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Sammanfattning 

 

Abstract 
In this thesis a further development of Orwak AB’s existing product, TOM, has been 
developed. The product is a trash bin that compresses the waste the user dumps to 
reduce the volume of the trash. A machine like this is called a waste compactor. The 
problems which had been revealed was that the user could not toss the waste during 
the compression process and the existing compression system was not optimally 
designed.   

The project started with a requirement specification that was made together with the 
company to create clear guidelines about what should be done. A GANTT-schedule 
was also made to know what and when everything was going to be performed. The 
work then proceeded with a pilot study, followed by a method called Brainstorming 
that is used to develop new ideas. The concepts was then screened through both 
feedback from the company and a method called Pughs matrix. Finally, only a few 
concepts remained and was further developed in the 3D-modelling program Solid 
Works. 

The final result became a new compression system and a new type of disposal hatch. 
The new compression system is driven by an electrical actuator that is connected to 
one of the arms in the so called “scissor lift solution”. By using this type of solution, 
the compression system became more compact and at the same time reduced the 
compression time due to the high gearing. The new disposal hatch looks like a type of 
garage door and occupies less space inside the machine. The hatch also has a 
magnetic switch that offers a safe solution to toss waste during the compression 
process. 

The project has only developed concept solutions in CAD that can be further 
developed by the company. No calculations or tests has been done on the concepts 
due to the limited time frame and an agreement with the company. 
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Sammanfattning 

 

Sammanfattning 
Under detta examensarbete har en vidareutveckling av Orwak AB:s maskin, TOM, 
genomförts. Produkten är en papperskorg som pressar avfallet användaren slänger för 
att minska volymen av avfallet. En sådan maskin kallas för en avfallspress. De 
problemområden som uppenbarades var att användaren inte kunde slänga avfall 
samtidigt som maskinen komprimerar avfallet och att det befintliga pressystemet inte 
var optimalt. 

Arbetet började med en kravspecifikation som togs fram tillsammans med företaget 
för att skapa tydliga riktlinjer om vad som skulle genomföras. Ett GANTT-schema 
skapades även för att veta vad och när allt skulle utföras. Uppgiften gick sedan vidare 
med en förstudie som följdes av en konceptgenerering. Konceptgenereringen utfördes 
i form av Brainstorming för att ta fram idéer om hur de tidigare nämnda 
problemområdena skulle lösas. Koncepten sållades sedan bort genom både feedback 
från företaget och med en metod som kallas Pughs matris. Efter detta återstod bara ett 
fåtal koncept som vidareutvecklades i 3D-modelleringsprogrammet Solid Works. 

Det slutgiltiga resultatet blev ett nytt pressystem och en ny typ av avfallslucka. Det 
nya pressystemet drivs av ett elektriskt ställdon som är kopplad till en av armarna i en 
så kallad saxlösning. Genom att använda sig av denna lösning blev pressen mer 
kompakt samtidigt som komprimeringstiden minskade på grund av den utväxling som 
erbjuds. Den nya avfallsluckan liknar en form av garageport och tar upp mindre plats 
inuti maskinen. Luckan har också ett magnetlås som möjliggör en säker lösning för att 
slänga avfall under komprimeringen. 

Projektet har endast tagit fram konceptlösningar i form av CAD-modeller som sedan 
kan vidareutvecklas av företaget. Inga beräkningar eller tester har utförts på 
koncepten på grund av den korta tidsramen och en överenskommelse med företaget. 
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1 Introduktion 
 
Examensarbetet som har utförts på Orwak AB omfattas av produktutveckling med 
avseende på lösningar inom design, konstruktion och mekanik.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Företagsbeskrivning 
 
Examensarbetet har genomförts via komprimeringsföretaget Orwak AB. Orwak är ett 
internationellt, exportinriktat företag som utvecklar lösningar för sortering och 
komprimering av återvinningsbart material. De designar, konstruerar, tillverkar och 
säljer avfallspressar. En avfallspress är en maskin som pressar ihop restmaterial för att 
minska volymen av avfallet. De avfallspressar som Orwak tillverkar är gjorda för 
hantering av återvinningsbart material, vilket bidrar till en ökad effektivitet, en renare 
miljö samt god ekonomi vid restproduktshanteringen. [1], [2] 

Orwak grundades år 1971 med ursprungsidén om att allt avfall ska kunna 
komprimeras på ett säkert och hygieniskt sätt. Lösningen på det var, och är 
fortfarande, en säckkomprimator med en effektiv volymreduktion där säcken är 
skyddad under komprimeringsprocessen. [3] 

 

Orwaks huvudkontor och moderna produktionsverksamhet är beläget i småländska 
Sävsjö i Sverige [1]. De omsätter omkring 192 miljoner kronor per år och producerar 
mer än 5000 maskiner varje år. Orwaks kunder är spridda runt om i världen, bland 
annat säljs många maskiner till Ryssland men även till USA och Japan samt till stora 
delar av Europa. Några av de större konkurrenterna till Orwak är tyskägda HSM, 
Strautman och även danskägda Bramidan Finance A/S. [4] 

Orwak har ett innovativt produktionssortiment. De släpper ständigt nya modeller samt 
utvecklar redan existerande modeller, ofta efter kundens önskemål. Orwaks 
produktnätverk är uppbyggt av ett flertal olika produktfamiljer. På dagens marknad 
finns cirka 40 olika modeller av avfallspressar och alla maskiner tillhör någon av 
dessa produktfamiljer. Alla Orwaks produkter har samma grundfunktion, att kunna 
pressa samman restmaterial i olika former för att reducera volymen av avfallet. Alla 
modeller är dock anpassade till olika kravspecifikationer och till olika 
användningsområden. [5] 
 
  

Figur 1 - Beskriver Orwaks första 
avfallspress, 5030. Maskinen 
finns fortfarande på marknaden 
men i en förnyad design. 
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Utöver ökad effektivitet, en renare miljö och en god ekonomi vid 
restproduktshanteringen, erbjuds kunderna en rad fördelar vid användande av 
komprimringsmaskiner. Bland annat minskar volymen på löst material när det 
komprimerats, vilket bidrar till mindre användning av golvyta och minskade 
transporter vilket i sin tur leder till lägre hanterings- och avfallskostnader. Den tid 
som spenderas på hantering av överflödigt material minskar också, vilket gör så att 
mer tid kan läggas på företagets huvudsakliga verksamhet. Samtidigt ökar säkerheten 
på arbetsplatsen vid rätt hantering av restmaterialet. [2] 

1.1.2 Produktbeskrivning 
 
TOM som är Orwaks senaste modell av avfallspress är den maskin som detta 
examensarbete kommer att omfatta gällande produktutveckling. Maskinen är till 
utsidan sett lik en vanlig papperskorg, men inuti är maskinen tillverkad för att kunna 
ta emot sju gånger så mycket avfall jämfört med en vanlig papperskorg i samma 
storlek. Detta på grund av att maskinen komprimerar avfallet med jämna mellanrum. 
Tanken med maskinen är att minska tömningstillfällena som arbetspersonalen måste 
utföra och ger därför personalen mer tid åt andra arbetsuppgifter. TOM finns på 
snabbmatsrestauranger, flygplatsterminaler, köpcenter och i pantrum i 
livsmedelsbutiker mm. Maskinen har funnits i ca tre år ute på marknaden och finns nu 
i tre olika modeller, där höjden är det enda som skiljer modellerna från varandra.  
 

 
Figur 2 - Beskriver de tre olika modellerna av TOM, där den vänstra är den populäraste. 

           
TOM är utrustad med ett elektriskt ställdon, kopplat till en pressplatta inuti maskinen 
som komprimerar avfallet. Maskinen känner av när ett visst antal personer har slängt 
avfall och pressar därefter. Den har en presscykeltid på 17 sekunder och under tiden 
maskinen pressar hålls inkastluckan låst. Inkastluckan på maskinen är utrustad med en 
rörelsesensor som gör att användaren slipper röra vid luckan. Den öppnas automatiskt 
inåt när någon närmar sig maskinen och standardinställningen för maskinen är att 
komprimera avfallet efter att luckan öppnats tio gånger. TOM är även utrustad med en 
statusindikator som talar om hur full maskinen är men även när den håller på att 
komprimera avfallet. [6] 
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TOM Connect är ett tillval som möjliggör att maskinen kan kommunicera via 
användarens mobiltelefon och tala om när den börjar bli full och behöver bytas, eller 
när teknisk support krävs. TOM är också konstruerad så att den komprimerar och låter 
avfallet stå under tryck om ingen har närmat sig maskinen under de senaste 30 
minuterna. [6] 
 
Maskinen har en bredd på 595 mm, en höjd på 1445 mm och ett djup på 722 mm. 
TOM har en maskinvikt på 112 kg och har en driftspänning som ligger mellan 100-
240 V, 50/60 Hz. [6] 
 
De problem som har behandlats är att bland annat försöka minska pressenhetens 
bygghöjd, så att denna hamnar i höjd med överdelen av inkastluckan. Ska detta lyckas 
måste ett nytt pressystem installeras som måste vara betydligt mindre. Ett ytterligare 
problem kring maskinen var att under tiden maskinen komprimerar avfallet hålls 
inkastluckan stängd. Om en ny lösning på pressplattan inuti maskinen kunde 
konstrueras skulle även maskinen kunna ta emot avfall under presscykeln. 

Inom produktutvecklingsområdet som detta examensarbete sträcker sig, är flera av 
maskiningenjörsprogrammets kurser relevanta. Bland annat krävs det förståelse inom 
3D-modellering, mekanik, konstruktion, design och tillverkningsteknik. Detta gör 
examensarbetet relevant till utbildningen. 

