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Förord 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på kandidatnivå som utfördes våren 2015 vid 
Högskolan i Halmstad. Examensarbetet är utfört i sammarbete med Halmstad gummifabrik 
AB och vi hoppas alla intressenter är nöjda och att vårt projekt bidragit till en förbättring av 
produktionen på HGF’s fabrik. 

Vi vill tacka alla berörda på HGF AB för en positiv inställning samt ett stort engagemang i 
vårt examensarbete. Vi vill även rikta ett speciellt tack till vår externa handledare Karl 
Ivanovic på HGF AB samt Peter Källen och Jon Stibe för deras expertis och medverkan. 
Dessutom vill vi tacka vår handledare Håkan Pettersson på Högskolan i Halmstad för sitt 
engagemang och sin vilja att dela med sig av sin kunskap inom konstruktionsutveckling. 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete beskriver framtagningen av en konstruktion. Arbetet har utförts i 
sammabete med Halmstad gummifabrik. Rensningen av en av deras produkter sker för hand 
och är långsam, kostsam och bidrar till dålig ergonomi. HGF önskar en mer automiserad 
lösning för att göra denna process mer egonomisk samt för att göra produkten mer lönsam. 
 

Projektet innehåller informationsbelysning, studier, kriterieuppställning, förslagsskissar, 
modellförslag, komponentval, kriterieviktningar, CAD-modellering och mycket därtill. 
Den metodik som används som grund i projektet är Fredy Olssons princip och 
primärkonstruktion. En hel del relevant teori finns att tillgå i rapporten och avslutningsvis 
diskuterar författarna och drar slutsatser kring projektet. 

 

 

 

 

 

Abstract 
This thesis describes the development of a design construction. The thesis has been done in 
collaboration with Halmstad Gummifabrik. Cleansing of one of their products is done 
manually. This is a slow and costly process which also contribute to poor ergonomics. HGF 
wish for a mechanical solution to make this process more ergonomic and to make the product 
more profitable.  

The project provides background information, studies, criteria, proposal sketches, model 
proposals, component, criteria’s, CAD modeling and much more besides. The methodology 
used as the basis of the project is Fredy Olsson principle and primary structure. A lot of 
relevant theory is given in the report and in conclusion the authors discuss and draw 
conclusions about the project. 
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Terminologi 

Följande terminologi har tagits fram i syfte att förklara vanligt förekommande ord och 
förkortningar i examensarbetet.  

HGF - Företaget Halmstad Gummifabrik AB, Halmstad. 

Företaget - Företaget Halmstad Gummifabrik AB, Halmstad. 

Operatör - Operatörspersonal som arbetar vid aktuell sektion på företaget. 

Wedge - Den detalj som skall bearbetas, Bild finns under bilaga 1. 

Dyna - Den platta som är bearbetad för fixering av detaljerna. 

Författarna - Författarna av detta examensarbete  

QFD - Quality Function Deployment 

FEM - Finita Element Metoden  

DFA - Design For Assembly  

DFX – Design for exellence 

Catia V5 - Det CAD-verktyg som används under projektets gång. 
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1. Introduktion 
I det första kapitlet kommer bakgrunden för projektet redogöras. Med innehåll av en kortare 
företagspresentation, projektets syfte och mål, avgränsningar som har gjorts i projektet samt 
en problemdefinition. 
 

1.1.1 Bakgrund 
Halmstad gummifabrik har under en längre tid skött rensningen av en viss detalj i 
produktionen manuellt. Detta är ett tidsödslande moment och kräver en uppdatering av den 
manuella metod där operatören rensar för hand med kniv. En automatisk och tidsbesparande 
lösning på problemet önskas och med hjälp av erhållna kunskaper inom konstruktionsteknik, 
produktutveckling och produktionsteknik anser författarna i detta projekt att det finns goda 
möjligheter till en lösning på problemet 
 

1.1.2 Företagspresentation 
HGF startade 1948 och står för Halmstad Gummi Fabrik. HGF tillverkar och säljer olika 
produkter i gummi. HGF har sitt huvudkontor i Halmstad beläget mellan Göteborg och 
Malmö på den svenska västkusten. I Lettland har de även en kompletterande produktionsenhet 
som huvudsakligen tillverkar produkter mot fordonsindustrin. 

HGF riktar in sig mot 7 olika sju affärsområden och dessa är Automotive, Energy, Industrial 
products, Marine, Mining & construction, Sealing solutions och Sports. Några utav de större 
kunder som HGF har är Scania, Sandvik, Roxtec och Volvo.   

HGF har en vision om att ”vara ett gummiföretag i världsklass”. Och började 2006 införandet 
av HPS vilket står för HGF’s produktionssystem, detta är till stor del baserat på ”lean 
principer” som har sitt ursprung i Toyotas produktionssystem och beskrivs som en 
filosofi/tankesätt att minimera slöseri. 

  

1.2 Syfte och mål 
Detta projekt kommer föras i sammarbete med HGF som har ett problem i deras produktion 
där ett delmoment vid tillverkningen av deras gummiwedgar tar för lång tid att utföra. Detta 
är den s.k. rensningen av det överflödiga ”skägget” som hamnar på sidan av wedgarna. Idag 
utförs detta för hand av operatör som rensar wedgarna med kniv. Förutom att detta anses ta 
för lång tid så är det en slitsam process för operatören.  
 
HGF har som mål att kunna köra alla de fyra pressarna som finns att tillgå för dessa wedgar, 
varje press kan tillverka 6 stycken wedgar per cykel men som det ser ut nu körs ofta bara tre 
pressar eller 4 wedgar per cykel. De vill kunna hinna med att rensa och paketera på två 
stycken operatörer under fulltakt. I dagsläget hinner man inte köra pressarna på full takt då det 
rensande momentet tar för lång tid. Det är här bakgrunden till projektet ligger då HGF vill ha 
hjälp med att komma fram till en automatisk och tidsbesparande lösning på problemet. 
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1.3 Problemdefinition 
Rensningen av det överflödiga skägget får ha en tolerans på 0.5mm, dvs. att de måste rensas 
med noggrannhet. Ett annat problem som snabbt dyker upp för en mer automatisk lösning är 
att wedgarna har en hög temperatur när de lämnar pressen och löper risk för att krympa på 
grund av temperaturnedgången de utsätts för. Därför kommer en studie utföras där wedgarna 
kommer att mätas upp för att se hur mycket de krymper, hur lång tid det tar för dem att 
krympa och på så vis komma fram till vilka mått som kommer att gälla för detaljen vid 
rensning. Detta kommer också sätta ett tidsintervall för när rensningen kan ske efter att 
detaljerna lämnat pressen. Detta kan ses i bilaga 2 för ”fältstudie”. 

