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Abstract 

This report aims to give a detailed description of a project done in collaboration with DETAB 
ECOMAT Automation AB and concerns the design of one of its machine models. The goal is to 
find an applicable solution to automate a process that is currently  performed manually . Over 

three months, work has been carried out gradually  with preliminary  study , concept generation 
and evaluation of potential solutions.  

The report describes the development process in design and product development focusing on 
safety  as well as “Design for Assembly ”, which aims to use only  the necessary  components for 
the intended function. For this reason the components are initially  div ided into the categories 
“components for motion” and “power transmission”. This in turn leads to different solution 
proposals and an optimal solution is found after screening.  

Finally , a component selection has been made with the help of their component supplier, Festo 
AB. The final solution proposal consists of a pre-and-post image of the design proposal, written 
description of the function and component drawing for the parts that need to be custom-made. 
After the end of this project, the suggested solution will be tested and evalua ted before it 
potentially  becomes a permanent part of the design.  
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Sammanfattning 

Denna rapport ämnar att utförligt beskriva ett examensarbete som gjorts i samarbete med 
DETAB ECOMAT Automation AB och berör konstruktionen av  en av  dess maskinmodeller. 
Målet är att hitta en applicerbar lösning för att automatisera ett moment som i dagsläget utförs 

manuellt. Under tre månaders tid har arbetet stegv is utförts med förstudie, konceptgenerering 
och utvärdering av  potentiella lösningar. 

Rapporten beskriver utvecklingsprocessen inom konstruktion och produktutveckling med 
fokus på säkerhet samt ”Design for Assembly ”, som avser att använda endast de nödvändiga 
komponenterna för den tänkta funktionen. Av  denna anledning delas de ingående 
komponenterna till en början i kategorierna ”komponenter för rörelse” samt ”kraftöverföring”. 
Detta leder sedan till olika lösningsförslag och den optimala lösningen erhålls efter sållning.  

Avslutningsv is har ett komponentval gjorts tillsammans med hjälp av  deras 
komponentleverantör. Det slutgiltiga lösningsförslaget består av  ett konstruktionsförslag med 
före- och efterbilder, skriftlig funktionsbeskrivning samt komponentritningar för de delar som 
behöver special-beställas. Efter utfört arbete skall denna lösning testas och utvärdera s innan 
den potentiellt blir en permanent del av  konstruktionen. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Med en ökande konsumtion krävs även en effektiv isering av  produktion slinjen. Många anser 
att automation är det nästa steget, v ilket kortfattat benämnts som ”Industri 4.0”  och innebär 
att varje del av  produktionen skall vara integrerad och kunna drivas obemannad.  [1] 
Utvecklingen mot utökad automation innebär att företag måste anpassa sig för att nå de ny a 

kraven och kunna behålla konkurrenskraft.  

DETAB ECOMAT Automation AB är ett till sy nes litet företag lokaliserat i Jönköping, med en 
historia som sträcker sig tillbaka till 1949. Företaget är i dagsläget en ledande tillverkare av  
transport- och orienteringssy stem med v ibratorteknik. Vibratortekniken används hos ett flertal 
av  deras produkter och kan även anpassas för kundens specifika behov.  [2]  

En av  de produkter där denna teknik kan återfinnas är den så kallade DG Flex  Feeder-modellen. 
Detta är en av  företagets främsta produkter och tar sin roll som v ibratormatare på företag från 

olika delar av  världen. Maskinen har möjlighet att användas tillsammans med detaljer inom ett 
område mellan 1-50 mm, och används i många fall för ett flertal olika detaljer under en vanlig 
arbetsdag hos företagets kunder. Vid by te av  detalj sker en manuell justering tillsammans med 
en förprogrammerad profiländring i det kontrollsy stem som används för att stoppa felaktiga 
detaljer. [3]  

1.2 DG Flex Feeder 
DG Flex  Feeder är en av  DETAB ECOMAT Automation AB:s standardlösningar och erbjuds i 
två olika storlekar under modellnumren 601 och 603. Dessa kan anpassas för kundens behov 

v id beställning och uppfy ller funktionen av  en sorteringsmaskin och v ibratormatare i kundens 
egna produktions- och förpackningskedja. Som stödfunktion har maskinerna även ett system 
för kvalitetskontroll, benämnt ECOVISION 5000, som med hjälp av  en kamera räknar, 
orienterar och sorterar detaljer.  

Maskinen är en sammanställning av  många olika komponenter, varav 
de v iktigaste är en matningsbehållare, v ibrationsmatta, 
v ibrationsmotorer med tillhörande sty rkort, en centralenhet samt 

ECOVISION 5000-kameran. Dessa monteras på en ram och bas 
konstruerad med företagets egen kvadratiska hål-profil med namnet 
KKR. 