 

Figur 3 – Lista över yttre komponenter 

 

  

Nummer Beskrivning Antal 
1 Topp 1 
2 Dörr 1 
3 Gavel 2 
4 Maskinram 1 
5 Fot 4 
6 Nyckel 1 
7 Status indikator 1 
8 Automatisk lucka 1 
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1.2 Problembeskrivning 
 
En av de mest uppmärksammade frågor i dagens medier kretsar kring klimatpåverkan 
och hur man kan minska människans utsläpp och påverkan på miljön. Sophantering är 
en viktig del i detta arbete för att minska avfall och utsläpp. Definitionen av avfall 
enligt Naturvårdsverket lyder, ” Med avfall avses varje föremål eller ämne som 
innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.” [7, p. 10] 

För att bibehålla ett hållbart samhälle, transporter och energisystem är återvinnig en 
viktig del, menar Göran Finnved, professor i miljöstrategisk analys och vice rektor för 
hållbar utveckling vid KTH. Han menar att utsläppen måste minskas och att 
återvinning och ny teknologi är viktiga aspekter för att vända på den dåliga trenden. 
[8] 

Sverige är ett av de Europaländer som ligger i toppen gällande sophantering och 
sopsortering. Svenskarna producerade ca 13 kg mindre sopor per person än övriga 
Europa gjorde under 2013, enligt en mätning som Eurostat har gjort. Mätningarna 
tyder också på att Sverige, per person, ligger långt över genomsnittet av EU-länder 
när det kommer till att återvinna avfall, samla in elavfall och att utvinna energi ur sitt 
avfall. [9] [10] 

Sverige har satt upp en avfallsplan för att utveckla avfallshanteringen ytterligare. Den 
nuvarande avfallsplanen sträcker sig emellan 2012-2017 och heter ”Från 
avfallshantering till resurshållning.” Den huvudsakliga meningen med avfallsplanen 
är att all avfallshantering ska bli mer resurseffektiv. Tanken är att man ska minska 
mängden av avfall samt dess skadlighet. Man vill även utvinna resurserna ur avfallet 
och förhindra spridningen av farligt avfall. [7, p. 10] Tanken med arbetet är att 
utveckla en avfallspress som ska kunna förbättra och resurseffektivisera 
avfallshanteringen och därmed bidra till ett renare samhälle. 

Detta arbete fokuserade på en avfallspress och det fanns två centrala problem som 
skulle lösas. Det första problemet var att pressenhetens bygghöjd var för stor, vilket 
försämrade bland annat inkastet av avfall. När avfallet slängdes in, kastades det rakt 
emot pressplattans framsida. När säcken sen började bli full så stannade avfallet i höjd 
med pressplattan. Detta medförde att det senast inkastade avfallet inte följde med 
pressplattan ner, utan låg istället kvar vid inkastluckan och kunde inte bli komprimerat 
med resten av avfallet.  
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Det elektriska ställdonet som driver pressplattan var maskinens enskilt dyraste 
komponent och hade en presscykel på 17 sekunder, vilket kan uppfattas som en lång 
tid då inkastluckan är låst under hela komprimeringsprocessen. Detta leder till det 
andra problemet, som var att användaren inte kunde slänga avfall medan maskinen 
pressar. Kunderna förstod inte att maskinen arbetade när luckan var låst och försökte 
istället att slå eller banka på luckan för att öppna den. Luckan öppnas i vanliga fall 
automatiskt när en person går förbi och det skapade förvirring hos användaren när 
luckan istället var låst under de 17 sekunder som den pressar. Detta gjorde att 
kunderna inte orkade vänta eller trodde att det var något fel på maskinen, de ställde då 
avfallet bredvid papperskorgen och gick därifrån. Anledningen till att luckan är låst 
under presscykeln är en säkerhetsåtgärd för att förhindra personskador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 - Beskriver insidan av TOM från en sidvy. Det område 
som är inringat av den röda rektangel är platsen som tas upp av 
pressystemet och pressplattan. Det är denna del av maskinen som 
kommer att utvecklas. 
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Figur 5 – Lista över 

 inre komponenter 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer Beskrivning Antal 
7 Statusindikator 1 
9 Sopkärl 1 

10 Pressplatta 1 
11 Ram till lucka 1 
12 Elektriskt ställdon(motor) 1 
13 Elektriskt ställdon 1 
14 Pressenhet stomme 1 
15 Ställdon till lucka 1 
16 Styrskena till pressplatta 2 
17 Pressenhet cylinder 2 
18 Fäste för rörelsesensor 2 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med arbetet var att minska bygghöjden av pressystemet genom att titta på 
alternativa presslösningar och jämföra dessa med varandra. Anledningen till att 
minska bygghöjden på pressystemet var att det senaste slängda avfallet inte kunde 
komprimeras när sopkärlet var fullt. Tanken var också att avfall skulle kunna slängas 
under komprimeringsprocessen som leder till mindre förvirring hos användaren och 
att maskinen kan utnyttjas på maximalt sätt. 

Därmed är studiens frågeställningar: 

• Kan bygghöjden på pressenheten minskas avsevärt med en annan presslösning 
så att pressplattan hamnar ovanför inkastluckan?  

• Kan lösningen konstrueras så att det möjliggör att slänga avfall samtidigt som 
maskinen komprimerar? 

1.4 Avgränsningar 
 
Detta examensarbete omfattar endast de inre pressystemet och hur det kan förbättras, 
därför kommer ingen yttre design att ändras på maskinen.  Ingen lösning kommer att 
vara redo att produceras, en konceptlösning som beskriver funktionen är målet med 
arbetet. Elektroniska-, hållfasthets-, kostnads- och materialberäkningar kommer inte 
att medräknas.  

1.5 Disposition 
 
Avsnittet Bakgrund beskriver bakgrunden till företaget och den aktuella produkten.  

I avsnittet Problembeskrivning beskrivs de problem som ska lösas under arbetet och i 
Syfte och frågeställningar samt Avgränsningar presenteras allt som ska utföras och 
vad som inte ska utföras. 

I Teoretiskt ramverk beskrivs alla områden som har med uppgiften att göra. Detta 
utbildar läsaren och underlättar förståendet för resultatet. 

Under Metod presenteras alla metoder som använts under arbetets gång. 

I Genomförande och Resultat presenteras alla resultat i form av analyser, 
specifikationer, koncept, matriser och det slutgiltiga resultatet. 

I Analys analyseras det slutgiltiga resultatet kring hur det svarar på de angivna 
frågeställningarna.  

Implikationer, slutsatser, rekommendationer och vidare arbete presenteras i 
Diskussion och Slutsatser, som följs av Referenser och Bilagor.  
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2  Teoretiskt ramverk 
 
Under denna rubrik presenteras den teori som ligger till grund för examensarbetet. Här ges 
information för att kunna analysera arbetets frågeställningar och dess resultat.   

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 
För att en teoretisk grund ska ges kring de valda frågeställningarna förklaras en 
mängd användbar fakta kring dessa under det kommande avsnittet. I tabellen nedan 
beskrivs vilka avsnitt som kopplas till de två olika frågeställningarna. 

 Kan bygghöjden på 
pressenheten minskas 
avsevärt med en annan 
presslösning så att 
pressplattan hamnar 
ovanför inkastluckan? 

Kan lösningen konstrueras 
så att det möjliggör att 
slänga avfall samtidigt som 
maskinen komprimerar? 

2.2 Produktutveckling   

2.3 Geometrimodellering X X 

2.4 Avfallskomprimering X X 

2.5 Pressystem X X 

2.6 Pressplatta X  

2.7 Magnetlås  X 

2.8 Säkerhetsaspekter  X 

2.9 Tunnplåtskonstruktion X X 

 

2.2 Produktutveckling 
 
I dagens samhälle ställs höga krav på en produkts egenskaper. Stort fokus ligger kring 
dess pris, prestanda, kundanpassning, kvalité, användaranpassning, säkerhet, 
servicebarhet, produktidentitet och miljöpåverkan. Dessa faktorer tillsammans med 
nya krav och innovativa konkurrenter pressar dagens produkter till produktutveckling. 
Produktutvecklingen är utveckling i form av projekt, som görs med syftet att den 
resulterade produkten ska tillverkas och säljas på marknaden. I ett 
produktutvecklingsprojekt inkluderas ett antal olika avsnitt som beskrivs närmare i 
metodkapitlet av denna rapport. [11, p. 13 & 97]  
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Under 1990-talet togs en systematik fram för hur produktutvecklingsprojekt drivs 
inom industrisektorn. Det har resulterat i ett allmänt accepterat tillvägagångssätt 
gällande produktutvecklingsprojekt som undervisas i landets högskolor och 
universitet. Detta system innefattar bland annat att industridesignern som tidigare 
arbetade i slutet av produktutvecklingen, nu är med i ett tidigare skede och påverkar 
utformningen av produkten. [11, p. 13 & 97] 

2.2.1 Historia 
 
Den industriella utvecklingen ägde rum under slutet av 1800-talet och i början av 
1900-talet var tekniken helt dominerande. Sverige hade en viktig roll under denna tid 
med sina banbrytande innovationer och uppfinningar. Några exempel på dessa 
uppfinningar och innovationer är propellern, skiftnyckeln, cetrifugalseparatorn och 
det elektriska trefassystemet. [11, p. 28] 

Tidsperioden mellan de två världskrigen medförde tillverkningstekniska frågor och 
tillverkningsekonomin vid större produktioner som spelade en avgörande roll för 
produktutvecklingen. Områden som radar, vapenteknik, flygteknik, flygmotorteknik 
och jetmotorn hade en intensiv teknisk utveckling under andra världskriget som 
sträckte sig internationellt. Sverige hade under 1950-talet världens fjärde största 
flygvapen med svenskutvecklade flygplan med hög prestanda. Ett flertal flygplan har 
utvecklats i Sverige men den kanske mest kända och använda är ”Gripen” som togs i 
tjänst 1996 och har använts i länder som Tjeckien, Ungern, Thailand och Sydafrika. 
Samma metodik som använts för att utveckla dessa flygplan tillämpades senare på 
saker som lastbärande konstruktioner i lastbilar, entreprenadmaskiner och 
gruvutrustning. [11, p. 29] 

Efter andra världskriget lyftes frågor om försäljningsorganisationen och 
försäljningsverksamheten som allt viktigare vid sidan av tillverkningstekniken. Ett 
gynnsamt konkurrensläge uppstod då för Sverige med sin industri och kunde på så sätt 
vidareutveckla sina internationella säljorganisationer. Under 1970 till 1990-talet 
stegrade den globaliserade marknadsföringen som bidrog med mer anpassade 
produkter till smalare marknadssegment eller enskilda kundordrar. Det kunde lösas 
med hjälp av produkter som är grundade på en gemensam plattform och på så sätt bli 
moduluppbyggda. Produkterna kunde då baseras på standardiserade komponenter och 
delsystem som håller nere produktionskostnaden. [11, p. 30] 