 

1.4 Avgränsningar 
Avgränsningar har gjorts i syfte att fokusera examensarbetet till en viss konstruktion. 
Anledningen till detta är att projektet inte ska bli allt för omfattande och att ett bra resultat 
skall kunna uppnås utan rörliga delar. De avgränsningarna som gjordes är följande: 
 
Utöver det skägg på wedgarnas sidor finns på undersidan 4st ”gummipluppar”. Dessa rensas 
för hand men tar inte speciellt lång tid i sig. Det finns med andra ord inte allt för mycket tid 
att spara in på att rensa dessa automatiskt och det kräver en mer avancerad konstruktion vilket 
inte är ekonomiskt försvarbart. 
 
Slutlig CE-märkning av konstruktionen kommer inte att slutföras. Detta på grund av 
ommfattningen och den tidsåtgång som kommer bli allt för stor. 
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2. Metod 
I examensarbetets andra kapitel kommer den metodik som projektet bygger på att beskrivas. 
Kapitlet kommer att inledas med beskrivning av de metoder som utgör grunden till den 
metodik som utarbetats av författarna. I slutet av kapitlet beskrivs hur datainsamlingen för 
projektet kommer att ske. 
 

2.1 Metoddiskussion 
Examenarbetet bygger till störst del på metodiken som är framarbetat från Pincipkonstruktion 
(Olsson 1995) och Primärkosntruktion (Olsson 1995). Det har även studerats annan metodik i 
form av The Mechanical Design Process av David G. Ullman. Denna metodik är något mer 
inriktad mot produktens design och just där ses ingen direkt koppling då projektet handlar mer 
om en specifik konstruktionlösning för enbart HGF och inte någon produkt som skall slå på 
marknaden. Dock anses vissa delar vara relevanta för projektet. 
 

2.1.2 Principkonstruktion (Olsson 1995) 
Olsson beskriver en metodik som är uppdelat i två steg, princip och primärkonstruktion. Det 
första steget är då principkonstruktion och inleds med problemdefinition, 
produktundersökning, framtagning av produktförslag, kriterieuppställning, kriterieviktningar, 
utvärdering av förslagen och till sist så presenteras den slutgiltiga lösningen.  
Principkonstruktionen leder fram till ett principiellt produktförslag som sedan kommer att 
vidareutvecklas i nästa steg. 
 

2.1.3 Primärkonstruktion (Olsson 1995) 
Steg två som beskrivs av Olsson består av fortsatt utvecklingsarbete från principmodellen i 
steg 1. Här syftar mans om sagt till att vidareutveckla förslaget och detta genom att utföra 
detaljkonstruktion, komponentval, produktsammanställning samt en prototypframtagning som 
sista steg. 

 

2.1.4 The mechanical design process 
Konstruktionsmetodiken som beskrivs i boken ”The Mechanical Design Process”, (Ullman 
2010) bygger på sex faser. Principen bygger på att först försäkra sig om att det finns underlag 
för produkten som ska tas fram och därefter tas en projektplanering fram. Efter att dessa 
grunder är lagda följer man upp med produktdefinition, konceptgenerering, produktutveckling 
samt konstruktion och till sist produktsupport. Metodiken är modern och innehåller många 
verktyg och mallar för att underlätta konstruktionsarbetet. Ser även stora likheter med Fredy 
Olsson’s princip och primärkonstruktionsmetodik. 
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2.1.5 Generell arbetsgång 
Som sagt finns en del likheter mellan metoderna och det som skiljer dem åt är vilka verktyg 
som rekommenderas i de olika processtegen. Det första steget är att identifiera ett problem, 
vilket är en del av de både metodikerna. I början av konstruktionsprojekt börjar det ofta med 
att finns en efterfrågan av lösning på ett problem. I detta skede identifieras och definieras 
även problemet och en grund byggs upp för ett projekt.  

 
Nästa steg i Olssons metodik är undersökning kring liknande problem medan Ullman ser mer 
åt produktens definition där vilka funktioner och egenskaper som ska finnas framställs. 
Därefter ser vi återigen en likhet i steget för det som Olsson namngett till 
principskiss/framtagning av produktförslag och Ullmans variant ”konceptgenerering”. 
De båda metodikerna skiljer sig mestadels i de verktyg som används och i detta projekt är det 
främst Olssons metoder och verktyg som kommer att appliceras. 

De olika framarbetade principförslagen eller konceptgenereringarna kommer sedan att viktas 
mot diverse krav och önskemål från företagets sida. Kraven i sig får även en viktning till hur 
viktiga de är sett mot övriga krav. Efter kriterieviktningen används även ett annat verktyg i 
form av materialmatris, där det bäst anpassade materialet för syftet sållas ut. I slutskedet har 
man en slutgiltig lösning som det kommer att arbetas vidare på i det som Olsson namngett 
primärkonstruktion med diverse komponentval, detaljkonstruktion och prototypframtagning. 

  

2.2 Metodologi  
Prokektets metod kommer att vara noga anpassat för just detta projekt men följer de riktlinjer 
som tidigare beskrivits (Olsson och Ullman). För att visa de delprocesser som projektet 
byggts fram på visas nedan ett enklare flödesschema. 

 

 
Figur 2.1. Flödesschema arbetsmetod  

För att få en bättre förståelse för respektive delprocess finns en beskrivning av vardera 
process nedan. 
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2.2.1 Problembeskrivning 
Detta är ett av de första stegen under projektets gång där problemet som till en början 
definierats av företaget sedan identifieras av författarna som även ger ett mer noggrant 
formulerande av problemet. 
 

2.2.2 Kriterieuppställning 
Den andra delprocessen under projektet består av en kriterieuppställning, där företaget och 
författarna gemensamt tagit fram en lista över de krav och önskemål som finns för 
konstruktionen. Här behövs en viktning för vilka krav som är viktigast för konstruktionen. 
Olssons verktyg Parvis jämförelse kommer här väl till hands då det är en enkel och utmärkt 
metod för viktning av krav. Kriterieviktningen finns under bilaga 3. 

 

2.2.3 Produktförslag 
Framtagning av produktförslag sker genom att arbeta fram flera olika förslag. Det finns här ett 
par viktiga steg att följa enligt Olsson, produktens uppbyggnadssätt och produktens 
utformning. Med uppbyggnadssätt avses delars antal, arrangemang och placering för 
produkten. Till varje principiellt verkningssätt kan flera olika uppbyggnadssätt tänkas 
fungera. Själva utformningen avser dimensionering, proportionering, formgivning och 
färgsättning. Med dessa steg i åtanke skissas ett flertal produktförslag upp för att senare kunna 
vidareutvecklas, viktas mot krav etc. och bidra till ett slutgiltigt produktförslag. 
 