Matningen sker med hjälp av  v ibrationer som för detaljer över en grön 
matta, med en enkelriktad sträv  textur. Mattan ser till att detaljer 
endast förfly ttas i den tänkta riktningen mot rullbandet so m sedan för 

ut detaljerna i led där dem matas ut en i taget. 
Formen på detaljerna som maskinen hanterar beror 
helt och hållet på kunden. Maskinen kan däremot 
hantera alla tänkbara former med storlekar mellan 
1-50 mm och matar upp till 300 detaljer per minut. 
Exempel på tänkbara detaljer är skruvar, 
plastdetaljer, tappar och muttrar.  

Kvalitetskontrollen programmeras därmed för varje 
detalj som skall köras, av  kunden, och sparas i 
maskinens befintliga sy stem för användning v id 
senare körningar. Vid upptäckt fel hos detaljerna 
skjuts try ckluft eller en metallskena in från 
sty rskenans sida som för detaljerna ner från 
rullbandet. 

Vid by te av  detaljerna som körs i maskinen, och resterande kedjan, måste en omställning göras. 
Detta sker genom att en profil aktiveras på kontrollpanelen på maskinen, och följs upp med en 
manuell justering av  sty rskenan. Justeringen görs genom att lossa två lås-spakar längs rälsarna 
som skenan är monterad på. Därefter ställs skenan in av  operatören på en motsvarande 

Figur 1 DG Flex Feeder 601 med 
tillhörande teknisk specifikation 
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förbestämd position, som kunden själv  fastlagt v id inprogrammering av  detaljerna. Påfyllning 
av  detaljer sker sedan antingen manuellt v ia matningsbehållaren, eller automatiskt från det 
tidigare steget i produktionskedjan. Inmatningen beror alltså på kundens produktionskedja och 
egna placering av  maskinen. Vanliga produktionskedjor där maskinen används involverar 
sortering inför packning av detaljer, matning till robotar och även bearbetningsmaskiner.  [3] 

Stegv is kan processen beskrivas med stöd av  figur 2,3 och 4, 
där matningsbehållaren befinner sig på baksidan av maskinen. 

Det är i denna behållare detaljernas korta resa igenom 
maskinen påbörjas. Vibrationer förfly ttar dessa detaljer från 
den första behållaren till v ibrationsbordet, där detaljerna  
fortsätter hoppa utmed den gröna mattan. När detaljerna når 
rullbandet och skenan skall det endast finnas utry mme för en 
detalj i bredd mellan den justerbara sty rskenan och 
rullbandets kant. Detta skapar därmed ett led och detaljerna 

kan matas v idare en åt gången. Separationen av  detaljer 
underlättar både för kontrollsy stemet och ger en jämn 
utmatning av  detaljer till eventuellt nästa steg. 

 

Nedan finns ett exempel på maskinens process med utmatning 
av  en plastdetalj. Kameran identifierar detalj, kontrollerar 

dimension och släpper endast förbi korrekta samt rätt 
orienterade detaljer. Vid fel skjuts detaljen ner från rullbandet 
med try ckluft eller en utskjutande metallskena. Korrekta 
detaljer fortsätter till utmatning där en sensor räknar antalet 
utmatade detaljer. 

 

  

 

Figur 2  DG Flex Feeder 601 
(baksida) 

Figur 3 DG Flex Feeder 601 ovanifrån med visualisering av processen 
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1.3 Problembeskrivning 
Eftersom marknaden rör sig allt mer mot en helautomatiserad produktion anser DETAB 
ECOMAT Automation AB att det är y tterst v iktigt att följa med i utvecklingen. För att kunna 
tillfredsställa marknadens ökande krav  och utveckling önskas därför en v idareutveckling av  
företagets ”DG Flex  Feeder 601”. 

Maskinmodellen ”DG Flex  Feeder 60 1” är en av  företagets mest populära v ibratormatare och 
kan hantera ett stort antal varierande detaljer. För att kunna användas med olika detaljer har 

maskinen konstruerats så att en omjustering kan göras v id by te av  detalj. Denna omjustering 
utförs av  en operatör som väljer den förprogrammerade profil som motsvarar detaljen på en 
kontrollpanel. De olika profilerna innehåller information som används av  det kamerasty rda 
kontrollsy stemet för att av lägsna felaktiga detaljer från ett rullband som befinner sig i 
slutsträckan. För att detta kontrollsystem skall 
fungera optimalt ställs även en sty rskena in 
manuellt utmed rullbandet beroende på 

detaljstorlek. Skenan minimerar risken för 
sammanklumpade detaljer på bandet och ser 
därmed till att detaljerna kan kontrolleras 
sty ckv is. 