Från 1980-talet steg också företagens intresse i omvärldsorientering som underlag för 
sina produkt- och affärsstrategier, samt kraven på kvalitetssäkringssystem. När 
ledningssystemet ISO 9000 blev introducerat blev detta mera allmänt använt inom 
tillverkningsindustrin och har utvecklats ytterligare fram tills dagsläget. Senare under 
1990-talet blev också miljöfrågorna intressanta och ett nytt system som kallas ISO 
14001 introducerades för miljöledning. [11, pp. 30-31]   
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2.2.2 Olika typer av produktutvecklingsprojekt 
 
De industriella produktutvecklingsprojekten har två kategorier, nyutveckling och 
vidareutveckling. När det kommer till nyutveckling så utvecklas något helt nytt som 
man tidigare inte har någon erfarenhet av. Startpunkten är när ett behov av en 
produktlösning som löser ett identifierat problem uppstår. Processen präglas av en hög 
grad kreativitet, stora inslag om nya okända lösningar samt osäkerhet och risk. 
Nyutvecklingen används i samband med nya uppfinningar eller ny teknik som senare 
ska ingå som delar i produktkoncept. [11, p. 73] 

Den ledande typen av projekt tillhör den andra kategorin ”vidareutveckling”, där man 
istället utvecklar befintliga produkter som man har lång erfarenhet av. Dessa 
produkter bygger oftast på kända grundkoncept som inte förändras markant från en 
produktgeneration till nästa. Ändringarna sker oftast på delsystemsnivå, där tidigare 
lösningar förnyas för att uppfylla de nya kriterierna och nya lösningar med ny teknik 
kan införas. [11, p. 73] 

2.3 Geometrimodellering 
 
Datorstödd geometrismodellering kallad CAD (computer aided design) togs fram med 
ursprungssyftet att ersätt traditionella ritningar skapade för hand. Denna nya form av 
ritningsarbete gjorde arbetet mycket effektivare och möjliggjorde att ändringar kunde 
göras mycket enklare. Inom ett antal områden men framförallt inom flygindustrin 
uppkom bekymmer med att endast använda tvådimensionella ritningsprogram vilket 
lade grunden till att tredimensionella ritningsproram utvecklades. [11, pp. 503-504]  
 
Med dagens CAD-system och moderna datorer kan otroligt komplexa geometrier 
skapas och visualiseras. Detta möjliggör att dagens projekt och arbeten kan 
visualiseras och testas innan en faktisk prototyp har tagits fram vilket sparar 
användarna av programmen både tid och pengar. 

2.4 Avfallskomprimering 
 
Avfallskomprimering, eller sopkomprimering, är en snabb lösning på att effektivt 
minska volymen av sopor/avfall och där av erhålla en mängd fördelar. 
Avfallskomprimering är som namnet antyder, sammanpressning av avfall. Ett flertal 
företag nyttjar denna metod genom att modernisera papperskorgar till 
sopkomprimatorer. De använder sig bland annat av kärl som volymmässigt liknar 
”vanliga” sopkärl som sedan konstrueras med olika sorters pressplattor och 
pressystem som pressar ihop avfallet som slängs. Dessa avfallspressar finns i 
dagsläget i en stor skala runt om i världen.  

Komprimeringsmaskiner finns i en mängd olika utföranden, storlekar och 
konstruktioner. Allt beroende på kund, utvecklare och användningsområde. Det är 
alltså inte enbart avfallspressar i ”papperskorgsstorlek” som används, snarare tvärtom. 
Det finns fler modeller av komprimeringsmaskiner som är större och fokuserar på en 
annan typ restmaterials komprimering än avfallspressar. Detta examensarbete 
fokuserar dock endast på de mindre maskinerna som kallas just avfallspressar och 
kommer därför inte omfatta några andra komprimeringsmaskiner. [2] 
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Fördelarna med dessa maskiner är många. Genom att komprimera avfall minskas 
volymen av avfallet. Detta bidrar till färre tömningstillfällen av sopkärlen och mindre 
tid kan läggas på sophämtning. Färre tömningstillfällen bidrar till färre 
transportsträckor av avfall och mindre pengar som läggs på sophantering. Färre 
transporter bidrar i sin tur till att mindre koldioxid släpps ut i miljön. [2] 
 
Då mindre tid behöver spenderas på tömning och sophanteringen sparas en hel del 
pengar in på löner, upphämtning av avfall och liknande. När de avfallspressar som är 
större och mer avsedda för fabriker och företag används, finns ytterligare fördelar. 
Bland annat erbjuds mer arbetsyta då kartonger med mera, kan komprimeras och tar 
upp mycket mindre yta än om dem istället läggs på hög i väntan på upphämtning. 
Samtidigt som arbetsmiljön blir mer tillfredställande då avfallet tar upp mindre plats. 
[2] 

En del avfallspressar erbjuder även kommunikationsmedel via e-mail, sms eller GPS 
där maskinerna talar om när de snart är fulla eller behöver teknisk support. På detta 
vis undviks också onödiga tömningstillfällen och mer strukturerade 
avfallsupphämtningar kan utföras. [12] 

2.5 Pressystem 
 
I avfallspressar sitter en rad olika pressystem, alla avsedda för samma uppgift, men 
där alla har sina för- och nackdelar. Grundprincipen är att någon form av kraft pressar 
en platta mot avfallet som samlats upp i ett sopkärl där avfallet komprimeras.  

2.5.1 Elektriskt ställdon 
 
Linjära ställdon finns i ett flertal olika utföranden där hydrauliska cylindrar, elektriska 
ställdon och gasdrivna cylindrar tillhör de vanligaste. Ett linjärt ställdon pressar ut en 
cylinder, genom att omvandla energi till en mekanisk rörelse. [13] 

Ett elektriskt ställdon omvandlar elektrisk energi till ett vridmoment genom en 
inbyggd roterande motor. Motorn roterar ett kugghjul som i sin tur är fäst i gängorna 
till en lång skruv inuti cylindern. När kugghjulet roterar drivs skruven längs gängorna 
och beroende på vilket håll motorn roterar så skjuts cylindern antingen inåt eller utåt 
ur ställdonet. [13] 

Vid användandet av elektriska ställdon jämfört med hydrauliska och gasdrivna 
cylindrar kan ett antal fördelar erhållas. Bland annat har elektriska ställdon hög 
precisionskontroll vilket gör att cylindern alltid skjuts ut exakt så mycket som önskat. 
Jämfört med de andra ställdonen är de elektriska mer tystgående och på grund av att 
de drivs av elektricitet kan inga miljöfarliga vätskor läcka ut. [13] 

 
 
 
 
 

 
Figur 6 [14] 
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2.5.2 Saxpress 
 
En saxpress har en presskonstruktion som kan jämföras med den hos en saxlift, se 
Figur 7. Det är ett antal stålprofiler som är fästa i varandras ändar, som genom en 
pressande kraft, utvidgar vinkeln mellan varje stålprofil och de blir där av mer 
utsträckta. Den pressande kraften i det här fallet brukar vara ett elektriskt ställdon 
eller en hydraulisk cylinder som ofta är placerad i linje med en av stålprofilerna. När 
cylindern matas ut tvingar den stålprofilerna att sträckas ut.  

 

Figur 7 - Beskriver en saxlift. [15] 

2.5.3 Anti backbend  
 
Anti backbend kedjor är en speciell typ av kedja som endast är flexibel åt ena hållet. 
Kedjorna är speciellt framtagna för att överföra drag och skjutkrafter och används 
bland annat inom medicinteknik, verktygsmaskiner och transportsystem. [16] 

2.6 Pressplatta 
 
Pressplattor är de stålkonstruktioner som används för att komprimera avfallet. De är 
vertikalt kopplade till pressystemet och pressar ner mot avfallet. De kan vara 
konstruerade på en mängd olika sätt. Antingen som en helt platt stålprofil eller med 
bockade stålkanter för att undvika att avfallet hamnar ovanför pressplattan. 
Pressplattor kan även vara konstruerad som boxar och matas då ut stegvis för att 
komprimera avfallet. Detta skyddar pressystemet ytterligare mot att avfall ska komma 
in till pressystemet. Oberoende av hur pressplattors konstruktion ser ut är de 
tillverkade för att klara av ett högt tryck utan att ge vika. [12] 
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2.7 Magnetlås 
 
Magnetbrytare eller magnetlås finns i ett brett sortiment av produkter. De är i princip 
alla uppbyggda på samma sätt, där de består av en större komponent som är kopplade 
via sladd till någon form av mottagare och en mindre komponent som består av en 
magnet av något slag. Dessa brytare kan användas i en bred variation av applikationer 
men de Orwak använder sig av i sina maskiner är säkerhetsklassade och uppfyller de 
krav som ställs på avfallspressars säkerhet. Magnetlåsen används som en form av 
strömbrytare där den större delen av magnetlåset är kopplat till det mindre genom att 
komponenterna upprätthåller magnetisk kontakt mellan varandra. De kan därför 
monteras med ett par millimeters mellanrum utan att kontakten bryts. Så fort detta 
avstånd blir för stort och kontakten mellan låset bryts, bryts även strömmen. [17] 

 Figur 8 - Magnetlås 

2.8 Säkerhetsaspekter 
 
Vid tillverkning av avfallspressar är säkerhetsregler och säkerhetsåtgärder en otroligt 
viktig del för att motverka personskador. Det får inte finnas någon chans att man av 
misstag ska kunna skada sig vid användandet av maskinen. Då förändringarna av 
konstruktionen på TOM har gjorts var Maskindirektivet samt SS-EN 16500 (En 
standard för vertikala balpressar som Orwak har valt att följa) tvungna att uppfyllas.  

Maskindirektivet anger vilka hälso- och säkerhetsregler som måste uppfyllas för att 
maskinen ska kunna få säljas på den europeiskamarknaden. CE-märkning ska utifrån 
direktivets krav göras på produkter som släpps inom den europeiska marknaden. [18]  
CE-märkningen betyder ungefärligt att så länge användaren följt produktens 
instruktioner är tillverkaren ansvarig för alla skador som orsakas av produkten [19].  

