aluminium axlar till borste. 

 Öka antal borstar även riktningen skulle förbättra rengörings process. 

 Efter att maskinen har använts kan man undersöka möjligheten för att 

förbättra riktning på luft munstycke. 

4.4 Kritisk Granskning  

Gruppen är ganska nöjda med slutresultat av det examensarbete. Men vissa saker 

hade gruppen velat göra bättre om man skulle göra något liknande i framtiden. 

Gruppen anser att man kunde förbättra kommunikation med företaget från början 

och uppstarten av projektet. Projektet som var tänkt att göra från början var en 

förbättring av produktions system men veckan efter blev projektet förändrat till 

konstruktion av rengöringsmaskin. Förändring gjorde att uppstart blev föresenad. 

Även efter framtagning av den slutliga ritningen fick gruppen ändra på ritningen 

för att kunna koppla på luft trycket till bandet. Det gjorde att man fick jobba i 

kapp tiden och vilket gruppen ansåg att man har lyckats med.  

Eftersom beställningen av komponenter tog även längre tid än det som var 

planerad så blev även färdig produkt klar väldigt sent och därmed har inte 

produkten blivit hårt testad. Maskinen blev testad genom att fästa motorer 

tillfälligt med fäste utan någon axiell borste för den hade inte kommit eftersom 

den var special beställd. Men gruppen kommer även bygga klart maskinen innan 3 

juni 2013 och montera upp den i företaget för att hård testa den. Men resultat från 

första testningen är positiv eftersom testningen skedde på ett smutsigt band och 

efter användningen blev bandet renare.    

Om SwedSafe hade varit beläget närmare Halmstad hade det kunnat underlätta 

med besök på företaget samt att vi hade kunnat jobba närmare problemet. Det 

hade underlättat båda för oss och företaget. Men trotts den tidbrist som funnits har 

en tillfällig lösning tagits fram och maskin byggts vilket gruppen anser att 

projektet har lyckats i sin helhet. Gruppen anser därmed att om vi hade kommit i 

kontakt med SwedSafe i ett tidigare skede så hade slutresultatet blivit mycket 

bättre och även att hunnit testa produkten ordentligt.  
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Bilaga 1.7 

SWOT-analys mall 

För att få en strategisk översyn på projektet och en uppfattning om dess styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot, gjordes en SWOT amalye.   

Beskrivning 

SWOT-analys är ett verktyg inom strategi som utförs för att analysera den interna 

och externa miljön kring ett företag. Den interna miljön utgörs av S och W i 

SWOT och består av styrkor (strength) och svagheter (weaknesses). Den externa 

miljön utgörs av O och T vilket står för möjligheter (opportunities) och hot 

(threats).  

Användning 

SWOT-analysen är ett välanvänt verktyg inom processen för att ta fram en 

lämplig strategi och ger ofta väldigt användbar information som ett steg i 

utformningen av en strategi. SWOT kan med fördel även användas i andra projekt 

där modellen kan anses vara lämplig och bidra med information. De externa 

faktorerna kan även sättas in i ett PEST/PESTLE-analys för en mer utförlig analys 

av den externa miljön i förhållande till politiska, ekonomiska, sociala, 

teknologiska, rättsliga och miljömässiga faktorer. 
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Styrkor 

Bilaga 1.7 

 

 

 

 

  

SWOT  

Positivt  

 

Negativt  

 

 

 

Internt 

 

Styrkor 

 

 

 Handlednings hjälp. 

 Fredy Olsson metod.  

 Gruppen komplettera 

varandra. 

 Befintliga liknande produkter 

 

 

Svagheter 

 

 

 Det är bara två medlemmar i 

projektgruppen. 

 Gruppen har inte bestämt slut 

förslag. 

 Tog långt tid innan gruppen 

fick projektet. 

 

 

 

Externt  

 

Möjligheter 

 

 Skapar en produkt som 

behövs i marknaden. 

 Gruppen får möjligheten att 

tillämpa kunskap från 

utbildning på ett riktigt 

problem. 

 Möjliggör för framtida 

samarbete med företaget. 

 

Hot 

 

 Produkten inte är möjlig att 

tillverka med den utsatta 

budgeten. 

 Tillverkning av produkten 

blir inte klar i tid. 
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Bilaga 3.8 

Förslag 1 

 

 

Förslag 1 Som är nämnt i punkt 5.5 . 

 

Förslag 2 

 

Förslag 2 är förlängd bana med tre borstar och tryck luft som är spridd.  

De två första borstarna är grova för att eliminera det värsta av smutsen. Efter det möts 

banan av en mjukare borste för att sedan avslutas av att bli besprutad av tryckluft. En 

skärm är placerad i mitten i kåpan för att den smuts som sprutas bort inte ska hitta sin väg 

tillbaka till bandet på andra sidan. 
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Bilaga 3.8 

Förslag 3 

 

Förslag 3 med 90 graders vinkel på bandet. En grov borste i början och sedan två mjukar 

borstar. En skärm för att inte den grova smutsen skall hitta sin väg tillbaka till bandet. 

 

Förslag 4 

 

 

Förslag 4 som börjar med en spridd tryckluft på bandets undersida. För att sedan följas 

upp av tre borstar två från bandets undersida och en från ovansidan. Som avslutning möts 

bandet av koncentrerad tryckluft. En stor skärm för att förhindra att smuts hittar sin väg 

tillbaka. 
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Bilaga 3.8 

Förslag 5 

 

Förslag 5 ingen förlängning av bandet. Bandet har två olika bortstar den ena är två 

horisontella borstar som snurrar mot bandet och den andra är en axiell borste som snurrar 

mot bandets ovansida. 

