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Sammanfattning

Examensarbetet är utfört i samarbete med Explipro Group AB i Jönköping. Syftet
var att skapa ett koncept för en applikator till speciella intelligenta ID-etiketter
(RFID) åt deras kund Amundi Technologies samt ta fram en 3D-modell och skapa
en simulering i programmet Catia V5.
De kriterier som applikatorn skulle uppfylla var att den skall
kunna applicera olika typer av RFID-taggar på olika typer av
objekt, klara ett bestämt produktionstempo samt kontrollera
och verifiera fullbordad applicering. Uppdragsgivaren vill även att applikatorn
skulle fungera som en extern maskin men även fungera i en av deras kunders
produktionslina samt andra potentiella kunder.
Vi påbörjade vårt arbete med att göra en marknadsundersökning för att se
befintliga lösningar samt undersöka vad företag som använder applikatorer tycker
om deras nuvarande lösningar. Med hjälp av metoden ”Brainstorming” tog vi
fram olika lösningsförslag på problemet som vi sedan tillsammans med
handledare på högskolan och Explipro Group AB diskuterade. Därefter arbetade
vi efter Fredy Olssons metod för princip- och primärkonstruktion (1976).
Metoden valde vi då vi redan har kännedom om den och innehöll underlag som
kan användas för utveckling av produkt. Under arbetets gång har vi hållit två
presentationer av vårt koncept för Amundi Technologies samt potentiella kunder.
Under projektets gång har vi haft nytta av den kunskap vi införskaffat oss under
två år på Cad-teknikerprogrammet. Med kunskaper inom produktframtagning,
presentationsteknik, Catia V5, konstruktionsteknik samt hur man arbetar i
projektform har vi åstadkommit ett resultat som uppfyller utsatta mål.
Arbetet har resulterat i att vi har tagit fram ett koncept på en applikator som
uppfyller de krav vi blev tilldelade med tillhörande 3D-modell och simulering. Vi
har även gjort en felanalys i form utav FMEA samt förklarat hur vi löst frågor
som hör till CE-märkning av maskiner enligt Arbetsmiljöverket. Alla
medverkande; vi, Explipro Group AB och Amundi Technologies blev nöjda med
projektet och ser möjlighet till ett fortsatt arbete med vår applikator.

Abstrakt
Our thesis is done in cooperation with Explipro Group AB in Jönköping. The
project aimed to create a proof of concept of a special intelligent ID-label (RFID)
applicator for their customer Amundi Technologies and also, using Catia V5,
create a 3D-model and simulation.
We were given criteria’s that the construction had to fulfill and they were as
following. The applicator had to be able to apply different types of RFID-tags on
different types of objects, manage a given working tempo, control and verify
complete application. The customer also wanted the applicator to function as an
external machine but able to integrate with one of their customer’s production
lines.
Our work started with us doing a market research to examine existing solutions
and investigate what current users of them thought. Using the method
“Brainstorming” we produced an amount of solutions of the problem which we
later on discussed with our supervisors on both Explipro Group AB and our
university. Thereafter did we work according to Fredy Olsson’s method of
“Princip och primärkonstruktion”. We choose to this method because it includes
methods in product development and we already had knowledge about how to use
it. As the project kept going we held two presentations of our concept for Amundi
Technologies and potential customers of their services.
During the project we have benefited of what we learned the recent two years of
this education. With knowledge of product development, presentation technique,
Catia V5, engineering and the way of working in project form we have
accomplished a result that fulfills our fixed goals.
The thesis has resulted in us completing a proof of concept with fulfilled
specifications, a 3D-model and simulation. We have also done a failure mode and
effect analysis (FMEA) and explained how we solved problems associated to CEmarking according to Arbetsmiljöverket. All participants of the project, including
ourselves, were satisfied with the results and both Explipro Group AB and
Amundi Technologies sees opportunities with our applicator.

Förord
Föreliggande rapport är ett resultat av vårt examensarbete som utförts under våren
2014 där vi har samarbetat med Explipro Group AB i Jönköping. Examensarbete
är ett obligatiskt moment som vi gör i slutet av vår utbildning på Högskolan i
Halmstad. Under tio veckor har vi fått tillämpa kunskapen vi har fått under
tvåårstid på Cad-teknikerprogrammet samt fördjupat oss i automatisering.
Vi till tacka våra handlare på Explipro Group AB Klas Andersson och Christian
Hellgren för ett gott samarbete under hela examensarbetets gång. Samt ett stort
tack vår handledare Johan Wretborn på Högskolan i Halmstad.
Halmstad, Maj 2014

Rasmus Johansson

Rebecca Andersson
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1. EXAMENSARBETE HOS EXPLIPRO GROUP AB
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1.2. Handledare Högskolan i Halmstad
Johan Wretborn
Universitetsadjunkt, Studierektor Cad-teknikerprogrammet
1.3. Examinator Högskolan i Halmstad
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1.4. Uppdragsgivare
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2. Projektintroduktion
Det var efter att vi kom i kontakt med Explipro Group AB på Kårens
arbetsmarknadsdag som vi fattade intresse för varandra. Vi diskuterade
möjligheterna att arbeta mot dem i vårt examensarbete, vilket skulle bli en
möjlighet för oss att få visa upp våra färdigheter till ett senare samarbete efter
studierna.
Explipro Group AB är ett konsultföretag som har huvudkontor i Jönköping och
Göteborg. Företaget skapades 2012 av fyra erfarna konsulter med främst PLM
bakgrund. Explipro Group AB är ett snabbt växande företag som är specialister på
produktutveckling, PLM och IT. Uppdragen de blir tilldelade hanterar dem med
självsäkerhet, intelligenta ingenjörer och med mycket engagemang samt drivkraft.
Uppdraget omfattar utveckling av en RFID-applikator vilket tillämpar ett flertal
kurser från utbildningen. Vår erfarenhet av liknande maskiner är begränsad vilket
gör vårt arbete svårt att förstå i detalj. Projektet kommer bli en utmaning för oss
båda och ge oss en personlig utveckling och färdighet i senare projekt.
2.1. Bakgrund
Explipro Group AB har tidigare haft samarbete med kunden Amundi
Technologies och har en god kundrelation. Därför har Amundi Technologies
tilldelat uppdraget att utveckla ett koncept av en RFID-applikator till Explipro
Group AB. Projektet har vara passivt under ett par veckor och såg att ett
samarbete med studenter kan vara en öppning i projektet. Då Explipro Group och
Amundi Technologies har kontor i samma byggnad i Jönköping har det inte varit
något problem att nå kunden för att ställa frågor och föra en diskussion.
2.2. Problembeskrivning
Under tio veckor skulle vi tillsammans med Explipro Group AB utveckla ett
koncept av en RFID-applikator, anpassad till deras kund Amundi Technologies
krav och önskemål. Vi har fått fria händer och har Explipro Group AB som både
handledare och mellanhand till Amundi Technologies. I början av Maj kommer
Amundi Technologies att presentera sin idé om hur man kan använda RFIDetiketter och vill då presentera ett omfattande koncept där en RFID-applikator
ingår. Fram tills presentationen kommer vi att arbeta med ett så kallat ”Proof Of
Concept” som bevisar att vår produkt är möjlig att tillverka och användas för
avsett bruk. Därefter kommer vi efter samtal med inblandade parter bestämma
uppgifter för resterande tid.