SS-EN 16500:2014 är en standard som innehåller säkerhetskrav och tekniska krav 
gällande vertikala balpressar. Detta är en standard som Orwak har valt att följa och de 
kan därför marknadsföra att de uppfyller den. I dokumentet beskrivs säkerhetskraven 
för tillverkning, konstruktion och information för ett säkert användande av vertikala 
balpressar för komprimering av avfall. [20] 
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2.9 Tunnplåtskonstruktion 
De koncept och lösningar som presenteras i rapporten är till största del gjorda i 
tunnplåtskonstruktion. Eftersom att Orwak har en egen fabrik med tillverkning av 
plåtdetaljer har koncepten strävats efter att till största del kunna tillverkas där. Med 
tunnplåtskonstruktion i åtanke vid utvecklingen av koncepten har en del ändringar på 
utseendet av koncepten behövt göras i efterhand för att kunna uppfylla kraven som 
uppkommer vid plåtkonstruktion. Bland annat har tjocklek, laserutskärning, bockning 
och flexibilitet behövt tas med i beräkningarna då konstruktionen av detaljerna gjorts. 
[4] 

2.9.1 Godstjocklek 
 
Den tunnaste godstjockleken på plåt som kan bearbetas i Orwaks fabrik är tre mm och 
den tjockaste är tolv mm. Därför har de flesta detaljer som presenterats i rapporten 
hållit sig inom dessa ramar. Om en detalj var tvungen att antingen vara tunnare eller 
tjockare än de angivna gränserna, får dessa detaljer senare köpas in. Med 
plåtkonstruktion kan endast en plan yta tillverkas, så länge plåten inte bockas. Vill 
man uppnå olika tjocklek på en ände av en detalj jämfört med den andra änden kan 
antingen två detaljer svetsas ihop eller också sättas ihop med skruvförband eller 
liknande. [4] 

2.9.2 Laserskärning 
 
För att göra ett snitt eller en utskärning i en stålprofil kan ett flertal metoder användas. 
Bland annat kan stora maskiner klippa eller stansa ut detaljer. Laserskärning är också 
ett alternativ för att uppnå dessa utskärningar.  
 
Laserskärning fungerar genom att en maskin driver en laser som får materialet att 
upphettas till smälttemperatur och sedan tvingar ett gasflöde det smälta materialet ut 
ur det gjorda snittet. När maskinen skurit ut det önskade snittet kan sedan en detalj 
med fina snittkanter att plockas ut. Laserskärning erbjuder många fördelar. Bland 
annat kan otroligt komplicerade detaljer skäras ut, utan att vidröra plåten. 
Laserskärning kan också skära mjukt stål lika bra som höghållfaststål. Det kräver i 
princip ingen övervakning då utskärningen är helt datoriserad. Metoden kräver 
vanligtvis inget efterarbete och hela processen går fort. [21] 
 
Eftersom att Orwak använder sig utav en laserskärningsmaskin i sin 
tillverkningsfabrik har stor detaljfrihet kring koncepten kunnat erhållas. 
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2.9.3 Bockning 
 
Gällande bockning av plåtkonstruktioner måste ett antal viktiga faktorer medräknas. 
Hänsyn måste tas till bl.a. tjockleken av plåten, plåtens material, bockningsmetod och 
återfjädringsgrad.  
 
Bockning kan göras med en mängd olika metoder men är sammanfattningsvis en 
bearbetningsmetod för att ge plåten en ny form genom ett böjande moment. Den 
bockningsform som anses som vanligast är V-bockning men U-bockning är också en 
välanvänd metod. [22] 

Figur 9- V-bockning & U-bockning [22] 

Då plåten bockas, vidgas utsidan av plåten samtidigt som plåtens insida trycks ihop. 
Man mäter därför hur mycket ett material kan bockas genom att studera den minsta 
bockradien och hur mycket den kan böjas innan det uppstår bristningar i materialet. 
[22] 

I stort sett skiljer sig inte mjuka stål från höghållfasta vid bockning. Det finns dock ett 
fåtal skillnader. Det man måste ta hänsyn till är att höghållfasta stål har större 
återfjädring och lägre pressbarhet än mjukare stål, samtidigt som den minsta 
bockradien ökar med hållfastheten i materialet. Det stål som Orwak använder i sin 
tillverkningsfabrik är ett höghållfast stål. [22] 

Återfjädring är ett fenomen som uppstår av elastiska töjningar i materialet. Efter 
avslutad bockning kan plåten dra sig en viss sträcka mot sitt ursprungsläge. Den 
vinkel som uppkommer mellan avslutad bockning och då plåten rört sig efter 
bockningen kallas återfjädringsvinkel. Vanligtvis fastställs återfjädringens storlek 
med hjälp av provbockning och ofta överbockas profilerna som lösning. [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10- Återfjädringsvinkel [22] 
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Bockning kan också ha en stabilitetspåverkan till en profil. Om en platt kvadratisk 
plåt jämförs med en lika stor kvadratisk plåt med bockade kanter märks det tydligt 
vilken av dessa kvadrater som är mest robust och vilken som är mest böjbar/flexibel. 
Därför används även bockning för att ge en mer robust detalj med högre styvhet. [4]  

Kompensationsfaktorn, även kallad k-faktorn, är en faktor som kan användas till att få 
en bra spridning i materialet vid bockning. K-faktorn är förhållandet mellan 
tjockleken av plåtmaterialet och den axeln i plåten som inte påverkas av någon 
kompression eller sträckning.  K-faktorn varierar ofta mellan olika maskiner och kan 
fås fram genom att testbocka en plåt. I formeln nedan kan k-faktorn räknas ut på en 
bockad plåt. 

𝐾𝐾 =
180 ∗ 𝐵𝐵𝐵𝐵

𝜋𝜋 ∗ 𝐵𝐵 <∗ 𝑀𝑀𝑀𝑀
−
𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑀𝑀𝑀𝑀

 

BA i formeln står för maximal tillåten böjning, B för bockningsvinkeln, MT för 
materialtjockleken och IR för innerradien. [23] 

2.9.4 Material 
 
Det plåtmaterial som Orwak använder sig mest av i sin tillverkningsfabrik heter S355 
MC och är som tidigare nämnt ett höghållfast stål. Stålet är ett varmvalsat stål, vilket 
innebär att då stålet är uppvärmt pressas det genom ett antal valsar för att ändra dess 
inre materialstruktur. S355 MC har därför en finkornig struktur och anses även att 
inneha utmärkta bearbetningsegenskaper så som bockning och skärning. Alla vanliga 
svetsmetoder kan även användas på stålet. [24] 
 
De detaljer som presenteras i koncepten som inte kommer att kunna tillverkas i plåt, 
kommer Orwak själva att få avgöra vilka material som de vill använda sig av och var 
de köper in dessa komponenter ifrån.  
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3 Metod  
 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens använda metoder med referenser. 
Validitet och reabilitet för respektive metod diskuteras löpande i respektive avsnitt. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
 
För att besvara studiens frågeställningar, ”Kan bygghöjden på pressenheten minskas 
avsevärt med en annan presslösning så att pressplattan hamnar ovanför inkastluckan?” 
och ”Kan lösningen konstrueras så att det möjliggör att slänga avfall samtidigt som 
maskinen komprimerar?”, har flera metoder använts. Tabellen nedan visar vilka 
avsnitt som kopplas till de två olika frågeställningarna. 

 Kan bygghöjden på 
pressenheten minskas 
avsevärt med en annan 
presslösning så att 
pressplattan hamnar 
ovanför inkastluckan? 

Kan lösningen konstrueras 
så att det möjliggör att 
slänga avfall samtidigt som 
maskinen komprimerar? 

3.2 GANTT-schema   

3.3 Process X X 

3.4 Förstudie X X 

3.5 Kravspecifikation X X 

3.6 Teknisk specifikation X X 

3.7 Konceptgenerering X X 

3.8 Konceptutvärdering 
och konceptval 

X X 

3.9  Vidareutveckling och 
detaljkonstruktion 

X X 

3.10 Litteraturstudie   

 

3.2 GANTT-schema 
 
Ett Gantt-schema är ett flödesschema som används i projekt för att beskriva de olika 
faser som ingår i det aktuella projektet. I schemat ställs de olika faserna upp och har 
en grafisk illustration som visar tydligt hur länge de pågår. Några fördelar med att 
använda sig av ett Gantt-schema är att det är en vanlig teknik, det är lätt att förstå och 
man får en god grafisk översikt över projektet. I detta arbete har Project Professional 
använts för att skapa schemat. [25] 
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3.3 Process 
 
Detta arbete är av typen vidareutvecklingsprojekt och kommer därför att följa 
produktutvecklingsprocessen då Orwak använder sig av en snarlik metod vid 
utvecklingsarbeten. 

Produktutvecklingsprocessen är en process som innehåller ett flertal faser och 
används för de flesta produktutvecklingsprojekt som handlar om att omkonstruera 
eller förbättra en befintlig produkt. I detta projekt har denna process följts fram till 
prototypskapandet då arbetet utförs under en begränsad tid, som tidigare nämnts under 
avgränsningar. De olika faserna i processen kan upprepas flera gånger för att få fram 
det bästa resultatet. I Figur 11 illustreras de olika faserna och i de kommande 
avsnitten kommer de olika stegen i faserna beskrivas mer ingående. [11, p. 115] 

 

 

3.4 Förstudie 
 
Förstudien i detta projekt innehåller en konkurrent-/marknadsanalys, en 
funktionsanalys och en QFD som senare mynnar ut i en kravspecifikation för att skapa 
en uppfattning om hur problemen skall lösas och underlätta arbetet under 
konceptutvecklingen.  