2.2.4 Konstruktion 
Efter att den slutgiltiga lösningen för problemet tagits fram följs det upp av stegen 
detaljkonstruktion och komponentval enligt Olssons primärkonstruktion. Här konstrueras det 
mer specifikt på detaljnivå och leder sedan vidare till de slutliga komponentvalen. 

 

2.2.5 Kostnadskalkyl 
För att kunna komma vidare till den slutgiltiga fasen av prototypframtagning krävs självfallet 
att en kostnadskalkyl utförs för att se om det går att håll den budget som tilldelats projektet. 
Det tas fram aktuella priser för samtliga komponenter och sedan sammanställs dessa i en 
kostnadskalkyl. 
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2.2.6 Prototypframtagning 
Efter att det slutgiltiga produktutkastet är framtaget och har fått ett ekonomiskt godkännande 
återstår en prototypframtagning. Denna kommer ej att göras i full skalla utan istället 
avgränsas då den enbart skall säkerställa produktens funktion och kunna demonstreras för 
samtliga intressenter. 

 

2.3 Förberedelser och insamling av data 
2.3.1 Kvalitativ metod 
 
Kvalitativa intervjuer 
Kvalitativa intervjuer kan ofta liknas vid vad man kallar vardagliga samtal. Man har vissa 
ramar man följer under intervjun men låter diskussionen leva fritt (Holme & Solvang 1991). 
Det finns en del andra typer av intervjuer som använda vid liknande fall, dessa kan vara 
strukturerade eller ostrukturerade (Kvalitativ Metod, 2014). Här träder ofta forskaren in som 
diskussionsledare. En av de stora fördelarna med den typ av intervju som liknar ett vardagligt 
samtal är att möjligheten till individuella åsikter utöver de förberedda frågorna ofta dyker upp. 

 
Det finns en viss tendens till att informationen som ges via dessa intervjuer kan vara svår att 
tolka och överföras till konkret data. På grund av resursskäl anser Holme & Solvang att denna 
typ av intervju lämpar sig bäst för ett lågt antal respondenter. 

 

Observationer 
Ett vanligt och bland de vanligaste formerna för insamling av data sker genom observationer. 
En observation kan ske på olika sätt. Ett besök vid t.ex. det aktuella företaget där forskaren får 
se problemet exempelvis direkt i produktion eller tillverkningsfas. En observation kan även 
göras genom att läsa befintliga rapporter/data kring problemet. Observationer kan utföras 
både öppet och dolt, detta syftar till om deltagandet skall avslöjas för gruppen eller inte.  

 

Källanalys 
Då man samlar in data från skriftligt nedtecknat material är det viktigt att det utförs en 
källanalys. För att säkerställa sig om källans ursprung och äkthet är här oerhört viktigt, därför 
bör man i de fall där det är möjligt använda sig av ett flertal oberoende källor (Holme & 
Solvang 1991). Den typ av data som är skriftligt nedtecknad beskrivs som termen sekundär 
data. 
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2.3.2 Kvalitativ metod 
Kvantitativ undersökning 
En kvantitativ undersökning skiljer sig en del mot kvalitativa intervjuer. Istället för att se 
intervjun som ett vardagligt samtal används ofta formulär eller förutbestämda frågor vid 
intervjun. 

För att säkerställa att undersökningen blir så noggrann och träffsäker som möjligt pratas det 
mycket om giltighet och pålitlighet. Pålitligheten för undersökningen kallas för reliabilitet och 
avgörs av forskarens noggrannhet och hur mätningarna utförs. Giltigheten för undersökningen 
kallas validitet och avgörs med avseende på hur väl den operationaliserade variabeln 
sammanfaller med den teoretiska variabeln (Holme & Solvang 1991). 

 

Analys och tolkning av information 
Den information man fått ur undersökningen är viktig att bryta ned för analysering och 
tolkning, detta för att hitta vissa mönster och tendenser.  
 

2.3.3 Vald metod 
 
Under detta examensarbete kommer författarna främst rikta in sig på kvalitativa metoden för 
insamling av data. Detta då metoden anses vara mest effektiv och det finns fina möjligheter 
till att öppet diskutera med handledare och diverse experter på företaget. 

 
Lista för insamling av data 
 

• Observationer direkt i produktion. 
• Öppna och fria diskussioner med handledare och övrig personal på företaget. 
• Experimentella studier. 
• Sekundär data 

För att säkerställa att all information ska kunna analyseras och tolkas rätt kommer den 
kvantitativa metoden användas i kombination med den kvalitativa metoden. För att 
insamlingen av datan skall ha en så hög reliabilitet som möjligt kommer detta ske med stor 
noggrannhet. För att upprätthålla datainsamlingens validitet kommer författarna se till att den 
teoretiskt definierade variabeln samt den operationaliserade variabeln kommer att 
överensstämma i så hög utsträckning som möjligt. 
I sin tur innebär detta att författarna kontinuerligt kommer att kontrolla giltigheten av den 
insamlande datan.  
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3. Teoretisk referensram 
I det tredje kapitlet teoretisk referensram kommer den teori som ligger till grund för 
examensarbetet att beskrivas. De teorier bestående av verktyg, filosofier och dylikt som i detta 
kapitel kommer att beskrivas grundar sig på vetenskapliga artiklar, kurslitteratur och annan 
relevant litteratur. 

3.1 DFA 
På vissa komponenter kommer metoden design for assembly (DFA) att implementeras. 
Metoden syftar till att konstruera för snabb och enkel montering och på så vis minska 
monterings/demonterings-tiden, då tid är pengar. 

(DFA) underlättar för servicearbeten samt för förebyggande underhåll vilken ökar livslängden 
och minskar antalet reparationer. Att gå från konstruktion till produktion går båda snabbare 
och enklare om man implementerar DFA tidigt i konstruktionsarbetet (Zulki Khan (2008), 
Assembly Automation, Vol. 28).  
De positiva effekter som DFA bringar är många, t.ex. kortare tid på lager, ett snabbare 
materialflöde och snabbare produktionsflöde(Boothroyd 1988).  

För att minska monteringstiden på en produkt måste produkten analyseras ifrån de 2 steg som 
DFA metoden är uppdelad i. I det första steget så analyseras hur många av produktens 
komponenter som är överflödiga och kan plockas bort, samt vilka komponenter som kan byta 
ut mot någonting bättre.  

Den andra delen går ut på att underlätta montering, ett exempel på detta är att använda sig av 
gängade hål istället för att använda vanliga hål. Det första steget är det viktigaste och det 
svåraste. För att underlätta första delen finns tre frågor man kan ställa kring varje detalj. 
Frågorna är till för att hjälpa konstruktören bestämma om detaljen måste användas och hur 
den då skall konstrueras. 