2.3. Syfte och mål
Med tio veckors examensarbete är vår målsättning att leverera ett ”Proof Of
Concept” på en applikator med speciella intelligenta ID-etiketter (RFID) på

8

2. PROJEKTINTRODUKTION

specifika objekt till Amundi Technologies. I vårt arbete kommer vår kunskap
inom konstruktion, design, automation och produktionsanpassning att utvecklas.
Vi kommer få färdigheter inom vårt specialområde som vi har fördjupat oss i samt
kunna diskutera och svara på berörda frågor. Syftet är även att kunna värdera våra
resultat och föreslå förbättringar med hjälp av teoretiska och vetenskapliga
metoder. I slutet av vårt arbete kommer vi kunna presentera vårt arbete på ett
sakligt och intresseväckande sätt, såväl muntligt som skriftligt.
2.4. Avgränsningar
Den 21:e mars träffades vi och Explipro Group AB för ett möte i deras lokaler i
Jönköping. Syftet med mötet var att diskutera vårt uppdrag och att träffa kunden
Amundi Technologies som vi tillsammans med Explipro Group AB arbetar mot.
Vi diskuterade uppdragets utformning, deadlines samt en del krav och önskemål
från kunden.
Eftersom examensarbetet omfattar endast 10 veckor, delades uppdraget upp i två
delar. I första delen har vi arbetat med ett ”Proof Of Concept”, även kallat POC.
Vi har gjort en marknadsundersökning, där vi besökt företag som använder sig av
etikettmaskiner. Efter ett möte där vi diskuterat produktförslagen med Explipro
Group AB förberedde vi en presentation med en 3D-modell och en simulering.
Presentationen anordnades av Amundi Technologies den 7:e maj där ett tiotal
företag kom för att medverka.
Efter presentationen kom produkten att revideras och kompletteras efter kundens
tycke. Därefter förberedde vi underlag för CE-märkning av vår produkt samt
undersökte om det hade fungerat att ersätta vår maskin med en människa, samt
hur dagens industri automatiseras mer och komplikationer som medföljer.
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3. Teoretisk referensram
3.1. Princip- och Primärkonstruktion
I Fredy Olssons metod delas produktkonstruktion i in fem delar;
produktalternativstudie, principkonstruktion, primärkonstruktion,
tillverkningskonstruktion och slutkonstruktion. Metoderna används för att härleda
konstruktionsprojekt och är förankrade i utvärderingar och
viktningsmatriser.(Olsson, F. 1976)
Då vi tidigare har arbetat med Fredy Olssons metod var det enkelt för oss att
använda matriser som gav god struktur tidigt i arbetet. Vi har bl.a. använt oss av
matriser som berör kriteriebetydelse och livsperioden för vår produkt.
3.2. Brainstorming
Vid brainstorming börjar deltagarna i gruppen att generera alla idéer och lösningar
till problemet. Det är viktigt att vänta med kriticismen, fokusera på kvantitet och
välkomna ovanliga idéer. I brainstorming uppmuntras spontanitet då det kan
öppna upp idéer för andra deltagare i gruppen.
Under bestämd tid pågår idé generering. Idéerna skrivs sedan upp på lappar
alternativt på post-it som fästs på en stor yta för att få en överblick av idéerna. Det
gör urvalsprocessen enklare och mer effektiv. Därefter skall gruppen diskutera
förslagen och se möjligheter att kombinera idéer. Under en ny bestämd tid skall en
ny session av brainstorming utföras. Efter den sista sessionen diskuteras och
kritiseras idéerna. (Projektledare.info, 2012)
Tidigt i vårt arbete använde vi oss av brainstorming för att få fram goda
produktförslag, vilket fungerade väldigt bra för oss. Vår uppdragsgivare var nöjd
med kvantiteten av förslag och de var intresserade av att se alla våra idéer.
3.3. Marknadsundersökning
Att utföra en marknadsundersökning tidigt i arbetet ger goda förutsättningar till att
sätta sig in i ämnet och undersöka konsumenternas användning av produkten eller
tjänsten. Oftast är marknadsundersökningar riktade mot en målgrupp med speciell
ålder, kön eller inkomst. Det ger möjlighet att få svar på frågor, höra olika
aspekter och se problemen ur olika perspektiv. (Wikipedia, 2014)
Då vår erfarenhet av etikettapplikatorer var begränsad var det viktigt för oss att
göra en marknadsundersökning för att få ställa frågor, få insikt av olika funktioner
och förstå de viktiga komponenterna i produkten. Marknadsundersökningen var
det första som utfördes i arbetet.
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3.4. FMEA
För att finna och identifiera eventuella felmöjligheter samt deras verkan och hur
dem kan undvikas eller åtgärdas kan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
användas. Metoden kan ställas upp i t ex ett Excel ark där man förklarar orsaker
och åtgärder på felmöjligheter. Genom poänggivning i tre olika kategorier får
användaren en sammanställning av hur riskerna ställer sig mot varandra. (D5Q,
2011)
Analysen användes av projektgruppen för att undersöka eventuella felmöjligheter
som kan uppkomma vid användning av produkten. Gruppen kunde sedan använda
den för att rekommendera lösningar eller hur man förebygger dessa problem.
3.5. Faktasökning
Syftet med metoden är att under hela processen samla och bearbeta fakta, istället
för att förlägga det till enbart början av produktutvecklingen. Det ger användarna
möjligheten att fylla i brister i kunskapen som uppstår under utvecklingen samt
implementera ny kunskap i processen allt eftersom ny kunskap vinns. (Holmdahl,
2010)
Projektgruppen har i sin faktasökning använt sig av litteratur, internet samt
intervjuer/studiebesök.
3.6. Ganttschema
Ett Ganttschema är en grovplanering där aktiviteterna fördelas över tiden för
projektet och på så sätt synliggör var aktivitets start- och slutpunkt. Den här
metoden tar endast hänsyn till tid. Inte resurser eller förseningar men ger en bra
överblick över hur projektets delar delats upp.
Projektgruppen har även inkluderat viktiga datum som presentationer i sitt
Ganttschema för att få ännu bättre översikt över projektplaneringen.
3.7. POME
För att kategorisera och skapa en överblick över produktens anpassningar och
inverkan på process, omgivning, människa och ekonomi. I metoden används
kriterierna för respektive område, som i sin tur sätts in i en matris för nedbrytning
av kriterierna. För att få ett bra underlag har matrisen för produktens livsperiod
använts ur Olssons principkonstruktion (Olsson, F. 1976).
Projektet har underlättats av att använda POME-metoden då vi har fått en
överblick av applikatorns påverkan på respektive område enligt metoden. Vi har
också placerat kriterierna i den avsedda matrisen.
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4. Terminologi
Det här kapitlet avhandlar komplicerade ord och begrepp som förekommer i
rapporten.
EES= Europiska ekonomiska samarbetsområdet
RFID= Radio-frequency identification
Peeler= Komponent avsedd för att avlägsna etiketterna från applikatorn.
Softroller= Cylinder med mjukt material
Endroller= Slutlig cylinder där etikettbandet samlas upp.
Mounting Stand= Ställning där applikatorn är placerad
Visionsensor= Sensor som avläser etiketternas placering.
Labelsensor= Sensor som avläser distansen mellan etiketterna.
PLC= Programmable Logic Controller= Enhet för att kontrollera samt styra
appliaktorns komponenter.
POC= ”Proof Of Concept”= Ett uttryck som används vid bevisning av att ett
koncept fungerar.
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5. Metod
I början av arbetsgången valde vi att göra ett ganttschema för att få en klar bild
över hur de tio veckorna framöver skulle disponeras. Vi placerade ut de viktiga
datum vi fick från start gällande presentationer och möten som vi fått information
om när vi startade projektet. Se Ganttschema i bilaga 1.
Med begränsade kunskaper inom vårt specialområde bokade vi in två studiebesök
tidigt i arbetet. Vi besökte två företag med olika stora produktioner, Östras Bageri
och Falkenbergs Laxrökeri. Att besöka företag som använde sig av
etikettapplikatorer drog vi nytta av i vårt projekt då vi kunde ställa frågor direkt på
plats samt utvärdera företagets applikatorer.
När vi kommit fram till ett produktförslag att gå vidare med skapade vi en 3Dmodell i Catia V5 för att kunna visualisera våra idéer samt kommunicera bättre
med handledare på Explipro Group AB och därför få en bättre förståelse över
varandras synpunkter. Under två veckor stötte vi på problem som inte hade
diskuterats under mötet då vi presenterade produktförslagen. Med hjälp av
handledaren Johan Wretborn på högskolan fick vi nya idéer om hur vi kunde
förbättra vår produkt och få den anpassad efter givna krav och önskemål.
Tisdagen den 29:e april presenterade vi vår produkt för vår gemensamma kund
Amundi Techonologies över ett telefonmöte. Vår 3D-modell var klar för att
påvisa vårt koncept, vilket var syftet med den här presentationen. Kunden var nöjd
med resultatet och såg fram emot att se den slutliga produktdefinitionen. Vi ville
förbereda Amundi Technologies så mycket som möjligt innan deras stora
presentation för potentiella kunder som skulle hållas veckan därpå. Fram till mötet
skapade vi renderade bilder av applikatorn med hjälp av programmet Keyshot,
vilket gav vår produkt mer säljande och tilltalande bilder till presentationen. För
att ge de potentiella kunderna ytterligare förståelse för användandet och
funktionen av applikatorn skapade vi en simulering i Catia V5. Efter olika
omständigheter fick ta del av presentationen och presentera applikatorn för de
potentiella kunderna. Det var intressant att delta i presentationen och en god
erfarenhet.
Då vår applikator drivs av en motor och har rörliga delar har vi, för att undvika
skador på den och användaren, haft säkerhet i åtanke under projektet. Vi har även
kontrollerat möjliga fel med hjälp av en felanalys och har även sett till att vår
produkt är förberedd för CE-märkning. Se underrubrikerna FMEA och CEmärkning i resultat.