3.4.1 Konkurrensanalys 
 
En konkurrensanalys har som syfte att ta reda på hur konkurrenterna påverkar 
verksamheten för att sedan kunna förbättra sina egna förutsättningar. I en 
konkurrensanalys granskar man svagheter och styrkor hos konkurrenterna för att 
utnyttja och anpassa sig efter detta. Analysen ska svara på frågor som ”Vilka är 
fördelarna med konkurrentens produkt jämfört med oss?” eller ”Vilka för- och 
nackdelar har konkurrenterna jämfört med oss?”. [26]  

Figur 11 – 
Produktutvecklingsprocessens 
olika faser 



Metod 

19 

3.4.2 Funktionsanalys 
 
En funktionsanalys är en metod som kan användas för att säkerställa att produkten får 
med sig alla krav som finns i kravspecifikationen. När man utför en funktionsanalys 
delar man in de olika funktionerna i huvudfunktioner (HF), delfunktioner (DF) och 
önskvärda funktioner (ÖF). Huvudfunktionen är den funktion som ger produkten rätt 
att finnas till, delfunktionen är en funktion som måste vara med för att produkten ska 
fungera och en önskvärd funktion är något som kan öka produktens attraktivitet men 
som inte påverkar huvudfunktionen negativt. [27]  

3.4.3 QFD 
 
Quality function deployment (QFD) är en metod som används för att se hur 
kundkraven kan mötas med hjälp av produktens egenskaper. Kundkraven är i detta 
fall framtagna med utgångspunkt i konkurrensanalysen. Några av grundstenarna för 
en QFD som är nödvändiga för att förstå produkt och problem är specifikationer, syfte 
och mål för produkten, hur konkurrenterna uppfyller målen och vad som är viktigt 
från kundens perspektiv. En QFD kan användas för både hela- och delproblem och det 
är viktigt att först kunna definiera vad som skall utvecklas innan man beskriver hur 
det ska utföras. I detta arbete har mallen som visas i Figur 12 valts ut för att skapa 
QFDn för det aktuella projektet.  

Figur 12 – QFD-mall 
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Det ingår ett flertal olika steg i en QFD. I det första steget ”Vem” ska kunderna 
definieras, exempel på detta kan vara slutkund, tillverkare, distributör eller 
återförsäljare. I det andra steget ”Vad” specificeras kundernas krav och klargör vad 
kunderna vill ha. Detta måste kunna mätas i tid, kostnad, prestanda eller kvalitét. 
”Vem/Vad” är tredje steget och beskriver hur viktigt kundernas krav är för dem som 
tidigare valts i steg ett. Det finns olika viktningsmetoder för att rangordna de olika 
kraven, i detta arbete har en 1-10 skala använts. Det innebär att man viktar de olika 
kraven på en skala 1-10 där högre nummer representerar att kravet är viktigt. Det 
fjärde steget ”Nu” och ”Nu/Vad” beskriver hur nöjda kunderna är med produkten i 
dagsläget. Egna och konkurrenternas befintliga produkter betygsätts med avseende på 
hur väl de uppfyller de krav som presenterats i ”Vem/Vad”. Skalan ligger från 1-5 där 
ett högre värde representerar att det uppfyller kravet bra. I steg fem ”Hur” definieras 
hur de ställda kraven ska uppfyllas. Åtgärderna ska leverera mätbara resultat som 
exempelvis procent, antal, kilogram, vikt eller hastighet. Det anges också vilken 
förbättringsriktning som värdet skall gå emot med hjälp av pilar. Nästa steg 
”Vad/Hur” beskriver vilka åtgärder som uppfyller vilka krav. Denna 
sambandhetsmatris fylls i genom att sätta stark, medel, svag eller ingen relation 
mellan krav och åtgärd. Det sista och sjunde steget ”Hur mycket” anger vad målvärdet 
är för de angivna åtgärderna. Målvärdena hämtas från steg fyra ”Nu” och ”Nu/Vad”. 
[28] 
 

3.5 Kravspecifikation 
 
För att kunna styra sitt arbete mot ett lyckat resultat är kravspecifikationen ett centralt 
dokument som ger en samlad bild av exempelvis miljömässiga, tekniska, ergonomiska 
och utseendemässiga krav som produkten ska klara av. Specifikationen uppdateras 
under arbetets gång för att fungera som ett styrande dokument och ska i alla lägen 
motsvara de önskemål som intressenterna har för produkten. [29] 

3.6 Teknisk specifikation 
 
I denna fas utvecklas en specifikation om vad som ska uträttas för ett resultat av 
produktutvecklingsprocessen. Den samlade informationen kan bearbetas som en 
utgångspunkt vid senare konstruktionslösningar och kan också användas som en 
referens till de framtagna lösningar som uppkommit under konceptgenereringen. 
Produktspecificeringen uppdateras, på samma sätt som kravspecifikationen, under 
arbetes gång allt eftersom kunskapen om produkten ökar. Specifikationen utvecklas 
från en målspecifikation till en slutspecifikation som då kan beskriva den färdiga 
produkten. [11, pp. 117-118] 

3.7 Konceptgenerering 
 
I konceptgenereringsfasen framställs ett antal olika konceptuella produktlösningar 
som uppfyller produktspecifikationens kriterier. Tanken är att generera så många idéer 
som möjligt för att sedan kunna välja ut de bästa. Detta medför att man hittat de flesta 
möjliga lösningarna på problemet och inte går miste om någon bra lösning. 
Konceptgenereringsarbetet fokuserar på de funktionella kraven som gäller för 
produkten och på skapandet av många alternativa lösningar. [11, pp. 161-162] 
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3.7.1 Brainstorming 
 
Idégenereringen kan utföras med ett antal olika metoder, men under detta arbete har 
brainstorming valts som metod. Brainstorming går ut på att åstadkomma så många 
idéer som möjligt och har som grund att kvantitet går före kvalité vid idégenereringen. 
Fyra grundregler som följs i denna metod är att kritik inte är tillåten, varken positiva 
eller negativa kommentarer ska ges och man ska heller inte vara självkritisk då alla 
idéer kan användas och sättas ihop med varandra i ett senare skede. Den andra regeln 
är att kvantitet eftersträvas, många idéer ska komma fram vilket ökar chansen att 
några av dem kan bli riktigt bra. Den tredje är att man ska gå utöver det vanliga, 
ovanliga idéer kan med viss modifikation underlätta problemlösningen och bilda bra 
lösningar. Fjärde, och sista regeln, är att kombinera de olika idéerna. [11, pp. 166-
167] 

3.8 Konceptutvärdering och konceptval 
 
De lösningar som har tagits fram i konceptgenereringen kommer i denna fas att 
utvärderas med avsikten att ta fram deras värde i förhållande till de ställda kraven och 
önskemål i den tekniska specifikationen. Valet av koncept kommer sedan att väljas 
när de olika lösningarna jämförts och man hittat lösningen med det högsta värdet i 
Pughs Matris. Detta är svårare än vad det verkar då de olika lösningarna medför olika 
konsekvenser. Samtliga inblandade måste därför vara införstådda i de konsekvenser 
som uppstår och komma överens om den bästa lösningen gemensamt. [11, pp. 179-
180]  

I detta arbete var handledaren på universitetet och företaget (Orwak AB) med vid 
valet av koncept för att hitta den bästa lösningen med hjälp av erfarenhet och 
intuition. 

3.8.1 Pughs Matris 
 
Pughs matris är en form av en beslutsmatris som är en måttligt enkel och effektiv 
metod för att jämföra olika koncept och för att klargöra vilka koncept som är bäst 
passade till de utsatta kriterierna. I matrisen ställs de valda kriterierna mot de olika 
lösningar/koncept som tagits fram. Kriterierna rangordnas i hur viktigt just det 
kriteriet är för funktionen. Därefter ställs kriterierna mot de olika koncepten samtidigt 
som de jämförs mot en tidigare produkt eller en konkurrents produkt. I slutet av 
matrisen ges ett resultat av hur bra de nya koncepten mötte kriterierna där det går att 
avläsa vilka koncept som bör och inte bör vidareutvecklas. I Pughs matris finns 
vanligtvis sex olika steg att följa, dessa steg presenteras nedanför tillsammans med 
Figur 13 som illustrerar hur Pughs matris kan se ut. [30] 



Metod 

22 

 

Figur 13 -Pugh-matris mall 

 

Steg 1, Uppge problemet. 
Här väljs en produkt eller ett koncept som ska vidareutvecklas.  [30] 

Steg 2, Uppge vilka lösningar som finns på problemet.  
Här listats de olika lösningskoncepten gällande problemet som beskrivs i steg 1. Det 
är viktigt att alla koncept presenteras då de är i samma utvecklingsstadier. [30] 

Steg 3, Uppge kriterierna 
Kriterierna består av krav och önskemål som den nya produkten bör uppfylla. Dessa 
kan vara framtagna från kundkrav och önskemål men även från krav som kommer 
från tidigare produktspecifikation. Krav kan även bli specificerade av tillverkare och 
återförsäljare och kan då se annorlunda ut. [30] 
 
Steg 4, Viktning  
I detta steg bestäms hur viktiga kriterierna är för lösningskoncepten och benämns här 
med en relevant gradering. Denna del kan i stort sett hämtas från steg 3 i QFD 
eftersom att där ställs kraven som bör uppfyllas mot tillverkare, återförsäljare och 
slutkunder. [30] 
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Steg 5, Utvärdering av lösningskoncepten 
I detta steg sätts ett koncept eller en produkt som utgångskoncept som hela steg 5 har 
som utgångspunkt. Utgångskonceptet kan antingen vara den tidigare produkten i de 
fall där produktutveckling av en befintlig produkt är uppgiften. Om det handlar om en 
ny produkt kan också det koncept som anses som det hittills bästa konceptet, och 
troligtvis designerns favoritkoncept, sättas som utgångskoncept.  
När ett utgångskoncept är valt kan sedan utvärderingen börja. De koncept som skrivs i 
steg 2 ställs mot kriterierna i steg 3. Sedan jämförs det nya konceptet med 
utgångskonceptet där det fastställs om det nya konceptet är bättre, sämre eller lika bra 
som utgångskonceptet gällande det kriteriet. Gradering markeras med ett + om det nya 
konceptet är bättre, med – om det är sämre och med ”S” om det nya konceptet är 
ungefär lika bra som det tidigare. [30] 

Steg 6, Resultat 
I resultatsteget adderas samtliga + och - ihop och ger en sammanlagd summa där + 
räknas som +1, - räknas som -1 och S är lika med 0. De olika lösningsalternativen kan 
sedan jämföras och de bästa koncepten med flest poäng kan fås ut. Det är dock viktigt 
att undersöka vilka kriterier de koncepten med hög poäng är bättre än 
utgångskonceptet på.  [30] 