Vid by te av  detalj krävs att en operatör 
manuellt och fy siskt lossar skenan från sin 
statiska plats på rälsarna, och sedan ställer in 

sty rskenan med hjälp av  en monterad linjal på 
den högra rälsen. När skenan har förfly ttats till 
den önskade positionen låses den igen med de 
två handtag som håller den stilla (Se bild 1). 
Detta fy siska arbete innebär att operatören 
ansvarar för ett by te av  profil samt den 

manuella förfly ttningen, som v id fel 
inställning kan leda till att alla detaljer stoppas 
av  kontrollsy stemet. 

Utöver operatörens påverkan på produktiv itet, finns även en underliggande risk för kroppslig 
skada. I detta fall handlar det om klämrisker som kan uppstå v id den manuella förfly ttningen, 
då operatören med händerna kommer i kontakt med rörliga delar hos den kompakta maskinen. 

Med följande arbete avser företaget att eliminera det manuella steget i justeringsprocessen och 

därmed ta steget närmare helautomatisk drift , med en minskad risk för klämskador.  

Bild 1. Styrskena samt rälsar och hylla. 
Se bilaga 1  för fullständig bild. 

Figur 4 DG Flex Feeder 601 närmre vy av utmatningsdel från baksidan 
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1.4 Syfte och frågeställningar 
Studien och arbetet ämnar att finna en applicerbar automatiserad lösning till den befintliga 

konstruktionen för ”DG Flex  Feeder 601” . Denna skall ersätta dess mät- och justeringsprocess 
som idag utförs manuellt. Automatisering av  denna process skall utföras på ett sådant sätt att 
den inte kräver någon omkonstruktion av  maskinen eller tillför ny a klämrisker. Utöver 
funktionen skall lösningen även vara kostnadseffektiv  så att funktionen kan motivera en ökad 
kostnad för kunden. 

 

Därmed är studiens frågeställningar: 

[1] Kan den befintliga konstruktionen utvecklas v idare för automation? 

 

[2] Kan en lösning konstrueras utan att tillföra y tterligare klämrisker? 

 

[3] Är en automatisering av  processen ekonomiskt genomförbar för företaget? 

1.5 Avgränsningar 
Arbetet som utförs behandlar endast komponentval samt konstruktion av  de olika 
lösningsförslagen som presenteras för företaget. För enkelhetens skull begränsas även 

leverantörer av  komponenter till företagets redan etablerade leverantör Festo AB. Detta görs 
för att det redan finns god kommunikation mellan företagen och tillåter studien att fokusera på 
att effektiv isera processen genom komponentval.  

1.6 Disposition 
Nedan beskrivs arbetets gång med teoretisk bakgrund och metoder med fokus på 
komponentval, som sedan leder mot en utvecklingsprocess där de olika lösningsalternativen 
presenteras med tillhörande för- och nackdelar. Utifrån denna info rmation v iktas alternativen 
och ett slutkoncept konstrueras i form av  en 3D-modell. 
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2 Metod  
Arbetet som utförs följer en utvecklingsprocess my cket lik Scanias standardiserade arbetssätt 
”Kontinuerlig Introduktion” . Detta arbetssätt innebär en indelning av  projektarbetet i olika 
faser och beskrivs mer utförligt under rubrik 3.1 . [4, p. 62] För detta projekt delas arbetet i 
faserna förstudie, utveckling, verifiering och till sist genomförande. 

 

Figur 5. Utvecklingsprocessen inspirerad av Scanias ”Kontinuerlig Introduktion”  

Inledningsv is skapas en kravspecifikation som delar projektet i enkla drag för att underlätta 
sökandet av  lämpliga komponenter för den önskvärda funktionen, i detta fall en linjär rörelse. 
Utöver valet av  komponent för rörelse skall även komponenter för kraftöverförin g och 
montering väljas. Olika alternativ  för dessa ställs därför upp med hänsy n till 
kravspecifikationen och erbjuder en bättre inblick på hela lösningen.  

För att med god säkerhet kunna konstruera en optimal lösning användes olika metoder under 

hela utvecklingsprocessen. Hela processen utförs med hänsy n till ”Design for Assembly ”, där 
målet är att reducera de ingående delarna i en konstruktion så att endast det absolut viktigaste 
finns med i slutkonstruktionen. [4, pp. 319-324] I detta fall gy nnar detta arbetssätt både 
företaget och studien, då koncepten inte skall tillföra många komponenter eller y tterligare 
komplicera monteringen av  maskinen. 