13

6. PRODUKTDEFINITON

6. Produktdefinition
6.1. Process
Applikatorn kommer att tillverkas med syftet att kunna integreras i en viss kunds
produktionslinje. Vi vill även att den ska kunna användas på fler platser, därför
kommer applikatorn vara självständig med möjligheten att anpassa placering, höjd
och applicering efter kundens önskemål.
6.2. Omgivning
Amundi Technologies största kund Schur Pack har en lång produktionslina med
flera transportband i en lokal. För att skydda applikatorns känsliga komponenter
mot damm och fukt skyddas produkten av ett skåp. Under utvecklingen av
applikatorn har vi försökt att minimera dess storlek för att den skall uppfattas som
enkel samt inte ta för stor plats i kundens produktionslina. Utformningen av
produkten kommer vara tillämpad för att användas i olika miljöer för att väcka
uppmärksamhet hos fler kunder.
6.3. Människa
Vi har valt att dela in skåpet i två delar, en främre och en bakre. Den främre delen
kommer operatören att ha tillgång till för att förbereda applikatorn innan start.
Den bakre delen av skåpet kommer endast behöriga att ha tillgång till, då all
elektronik samt motorer är inlåsta i den bakre delen. Skåpet gör att applikatorn får
en längre livslängd och kostnaden för underhåll kommer vara minimal.
Applikatorn kommer att tillverkas av en maskintillverkare och programmeras
samt installeras av ett företag med behörighet. Kunden kommer själv inte ha
tillåtelse att ändra på installationen samt programmeringen utan behörighet.
Applikatorn har vi utvecklat efter ergonomiska aspekter då den t.ex. skall ta så lite
plats på golvet som möjligt och förberedande av maskinen skall vara enkelt för
användaren att utföra.
6.4. Ekonomi
Då vi främst arbetar med ett ”Proof Of Concept” kommer vårt pris på produkten
bero på intresset från kunder att investera. Applikatorn kommer kunna tillämpas
till fler typer av etiketter än RFID-taggar med varierande storlek, vilket gör att vi
kan nå ut till fler kunder och se möjligheten till att få ett billigare pris på
produkten. För att dra ner kostnaderna har vi försökt hitta befintliga komponenter
som kan användas i vår applikator och eventuellt omkonstrueras för att passa.
Kostnaden för utveckling och framtagning kommer vara ca 1.000.000.Vi kommer
arbeta med att få ett försäljningspris på 50.000. – 100.000. kr ut till kund enligt
Amundi Technologies önskemål.
Dokumentering av produktdefinition
All dokumentation som berör produkten skall bevaras i minst 10 år. Det är p.g.a.
den CE-märkning som enligt lag skall genomföras.
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7. Genomförande
7.1. Förstudie
Då vår kunskap inom automation samt etikettapplikatorer var begränsad
kontaktade vi företag som idag använder sig av applikatorer i mindre och större
produktioner. Under vår marknadsundersökning kunde vi ställa frågor om
problem som uppstått hos företagen och vad dem önskar göra bättre samt ställa
frågor som dykt upp tidigare i arbetet.
Tidigt i vårt arbete besökte vi Östras Bageri och Falkenbergs Lax. Samtliga
företag har olika typer av produktionslinor vilket vi tyckte var intressant att se
skillnaden mellan applikatorerna. Vi fick tips av våra kontaktpersoner om vad
som kunde förbättras på deras applikatorer samt bra saker vi kunde ta med oss till
vår applikator. Se bilaga 2.för att se intervjuer från studiebesöken.
7.2. Kravspecifikation
Vår kravspecifikation är uppbyggd efter en produktspecifikation som vi har fått av
vår kund Amundi Technologies. De specifikationer som tilldelades värderas sedan
med stöd av Explipro Group AB, att sätta få krav som klassas som skallkrav som
följs upp av önskemål på resterande specifikationer. Enligt tabellen i bilaga 3. är
kraven uppställda de kategorier som kraven berörs av. Succesivt har det
tillkommit krav och önskemål vilket har gjort att vi har fått revidera vår applikator
under arbetets gång.
7.3. Kriteriebetydelse
För att förtydliga vilka krav och önskemål som skall fokuseras på har vi ställt upp
kraven och önskemålen mot varandra och därefter värderat dem enligt Fredy
Olson Lösningsbedömning (Olsson, F. 1976). I Figur 5.1. har de fyra första
kraven lika stor viktfaktor, vilket är kraven krav 1.1, krav 2.1, krav 2.2 och krav
2.3. Enligt figur 5.2. Är de fyra främsta önskemålen önskemål 1.2, önskemål 2.1,
önskemål 2.2 och önskemål 4.2.

Figur 7.1 Lösningsbedömning på ställda krav

Figur 7.2. Lösningsbedömning på ställda önskemål
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7.4. Livsperiod
För att se vilka krav och önskemål som är viktiga i olika skeden av produktens
livscykel ställde vi upp krav och önskemål i en matris för livsperiod. Se bilaga 4.
7.5. Idégenerering
När vi började ta fram produktförslag delade vi in
applikatorn i tre stationer enligt önskemål från
kunden, inmatning, applicering och utmaning. Vi
gjorde först en översikt för att sedan kunna pussla
ihop hur applikatorn skall utformas med hjälp av
post-it-lappar. Därefter gjordes en
konceptutvärdering där vi ställde de förslag vi
tagit fram mot kundens krav och önskemål. Se vår
matris för konceptutvärdering i bilaga 5.
Figurerna på den här sidan visar de vinnande
förslagen för de tre stationerna.
Se de övriga förslag av de tre främsta
produktförslagen i alla stationer i bilaga 6.