3.9 Vidareutveckling och detaljkonstruktion 
 
Efter att ett koncept valts ut, vidareutvecklas detta till en fungerande produkt som 
uppfyller de ställda kraven i den tekniska specifikationen. Denna fas kallas 
produktsammanställning och består av detaljerade beskrivningar om alla delar som 
ingår i produkten, samt hur allt kommer att sättas ihop. Det ingår CAD-modeller, 
ritningar, kopplingsschema och liknande som kommer att behövas för att produkten 
ska kunna produceras. Målet med denna fas är att en grund som kan beskriva en 
funktionerande produkt tas fram, och ska åtminstone kunna tillverkas i form av en 
prototyp för att analyseras och testas. [11, p. 191] 

3.10 Litteraturstudie  
 
Litteraturstudien gjordes genom sökningar via högskolebibliotekets hemsida som 
använder sig av Primo. Primo är ett söksystem som kan vara uppkopplat till ett 
biblioteksdatabaser och används för att hitta böcker, uppsatser, artiklar med mera. Via 
Primo hittades ett flertal källor som kunde användas som viktiga referenser under det 
teoretiska ramverket. Utöver Primo tipsade handledaren på Orwak om relevanta 
hemsidor och artiklar som även dessa varit viktiga gällande datainsamlingsprocessen. 
Ytterligare källor har erhållits från internetsökningar, referenser i böcker och artiklar 
samt från handledaren till examensarbetet. 
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4 Genomförande och resultat 
 
I detta avsnitt beskrivs genomförandet och resultatet av arbetet där analyser, 
specifikationer och konceptval presenteras. 

4.1 Planering 
 
Projektet började med att ställa upp alla olika delar som skulle utföras på den 
begränsade tidsperioden. Planeringen skapades i form av ett Gantt-schema som kan 
hittas i Bilaga 1. Schemat lade grunden till hela arbetets tillvägagångssätt och gav en 
bra struktur till projektets upplägg. 

4.2 Förstudie 

4.2.1 Konkurrensanalys 
 
Konkurrensanalysen utfördes genom att söka information om liknande produkter som 
de största konkurrenterna tillverkar. Informationen som hämtades kunde vara storlek 
på avfallspressen, vilka tillbehör som fanns att välja mellan eller vilken energikälla 
som används för att driva maskinen. All information skrevs sedan in i ett excel-
dokument för att jämföra de olika företagens maskiner med Orwaks. Detta gav en 
överblick av vad som finns på marknaden och hur andra företag har löst vissa 
problem. Hela konkurrensanalysen kan ses i Bilaga 2. 

4.2.2 Funktionsanalys 
 
Funktionsanalysen gjordes för att få en uppfattning om vilka funktioner som är de 
viktigaste och vilka som är mer önskvärda och mindre betydande. 
Kravspecifikationen, konkurrensanalysen och handledaren på Orwak gav underlagen 
som delade in maskinens egenskaper i vilken form av funktion de gav.  

 

  
Figur 14 - Funktionsanalys 
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4.2.3 QFD 
 
Resultatet av QFDn blev inte komplett på grund av bristande information om 
konkurrenternas maskiner. Den information som inte hittats kan vara känslig för 
företagen att lämna ut och lämnar därför några hål i diagrammet. Trots detta har 
resultatet av QFDn varit till nytta när det kommer till vilka faktorer som ska 
maximeras eller minimeras. Hela QFDn hittas i Bilaga 3. 

4.3 Teknisk/krav-specifikation 
 
Under examenarbetet följdes en teknisk/krav-specifikation som beskrev uppgiften, 
maskinens problem och vad som kunde förbättras. Tekniska krav tillsammans med 
säkerhetskrav beskrevs också i specifikationen. Specifikationen utgjorde grunden för 
examensarbetet, tillsammans med diskussion och frågor till företaget. Hela 
tekniska/krav-specifikationen visas nedan i Figur 15.  

Figur 15 - Teknisk/Krav-specifikation 
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4.4 Konceptgenerering 

4.4.1 Brainstorming 
 
Brainstormingen utfördes i en grupp på åtta studenter som har samma utbildning och 
inriktning. Brainstormingen startade med en genomgång av de regler som ska följas, 
vilka är de som beskrivs i Metoden under 3.7.1. Därefter introducerades en 
”uppvärmningsövning” där deltagarna fick i uppgift att tänka fritt kring olika 
pressande/skjutande/lyftande/dragande lösningar eller produkter som kan finnas i 
vardagen. De förslag som deltagarna bidrog med skrevs ned eller gjordes lättare 
skisser av. För detta moment sattes ett tidsspann på fem minuter och alla förslag 
presenterades för resten av gruppen som sedan sparades för vidareutveckling.  

Efter uppvärmningsuppgiften presenterades problemen som examensarbetet grundar 
sig i, förenklade och mer ospecificerade varianter. Det första bekymret som deltagarna 
ställdes inför var att skissa ner lösningar/förslag på hur pressystemet av TOM kan 
ändras så att det tar upp mindre volymmässig yta, eller att komma med förslag på hur 
man kan konstruera om hela pressystemet. Momentet sattes till ett tidsspann på 20 
minuter. Efter dessa 20 minuter förklarade varje deltagare sina koncept, där 
vidareutveckling och kommentarer från resterande deltagare var tillåtet. Därefter 
sparades alla skisser för att senare kunna sållas ut eller vidareutvecklas.  Den andra 
frågeställningen under brainstormingen var hur maskinen på ett säkert sätt skulle 
kunna ta emot avfall samtidigt som komprimeringen sker.  Detta momentets upplägg 
fungerade precis likadant som det föregående. 

Efter avslutad brainstorming tackades alla deltagare och sedan kunde en grov sållning 
och utvädringsfas påbörjas. Handledaren på Orwak kontaktades och deltog i 
sållningen där en del förslag tyvärr inte kunde vidareutvecklas, på grund av dess 
relevans och uppfyllande av kravspecifikationen. De koncept som valdes att 
vidareutvecklas skissades upp på nytt med en mer utförlig beskrivning. Dessa 
presenteras i kommande rubriker 4.4.1.1 och 4.4.1.2.  

Innan den större brainstormingen utfördes, gjordes en mindre brainstorming som 
resulterade i ett antal koncept som sedan togs med i den större brainstormingens 
utvärderingsfas.  
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4.4.1.1 Koncept gällande den första frågeställningen  
 
Här presenteras de koncept som gäller den första frågeställningen ”Kan bygghöjden 
på pressenheten minskas avsevärt med en annan presslösning så att pressplattan 
hamnar ovanför inkastluckan?” 
 
Konceptet som visas i Figur 16 använder sig av en motor inuti pressplattan som driver 
ett kugghjul och rör sig vertikalt med hjälp av de spår som finns i sidan av maskinen. 
Plattan håller sig på plats och följer spåren samtidigt som den komprimerar avfallet. 

 

 
Hela översidan på maskinen sjunker ihop tillsammans med pressplattan för att pressa 
avfallet. Bild på konceptet visas i Figur 17 nedan. 

 

Figur 16 - Kugghjulspress 

Figur 17 - Helhetspress 
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Skräpet komprimeras med en press från sidan istället för ovanifrån. När maskinen 
pressar lägger sig skräpet i uppsamlaren som släpper ner det när presscykeln är klar. 
För att tömma skräpet finns en lucka som antingen kan placeras på maskinens fram- 
eller baksida, se Figur 18. 

 
Pressen drivs med lufttryck som fyller behållaren med luft för att pressa. För att 
pressen ska komma upp igen tas luften ur och därmed minskar trycket, se Figur 19.  

 
 

Figur 18 - Sidopress med uppsamlare 

Figur 19 - Lufttryckspress 



Genomförande och resultat 

29 

Motorer som för pressplattan upp och ned med hjälp av vajrar som är fästa i hjul på 
båda sidor av maskinen, se Figur 20.  

 
Pressen drivs av ett elektriskt ställdon som pressar på ”armarna” och länkas samman i 
mitten med en annan platta. Detta gör att ”armarna” kommer gå parallellt hela 
presscykeln, se Figur 21. 

Figur 20 - Vajerpress 

Figur 21 - Saxpress 1 
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Det elektriska ställdonet pressar i mitten av de översta ”armarna” som gör att 
maskinen komprimerar. Mindre ”armar” upptill ökar utväxlingen och minskar 
komprimeringstiden, se Figur 22. 

 
Maskinen drivs av en motor kopplad till kugghjul som i sin tur driver kedjor för att 
pressa. Kedjorna låser sig åt ena hållet och fungera därför till att pressa vertikalt, se 
Figur 23. 

Figur 22 - Saxpress 2 

Figur 23 - Kedjepress 
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Luckan öppnas uppåt genom att glida på insidan av maskinen, två varianter av 
konceptet visas i Figur 24. Varianten till höger i Figur 24 använder sig av en lucka 
som är böjbar och minskar därmed höjden ovanför inkastet då den är öppen. Dessa 
lösningar ger mer plats åt pressen på insidan och kan därför vara relevanta till båda 
frågeställningarna. Dessa lösningar kommer senare att kallas för ”skjutlucka” och 
”garagelucka”. 

 

  

Figur 24 - Lucka som tar mindre plats 
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4.4.1.2 Koncept gällande den andra frågeställningen 
 
Här presenteras de koncept som gäller den andra frågeställningen ”Kan lösningen 
konstrueras så att det möjliggör att slänga avfall samtidigt som maskinen 
komprimerar?” 

Sensorer sitter på insidan av maskinen som stannar pressen när någon får in en hand 
eller slänger avfall. Det gör att användaren kan slänga skräp säkert under 
komprimering, se Figur 25. 

 
När luckan öppnas följer en platta med under för att fånga upp skräpet som slängs. Då 
luckan stängs igen ramlar skräpet ner i papperskorgen och kan bli komprimerat. Detta 
koncept gör att det är omöjligt för personskador då plattan skyddar mot detta, se Figur 
26. 

Figur 25 - Sensor innanför lucka 

Figur 26 - Dubbellucka 
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En skyddsplatta sitter innanför inkastet som förhindrar att någon kan skada sig när de 
slänger skräp under komprimering, se Figur 27. 