Genom sammanställning av  den teoretiska bakgrunden föreslås ett flertal olika koncept för 

v idare utvärdering och v iktning. Vid v iktning av  alternativ  används den så kallade PUGH-
matrisen då denna ger en lättförståelig uppställning av  v iktiga parametrar, som funktion eller 
komponentantal. Dessa tilldelas ett nummervärde beroe nde på deras faktiska värde för 
projektet, och möjliggör därmed en v iktning mellan de olika alternativen med ett ty dligt 
resultat. [4, p. 182] Genom att utföra denna v iktning kan man både motivera sitt val, samt 
upptäcka fördelar och nackdelar som man tidigare missat. I slutändan återstår en ty dlig 
rangordning av  de olika koncepten, och v idare konceptgenerering kan påbörjas.  

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara studiens första frågeställning studerades den nuvarande konstruktionen för att 
hitta lämpliga infästningspunkter på både den ställbara sty rskenan, samt den statiska basen 
och även hy llan närmast sty rskenan, som sy ns i bild 1 . Med hänsy n till denna information 
söktes därefter passande komponenter som skall monteras så diskret som möjligt.  

För att besvara studiens andra frågeställning används en PUGH-matris med stor v ikt på 
säkerhetsaspekten samt minimering av  rörliga delar. I matrisen finns även en v iktning av  
placeringsmöjligheterna för de olika lösningarna. Under denna parameter värderas lösningar 

högre med rörliga delar utom räckhåll för förbipasserande operatörer.  

För att besvara studiens tredje frågeställning kontaktas företagets komponentleverantör för 
möte, där koncepten presenteras. Eftersom företaget känner till sina egna delar bäst kan denna 
fråga besvaras väldigt omgående. Därefter stäms detta av  med DETAB ECOMAT Automation 
AB:s egna krav . 
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3 Teoretisk bakgrund 

3.1 Kontinuerlig Introduktion 

3.1.1 Förstudie 

Den metod som använts för planeringen av  examensarbetet tar stor inspiration från Scanias 
standardiserade arbetssätt. Scanias projekt utförs i flera definierade steg och börjar med en 

förstudie som skall utgöra grunden för resterande arbete. Under förstudien samlas information 
om affärsmöjligheter samt tekniska lösningar som kan anses lämpliga för produkten. [5, pp. 1-
2] [4, p. 62] 

3.1.2 Utveckling 

Med förstudien som grund påbörjas utvecklingsarbeten som skall resultera i en preliminärt 

definierad produkt. Under denna fas kan till exempel en produkt få sin grundläggande form , 
som 3D- eller fy sisk modell, med hjälp av  olika framställningsmetoder . [4, pp. 61 -65] 

3.1.3 Verifiering 

Efter genomfört utvecklingsarbete verifieras produkten beroende på funktion, marknad och 
tänkt användningsområde. Detta kan innebära simulerade kraftutväxlingar eller fysiska tester 

under lämpliga förhållanden, men även genomförbarheten med hänsy n till pris och 
v instmarginal. Som exempel kan en ny utvecklad balk testas under extrema viktförhållanden för 
att säkerställa utformningens hållbarhet.  [4, pp. 61 -65] 

3.1.4 Genomförande 

Resultatet av  verifierings-fasen är en färdigdefinierad produkt som under genomförande 

tillverkas och introduceras till marknaden. Denna fas följer produktens marknadsberoende 
livscy kel och avslutas när produkten inte längre anses lämplig för massproduktion. Detta kan 
bero på att en ny  produkt tar dess plats eller att en helhetslösning av lägs nar behovet för 
produkten. [4, pp. 61 -65] 

3.1.5 Uppföljning och avslutning 

När produkten introducerats till marknaden står projektet öppet för eventuella förbättringar 
eller anpassningar som kan behövas. Detta kan innebära ny a iterationer av  produkter eller ny 
programvara. [5, p. 2] 

Vid slutskedet av  produktens livscy kel sammanställs en rapport omfattande hela projektets 
gång med dem olika resultaten och marknadens reaktioner. Med den sammanställda rapporten 
avslutas därmed projektet. [4, pp. 61 -65] 

3.1.6 Kontinuerlig utvärdering 

Under hela projektets gång utvärderas resultaten efter varje steg och beslut görs angående 
v idare arbete. Om resultatet godkänns fortsätter projektarbetet in i nästkommande fas. Vid icke 
godkänt resultat kan projektet skickas tillbaka så att de upptäckta problemen skall kunna 
åtgärdas. Skulle dessa bero på utomstående faktorer så som marknadens mottaglighet eller 

kostnader så kan företaget välja att avsluta projektet. [4, p. 62] 