Figur 7.3. Överblicksmall till produktförslag

Ett önskemål från kravspecifikationen var att fler
än en typ av etikett kan appliceras på olika typer
av produkter. Det vinnande förslaget på station 1
identifierar produkterna på höjden genom
lasermätning och kan på så sätt avgöra vilket typ
av produkt som kommer.
På station 2 värderades två förslag lika. Det första
förslaget är en befintlig lösning som ofta
förekommer hos leverantörer med mindre
och större utbud av produkter. Etiketten leds
runt en knivliknande del och etiketten
lämnar bandet för att sedan hämtas upp av
produkten. Etikettens position fastställs av
en tunga som stryker över paketet.

Figur 7. 4. Vinnande förslag station 1

Figur 7.5. Första förslaget station 2.

Det andra förslaget är en lösning som stämplar
på etiketterna på produkterna. En pendel för
etiketterna från etikettbandet till stämpeln med
hjälp av ett vakuum.

Figur 7.6. Andra förslaget station 2.
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För att säkerställa att en etikett har applicerats och att
den har rätt placering är en sensor placerad på slutet
av appliceringen som läser av etiketten samt dess
placering. Sensorn är placerad på applikatorn.

7.6. Utvärdering av produktförslag

Figur 7.7. Vinnande förslag station 3.

Efter arbetet med att ta fram produktförslagen
diskuterades förslagen med Explipro Group. De
var intresserade av ett annat produktförslag, att
applicera underifrån och diskuterade
möjligheten med Amundi Technologies. Med
synpunkter från Amundi Technologies
reviderades applikatorn och alternativet att ha
den applikatorn vi tidigare bestämt fick
uteslutas p.g.a. platsbrist både under och mellan
transportbanden. Sedan tillkom ytterligare
önskemål vilket resulterade i att applikatorn
liknar ett av de vinnande produktförslaget i
figur 5.5.
Istället för att vår produkt skall vara uppdelad i tre
stationer skall vår produkt endast ha en station där
identifiering av produkt uteslutits. Vi anpassar
produkten att endast kunna hantera produkter med
en höjdskillnad och ojämnheter på ca 30mm och
applicera en typ av etikett i taget. Se slutligt
produktslag i figur 5.9. nedan. De viktigaste delarna
i applikatorn bestämdes och därefter gick vi vidare
för att skapa en 3D-modell i Catia V5s. Läs mer på
slutlig produktdefinition.

Figur 7.8. Övrigt förslag

Figur 7. 9. Resultat efter utvärderat produktförslag
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8. Resultat
Efter tio veckors samarbete tillsammans med Explipro Group AB och Amundi
Technologies har vi utvecklat ett ”Proof Of Concept” som uppfyller krav och
önskemål från kund. Efter väl genomförda presentationer och ett bra arbete ser
Amundi Technologies ett fortsatt arbete av att utveckla produkten. I den senare
delen av arbete har vi dokumenterat att vi och Explipro Group AB tror på
konceptet samt tagit fram underlag till Amundi Technologies för att sälja in deras
koncept för användandet av RFID-taggar samt RFID-applikatorn.
8.1. Slutlig produktdefinition
Den 20 Maj träffade Amundi Technologies en potentiell kund. Vi skapade goda
underlag så som produktblad på engelska och svenska samt en video på animering
av vår applikator och hoppas att det kan hjälpa Amundi Technologies i sitt
säljande. Se produktblad nedan. Vi har även dokumenterat att vi tror på vårt
koncept och ser goda möjligheter i att tillverka applikatorn.

!
Innan
start placeras kartongen på hyllan fylld av etiketter som skall appliceras. Därefter

RFID-APPLIKATOR
!
!
!
!
!

monteras etikettbandet i den avsedda banan som etiketterna skall gå. Sedan fixeras etikettbandet
genom att fästa änden med en smart funktion i den slutliga cylindern. Vid inmatningen finns två
cylindrar som fjädrar mot varandra för att skapa ett motstånd och hålla etikettbanan spänd. Två
fjädrande cylindrar minskar spänningarna i etikettbandet när motorn matar fram etiketter, varav
en cylinder är placerad innan och en efter applicering.

Förhindrar stopp i produktionen
Mobil och justerbar applikator
Anpassningsbara komponenter
Skyddsskåp
Lätthanterlig

Innan etiketterna appliceras passerar dem en Label sensor som får samarbetet mellan
komponenterna att fungera. Dess uppgift är att läsa av avståndet mellan etiketterna och ser till
att en etikett alltid är redo för applicering. Label sensorn meddelar vilket avstånd det är mellan
etiketterna till den slutliga cylindern och kan därefter avgöra hur mycket den skall rotera.
För att etiketterna skall appliceras leds dem fram till
kniven och placeras med viss del av etiketten
utanför kniven, så att produkten på transportbandet
sedan kan hämta upp den med sin egen hastighet.
Kniven är fjädrande för att kunna följa produkten
struktur och klara av mindre höjdskillnader på
produkterna. En justerbar cylinder med mjukt
material trycker till etiketten och säkerställer dess
position. Med hjälp av optik kontrollerar en vision
sensor att en etikett har applicerats på produkten.
Skulle ett felaktigt resultat inträffa meddelas
användaren via en varningslampa. Lika så om den
slutliga cylindern fylls upp innan produktionen är
avslutad.
!

•

Vår applikator erbjuder dig en precis och
snabb applicering av RFID-taggar. Med
anpassningsbara komponenter så som ett
justeringsbart mounting stand och en flexibel
peeler kan vår applikator anpassas till din
produktionslinje och dina produkter! Den klarar
olika typer av etiketter vars bredd är under 110
mm. Applikatorns känsliga delar är skyddade av
ett skåp för att vara beständiga mot fukt och
damm vilket gör det möjligt för
livsmedelsindustrier att använda vår applikator.

I applikatorn placeras dina taggar som skall
appliceras under dagens produktion och
appliceringen behöver inte avbrytas för att
fylla på applikatorn med fler taggar. Taggarna
appliceras direkt från kartongen och
applikatorn meddelar användaren när
appliceringen är avslutad. Ett snabbt, smidigt
och enkelt sätt för dig med mångsidig
produktion.
Explipro Group AB

!

!

Figur 8.1. Produktblad av applikatorn
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8.2. Produktens komponenter
Vi har valt att arbeta utifrån en befintlig produkt och sedan modifiera om den för
att uppfylla de krav och önskemål som getts av kund. Se följande underrubriker
för att få en förståelse av vår produkts komponenter.
8.2.1. Hylla
På de flesta etikettmaskiner samlas etiketterna upp på en rulle. På vår applikator
hämtas etiketterna direkt ut kartongen där etiketterna har skarvats ihop för att få
önskat antal etiketter, och placerats i kartongen. Att etiketterna hämtas från en
kartong gör applikatorn unik och gör det möjligt att fullfölja produktionen utan att
behöva byta etikettrulle och få ett avbrott i produktionen. Hyllan går att justera i
höjdled för att kunna anpassa kartongen efter mängden etiketter.
8.2.2. Inmatning
I en etikettmaskin är det viktigt att etikettbandet är spänt under hela appliceringen.
Då etiketterna hämtas ur en kartong kan det förekomma att etikettbandet inte hålls
spänt. För att undvika det problemet startar etikettbanan med två cylindrar som
fjädrar mot varandra och skapar ett motstånd. Mellan cylindrarna skapas friktion
då den övre cylindern är fixeras och den nedre drivs att ett kullager.
8.2.3. Cylindrar
Efter att etikettbandet har passerat inmatningen leds etikettbandet runt ett antal
cylindrar som leder etiketterna till Peelern. Vinkeln mellan cylindrarna är trubbig
för att de längre etiketterna inte skall lossna från etikettbandet. Med hjälp av
cylindrarna kan vi skapa mindre spänning från början till slutet av appliceringen,
för att inte bandet skall gå av. Två av cylindrarna, en före och en efter applicering,
är fjädrande vilket gör att spänningarna i etikettbandet kan balanseras upp av
cylindrarna om etikettbandet skulle vara för spänt. (Epackaging. 2013)
Labelsensor