 
Luckan öppnas uppåt och håller skräpet i lådan samtidigt som maskinen pressar, när 
luckan stängs släpps skräpet ut nertill, se Figur 28.  

Figur 27 - Skyddsplatta 

Figur 28 - Uppsamlingslåda 
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4.5 Konceptutvärdering 
 
När brainstormingen var genomförd kontaktades handledaren på Orwak igen för 
ytterligare en konceptsållning. De figurer som presenterades under 4.4.1 presenterades 
för handledaren där diskussion kring varje koncept gjordes. Detta genomfördes för att 
kunna minska antalet koncept kring varje frågeställning och på så sätt kunna använda 
sig av Pughs matris för att jämföra de fem bästa koncepten gällande varje 
frågeställning.  

4.5.1 Pughs matris gällande den första frågeställningen 
 
Efter konceptsållningen med Orwak gjordes en Pughs matris på de fem mest relevanta 
koncept kring varje frågeställning. De koncept som valdes att granskas i Pughs matris 
gällande pressystemet var de som visas under ”Lösningsalternativ” i Figur 29. De 
koncept som fick bäst resultat i matrisen var de båda saxpresslösningarna och därför 
kommer olika varianter på lösningarna att arbetas vidare med. Vajerpressens resultat 
var positivt jämfört med nuvarande pressystemet. Anledningen till att den inte 
vidareutvecklades berodde på att sopkärlet måste omkonstrueras, vilket handledaren 
på Orwak inte godkänner. De två resterande lösningarna fick sämre resultat i matrisen 
och valdes därför att inte arbetas vidare med.  

Figur 29 - 
Pughs 
matris, 
pressystem 
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4.5.2 Pughs matris gällande den andra frågeställningen 
 
De koncept som valdes att vidareutvecklas efter Pughs matris gällande den andra 
frågeställningen var Skjutluckan, ”Garageluckan” och Stoppsensorn. Anledningen till 
att alla tre alternativen vidareutvecklades berodde på att om någon av luckorna 
kombinerades med stoppsensorn, skulle det vara möjligt att slänga avfall under 
komprimeringsprocessen och samtidigt ta upp mindre plats inuti maskinen.  

 

Figur 30 - Pughs matris, lucka 
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4.6 Vidareutveckling 
 
De koncept som valdes att vidareutvecklas, ritades upp i 3D-programmet Solid Works 
där de ställdes mot varandra och jämfördes. Här diskuterades konceptens funktionella 
möjligheter, dess tillverkningsmöjligheter och dess för-och nackdelar. Handledaren på 
företaget medverkade under konceptvalet och tog beslutet om vilka koncept som bör 
vidareutvecklas ytterligare. Dessa koncept kom att bli examensarbetets slutliga 
koncept och presenteras under 4.7. 

I Figur 31 presenteras konstruktionen av saxpress 2 som sållades bort under den 
slutliga konceptsållningen. Lösningen är gjord nästintill exakt som en saxlift är 
konstruerad. Cylindern(röd) sitter i mitten av konstruktionen mellan två av de yttersta 
armarna. När cylindern skjuts ut, utvidgar den armarna. På pressplattan men också i 
"taket" av pressen är ena änden av armarna fastsatta och kan endast rotera runt sin 
egen axel. Längst ut på de andra armarna sitter små hjul som möjliggör att pressen 
kan röra sig upp och ner då armarna måste kunna sträckas ut och skjutas ihop. 
Plåtboxarna som är genomskinliga på bilderna är konstruerade för att kunna skjutas 
ihop och fällas ut, som ett gammalt teleskop. Dessa plåtboxar är gjorda för att kunna 
skydda de inre komponenterna mot avfallet och ge ytterligare stabilitet till pressen, 
samtidigt som det möjliggör att kunna slänga avfall samtidigt som maskinen 
komprimerar. Anledningen till att detta koncept inte vidareutvecklades ytterligare 
berodde på att handledaren på Orwak ansåg att det andra konceptet var mer intressant 
och han var mer intresserad av hur det skulle fungera i praktiken. Detta koncept är 
även mer instabilt än saxpress 1 då denna lösning endast pressar i ena änden av 
pressplattan. 

 

  

Figur 31 – Saxpress 2 
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I Figur 32 presenteras konstruktionen av det koncept gällande den andra 
frågeställningen som valdes bort under den slutliga konceptsållningen. Observera att 
den övre och främre plastkåpan av maskinen är genomskinliga på bilderna. Lösningen 
består av ett elektriskt ställdon(röd), luckan(blå) och en sidoplåt(grön). Konceptet är 
konstruerat så att luckan skjuts uppåt, ovanför inkastluckan med hjälp av cylindern på 
sidan. På insidan skulle sedan en rörelsesensor monteras som gör att pressystemet 
stannar så fort sensorn bryts. Detta skulle göra det möjligt att slänga avfall på ett 
säkert sätt, samtidigt som maskinen komprimerar avfallet. Plåten är i stort sett gjord 
med samma dimensioner som tidigare sidoplåt för att underlätta för montering och 
tillverkning. Det som skiljer sig från tidigare plåt är spåret som luckan glider i och 
vissa design ändringar till följd av detta. Anledningen till att konceptet valdes bort 
berodde på att luckan tog för mycket plats när den var i det öppna läget. Detta 
utrymme är platsen där all elektronik sitter och kan därför inte minskas.  

  

Figur 22 - Skjutlucka 
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4.7 Slutliga koncept och detaljpresentation 
 
Det slutliga konceptet och arbetets resultat valdes, efter ett antal konceptval och 
sållningsfaser, till en kombination av ”Saxpress 1” och ”Garageluckan”, som 
tillsammans uppfyller kraven och frågeställningarna gällande arbetet. Båda 
lösningarna har utvecklats ytterligare efter konceptgenereringsfasen och kan därför se 
annorlunda ut i det slutgiltiga resultatet. Se Bilaga 6 för det slutgiltiga resultatet. 

4.7.1 Resultat frågeställning 1 
 
Saxpress 1 är det slutliga koncept gällande frågeställning ett. Pressen kommer att vara 
inställd på att komprimera avfallet var tionde gång luckan öppnas och är därmed 
kopplad elektroniskt till luckan som beskrivs mer i 4.7.2. Pressen är fäst med två U-
balkar i den översta delen av maskinen. Under dessa U-balkar är en infästningsplatta 
fastskruvad. I infästningsplattan är två av pressens åtta armar fastsatta diagonalt mot 
varandra, tillsammans med ett elektriskt ställdon som är kopplat till en av armarna. 
Armarna är fastsatta i x-och y-led men kan rotera kring sina egna axlar. I andra änden 
av de två armarna är ytterligare två armar fästa på samma sätt. Dessa armar skiljer sig 
dock från de första genom att ett kugghjul är monterat i den andra änden av de båda 
armarna. Änden av armarna där kugghjulen är fastsatta är även monterade 
koncentriskt med en sprint tillhörande mittenplattan. Mittenplattan är därför 
konstruerad som en rektangel med två sprintar i två olika hörn, diagonalt sett. Den är 
även designad likadant spegelvänt och har därför sammanlagt fyra stycken sprintar. 
Anledningen till att mittenplattan är konstruerad likadant spegelvänd är för att de fyra 
undre armarna är monterad exakt likadant som de övre. Detta gör så att kugghjulen 
som är fästa i sprintarna kan gängas i varandra, vilket leder till att de undre armarna 
rör sig så fort de övre gör de. De understa armarna är fästa i pressplattan istället för 
infästningsplattan. För att lättare kunna förstå hur konceptet är uppbyggt kan Figur 33, 
Bilaga 4 och 7 studeras. 
Konceptet fungerar genom att det elektriska ställdonet 
pressar de översta armarna utåt vilket gör att de får en 
större vinkel sett från infästningsplattan. När de övre 
armarna utvidgas följer även resterande armar med 
och hela pressen utvidgas. Mittenplattan möjliggör 
hela funktionen eftersom att de övre kugghjulen 
driver de undre och får då alla de undre armarna att 
rör på sig. 
 
Runtom hela pressen är även sex stycken skyddsboxar 
monterade för att möjliggöra att kunna slänga avfall 
samtidigt som pressen komprimerar, samtidigt som de 
förbättrar stabiliteten i konstruktionen. Dessa 
skyddsboxar är osynliga i Bilaga 4 för att förstå 
funktionen av hela konceptet.  
  

Figur 33– Saxpress 1 (utan skyddsboxar) 
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4.7.2 Resultat frågeställning 2 
 
Det slutliga koncept gällande frågeställning två är som tidigare nämnt, Garageluckan. 
Luckan öppnas automatiskt så fort någon närmar sig maskinen precis som på den 
nuvarande maskinen. När rörelsesensorn som öppnar luckan uppfattar rörelse sätts 
cylindern som är kopplad till luckan igång. Cylindern är kopplad via en axel till 
luckans understa garagedel för att kunna ha så stor utväxling som möjligt. Axeln 
pressar, med cylinderns hjälp, garageluckan uppåt som följer ett sidospår som är 
utskuret i sidoplåten. Cylindern är inställd så att den stannar så fort den övre delen av 
garageluckan är i slutet av sidospåret.  

Den översta garagedelen skiljer sig aningen från de resterande garagedelarna, den har 
nämligen en utskärning för magnetlåset och två skruvhål på baksidan för fästet till 
magnetlåset. På denna del är den ena änden av magnetlåset fastsatt. Två millimeter 
ifrån sitter den andra änden av magnetlåset, fastsatt i den övre luckramen, som även 
den har en utskärning för magnetlåset. Detta magnetlås är kopplat till saxpressen. När 
cylindern pressar luckan uppåt skiljs de båda magnetlåsen ifrån och när de tappar 
kontakten så stannar saxpressen direkt. Magnetlåset ersätter därför rörelsesensorn som 
var tänkt att monteras bakom inkastluckan. Anledningen till att magnetlåset användes 
istället för rörelsesensorn var både en prisfråga men det berodde också på att Orwak 
använder sig av samma magnetlås i flera av deras nuvarande maskiner. Magnetlåset 
uppfyller därför de säkerhetskrav som maskinen måste förhålla sig efter. En 
helhetsbild av Garageluckan återfinns under Figur 34 och i Bilaga 5 där den främre 
plastkåpan/dörren av maskinen är genomskinlig för att kunna visa konstruktionen av 
luckan och dess funktion. Alla komponenter tillhörande garageluckan återfinns under 
Bilaga 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 34 - Garagelucka 
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5 Analys 
 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt 
teorin från det teoretiska ramverket genom analys. 