3.2 Komponenter för rörelse 
För att kunna by gga en stadig grund inför v idare arbete samlas information om olika mekaniska 
lösningar som används inom automationsbranschen. Av  denna anledning har  ett antal olika 
maskiner granskats med hjälp av  nätsökningar hos komponenttillverkare samt andra företag 
inom automation, sådana som ABB [6], Gy com [7 ] och TMK Teknik [8]. Utifrån 
informationssökningen hittades ett antal komponenter som används för att förfly tta rörliga 
delar och ansågs potentiellt applicerbara på ”DG Flex  Feeder 601” . Dessa komponenter är 
pneumatisk cy linder, servo-motor, stegmotor och el-cy linder. 
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3.2.1 Pneumatik 
Pneumatiska sy stem använder sig av  komprimerad gas för att med hjälp av  try ckskillnader 
påverka ett rörligt objekt på önskat sätt. Ett vanligt sådant sy stem hittas hos pneumatiska 
cy lindrar, vars funktion är en linjär rörelse. Dessa pneumatiska cy lindrar består oftast av  ett 
y ttre cy lindriskt hölje, ventiler, någon form av  kompressor samt kolvstång med tillhörande kolv. 

Kolven separerar cy linderns insida i två utry mmen och kan förfly ttas genom att reglera trycket 
i utry mmena. [9] 

Pneumatiska cy lindrar hittas vanligen i applikationer som kräver linjär rörelse mellan endast 
två lägen. Till exempel för att öppna och stänga ventiler och dörrar.  

3.2.2 Servomotor 
Servomotorer består huvudsakligen av  tre komponenter; en motor, återkoppling sanordning 
samt någon form av  elektronisk sty rning. Den elektroniska sty rningen kan antingen drivas av 
växel- eller likström. Med hjälp av  sty renheten kan motorn anpassas för önskad hastighet, 
acceleration samt linjär- eller v inkelpositionering med hög precision. Återkopplingsanordning 
by ggs oftast in i servomotorn och ansvarar där för att motorn hamnar i rätt position. Detta gör 
anordningen genom att återkoppla felsignal till sty rningen och jämför där med den önskade 
positionen, så att positionen kan korrigeras. [10] [11] 

Servomotorn förekommer vanligen i verkty gsmaskiner, förpackningsmaskiner, robotar samt 
olika former av  automationssammanhang. 

3.2.3 Stegmotor 
Stegmotorer är elektriska motorer som omvandlar pulserande likström till rotationskraft i en 
motoraxel. Detta görs genom att en full rotation delas in i ett antal repeterbara steg och kan 

därmed anpassas för olika applikationer. Förfly ttning sker då genom att motorn tar emot signal 
om specifikt läge, samt pulserande likström fram tills den når det bestämda läget. Den stegvisa 
positioneringen medför att denna ty p av  motor har låg hastighet samt högt vridmoment. För 
att precisera positioneringen krävs en extern återkopplingsenhet då dessa inte finns integrerade 
i stegmotorer. [11] [12] 

På grund av  positioneringsmöjligheterna hos stegmotorer kan dessa hittas i 3D-skrivare och 
CNC-maskiner. 

3.2.4 El-cylinder 

Den elektriska motsvarigheten av  pneumatiska cy linde rn drivs med hjälp av  en integrerad 
kulskruvslösning och med hjälp av  ett programmerbart sty rsy stem kan el-cy lindern ställas in 
på olika positioner. El-cy lindern kan dessutom anpassas för en rad olika applikationer med 
ställbar kraft och finns i en stor variation av  slaglängder. 

Vanliga applikationer för dessa cy lindrar är i pollare, filby te i produktionslinan, diverse 
automation samt direkt ersättning för pneumatiska cy lindrar.  

3.3 Kraftöverföring 

Genom att undersöka potentiella lösningar för kraftöverföring indiv iduellt kan lösningar hittas 
på ett effektivare sätt. Detta görs för att man redan innan konceptstadiet blir medveten om 
fördelar, nackdelar samt begränsningar och möjligheter för varje alternativ . 
Kraftöverföringslösningarna utreds i huvudsak för användning med servo- och stegmotor, då 
dessa är gjorda för att hantera radiella krafter. Cy lindrarna har däremot en mer direkt 

kraftöverföring av  axiella krafter. 