De tre frågorna man enligt (Boothroyd 1988) bör ställa sig är: 

• När produkten används, är detaljen rörlig? 
• Måste denna detalj bestå av ett annat material än de andra delarna? 
• Måste detaljen separeras från de andra delarna för att den ska kunna monteras eller för att 

produkten ska ha sin ursprungliga funktion?  

Den andra delen syftar till delarnas monteringsbarhet skall förbättras. I detta steg analyseras 
varje detalj med syftet att göra den så enkel som möjligt att montera. Det kan t.ex. vara att 
konstruera detaljen så den får symmetri vilket leder till att den inte kan monteras felvänd. Det 
kan också handla om att konstruera hjälpmedel som skåror, fasningar, stag osv  som hjälper 
montören att placera detaljen på rätt plats (Gerard 1997) Konstruktören bör även välja 
maskinelement så att montören endast behöver några få verktyg osv.  

Design for assembly (DFA) ingår i ett generellt begrepp kallat design for x. X:et står för olika 
områden t.ex. manufacturing (DFM), quality (DFQ), cost (DFC) eller testability (DFT). DFX 
utökas med tiden på olika områden t.ex. design for enviroment(DFE). 
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3.2 Maskindirektivet 
Maskindirektivet anger vilka grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för alla 
maskiner som släpps ut på marknaden inom EU. 

1989 infördes det första maskindirektivet av EU och hade till uppgift att uppnå ett starkt 
skydd för hälsa och säkerhet samt att möjliggöra fri handel av maskiner inom EU. 
Maskindirektivet 2006/42/EG (Svensk beteckning: ASF 2008:3) trädde i kraft den 29 
december 2009 och ersatte därmed maskindirektivet 98/37/EG.  

 

För att uppfylla maskindirektivets krav använder man sig av harmoniserade standarder. Då en 
standard är harmoniserad mot maskindirektivet innebär det att den är framtagen utifrån 
direktivets krav. Därför förutsätts det att direktivets krav uppfylls när man följer en 
harmoniserad standard. De standarder som harmoniseras mot maskindirektivet listas i EU:s 
officiella tidning Official Journal (Swedish Standards Institute). 

 

3.3 Tillverkningsmetoder 

3.3.1 Stansning 
För att göra små hål i tunna material används en metod som kallas stansning. Materialen man 
stansar i är cirka 0,1 mm till 8 mm tjocka. Stansens verktyg med geometri efter önskad form 
trycks direkt igenom materialet som har ett mothållande tryck från en dyna. Stansen och 
dynan har slipade kanter med motsvarande kontur som det stansade föremålet skall få. Denna 
metod ser även till att inget brott kan uppkomma kring snittytan. Man kan stansa i ett flertal 
olika material som t.ex. plåt, plast, papper, papp och läder. Dynspelet är viktigt vid stansning i 
hårda metaller (Karlebo handbok, 2000). 

Stansning ingår i de s.k. klippande bearbetningsmetoderna. Dessa delas in i två huvudgrupper: 
klippning och stansning. 

3.3.2 Laserbearbetning 
En laser sänder ut fotoner i en rak ljusstråle till skillnad från en vanlig ljuskälla sänder ut 
fotoner åt all riktningar i olika våglängder. När en laser koncentreras blir den mycket starkare 
och då kan lasern skära igenom material. Ju mer koncentrerad en laser är ju bättre kan den 
skära genom hårde material som t.ex. stål. Laserljus kan finnas som infrarött, ultraviolett och 
röntgenstrålning. Röd laser är billigast att tillverka och används därför ofta.  

Vid Laserbearbetning fokuseras laserljus på en yta så att den höga energiintensiteten kan 
användas till att bearbeta materialet. Laserbearbetning används inom verkstadsindustrin för att 
skära t.ex. tjocka stålplåtar till olika konturer.  Laser med fördel ersätta gasskärning och ger 
ett finare snitt och en mindre värmepåverkad zon runt snittet. Laser kan skära andra annars 
svårbearbetade material som keramer, det kan användas till ythärdning vilket motortillverkare 
ofta utnyttjar till motorns cylinderlopp. Laser kan även användas till svetsning vilket börjar bli 
vanligare. 
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3.4 Hållfasthetslära 
Hållfasthetslära är ett viktigt verktyg för en konstruktör. Förmågan att kunna förstå och 
förutspå hur en konstruktion beter sig av olika krafter och spänningar som uppstår i 
konstruktionen gör skillnaden mellan ett lyckat projekt och haveri.  För höga spänningar kan 
skapa ett brott antingen genast eller efter en tid.  
Den vanligaste formeln som förekommer i materiallära är definitionen av normalspänning. 
(Tore Dahlberg 2001)  

𝜎𝜎 =  
𝑁𝑁
𝐴𝐴

                                                         

Då N är kraft i Newton och A är area, formeln beskriver storleken på kraft per areaenhet. 
En viktig hållfasthetsberäkning för detta projekt är utmattning. Utmattning beskriver 
sambandet mellan försämring av hållfastheten och upprepade mekaniska spänningar. 
Ett utmattningsbrott sker i regel under 3 steg. I det första steget uppstår den initiala sprickan, i 
det andra steget växer sprickan och i det tredje steget uppstår ett plötsligt brott.  
Denna typ av utmattningsbrott står för ca 80% av alla maskinhaverier.  
Det plötsliga brottet sker när sprickan vuxit till en kritiskgräns eller om lasten plötsligt ökas.  
Ett materials utmattningshållfasthet påverkas av vibrationer, varierande last, varierad 
spänningsriktning, miljö, geometri och vid spänningskoncentrationer.  
Materialegenskaperna kan beskrivas med ett S-N diagram som även kan benämnas som ett 
wöhler-diagram.  
Diagrammet nedan beskriver utmattnings/amplitud-spänning(Y-axeln) i förhållande till antal 
spänningsväxlingar/cykler(x-axeln) för 2 olika material. 
För att beskriva antalet cykler används en Log10 skala. 
För att beräkna data till diagrammet används formeln 
Δσ
2 = 𝐶𝐶 ∗ 𝑁𝑁𝑏𝑏 

Där Δσ är spänningsintervall(utmattnings/amplitud-spänning),N är antal cykler, C och b är 
materialbestämda konstanter. (Olin Hanson Basquin, 1910) 
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3.5 Ergonomi 
Ordet ergonomi innebär att arbetet anpassas till människan för att förebygga risker för ohälsa 
och olycksfall. Exempelvis kan det betyda att man förändrar en arbetsplats på så vis att man 
undviker någon form av långsiktig skada som ryggvärk etc. Även då man vill se en ökad 
kvalitet och produktivitet har ergonomi en positiv inverkan då prestationsförmågan kan höjas 
så att produktiviteten och kvaliteten ökar i verksamheten. Ergonomi omfattar fysiska, 
organisatoriska och mentala aspekter på arbetsmiljön. En ergonomisk förbättring i verksam-
heten ska beröra såväl arbetstagarnas förutsättningar som tekniska och organisatoriska förut-
sättningar. 