8.2.4. Peeler
För att etiketterna skall appliceras, leds
dem först fram till Peelern och placeras
med en viss del av etiketten utanför
peelern så att produkten på
transportbandet sedan kan hämta upp
den av sin egen hastighet. Peelern är
fjädrande för att kunna följa produktens
struktur och klara av mindre
höjdskillnader på produkterna.
(Epackaging. 2013)

Peeler

Figur 8.2. Närbild applikator
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8.2.5. Softroller
När produkten har hämtat upp etiketten trycks den till av en roller med mjukt
material, så kallad Softroller. Den säkerställer att etiketten sitter på inställd
position och inte har någon möjlighet att åka av. Softrollern är justerbar längst
med yttersidan av Peelern för att användaren skall ha möjlighet att välja vilket
tryck softrollern skall ha.
8.2.6. Endroller
Efter applicering leds etikettbandet till den sista cylindern där de förbrukade
materialet samlats upp, så kallad endroller. Under vår marknadsundersökning fann
vi en smart lösning på hur etikettbandet kan fixeras på endrollern. Genom en
öppning i endrollern förs änden på etikettbandet ner i cylindern och fixeras då
öppningen stängs. Öppningen öppnas och stängs med hjälp av en knapp på
utsidan av endrollern. (Markem-imaje. 2014)
Fixeringen av etikettbandet är väldigt viktigt i vår applikator. Etikettbandet leds
genom applikatorn när endrollern roterar. Läs mer i underkategorin Label sensor.
8.2.7. Sensorer
Labelsensor
För att samarbetet mellan samtliga komponenter skall fungera har vi valt att
använda oss av en labelsensor. Labelsensor är placerad precis innan etiketterna
når Peeler och läser av avståndet mellan etiketterna och ser till att en etikett alltid
är redo för applicering. Labelsensorn meddelar endrollern vilket avstånd det är
mellan etiketterna och kan därefter avgöra hur mycket endrollern skall rotera.
(Labelsensors. 2012)
Pulsgivare
Pulsgivare placeras ut på kundens transportband och meddelar applikatorn vilken
hastighet produkten som skall appliceras har samt vid vilken tidpunkt en etikett
skall appliceras. (Sensortech, 2010)
Visionsensor
Ett av kundens önskemål var att säkerställa etikettens placering vilket vi har
uppfyllt genom en visionsensor. Med hjälp av optik kontrollerar visionsensorn att
en etikett har applicerats på produkten. Skulle ett felaktigt resultat inträffa
meddelas användaren via en varningslampa.
Om en produkt inte har en etikett applicerad skall produkten föras bort från bandet
med hjälp av t.ex. en pusher eller en robotarm. Beroende på hur kundens
produktion ser ut kommer det tillvalet att vara anpassat efter kunden i ett senare
skede. (Sensortech, 2010)