3.3.1 Rem 
Remdriven kraftöverföring innebär att man med hjälp av  drivrem överför radiell kraft, från en 
källa, genom en löprulle till en annan. [13] Ett vanligt förekommande användningsområde för 
denna ty p av  kraftöverföring hittas under motorhuven på de flesta bilar. Där drivs ett antal olika 

komponenter samtidigt av  en spänd drivrem och flertal löprullar.  
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3.3.2 Kugg 
I många delar av  industrin förekommer radiell till linjär kraftöverföring med någon form av  
kugg. Den enklaste formen består av  enbart ett kugghjul samt en kuggstång med motsvarande 
kuggform. För att underlätta kuggstångens rörelse kan även en form av  räls vara nödvändig, 
om inte kuggstången appliceras upphängd. [14] 

Eftersom fordon är komplexa, med sina mångtal komponenter, finns även denna lösning 
applicerad och vanligt förekommande. Där har den tagit sin plats för att möjliggöra styrningen 
genom att överföra en roterande rörelse från ratten till en rörelse i antingen höger eller vänster 
riktning. 

3.3.3 Kulskruv 
För att på ett med direkt sätt överföra radialkraft till axialkraft kan kulskruvar användas. Dessa 
består av  ett gängat skaft samt en kulmutter med den motsvarande gängan. Denna lösning är 
ganska direkt i överföringen men kräver något form av  kraftav lagring i samkörning med servo- 
och stegmotor. [15] 

På grund av  sin höga precision i presskraft har denna kraftöverföringslösning börjat tillämpas 
där man tidigare använt hy draulik.  

3.3.4 Direkt överföring 
Direkt överföring av  rörelseenergi är vanligt i applikationer som inte kräver omvandling eller 
överföring. Istället låter man kraftkällan påverka ett rörligt objekt utan andra komponenter 
kopplade. För att kunna använda sig av  direkt kraftöverföring krävs att rörelsen samt kraften 
sker i samma riktning. Vid roterande rörelser kan alltså en roterande motor kopplas direkt,  
medan linjära rörelser kräver någon form av  cy linder.  

En väldigt vanlig användning av  direkt kraftöverföring med cy lindrar sker i rörelsen av  bom 
och sticka på gräv maskiner och liknande anläggningsutrustning. 
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4 Genomförande och implementation 

4.1 Tidsplan och utvecklingsprocess 

Vid projektets start gjordes en tidsplan, i form av  ett GANTT-schema och därmed den tänkta 
utvecklingsprocessen som v isas i figur 5 . Tidsplanen, som sy ns i figur 6, underlättade arbetets 
gång och struktur då projektet genomfördes stegv is och kunde följas upp v id behov. 
Tillsammans med den egna planeringen söktes även regelbunden kontakt med DETAB 

ECOMAT Automation AB, för uppföljning och även som bollplank för idéer utmed hela 
utvecklingsprocessen. 

4.2 Förstudie 
Det första steget i utvecklingsprocessen innebar en genomsökning av  redan etablerade 
lösningar på det problem som ska lösas. Till denna förstudie användes hjälp av  nätsökningar 
där automationsföretag och maskiner var i fokus. Förstudien ledde till företag som ABB, Gycom 
samt TMK Teknik, och gav  de olika alternativ  som beskrivs i ”Teoretisk Bakgrund”. Utöver detta 
söktes även kontakt med Festo AB, som redan har god kontakt med DETAB ECOMAT 

Automation AB. 

Tillsammans med ovanstående sökning gjordes även studier på metoder för både 
konceptgenerering och sållning. Metoderna som valts skall underlätta valet av  
lösningsalternativ med motivation till varför valet gjorts, utifrån ett bestämt antal kriterier.  

 

Figur 6. Avsnitt från GANTT-schema. 

  

Totalt

Startdatum: 2017-02-13 90

Start projektvecka: 7 450

Aktivitet WBS Startdat. Slutdat. Dagar Tim Färdigst Återst

mån-lör dag

Tidsplan 1 2017-02-06 2017-02-14 7 0 100.00% 0

Förstudier 2 2017-02-13 2017-02-26 10 0 0.00% 10

Kravspecifikation 3 2017-02-27 2017-03-12 10 0 0.00% 10

Brainstorming 4 2017-03-06 2017-03-19 10 0 0.00% 10

Grovskisser koncept 5 2017-03-13 2017-03-19 5 0 0.00% 5

Konceptutvärdering 7 2017-03-20 2017-03-26 5 0 0.00% 5

Riskanalys 8 2017-03-20 2017-03-28 7 0 0.00% 7

Kostnadsanalys 8 2017-03-27 2017-04-02 5 0 0.00% 5

Komponentval 9 2017-03-27 2017-04-02 5 0 0.00% 5

3D-modellering 8 2017-04-03 2017-04-12 8 0 0.00% 8

Ritning/produktionsunderlag 10 2017-04-13 2017-04-16 2 0 0.00% 2

Tillverkning av prototyp 11 2017-04-17 2017-04-30 10 0 0.00% 10

Montering 12 2017-05-01 2017-05-05 5 0 0.00% 5

Test och verifiering 13 2017-05-05 2017-05-09 3 0 0.00% 3

Skriflig presentation 14 2017-04-17 2017-05-21 25 0 0.00% 25

Muntlig presentation 15 2017-05-22 2017-06-04 10 0 0.00% 10

Arbetsdagar

Arbetstimmar
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4.3 Kravspecifikation 
Som grund och referensdokument gjordes en kravspecifikation innehållandes de absolut mest 