5.1 Kan bygghöjden på pressenheten minskas avsevärt med en annan 
presslösning så att pressplattan hamnar ovanför inkastluckan? 
 
Bygghöjden på presslösningen var något som alla koncepten som gick vidare till 
Pughs matris klarade av. Det var snarare andra faktorer som påverkade valet av det 
slutgiltiga konceptet, även fast den saxlösning som valdes minskar bygghöjden med 
mer än dubbelt så mycket. Om man jämför den valda lösningen med företagets 
nuvarande pressystem så ligger bygghöjden på ungefär 320mm respektive 720mm. 
Detta medför att det avfall som slängs inte längre kastas emot pressenheten och ger 
istället mer utrymme i maskinen för skräpet att ramla ner i sopkärlet. Se Bilaga 9 för 
en jämförelse. 

Bygghöjden kunde minskas så mycket på grund av den utväxling som presslösningen 
erbjuder. Genom att använda sig av en saxpress behöver inte själva ställdonet ha 
någon större slaglängd då pressen har flera armar som går parallellt både uppåt och 
nedåt. Utväxlingen möjliggör också att pressplattan kommer närmare botten av 
sopkärlet än den tidigare lösningen och kan då komprimera skräpet mer effektivt, 
samtidigt som komprimeringstiden minskar. 

Bland de komponenter som tillhör saxpressen är vissa konstruerade för att direkt 
kunna tillverkas i Orwaks tillverkningsfabrik. Bland annat kan de båda u-balkarna att 
laserskäras och bockas utan att de behöver omkonstrueras. Vissa komponenter 
kommer dock vara tvungna att köpas in eftersom att Orwak bara kan hantera en viss 
plåttjocklek. På grund av tidsbrist är vissa av solidmodellerna som tillhör saxpressen 
gjorda som en hel komponent där det egentligen ska vara två olika komponenter. Sex 
av de åtta armar är ett exempel på detta eftersom att sprinten som ska fungera som ett 
gångjärn är gjord ihop med armarna i samma ”del” i Solid Works. Detta gör att denna 
sammansatta del inte kommer att vara optimal att tillverka.  Det enda som behövs 
göra för att åtgärda detta är att göra sprinten och armarna var för sig. Anledningen till 
att detta inte gjordes i arbetet var att hela sammansättningen i Solid Works då hade 
raserats och behövt göras om. Eftersom att Orwak inte ansåg det som högsta 
prioritering att komponenterna skulle vara redo för tillverkning lades inte extra fokus 
på detta.  
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5.2 Kan lösningen konstrueras så att det möjliggör att slänga avfall 
samtidigt som maskinen komprimerar? 
 
Stoppsensorn var konceptet från Pughs matris som valdes att vidareutvecklas och 
erbjuder möjligheten att slänga avfall under komprimeringsprocessen. 
Istället för en sensor gick lösningen över till ett magnetlås som används till andra 
maskiner i företagets produktsortiment. Denna lösning kombinerades sedan med 
”Garageluckan” och möjliggör att slänga avfall samtidigt som maskinen komprimerar. 

Fördelen med denna lösning är att ”Garageluckan” tar upp mindre plats inuti 
maskinen och ger därför mer utrymme åt pressystemet. Lösningen uppfattas också 
som mer attraktiv designmässigt enligt företaget och författarna. 

Även fast denna lösning möjliggör att slänga avfall samtidigt som maskinen 
komprimerar kan utrymmet mellan inkastsluckan och pressystemet, när den 
komprimerar, vara litet. Om detta blir ett problem för företaget kan man ändra 
lösningen så att luckan låser sig under komprimeringen på samma sätt som i nuläget. 
Detta löser då inte uppgiften helt men eftersom komprimeringstiden för pressystemet 
minskat så minimeras problemet ändå. Grundproblemet var, som tidigare nämnt, att 
användaren inte förstod vad som hände när maskinen komprimerade. Luckan var då 
låst i 17 sekunder och medförde att kunderna ställde ifrån sig avfallet istället för att 
vänta på att maskinen arbetat klart eller tog till våld. 

Garageluckans komponenter är konstruerade för att underlätta vidarearbetet gällande 
prototyptillverkningen. Alla komponenter är anpassade för att kunna monteras in i den 
nuvarande maskinen på ett så enkelt sätt som möjligt. Bland annat är sidoplåten 
designad utifrån tidigare sidoplåts mått och skruvhål för att slippa att konstruera om 
de detaljer som är sammankopplade med sidoplåten. Cylindern som är kopplad till 
luckan är placerad på luckans vänstra sida eftersom att de elektriska komponenter som 
ska kopplas mellan cylindern och de övre kretskorten ska ha ett så litet avstånd som 
möjligt, samtidigt som dörrens gångjärn sitter på vänstersidan.  

Alla detaljer som är gjorda i plåt följer Orwaks anvisningar gällande plåtkonstruktion 
för att underlätta vidarearbetet. Där har fokus legat kring bockningsvinklar, skruvhål 
och plåttjocklek. De detaljer som är tillverkade i plast kommer att behöva köpas in 
och kan därför behöva omkonstrueras för att uppfylla vissa detaljkrav.  
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6 Diskussion och slutsatser 
 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer (konsekvenser) och 
slutsatser. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete och rekommendationer. 

6.1 Implikationer 
 
Något som bör studeras är presskraften som saxpressen kommer att uppnå. Eftersom 
att detta arbete är avgränsat med att inga beräkningar kommer utföras så måste 
företaget själva leta upp ett passande ställdon som ger önskad presskraft. Vid tidigare 
utveckling av andra maskiner har företaget använt sig av tester för att avgöra detta och 
är därför något som inte kan utföras i detta arbete. Möjligheten att använda sig av två 
ställdon finns också om ett ställdon inte kan leva upp till de ställda kraven. 

Priset är också något som arbetet avgränsat sig från men är något som företaget får 
diskutera om. Den nya lösningen har fler komponenter än företagets nuvarande och 
kan därför överstiga det nuvarande tillverkningspriset. Det stora elektriska ställdonet i 
det nuvarande pressystemet är dock den dyraste komponenten som man blir av med 
och kan därför göra att den nya lösningen hamnar i samma prisklass eller något lägre. 
Något annat som kan minska priset är att göra om skyddsboxarna så att de bara 
skyddar emot lucköppningen och längst ner vid pressplattan för att avfall inte ska 
fastna. 

Materialvalet till luckan är något som företaget själva bestämmer eftersom att arbetet 
är avgränsat från detta. Detta beror också på om Orwak väljer att göra plattorna var 
för sig och i så fall använda sig av någon form av gångjärn mellan dessa, eller om hela 
luckan ska vara en flexibel komponent. 

Ställdonet till luckan är också något som företaget får testa sig fram och välja det som 
passar bäst, på samma sätt som i det tidigare nämnda pressystemet. Detta ställdon 
behöver inte lika mycket kraft som tidigare men har mer fokus på slaglängden. 
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6.2 Slutsatser  
 
Om arbetet hade gjorts igen så skulle fokus ligga på att göra saxpressen mer detaljerad 
och dimensionerad för vidareutveckling än vad den är i dagsläget. Eftersom att arbetet 
och rapportskrivningen är tidskrävande och ligger inom en begränsad tidsram kunde 
inte den tiden som behövts för detta ägnas åt endast en lösning. Det var flera varianter 
på saxlösningen som togs fram och konstruktionen på exempelvis armarna gjordes så 
enkel som möjligt för att spara tid. Med mer tid kunde presslösningen utvecklats mer 
detaljerat på samma sätt som ”Garageluckan”. Luckan var något som inte behövdes 
många varianter av och kunde då få mer tid till att vara noggrann vid konstruktionen 
av detaljerna som passar in i maskinen. Med detta sagt så var uppgiften att bara ta 
fram en lösning på problemet, som inte behövde vara färdig för produktion, men om 
det fanns mer tid för detta skulle det underlätta vidareutvecklingen för företaget. 

Upplägget av arbetet är något som inte hade gjorts mycket annorlunda. Alla analyser, 
specifikationer och matriser som utfördes gav en bra grund till vad som skulle ligga i 
fokus. Genom att samtidigt ha en dialog med företaget under arbetets gång gav också 
klara riktlinjer som guidade projektet i rätt riktning.  

Eftersom att arbetet är avgränsat till att endast ta fram en konceptlösning på ett nytt 
pressystem finns det inget som säger att den slutgiltiga lösningen kommer att fungera 
i praktiken. Inga tester eller beräkningar har utförts på lösningen. Allt i 
kravspecifikationen som har kunnat uppfyllas under detta arbete har uppfyllts. Det 
finns dock ytterligare krav som inte kan testas under detta projekt och blir något som 
företaget får stämma av efter att en prototyp har tillverkats som testerna kan utföras 
på. 

6.3 Vidare arbete och rekommendationer 
 
Arbetet presenterar, som nämnt i avgränsningarna, endast en konceptlösning kring 
kravspecifikationen. Därför är vidareutvecklingen av konceptet väsentligt för att 
kunna ta fram en ny variant av produkten.  

Det första som bör göras är att ta fram en prototyp av konceptet. Det görs både för att 
upptäcka fel som inte upptäckts tidigare, men även för att kunna testa konceptet och 
avgöra bland annat vilka elektriska ställdon som ska köpas in. Både ljudnivå, styrka 
och cykeltid kan då bestämmas och justeras efter behov. Hållfasthetsberäkningar kan 
sedan bestämmas via tester. Maskinerna utsätts för flera tusen cykler där de testas och 
undersöks för att uppfylla kraven som ställs på dessa. Under prototyptillverkningen 
bör det även avgöras hur garageluckan ska tillverkas. Om den bör beställas in som en 
stor komponent i böjbar plast, eller om den ska tillverkas som i konceptet där små 
gångjärn fästs mellan varje garagedel. Alla elektriska kopplingar mellan luckan, 
pressen och de elektriska styrningarna måste också göras och kopplas rätt så att de 
fungerar som de ska.  
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