Det internationella ergonomisällskapet (IEA) definierar ergonomi som:  

”Ergonomics is the scientific discipline concerned with the understanding of interactions 
among humans and other elements of a system, and the profession that applies theory 
principles, data and methods to design in order to optimize human well-being and overall 
system performance.” 

En ett arbete i dålig ergonomisk miljö kan även leda till stora ekonomiska nackdelar. Enligt 
artikeln ”Få färre fel med bättre ergonomi” på arbetarskydd.se har forskning visat på att 
bättre ergonomi ute på arbetsplatser leder till ekonomiska fördelar i det långa loppet. 

 
3.5 Antropometri 
Antropometri är en delgren av ergonomi som fokuserar på människans kroppsmått. Enligt 
Nationalencyklopedin.se (2015) defineras antropometri som läran om människokroppens 
måttförhållanden och betraktar människans mått, räckvidder, kroppställningar etc.  
 
Antropometri tillhör området fysisk ergonomi (övriga områden är kognitiv ergonomi och 
organisatorisk ergonomi). Ordet antropometri kommer av de två grekiska orden anthropos, 
som betyder människa och metros, som betyder mått eller verktyg att mäta med. Antropometri 
är således den vetenskap som behandlar människors mått gällande storlek, form, styrka och 
arbetsförmåga. Syftet med att använda antropometri i en utvecklingsprocess är att på ett 
kontrollerat och systematiskt sätt kunna utforma den produkt som utvecklas (t ex en 
förarplats, en arbetsbänk, maskin, mm.). Detta så att produkten blir fysiskt anpassad för den 
som är tänkt att använda produkten i den utsträckning som är önskvärt (som t ex definierats i 
en kravspecifikation).  
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3.6 Gummimaterial 
Gummi är ett samlingsnamn för en grupp av polymera och organiska ämnen som alla har 
elastiska egenskaper. Dessa ämnen benämns även i vissa fall som elaster. 

Mänskligheten har använt gummimaterial sedan en väldigt lång tid tillbaka. Det äldsta spåret 
av gummi fann man 1924 i brunkolslager i Tyskland. Detta i 55 000–60 000 år gamla fossil 
där gummit fortfarande visade sig ha elastiska egenskaper.  
År 1770 upptäckte Joseph Priestley att gummi hade en effekt att avlägsna blyerts och det var 
detta som ledde fram till den engelska benämningen ”rubber”. Från 1775 fanns suddgummi 
att köpa i handeln. 
Vulkningen av gummi uppfanns av en slump då Charles Goodyear år 1839 fann att svavel och 
värme påverkade ett gummimaterial så att det blev elastiskt, mindre klibbigt samt formstabilt.  

Idag har gummi ett oerhört brett användningsområde, allt från tätningar till bildäck. Vid 
framställning av gummiprodukter blandas gummi, fyllmedel, mjukgörare, vulkmedel och 
ålderingsskydd. 

Bearbetningen av gummi sker enligt någon av metoderna: strängsprutning, kalandrering, 
formsprutning, formpressning eller sprutpressning, varvid materialet utformas till slutprodukt. 

3.7 Företagets egna metodik. 
Vid förbättringsprojekt använder sig HGF av en egen metod som de kallar för A3. Metoden 
baseras på PDCA-hjulet(Plan Do Check Act). Även kallat Demingscykeln efter sin 
upphovsman Edwards Deming(1950). Ett väl etablerat verktyg som kan användas för alla 
förbättringsarbeten. PDCA-hjulet används främst inom kvalitetsarbeten och är ett krav för 
ISO certifiering(ISO 9001:2008 Kvalitetsledningssystem) 
 
-Plan (Planera) – Identifiera problemet/problemen, skaffa de fakta och data som behövs eller 
kan vara till nytta, ta fram olika förslag som kan uppfylla målet/målen, beställ 
delar/maskinelement osv. 
-Do (Göra) – Utför projektet. 
-Check (kontrollera) – Testa, samla data, uppfylls målen?  
-Act (agera) – Om målen ej uppfylls: Lös problemet, Justera? Osv.  
 
Metoden A3 består av 7 delar som presenteras nedan. 
PLAN Steg: 1. Identifiera problem eller behov.  
 Steg: 2. Hitta fakta (dagens situation/grundorsaksanalys) 
 Steg: 3. Förslag 
 Steg: 4. Kostnadsanalys 
DO Steg: 5. Åtgärder 

CHECK Steg: 6. Uppföljning (har målet/målen uppnåtts?) 

ACT Steg: 7. Avslutning (Justera? Vidare rekommendationer?) 
 
Varje steg utförs i nummerordning och skrivs under med namn och datum av projektledaren. 
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4. Resultat 
I detta kapitel kommer författarna att presentera de resultat som uppkommit stegvis under 
projektets gång. Ofta redovisas resultat i form av tabeller, matriser etc. dessa kommer finnas 
under bilagor med tillhörande hänvisning i detta kapitel. I slutet av kapitlet förs en diskussion 
kring resultatet. 
 
4.1 Benfintlig lösning 
Dagens lösning på rensandet av wedgarnas gummiöverflöd är det som ligger till grund för 
detta projekt. De rensas som tidigare nämnts för hand av operatör på HGF. Något som anses 
vara tidsödslande. För att kunna använda sig av alla fyra pressar på full takt krävs en 
mekanisk lösning av rensningen. I Figur 4.1 nedan ses hur en operatör rensar en utav 
wedgarna. 

 
Figur 4.2 

 

 

4.2 Kriterieuppställning 
För att sammanställa alla de krav och önskemål som fanns för konstruktionen bokades ett 
möte in med handledare på företaget. I samråd med Karl Ivanovic arbetades de olika kraven 
och önskemålen fram. Under projektets gång så uppdaterades kriterierna då operatörer och 
produktionsansvariga kom med synpunkter. Dessa krav och önskemål ställdes upp i en 
kriterieuppställning som finns att se i bilaga 3.  

Alla krav väger inte alltid lika tungt, därför utfördes en kriterieviktning för att se vilka krav 
som var viktigast att fokusera på. Detta gjorde mes hjälp av metoden parvis jämförelse. Denna 
viktning går att se under bilaga 4. Några av de krav som ansågs vara viktigast var ”måste 
hålla skäggtolerans på 0.5mm” och ”få rörliga delar”. 
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4.3 Produktförslag 
Första steget författarna tog under produktförslagsfasen var att kolla vilka typer/metoder som 
kunde tänkas fungera. Fyra metoder valdes ut och därefter gjordes den s.k. grovsållningen 
redan i stadiet för vilken metod som är mest lämplig. Den utvalda metoden utvecklas sedan då 
författarna tagit fram flera olika förslag för denna metod. Dessa förslag finns att se under 
bilaga 5. 