20

8. RESULTAT

Gränsbrytare
Om kundens produktion skulle fylla upp endrollern utan att produktionen är
avslutad kommer en gränsbrytare att meddela att ta bort allt material som har
samlats upp på endrollern. Gränsbrytaren är placerad på insidan av skåpet med en
liten marginal från cylindrarna. Gränsbrytaren har en viktig uppgift då den
förhindrar ytterligare skador på applikatorns komponenter som kunde inträffat om
endrollern hade fortsatt att samla etikettband.
8.2.8. PLC – Programmable Logic Controller
Applikatorn kommer att styras av en PLC som sitter i den bakre delen av skåpet.
Via en befintlig programvara t.ex. Orderflex, programmerar användaren
applikatorns specifikationer. Placering av etiketter, typ av etiketter samt hastighet
på applicering är inställningar som ställs in på PLC.
8.2.9. Servomotor
Applikatorn drivs av en Servomotor som är placerad på endrollerns baksida. Vi
har valt att använda en servomotor för att minska ryckningar i etikettbandet då
servomotorn roterar med en mjuk rörelse.
8.2.10. Skyddsskåp
Tidigt i vårt arbete fattade vi tycke för att applikatorn skall vara placerad i ett
skåp. Applikatorn är relativt liten och med ett skåp blir applikatorn säkrare och är
lättare för användaren att hålla beständig mot fukt och damm som i
livsmedelsindustrin är ett krav.
Skåpet är uppdelat i två avdelningar. I det främre skåpet skall användaren
förbereda applikatorn innan start utan att ha någon möjlighet att skada sig eller
ändra inställningarna hos applikatorn. Genom att trycka på en stoppknapp öppnas
sedan skåpet med 3 sekunders marginal innan användaren kan förbereda
applikatorn innan start. Vi vill försäkra användaren att alla komponenter är
stillastående innan dörrarna får öppnas. Dörrarna är också en säkerhetsåtgärd då
applikatorn inte går att starta om någon dörr är öppen.
För att endrollern skall kunna samla så mycket material som möjligt har vi en
öppning på skåpets högra sida. Det gör att endrollern kan samla upp ytterligare
material. Vi har även en öppning på skåpets vänster sida så etiketterna kan föras
in i applikatorn från kartongen. För att inte skada etiketterna har vi skyddat
öppningarna med en gummilist.
Baksidan av skåpet är låst och endast behöriga med relevant utbildning har
tillträde. På den bakre sidan av skåpet kommer all elektronik, PLC, motorer m.m.
att placeras för att inte utsätta användaren för skador.
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8.2.11. Mounting Stand
Vår kund har ett relativt lågt transportband vilket är anledningen till att vi har en
låg fot på mounting standet. Ställningen går att justera i höjdled för att anpassas
till kundens transportband.(Label-aire. 2009)
8.2.12 Varningslampa
Varningslampan är länken mellan applikatorn och användaren och sitter på
ovansidan skyddsskåpet. Varningslampan är kopplad till vision sensorn och lyser
när en produkt inte har en tagg applicerad eller har en tagg med fel placering.
Varningslampan lyser också när materialet på endrollern har fyllts upp.
8.3. CE-märkning
CE-märkning är en produktmärkning och syftar till att fungera som ett skydd för
tillverkare/köpare inom EES området. Genom att CE-märka en maskin enligt
tillämpade direktiv försäkrar man att maskinen överensstämmer med de
säkerhetskrav och hälsokrav som ställs inom EES. Det är tillverkarens ansvar att
maskinens fungerar för avsett bruk om den använts instruktionsmässigt. All
dokumentation som krävs för en CE-märkning skall finnas tillgänglig samt alla
nödvändiga skyltningar, märkningar och bruks- och underhållsanvisningar. All
dokumentation kring maskinen skall även sparas i minst 10 år. Alla maskiner som
tillverkas idag ska enligt lag vara CE-märkta.
Projektgruppen har inte haft möjligheten att utföra en CE-märkning för
applikatorn eftersom det inte hinner tillverkas någon före vår examination. Men vi
har ändå valt att konstruera applikatorn med en framtida CE-märkning i åtanke för
att förenkla framtida arbete för CE-märkning. Att börja med valde vi att placera
applikatorn i ett skyddande skåp som förutom att skydda applikatorns delar också
skyddar operatören från att komma i kontakt med rörliga delar. Där skåpet inte
skyddar operatören mot eventuell klämrisk har vi skyltat för klämrisk. Eftersom
den bakre delen av skåpet innehåller en del elektronik har vi även valt att
informera om det är med skyltning för klämrisk och elektriskspänning.
För att kunna genomföra en CE-märkning krävs det att produkten uppfyller de
krav som står maskindirektivet 2006/42/EG som trädde i kraft december 2009. Vi
föreslår att tillverkaren läser igenom denna grundligt innan denne börjar arbetet
med produkten. (Arbetsmiljöverket, 2011) Se CE-märkning i bilaga 7.
8.4. FMEA
En felanalys har gjorts på vår RFID-applikator. Då vår produkt är drivande och
består av flera komponenter som kan orsaka problem genom produktionsflödet är
en felanalys väldigt viktig. Den största orsaken till problem i driften är att
etikettbandet inte går enligt sin avsedda bana, vilket kan förekomma om
operatören inte kontrollerat applikatorn innan start. Problemet orsakar inga
personskador. Se matris för FMEA i bilaga 8. (Volvo Group. 2009)
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9. Hållbar utveckling
Vi kommer under det här kapitlet att diskutera hållbar utveckling med syn på
ekonomisk tillväxt, social rättvisa och bevarandet av naturens resurser. I den
första delen lyder en förklaring till varför vi har valt att använda en maskin istället
för en människa.
Varför ersätter vi en människa med vår produkt?
I de miljöer du finner vår RFID-applikator är det mycket som styrs per automatik
just för att effektivisera produktionen. Det är enkelt att hålla samma hastighet som
samtliga maskiner i produktionslinan och förhindrar att produktionen blir
ineffektiv. Genom att ersätta en människas arbete med en maskin ökar
produktiviteten och precisionen på etikettplaceringen blir noggrann. Om en
människa hade applicerat etiketterna hade arbetet varit ostimulerande och icke
lämpligt ergonomiskt sett. Arbetet är ostimulerande då utförandet är enformigt
och sker per repetition. Att ersätta en maskin med en människa påverkar också
ekonomin. Med en applikator sker minimala arbetsskador, appliceringen är mer
effektiv på så sätt blir också kostnaderna lägre. För att hantera vår applikator
krävs en användare som förbereder applikatorn för applicering vilket resulterar i
att kunden behöver ha färre anställda än vid manuell applicering, alternativt byta
arbetsuppgifter och på så sätt öka sin produktivitet. Vid köp av applikator krävs en
större engångssumma som sedan investeras under användandet av maskinen.
Beroende på service och hantering kan ytterligare reparationskostnader
tillkomma. Vid köp av en applikator är funktionen förbeställd och installerad och
har därefter svårt att byta funktion så enkelt som en människa hade kunnat göra.
Hållbar utveckling i samhället
Redan i början på 1700-talet uppfanns lösningar och maskiner som succesivt
började ersätta människans arbete. Den industriella revolutionen har påverkat
världen och format hur den ser ut idag. Tekniksystem har skapats samt ett
konsumtionsmönster som vi måste övervinna för att utvecklingen skall vara
hållbar under längre sikt. Då det tekniska samhället trädde fram var endast
ekonomisk tillväxt väsentlig vilket har gett konsekvenser som speglar dagens
samhälle. (Gröndahl och Svanström, 2011)
Hållbar utveckling är ett samtalsämne som ständigt tas upp i dagens
konsumtionssamhälle. Det är inte bara ekonomisk tillväxt som är väsentlig utan
miljöaspekter och socialrättvisa är också faktorer som spelar in. Bild 1.5 i boken
Hållbarutveckling (Gröndahl och Svanström, 2011) beskrivs hållbar utveckling
med tre cirklar representerar de tre faktorerna ekonomisk tillväxt, social rättvisa
och bevarande av naturresurser. De tre cirklarna förenas och skapar ett rum för
hållbar utveckling där samtliga tre faktorer påverkar. Det kan vara svårt att
hittalösningar som uppfyller kraven inom samtliga områden och då handlar det
istället om att komma fram till de lösningar som skapats av en kompromiss.
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Måste vi ha ekonomisk tillväxt? Dagens samhälle är ett konsumtionssamhälle där
ekonomisk tillväxt är krav. För att näringslivet skall fungera krävs en viss procent
effektivare produktion med färre anställda av antalet produkter som säljs är
konstant. Om företagen inte kan producera mer produkter samt effektivisera sin
produktion måste de producera nya produkter där behovet kanske inte är lika stort.
Om vi skall ha fortsatt ekonomisk tillväxt måste vi utnyttja naturens resurser
bättre och minska belastningen på naturen. Att använda elmotor istället för bränsle
gör att vi frikopplar oljan och på så sätt minskar påverkan på miljön. (Gulliksson
och Holmgren, 2011)

Hållbar utveckling är inte ett svar utan en dialog och process som kräver arbete,
kompromisser och en vilja till förändring. (citat från Robert W. Kates, 2005)

Figur 9.1. De tre cirklarna som förklarar hållbarutveckling
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10. Slutsats och diskussion
För att utveckla en applikator är tio veckor kort om tid. För att effektivisera
arbetsgången är det viktigt att specifikationer och information med stor betydelse
framkommer tidigt i arbetet. Idag finns flera applikatorer med olika funktioner
som är anpassade efter olika produkter och produktionslinor. Därför är det viktigt
att veta vad kunden vill ha samt undersöka om det finns tidigare lösningar att
modifiera om. Att ha erfarenhet inom automation är till en stor fördel då sensorer,
styrsystem och motorer är viktiga komponenter i en applikator. Det är svårt för
oerfarna konstruktörer att avgöra appliceringskapacitet, därför har det varit till en
fördel att vår handledare Klas Andersson har tidigare erfarenhet.
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11. Avslutning
11.1. Utvärdering
Under tio lärorika veckor har vi fått ta del av motgångar och medgångar. Vi
uppskattar att vi har fått vara med att arbeta direkt mot kund genom Explipro
Group AB som har väglett oss genom projektet. Det har varit en utmaning då vi
har haft begränsad erfarenhet samt att anpassa kursens mål till projektets
arbetsgång. Vi uppskattar att vi fick förtroendet av Amundi Technologies och
Explipro Group AB att hålla i presentationen för de potentiella kunderna, vilket är
en mycket god erfarenhet. Kommunikationen mellan oss och kund har inte varit
några problem dock har det varit svårt att konstruera en produkt som kunden haft
en oklar bild av vilka funktioner applikatorn skall ha samt vilka miljöer produkten
skall användas i. Under arbetets gång har kunden succesivt informerat oss om
viktig information och specifikationer som spelade stor roll i processen av
produktens utformning, som har lett till att vi har fått revidera vår produkt sent i
projektet. Vi är nöjda över vårt resultat och kunskapen inom det här området har
växt för oss båda.