grundläggande kraven för att funktionen skall kunna implementeras. Denna kravspecifikation 
användes igenom hela arbetet som ett jämförelsedokument där enbart de komponenter som 
uppfy llde alla minimi-krav  övervägdes som potentiell lösning. De v iktigaste kraven för detta 
projekt är förfly ttningsavståndet, kraften samt säkerhetskraven.  

Figur 7. Kravspecifikation för utvecklingen av automatiserad styrskena 

Utöver ovanstående krav  diskuterades även vad som ansågs som en rimlig kostnad för att 
genomföra projektet. Här sattes ingen fast gräns eller krav , utan mer av  ett önskemål att  hålla 
inköpspriset under eller kring 10 000 kr. Det är utifrån detta önskemål som den ekonomiska 
aspekten vävs in, men anses vara av  mindre v ikt än den tänkta funktionen.  

 

 

 

Nr. Beskrivning 

1 Funktionskrav 

1.1 Produkten skall kunna stoppas snabbt vid behov 

1.2 Produkten skall tåla maskinens arbetstemperatur 

1.3 Produkten skall vara automatiserad 

1.4 Produkten skall anpassas för användning utan specialiserad utbildning  

2 Prestanda 

2.1 Produkten skall kunna förflytta en skena med kraften 14 N 

2.2 Produkten skall kunna förflytta skenan men ett totalt avstånd på 30 mm 

2.3 Produkten måste låsas i ett läge vid bruk 

3 Design 

3.1 Designen skall anpassas till DETAB ECOMAT Automation AB:s maskinmodell 

3.2 Produktens utformning skall minimera åtkomlighet av rörliga delar vid bruk 

3.3 Produkten ska utstråla kvalitet  

4 Säkerhet 

4.1 Produkten skall inte ha vassa kanter 

4.2 Produkten skall motverka klämrisk i rörliga delar 

4.3 Produkten skall stanna upp om någonting hamnar i kläm 

4.4 Ingen som kommer i kontakt med produkten ska exponeras för giftiga kemikalier  

5 Transport och förvaring 

5.1 Lösningen skall gå att transportera och förvara med nuvarande maskinmodellen 

6 Montering 

6.1 Produkten skall ha en låg monteringskostnad 

6.2 Produkten skall vara anpassad för montering på DG Flex Feeder 

6.3 Montering på maskinmodell skall vara lättförståelig med tillhörande anvisningar 

7 Underhåll 

7.1 Produkten skall kunna rengöras/underhållas utan att ta skada  

7.2 Produktens komponenter skall vara utbytbara vid behov 
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4.4 Konceptgenerering och ritningar 
Generering av  olika koncept gjordes i form av  enkla ritningar. Konstruktioner diskuterades 

både internt samt med företaget för att få en bättre bild av  möjligheterna att konstruera och det 
utry mme som olika lösningar kan kräva. Med hjälp av  en CAD-modell som företaget försett oss 
med kunde även lösningarnas tänka placering och behov  av  utry mme testas. Detta bidrog till 
att informerade beslut kunde göras utifrån olika aspekt, så som antal nödvändiga komponenter 
samt ungefärlig kostnad relativ t till de andra lösningarna. För enkelhetens skull utgår de 
genererade ritningarna med att alla lösningar placeras på samma position, alltså hy llan, som 

kan ses i figurerna nedan. 

 

Figur 8. De ursprungliga lösningskoncepten innan förenkling gjordes . 

Koncepten i ritningarna ovan är de första lösningsförslagen, sedan har dessa förenklats genom 
reduktion av  ingående komponenter för att minimera kostnad och behov  av  utry mme v id 
montering. 

4.4.1 Pneumatisk cylinder 

Den pneumatiska lösningen består av  en cy linder vars placering skall vara parallell med den 
tänkta rörelseriktningen, v ilket innebär en enkel konstruktion. Cy lindern placeras då på en 
godty cklig plats längs sty rskenan och fästs direkt i skenan. Tillkommande komponenter  i den 
enklaste konfigurationen är monteringsanordningen, infästning för kolvstången samt en motor 
för reglering av  try ck. 