  

4.3.1 De fyra metoderna 
 
Laserskärning 
Laserskärning är en mycket användbar metod och hade kunnat vara en bra lösning på problemet. 
Men då metoden är dyr och kräver styrsystem etc. Sållades denna metod bort. 

 

 
Varm tråd 
En annan metod är att använda sig utav en uppvärmd tråd för att smälta sig igenom materialet 
och på så vis skilja skägget från detaljen. Här ansåg författarna att det löper risk för att smälta 
sker på oönskade ställen på detaljen samt att geometrin sätter stopp för metoden. 
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Stans 
Denna metod lämpar sig bra då själva stansverktygen enkelt kan följa wedgens geometri, samt 
är enkla att positionera för att hålla toleranser. Författarna valde därför att arbeta vidare inom 
ramarna för stansning i fortsättningen av projektet.  

 

 

 

 
Sågklinga 
Ett annat alternativ som diskuterats har varit att använda sig utav en sågklinga och för hand 
styra rensningen. Denna metod är inte särskilt tidsparande eller lämplig. Geometrin på 
detaljen gör att denna metod inte hade funkat. 

 

 

4.4 Principskiss stansar. 
Efter att stansning valt ut som den lämpligaste metoden för rensningen av detaljerna skissades 
ett antal förslag upp, både vanliga handstansar och även stansar baserade på lufttryck, motor 
och andra typer av stansar. Dessa principskissar finns att se under bilaga 5 

4.5 Finsållning 
Efter grovsållningen togs det fram fem principförslag. I detta skede var det nödvändigt att 
välja ut vilket förslag som lämpade sig bäst för projektet. För att se vilket förslag som var det 
bästa gjordes en viktning av förslagen mot kriterierna. Detta genom ett befintligt verktyg där 
man viktar förslagen mot de krav man behöver ta hänsyn till, i detta fallet valdes de tre 
viktigaste kraven ut. ”krav1-skäggtolerans”, ”krav2-positionering”, ”krav4-säkerhet”. 
Viktningen finns att se under bilaga 6. 
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4.6 Modellering och simulering 
För att få en virtuell prototyp användes CAD programmet Catia V5 för att modellera upp 
konstruktionen. CAD-modellen ses i figuren 4.6 nedan. 
 
 

 
Figur 4.6 
 
4.7 Komponentval 
För att se till att rätt komponenter för konstruktionen väljs ut har författarna valt att göra ett 
utförligt komponentval. Standardkomponenter eftersöktes i första hand då det förenklar 
processen mycket och det finns inget behov av att hitta nya lösningar när det redan finns 
standardkompontenter för syftet.  
 
Alla komponenter som valts ut är inte standardkomponenter och därför konstruerades vissa 
kompontenter av författarna och de kommer att tillverkas av företaget, ex. dynan.  
Det kompletta komponentvalet finns att se i bilaga 7. 
 

4.8 Kostnadskalkyl 
Efter att de komponenter som skulle användas valts ut var det läge att ta fram en 
kostnadskalkyl. Förutom de direkta kostnaderna för inköp av såväl standardkomponenter som 
de egenkonstruerade komponenterna så räknades kostnad för tillverkning in i kalkylen då det 
påverkar totalpriset.  
Kostnadskalkylen finns att se i Bilaga 8. 
 
4.9 Detaljkonstruktion 
För att företaget ska ha en chans till att tillverka de egenkonstruerade komponentera etc. så 
har fullständiga ritningar tagits fram. Både för exempelvis ”Dynan” men även för hela 
konstruktionen. Alla ritningar finns att se som de avslutande bilagorna med början i bilaga   
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4.10 Prototyp 
I detta skede är det tillverkning som återstår utav den konstruktion som tagits fram. Men för 
att försäkra sig om dess funktion och säkerhet mot tolerans för skärverktygen etc. har en 
mindre prototyp tagits fram. Denna prototyp avser endast ett skärverktyg och fungerar som 
handstans.  
 
4.11 FMEA 
Den sista delen i projektets gång var att utföra en konstruktions-FMEA (feleffektsanalys). 
Detta för att se vilka möjliga fel som skulle kunna uppstå och vilka åtgärder som är aktuella 
om så är fallet. FMEA finns att se i bilaga 9. 

 

 
4.12 Resultatdiskussion 
Till en början var tanken att prototypframtagningen skulle bestå av en fullskalig prototyp. 
Men då det blev en ganska omfattande konstruktion med sex st skärverktyg, pneumatik 
funktion etc. så avgränsades detta till en mindre prototyp som tidigare beskrivits. Detta då 
kostnaden för att ta fram en fullskalig prototyp var för hög och det räcker med att 
funktionstesta med den prototyp som togs fram. 
 
Från projektets start var även en helt mekanisk lösning planerad. Men av ergonomiska skäl 
och försäkrande om att rätt kraft för att skära genom gummit sker varje gång så valdes en 
pneumatisk lösning. Här ges även möjligheten till en säkrare funktion då två knappar för 
aktivering av cylindern kan appliceras. Det leder i sin tur till att operatören inte kan ha 
händerna i vägen och skada sig. 
 
Den tidsbesparing som konstruktionen gett upphov till är svår att bedöma då konstruktionen 
inte är tillverkad i full skala. Dock uppskattas tidsbesparingen vara så stor att det målet HGF 
har att kunna använda samtliga pressar på full takt på endast två operatörer uppfylls. I 
dagsläget behöver tre operatörer vara i arbete för att pressarna skall kunna gå på full takt. Då 
endast två krävs så kommer företaget göra en ekonomisk besparing. Ur etisk synpunkt 
drabbar detta inte heller någon anställd på företaget då extrapersonal har använts från 
bemanningsföretag. 

 

  

22 
 



5. Slutsatser 
I detta kapitel kommer de frågor som ställts upp i första kapitlet besvaras. Utförliga svar ges 
på de frågeställningar som fanns både i rapporten nedan men även med hänvisning till 
bilagor. I kapitlet förs även en diskussion angående vilka steg som finns att arbeta vidare med 
för företaget efter projektet. 
 
5.1 Slutsats 
Examensarbetets syfte var att finna en lösning för att förenkla och korta ner tiden för rensning 
av de s.k. wedgarna som HGF tillverkar. Projektet har resulterat i en konstruktion som tillåter 
den tidsbesparing som önskats och även gett mycket bättre ergonomiska förutsättningar. 
Istället för att operatör för hand skall rensa wedgarna placeras de nu ut på dynan och sedan 
stansas det överflödiga gummit bort med hjälp av ett enkelt knapptryck. 
 