Ovan kommer spridd tryckluft att bespruta bandets undersida igenom bandets balk.  

 

Förslag 6 

 

I början möts bandet av en rund borste med koncentrerad luft från ovansidan av bandet. 

Bandet har ett led hjul från bandets undersida och två borstar som rullar med bandet och 

plockar smuts på bandets ovansida. Spridd tryckluft sprutas mot bandets baksida 

samtidigt som på bandets ovansida hjul rullar mot och samlar upp smuts. En skärm 

används för att inte smuts ska hitta sin väg tillbaka till bandet. 
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Bilaga 3.8 

Förslag 7 

 

Används fyra borstar två för att ta bort det grövre smuts sedan kommer spridd tryckluft 

på bandets ovansida. För att sedan avslutas med två borstar som tar bort det resterande 

smuts som finns kvar. 
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Bilaga 3.15 

Pay-off  

Gruppen har valt att räkna på en Pay-off investering för maskinen för att bevisa 

om det löna sig för framtiden och om det är något som företaget borde satsa på. 

Om maskinen fungera som den ska så bidrar man till minsking av 6 timmar 

städning per månad (72 timmar per år). 1 timmes städning kostar 150 kr (10 800 

kr per år). Maskinen kommer även bidrar till minsking av att kedjan går i sönder, 

normalt så går kedjan i sönder en gång per år p.g.a. smuts och det kostar företaget 

10 000kr att byta den då produktionen står stilla i en timme. 

Att tillverka maskinen samt montera den så kostar det 10 140 kr. I dag har 

företaget kostnader på upp till 20 800 kr som underhåll och manuell rengöring av 

bandet och arbetsplats. Orsaken till de höga kostnader är att bandet ställa till så 

mycket smuts runt om som gruppen tidigare nämnd i projektet.  

Besparing genom att använda maskinen på ett år eller 230 arbetsdagar blir: 

Inbetalning a = 20 800 kr 

grundinvestering G = 10 140 kr  

Formel: 

Pay-off = 
 

 
 
       

       
 = 0,49 år 

Resultatet ovan visar att investeringen hade blivit betald redan efter 5 månader. Så 

det löna sig för SwedSafe att satsa på maskinen i framtiden.   
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Bilaga 6 

 

Bandet och miljön idag  
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Bilaga 6 

 

Arbetsplatsen   
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Bilaga 7 
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Bilaga 7  
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Bilaga 7  
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Bilaga 7  

 

 



51 
 

Bilaga 7  
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Bilaga 7  
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Bilaga 7  
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Bilaga 7  
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Bilaga 7  
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Bilaga 8 

Detaljkonstruktion 

Eftersom inga krav på design finns har ritning av dessa detaljer gjort efter 

anpassning till befintlig anläggning. Ingen FEM-analys gjordes pga. att efter 

gruppens förstudie och möte med tillverkaren av produktionsbandet (Flexlink), så 

har gruppen fått förstålse av att produktionsbandet där maskinen ska monteras 

klara av en vikt på upp till 30 kg utan att behöva extra ben. Maskinens max vikt är 

6 kg så det var självklart att banan klara av maskinens vikt.  

Fäste – för att montera upp maskinen på banan så behövs det 4 stycken fästen med 

samma storlek. Fästen klara av en vikt på 50 kg. fästen köps in från Flexlink. Se 

bilaga 7 för mått. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axiell motor fäste – behövs för att motorn skall kunna fästas inne i kåpan. Blocket 

fästs tillsammans med motorn där efter skruvas blocket fast mot kåpan men 

skruvar. Se bilaga 7 för mått.  
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Bilaga 8 

Horisontell borste – används för att borsta av bandet kommer att krävas två 

stycken av denna. Borsten är en speciell beställning från Flexlink. Se bilaga 7 för 

mått.  

 

 

 

Drivaxel – kommer att moteras på motorn 

för att driva horisontell borstar och krävas 

två stycken. Axlen kommer att tillverkas i 

verkstad och har ett gänge på ovan sidan för 

att sätta fast borste. Se bilaga 7 för mått. 

  

 

 

 

 

Axiell borste – kommer som sista steg för 

rengöringsprocess och rotera axiellt för att 

ta bort resten av smutsen som är kvar. 
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Bilaga 8 

 

 

Motor – kommer att driva horisontella borstar. Det 

kommer krävas två stycken. Den ska monteras på kåpan 

med hjälp av 3 stycken skruvar. Motorn e en färdig 

komponet från en vindruta torkare.  

 

 

 

 

 

 

 

Front skydd – för att inte luft 

skall smita ut där bandet går in 

och ut ur maskinen. Det kommer 

krävas två stycken för in samt ut. 

Se bilaga 7 för tydligare mått. 

 

 

 

 

Två stycken ovansida lock som kommer 

sitta på ovan sida av kåpan för att 

undvika att smutsen går ut från en annan 

stans än hålet på under sidan. Se även 

Bilaga 7 på tydligare mått.  
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Bilaga 8 

Kåpan före montering av delar och efter montering. Kåpan ska tillverkas i 

högskolans verkstad med 1 mm tjockplåt. Se även bilaga 7 för exakta mått.  
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Bilaga 9 maskinen i sin helhet  
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Bilaga 9 maskinen i sin helhet 
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Bilaga 9 maskinen i sin helhet 
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