11.2. Självvärdering och arbetsfördelning
Vid uppstart att arbetet hade vi lika begränsade erfarenheter av liknande
produkter, vilket gjorde att vi båda var intresserade av att få mer kunskap inom
området. Vi har haft tydliga mål och hur projektet skall utformas under arbetets
gång. Arbetets längd har anpassats efter den tid som återstår och efter vilka
problem som har stötts på under arbetets gång. Vi är nöjda över vår prestation och
vår arbetsgång och anser att vi har nått de kriterier som måste uppfyllas för ett
godkänt examensarbete.
1. Förmågan att förstå den förelagda uppgiften
Enligt vår åsikt har vi anpassat vårt uppdrag till uppgiften kring
examensarbetet. Vi har utvecklat ett koncept som kommer vara ett bevis på
att vår produkt är möjlig att tillverka och fördjupat oss i CE-märkning och
hållbarutveckling.
2. Förmåga att genomföra uppgiften
Under väl disponerade tio veckor har vi hunnit med att göra en
marknadsundersökning, presenterat ett Proof of Concept, skapat renderade
bilder till utexpo samt gjort en simulering för att påvisa vårt koncept. Då
vår produkt kommer gå under drift har vi fördjupat oss i CE-märkning
kring vår produkt. Då vår kund och uppdragsgivare är nöjda med resultatet
anser vi att vi har genomfört uppgiften med bra resultat.
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3. Tolkning och analys av resultat
Vi värderar att vi uppnått bra resultat utifrån de förutsättningar som varit.
Se mer ingående i underrubriken utvärdering.
4. Självständighet
Eftersom vi vidareutvecklar en befintlig produkt har vi haft möjlighet att
hitta information från tidigare projekt och kunnat lösa större problem som
vi har stött på. Därför har vi kunnat arbeta självständigt vilket också var ett
av kraven när vi startade projektet då vår uppdragsgivare är placerad på
annan ort.
5. Ambition och intresse
Explipro Group AB är ett företag som vi båda har fattade intresse för innan
projektet startade, därför har ambitionen och intresset varit stort i projektet.
Vi har fått möjligheten att arbeta direkt mot kund vilket höjer intresset
ytterligare. Vi har hunnit med mer än vad Explipro Group AB hade
förväntat sig till presentationen vilket tyder på stor ambition.
6. Vetenskapligt skriven rapport/presentation inklusive referenser
Rapporten uppfyller kraven för en vetenskapligrapport.
7. Muntlig Presentation
Den muntliga presentationen var väl genomförd med bra underlag.
8. Opposition
Gruppen vi har opponerat tog till sig våra kommentarer och det stärkte
deras rapport. Frågorna vi ställde till gruppen vi skulle opponera omfattade
arbetets olika delar.
9. Monter på UTEXPO
Vi är nöjda över vår monter och det budskap som vi framförde. Att
Explipro Group AB besökte oss under UTEXPO uppskattades.
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Bilaga 1. Ganttschema

Bilaga 2.a. Intervju Falkenbergs Lax rökeri
Intervju med Henrik Pettersson på Falkenbergs Lax rökeri
Datum: 28/3- 14
•

Hur byter ni etikettrulle? Stannar produktionen?
Etiketterna byts manuellt och produktionen stannar. Vi har inte så stor produktion så
det gör inte så mycket.

•

Hur många gånger byter ni etikettrulle per dag?
Eftersom vi inte kör så stora omgångar åt gången så kan det variera.

•

Hur snabbt applicerar er Applikator?
Applikatorn har kapacitet att applicera 100st/min = 1,6st/sek.

•

Hur är den CE-märkt?
Klistermärken som utmärker elektricitet. För att undvika klämrisk skyddar en pendel
”stämpeln” och kan därför inte applicera på icke given signal.

•

Kan den applicera olika typer av produkter?
Ja. Via programmet Orderflex programmerar vi vilka inputs som skall styras från
PLC.

•

Finns det några nackdelar som kan förbättras?
• Vår applikator klarar inte alla storlekar på etiketterna p.g.a. pendeln som
skickar etiketter från rullen till ”stämpeln”.
• Pendeln i mitten skulle varit en bred istället för två små. Applikatorn har nu
två pendlare för att hålla etiketten på plats för att den inte skall vridas.
• Paketen fastnar i slussarna för att dem är för tunna och åker under slussen.

•

Övriga notiser
• För att inte maskinen skall påverkas av damm etc, städas maskinen varje dag
och det finns även spolar med tyckluft som håller sensorerna torra från fukten.
• Applikatorn måste tåla fukt vilket är en policy inom livsmedel.
• En sensor används vid skrivaren som känner av när etiketterna är slut- lampa
tänds.
• Programmerar längden på etiketterna så den ser till att etiketten har rätt
placering innan den appliceras.

Bilaga 2.b. Intervju Östras Bageri

Intervju med Björn Lundgren på Östras Bageri
Datum: 27/3- 14
•

Hur byter ni etikettrulle? Stannar produktionen?
Vi byter etikettrulle manuellt under tiden som produkternas bana bytts över till
reservbanan där vi har en lika dan station. Rerservbanan kan endast köra i tio
minuter.

•

Hur många gånger byter ni etikettrulle per dag?
Vi byter rulle ca 1 gång/h då vi har en stor rulle. Liten rulle får vi byta 9 gånger/h.

•

Hur snabbt applicerar er Applikator?
Applikatorn applicerar 1,2 st/sek men har en kapacitet att applicera 2 st/sek.

•

Hur är den CE-märkt?
Skyddande plexiglas och stickers för klämrisk.

•

Kan den applicera olika typer av produkter?
Ja. Vilken typ av produkt som skall appliceras ställs in via en PLC.

•

Finns det några nackdelar som kan förbättras?
• Optimera vikten
• Smidigare att byta etikettrulle
• Kort bana för etiketterna – Ju kortare desto bättre
• Något som skyddar mot damm då maskinen kan skadas.

•

Övriga noteringar
• Spänner fast änden av rullen i hållaren på ett smidigt sätt
• Magnet som håller etikettrullarna på plats
• Använder sig av pulsgivare som mäter rörelser och hastigheter

Bilaga 3. Kravspecifikation

Bilaga 4. Livsperiod

Bilaga 5. Övriga förslag av det tre främsta produktförslagen i alla
stationer

Station 1.
Förslag 4 är inspirerad av Falkenbergs Lax Rökeris etikettmaskin. Med hjälp av guider kommer
produkten alltid i rätt position. För att inte mindre produkter skall åka under guiderna kommer en
gummilist fästas längst ner på guiderna. Ovan beskrivs två alternativ att förflytta guiderna som
sedan styrs per automatik genom en PLC. Produkten identifieras på bredden.
Förslag 1 identifierar produkten på vikten.

Station 3. Förslag 2.

Scanna innan
applicering.

Station 2.

Station 3.

Applicering sker underifrån.
Etikettrullar och elskåp placeras
under transportbandet för att ta vara
på plats. Produkten fångar upp
etiketten och trycks till av produktens
egenvikt.

Skillnaden mellan förslag 3 och det vinnande förslaget är
att avläsningen monteras på transportbandet istället för på
applikatorn.
Förslag 2 effektiviserar avläsning av etiketter då den sker
innan applicering och möjliggör att defekta etiketter kan
plockas bort innan applicering. Det ökar antalet
applicerade godkända taggar.