Några av de frågeställningar som fanns från starten var ”Hur kan tidsbesparing för processen 
av rensning ske?”, ”Hur skall resterna av det bortklippta gummit tas hand om” och ”Hur kan 
maskinen konstrueras för att enkelt och snabbt kunna byta skärverktyg”.  
Dessa frågeställningar har behandlats under arbetets gång och lösningar för dessa 
frågeställningar har presenterats och argumenterats för. 
 
För att kunna minska tidsåtgången för rensningsprocessen var första steget att avsluta den 
modell som användes, dvs. manuell rensning. Genom att automatisera rensningen sparas 
mycket tid in, speciellt då konstruktionen i projektet består av sex skärverktyg. Detta gör att 
alla sex wedgar kan stansas i en och samma stansrörelse. Tidigare rensades varje wedge för 
sig. Där finns alltså tidsbesparing både vid antalet wedgar som rensas per gång och även sättet 
de rensas på. 
 
En annan frågeställning som snabbt kom upp i projektet var hanteringen av det eliminerade 
gummit. För att lösa detta öppnades det bredvid dynan två rektangulära hål där gummit med 
hjälp av tryckluft kan blåsas undan och hamna direkt i någon form av låda/box. 
 
En bit in i projektets gång fick författarna ny information om att företaget snart skulle komma 
att tillverka en modifierad modell av wedgarna. Detta gör att man enkelt måste kunna byta ut 
verktygen och dynan för att använda maskinen mot de modifierade wedgarna också. För att 
lösa detta användes DFA i syfte att göra verktygsbyten enklare att utföra.  

En kravkontroll har utförts för att se vilka krav som uppfyllts i projektet. Det visade sig att 
alla de uppsatta kraven är uppfyllda. Kravkontrollen finns att se i Bilaga 10. 
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5.2 Diskussion och rekommendation till fortsatta aktiviteter 
Det resultat som uppstått i projektet är författarna nöjda med och utfallet av projektet  anses 
komma till stor nytta för HGF. De huvudsakliga önskemål som tidsbesparing, bättre 
ergonomiförhållanden och mekanisk lösning är uppfyllda. 
 
Arbetsgången 
Den metodik som sattes upp som riktlinje har följts så långt det gått och arbetsgången har 
fungerat bra. Kreativt tänkande från författarna har löst de flesta problem som dykt upp under 
projektets gång. Samverkan med uppdragsgivaren har fungerat väl och trots att handledare 
hos företaget varit otillgänglig vid ett fåtal tillfällen pga. personliga skäl har han hela tiden 
gjort det bästa möjliga av situationen.  
 
Företagets roll i projektet 
Under hela examensarbetet har samverkan skett med HGF. Vid många tillfällen har 
författarna befunnit sig i företagets lokaler, tester har utförts och möten har skett nästan varje 
vecka för att försäkra att båda parter varit på samma plan gällande projektet. Framförallt har 
handledare på företaget varit konstant aktiv i projektet. På så vis har företaget haft en 
betydande och uppskattad roll för projektet.   
 
Förslag till fortsatta aktiviteter 
Efter projektet återstår det för företaget att implementera författarnas konstruktion i fabriken. 
Här krävs att de ritningar som författarna tagit fram är korrekta och förståliga för att 
tillverkning ska bli korrekt. En demonstration för de operatörer som skall verka vid stationen 
anses vara nödvändig. 
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6. Kritisk granskning 
Detta sista kapitel är baserat på kritisk granskning mot hållbar utveckling samt miljö och 
etiska synpunkter. Projektet har granskats för att belysa den påverkan som finns på 
omvärlden. 
 
6.1 Kritisk granskning med avseende på hållbar utveckling 
Hållbar utveckling är ett begrepp som de flesta hört talas om men det kan vara svårt att sätta 
fingret på den exakta betydelsen. För att kort beskriva hållbar utveckling har författarna 
citerat ur en artikel på kth’s hemsida. 
 
”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” 
 
Författarna anser att detta fenomen är främst kopplat till miljöperspektiv gällande utsläpp och 
övrig negativ påverkan av miljön i direkt koppling till ett projekt. I detta examensarbete har 
författarna arbetat frekvent med att tänka ur miljöperspektiv, de komponentval som gjorts har 
exempelvis baserats på vilka material etc. som ger bäst påverkan för miljön. Den konstruktion 
som utvecklats i projektet är driven av pneumatik och kräver därmed inte någon större 
energiförbrukning utöver den befintliga för fabriken då arbetsplatsen redan är försedd med 
tryckluft. 
  
 
6.2 Kritisk granskning med avseende på arbetsmiljö och etiskt perspektiv 
Arbetsmiljö är något som författarna anser vara av stor vikt. När man är på jobbet skall man 
trivas och man skall inte behöva utsättas för dåliga ergonomiska förutsättningar. Därför har 
det under projektets gång hela tiden fokuserats på att konstruktionen skall bidra till en bra 
arbetsmiljö med goda ergonomiska förutsättningar, vilket också var ett utav de tio kraven.  
 
Den arbetsyta som operatör kommer att verka vid dvs. ”dynan” och knapparna för aktivering 
av pneumatikrörelse har konstruerats för att vara i rätt höjd. Inga tunga lyft kommer att 
behöva göras och ljudnivån kommer inte att påverkas nämnvärt då själva stansningen sker en 
gång ungefär varannan minut. Utöver stansningen för konstruktionen inte med sig några andra 
ljud eller buller. 

Projektet har även granskats kritiskt ur etisk synpunkt. Exempelvis har författarna försäkrat 
sig om att inte använda bilder av de anställdas ansikten etc. i rapporten för att respektera deras 
integritet. I huvudsak har de ergonomiska förutsättningarna varit i fokus då de tidigare 
arbetsförhållandena inte var optimala. Detta är något som projektet anses bidragit till på ett 
bra sätt. 
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Bilaga 1 – Bild på Wedge (catia-modell) 
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Bilaga 2 – Fältstudie 
 

Fältstudie  
Stansar samt dynan som wedgarna ska ligga i under rensningen måste hålla hög passform för 
att hålla skäggtoleransen. Ett problem med att dimensionera verktygen är att när wedgarna tas 
ut ur pressen håller de en temperatur på ca. 220 [C°] och när gummit svalnar så krymper 
detaljen samt att den krymper olika mycket på olika ställen pga geometrin och beslag som 
finns i detaljen.  
En åtgärd för att minska det problemet är att göra dynan i ett material med låg 
värmekoefficient för måtten på dynan ska ändras så lite som möjligt trots att den värms upp 
av wedgarna.  
 
En fältstudie gjordes för att veta under vilken tidsperiod efter pressningen som wedgarna är 
som mest formsäkra.  
 
För att säkerställa att wedgarna höll samma temperatur[C°] på Tid[0] mättes temperaturen på 
30 olika wedgar direkt efter de pressats. Efter de mätningarna mättes temperatur och 
längdmått [mm] vid olika tidpunkter enligt bild. 
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De olika mått som uppstod visade på att detaljen krymper olika snabbt på olika ställen. Som mest 
krympte den på 3 minuter 0.5mm. Detta är lite oroväckande med tanke på skäggtoleransen som var 
0.5mm. Dock skall stansningen ske inom loppet av max 1-2 minuter, detta betyder att krympningen 
är godtagen. Om operatör mot förmodan inte kan utföra stansningen direkt får de detaljerna rensas 
för hand. En tabelluppställning för de mått som mätts upp finns att se nedan. 
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Bilaga 3 – Kriterieuppställning 
 

 
Kriterieupställning 

 
 

K1 Skäggtolerans.  0 ≤ Skägg ≤ 0,5 [mm] 

K2 Positionering  

K3 6st detaljer per cykel 

K4 Säkerhet 

K5 Ergonomi 

K6 Driftsäkerhet 

K7 DFA 

K8 Ekonomiskt försvarbar 

K9 Få rörliga delar 

K10 Mekanisk 
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Bilaga 4 – Kriterieviktning 
 
För att få data på vilka krav som är viktigast för projektet utfördes denna kriterieviktning. De 
krav som fått lägst poäng under fliken ”summa” är de viktigaste kraven och tvärtom är det 
krav med högst poäng mindre viktiga sett till de viktiga kraven. Denna typ av kriterieviktning 
är en metod som återfinns i Olssons principkonstruktion. 
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Bilaga 5 – Principskissar handstans 
 
Principförslag 1. 
Detta principförslag är en typ av handstans som liknar en hålslagare, med hävarmseffekt. 

 
 
Principförslag 2. 
En simpel lösning för handstans där operatör själv ansvarar för toleransmarginaler. 

 

 

Principförslag 3. 
Detta principförslag består av 6st stansverktyg och detta förslag fungerar också som 
handstans. Tanken är få rörliga delar och då materialet som ska stansas är tunt gummi krävs 
inte några stora krafter för stansningen. 

 

 

Principförslag 4. 
Det fjärde förslaget är liknande handstans fast att kraften appliceras med hjälp av fötterna som 
trycker formen med wedgarna upp mot stansverktygen. 

 

32 
 



 

Principförslag 5. 
Detta principförslag är till skillnad mot de andra förslagen ingen s.k. handstans. Det finns 
flera förslag på hur denna typ av stans ska drivas, motor, hydraulik och pneumatik. Även i 
detta förslag är tanken att det skall vara 6st stansverktyg. 
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Bilaga 6 – Viktning av förslag mot krav. 
 
För att få en förståelse för viktningsverktyget nedan förklaras här hur det fungerar. De tre krav 
som framstod som viktigast under kriterieviktningen viktas mot de fem olika principförslagen. 
Enligt figur 6.1 under viktningen kan man se om förslagen uppfyller krav eller inte i fyra steg. 
Om förslagen exempelvis anses uppfylla ett krav får det en fyra, denna fyra multipliceras 
sedan med den poäng kravet fick i kriterieviktningen. I slutändan sammanställs de 
fullständiga summorna för respektive förslag. Det förslag med högst poäng är det förslag som 
anses vara bäst sett mot kraven. 
 

 
Figur 6.1 
 
De två förslag som fick bäst poäng i viktningen var förslag tre och förslag fem. Förslag tre 
som är en mekanisk lösning med få rörliga delar och förslag fem som skall drivas genom 
exempelvis motor/pneumatik. Efter att dessa två förslag valts ut som de mest passande 
förslagen skedde en diskussion i samråd med handledare och produktonsansvarig på företaget 
för att få fram det slutgiltiga produktförslaget. 
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Bilaga 7 – Komponentval 
 
RAM 
Ramen består utav fyrkants rör. (40x40mm), totalt: 16.9m. 
 
Hiss 
Rektangulära fyrkantsrör (30x50mm), totalt: 1.72m. 
 
Guiderör 
Rör (Ytterdiameter 50mm, innerdiameter 40mm), totalt: 3.2m. 
 
Pneumatisk cylinder/tillbehör  
Profilcylinder Univer KD200-32-400M Slaglängd 400 mm. (KD200-32-400M) Conrad.se 
Fäste del 1 - Front/Rear flange for cyl. ø32mm (KF-12032) Conrad.se 
Fäste del 2 - MALE REAR HINGE WITHOUT PIN. ø32mm (KF-11032) Conrad.se 
Fäste del 3 - Univer KF-15032 25 et 32 mm/M10x1,25 (KF-15032) Conrad.se 
2st ”knappar” - VENTIL 3/2 NC 60 NL/MIN (PXBB3911) iag.se  
Slang - POLYETER-PU-K 8/6 BLÅ 25M (PUK825) iag.se 
 
Skydddsbeklädnad 
Skyddande tunnplåt (1mm), totalt: 4.6 m2. 
 
Dyna 
Prolypropylen (30mm), totalt: 0.5m2 (tillverkas av företaget). 
 
Skärverktyg 
Specialtillverkad av Stanscenter Halmstad. Ritning bilaga 15. 

Ljusridå 
Denna komponent är något som HGF själva valt att välja ut samt ta offertbehandling av. 

 
Diverse skruvar muttrar för ihopsättning finns i fabriken och att tillgå av HGF. 
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Bilaga 8 – Kostnadskalkyl 
 
Den totala kostnaden för kompontenerna blev 9475,50kr. Vissa utgifter för tillverkning av 
"dynan" och montering tillkommer men utförs av anställd personal. 
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Bilaga 9 – FMEA 
 
En konstruktions-FMEA utfördes för de eventuella fel som kan uppstå och vilka åtgärder som 
bör vidtas om de uppstår. Det är få rörliga delar i konstruktionen och därmed har författarna 
fokuserat mot de rörliga delarna som kan ge upphov till fel på maskinen eller skador på 
produkten som bearbetas. Händelser som exempelvis att ett utav benen skulle ge vika då truck 
kör på maskinen har författarna helt lämnat åt sidan då det anses vara helt onödiga 
spekulationer. Sådant skall inte hända och händer det så kommer i princip hela maskinen få 
tillverkas på nytt. Nedan finns den utförda konstruktions-FMEA att se. 
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Bilaga 10 – Kravkontroll 
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Bilaga 11 – Pneumatiskt kopplingsschema 
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Bilaga 12 – Ritning sammanställning 
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Bilaga 13 – Ritning (A) RAM 
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Bilaga 14 – Ritning (B) Hiss 
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Bilaga 15 – Ritning (C) Stansverktyg 
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Bilaga 16 – Ritning (D) Guiderör 
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Bilaga 17 – Ritning (E) Dyna 
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