Bilaga 6. Konceptutvärdering

Bilaga 7. CE-märkning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner
Beslutade den 17 juni 2008.
(Ändringar införda t.o.m. 28 juni 2011)

Grundläggande hälso- och säkerhetskrav
1.1 Allmänt
1.1.1 Definitioner

Den här bilagan avses med
a) riskkälla: en potentiell källa till skada eller ohälsa,
b) riskområde: varje område inom eller omkring en maskin där en persons hälsa eller säkerhet
kan utsättas för risk,
c) utsatt person: en person som helt eller delvis befinner sig inom ett riskområde,
d) operatör: den eller de personer som installerar, använder, ställer in, -underhåller, rengör,
reparerar eller
förflyttar en maskin,
e) risk: kombinationen av hur sannolik och hur allvarlig en skada eller ohälsa som kan uppstå
vid en risksituation är,
f) skydd: del av maskinen som särskilt används för att ge skydd genom ett fysiskt hinder,
g) skyddsanordning: annan anordning än ett skydd som antingen ensam -eller i förening med
ett skydd minskar risken,
h) avsedd användning: användning av en maskin i enlighet med informationen i
bruksanvisningen,
i) rimligen förutsebar felaktig användning: användning av en maskin på ett i
bruksanvisningen icke avsett sätt men som kan följa av lätt förutsebart mänskligt beteende.
1.1.2 Principer för integration av säkerheten
Vi har genom att konstruera applikatorn i ett skåp förebyggt de flesta risker. Skåpet omsluter
alla rörliga delar utom peelern, som är harmlös för operatören. Möjlig klämrisk vid intag
åtgärdas med varnings skylt.
1.1.5 Konstruktion av en maskin i syfte att underlätta hanteringen
Maskinen skall vara monterad på medföljande stativ vid användning. Stativet är försett med
låsningsbara hjul för att förhindra förflyttning under användning.
1.1.6 Ergonomi
Möjligheten att höja eller sänka applikatorn på dess stativ gör det möjligt för operatören att
ställa in önskad arbetshöjd vid förberedning av applikatorn.
1.2 Styrsystem
1.2.1 Ett styrsystems säkerhet och tillförlitlighet

Maskinen styrs genom ett befintligt PLC-baserat styrsystem som har gått igenom en CEcertifiering.
1.2.3 Start
Där finns endast ett manöverdon för start för att förhindra att operatörerna utsätter varandra
för fara.
1.2.4 Stopp
1.2.4.1 Normalt stopp
Maskinen är försedd med ett manöverdon för stopp, den bryter kraftförsörjningen till alla
drivorgan i applikatorn.
1.2.4.2 Stopp under driften
Vid stopp under drift kommer motorn under tre sekunder att stanna och dörrar till skåp är ej
möjliga att öppna förrän motorn står stilla.
1.2.4.3 Nödstopp
På applikatorn finns ett manöverdon för nödstopp installerat.
1.3 Skydd mot mekaniska riskkällor
1.3.1 Risk för förlust av stabilitet
Se punkt 1.1.5.
1.3.7 Risker i samband med rörliga delar
Alla applikatorns rörliga delar är omslutna av skåpet för att undvika personskador.
1.4 Krav på egenskaper hos skydd och skyddsanordningar
1.4.1 Allmänna krav
Skåpet som fungerar som applikatorns skydd är konstruerat så det är robust, sitter stadigt, ger
inte upphov till någon riskkälla, kan ej kringgås, begränsar överblicken av
produktionsprocessen något. Skåpets dörrar möjliggör att nödvändiga arbeten för underhåll
kan utföras utan att skyddet avlägsnas.
1.4.2 Speciella krav för skydd
1.4.2.1 Fasta skydd
Skyddet i form av skåpet är fäst så det inte kan avlägsnas utan verktyg.

1.4.2.2 Förreglande öppningsbara skydd
Skyddet är kvar på applikatorn även om dörrarna är öppna. Förreglingsanordningen är
konstruerad så applikatorn inte kan starta till dess att dörrarna är stängda samt ger ett
stoppkommando när skyddet inte är stängt.
1.4.3 Speciella krav för skyddsanordningar
Funktionen som beskrivs i 1.4.2.2 uppfyller det.
1.5 Risker på grund av andra riskkällor
1.5.1 Elektrisk matning
Eftersom applikatorn drivs av elektricitet kommer det att finnas en säkring i form av
dvärgbrytare.
1.6 Underhåll
1.6.1 Underhåll av maskiner
Det är möjligt att göra justeringar, underhålla, reparera, rengöra och utföra service när
applikatorn inte är i drift. Utförandet kan ske utan att vara placerad i ett riskområde.
1.7 Information
1.7.1 Information och varningar på maskinen
Varningsskylt för klämrisk samt symbol för elektronik i bakre skåpet.
1.7.1.1 Information och informationsanordningar
Information hur etikettbandet skall dras genom banan finns beskriven på maskinen genom
förklarande bild.

Bilaga 8. FMEA
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1st RATING

Recommended action

1

Kontrollera innan start

Operatör

Responsible

Operatör

Konstruktör

Leverantör

Konstruktör

Kontrollera innan start

Operatör

Operatör

Operatör

Kontrollera innan start

Kontrollera innan start

Kontrollera innan start

Kontrollera innan start

Planned action

Operatör

CHARACTERISTICS OF FAILURE

Date Performed

PART

Etikettbana

1 (5)

42 Reperation eller byte av
gränsbrytare
30 Kontroll av
styrkomponenter som
label sensor och plc
21 Reperation eller byte av
lampa.
100 Räta ut eller montera om
etikettband

8 Kontakta ansvarig

12 Ommontering

Kontrollera innan start

Operatör

RPN

12 Ommontering

Kontrollera innan start

Operatör, konstruktör

Pd

1

50 Hanteras på service

Kontrollera innan start

4

5

16 Reparera eller ersätt

S

4

4

64 Omjustera

3

Testing - Simulation

5

8

Operatör

Undesirable customer effects
Effects of failure on syst. / part /
operation

3

2

2

Causes of failure

2

2

Failure mode

Operatör

2

4

Inmatning

Operatör

4

Function / Part / Operation

Operatör

2

Urspårning av
etikettband
Urspårning av
etikettband
Felaktig avläsning

Operatör

16 Ersätt fjäder, dra åt
skruvar
70 Ersätt fjäder.

Operatör

Label sensor

Operatör

7

28 Service av motor, extra
kylning
7 Stäng dörrar

Felaktig montering av
etikettband
Felaktig montering av
etikettband
Defekt sensor, smuts på
optik
Defekta kullager,

Felaktig eller ingen matning
av etiketter
Felaktig eller ingen matning
av etiketter
Felaktig eller ingen matning
av etiketter
Ökade spänningar i
etikettband
Lösa etiketter

2

Ingen rotation
Felaktig justering

5

1

Cylindrar

Defekta fjädrar, lösa skruvar Sämre etikettapplicering

7

Inget tryck

2

1

Ingen flexibilitet

2

Soft-rulle

Operatör

7

Peeler

Operatör

Fjäder lossnat

Operatör

Ingen fjädring

Ökade spänningar i
etikettband
Ingen drift

Fjädrande armar

Går ej att starta

Överhettning, överström

Operatör

Öppen

72 Ersätt bandet med nytt

Ingen drift

3

Drift ej möjlig

6

Motor

4

2

Skåpsdörr

Operatör

1

Går sönder

4

7

Etikettband

Operatör

3

Går ej att justera

2

3

Mounting stand

Operatör

2

Reagerar inte

5

Gränsbrytare

Operatör

7

Felaktig position av
etikett, ingen etikett

3

Applicering

1

Reagerar inte

Operatör

Varningslampa

5

Felaktig montering av
Ingen applicering
etikettband, kontakt med
vasst föremål
Fäste är snett
Går ej att justera önskad
höjd
Defekt
Inget stop av drift vid fylld
endrulle
Felaktig matning, saknad
Felaktig position av etikett,
av etikett på band, vriden
ingen etikett
produkt.
Defekt
Meddelar ej användare om
fel
Trassel av etikettband i box Ingen matning av etiketter,
brott på etikettband

5

Inmatning fungerar ej

4

Box

Operatör

Po

Main Function / Operation
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
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