4.4.2 Motor 

Eftersom steg- och servomotorer är producerade för roterande rörelse krävs i detta fall en 
kraftöverföring från den roterande rörelsen till en linjär rörelse. Av  denna anledning 
genererades grundläggande koncept av  de olika lösningarna samt deras nödvändiga 
komponenter. Enheter för positionssty rning tas inte med här då den huvudsakliga frågan är 
vad som krävs för att en linjär rörelse skall ske hos sty rskenan.  
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4.4.2.1 Rem 

Den första kraftöverföringslösningen är my cket lik den drivrem som vanligt förekommer på 
fordon. Tillsammans med en kulskruv  kan denna lösning potentiellt omvandla roterande- till 
linjära rörelser. De komponenter som behövs för denna lösning är utöver motorn, en drivrem, 

två löprullar, kulskruv  och tillhörande infästning och monteringsanordning för motor samt 
rulle och kulskruv . 

4.4.2.2 Kugg 

För att minimera variationen av  material ansågs en kuggvariant lämplig för kraftöverföring. 

Denna konstruktion består i enkla drag av  den drivande motorn, kugghjul, 
monteringsanordning och en kuggstång fäst i sty rskenan.  

4.4.2.3 Kulskruv 

I ett försök att omdirigera den roterande rörelsen till en direkt linjär rörelse föreslogs även en 

kulskruvslösning. Med denna lösning skall en kulskruv  fästas direkt i motorns axel och 
roterande rörelse bör föra den motsvarande gängan närmre eller längre ifrån beroende på 
rotationsriktningen.  

4.4.3 El-cylinder 

Till sist gjordes en variant med el-cy lindern, som är my cket lik den pneumatiska utan krav  på 

en drivande extern motor. Den enklaste infästningen sker även här på hy llan och kan påverka 
skenans position utan mellanliggande kraftöverföring eller omvandling.  
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4.5 Sållning av koncept 
Under sållningen fanns redan en ty dlig bild av  de potentiella lösningarna och några av  deras 

brister men för att göra ett informerat beslut vävs även andra aspekt in, så som säkerhet och 
underhåll. Nedan finns de olika konceptens sty rkor samt svagheter beskrivna med en följande 
sammanställning i en PUGH-matris. Varje koncept förs in i PUGH-matrisen där de olika 
aspekten värdesätts och koncepten sållas efter poängsättning. Matrisen underlättar val av  
alternativ  då de bety gsätts utifrån valda kriterier och får därefter ett sammanlagt poängvärde 
och rang. Den bästa av  dessa bör i slutändan vara optimal för den planerade applikationen. 

4.5.1 Koncept 1 - Pneumatisk Cylinder 

 

4.5.1.1 Säkerhet 

Hos pneumatiska cy lindrar tillkommer väldigt sällan någon säkerhetsfunktion som skulle vara 

applicerbar i detta fall, där fokus ligger på klämrisker. För att få stopp på rörelsen krävs en 
feedback till sy stemet som sty r rörelsen, v ilket försvåras av  att cy lindern  använder sig av  
pneumatik. 

4.5.1.2 Positionering 

Cy lindrar av  denna ty p används för rörelse mellan två punkter, och är därmed inte lämplig för 
applikationen. 

4.5.1.3 Placeringsmöjligheter 

Positiv t med cy lindrarna är att de kan placeras direkt i rörelseriktningen och inte påverkas om 

de placeras framför eller bakom objektet. Den direkta kraftöverföringen gör att utrymme endast 
krävs för själva cy lindern. 

4.5.1.4 Hållbarhet 

Den största delen av  rörliga komponenter befinner sig undangömda innanför cy lindern. De 

består dessutom till största delen av  metall, v ilket indikerar på god hållbarhet.  

4.5.1.5 Underhåll 

Då funktionen drivs av  try ck finns risk för slitskador och läckor som skapar try ckförlust. Dessa 
kräver då by te av  komponenter och andra korrigeringar som kan anses besvärande.  

4.5.1.6 Antal komponenter 

För funktionen krävs själva cy lindern samt någon form av  try ckkälla, likt e n kompressor, vilket 
innebär ett lågt antal extra komponenter. 

4.5.1.7 Enkel montering 

Monteringen av  den pneumatiska cy lindern är som tidigare nämnt väldigt enkel, då d enna 
enbart behöver placeras i rörelseriktningen. Det tillkommer inte heller några komponenter för 
kraftomvandling och kräver därmed inte mer utry mme.  
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4.5.2 Koncept 2 – Motor med drivrem och löprullar 

 

4.5.2.1 Säkerhet 

Eftersom den tänkta placeringen skall ske på maskinens hy lla, intill rälsarna är konstruktionen 
väldigt nära till operatören och förbipasserande. Lösningen med drivrem och löprullar skapar 
därmed ett flertal risker med sina osky ddade rörliga delar. Riskerna omfattar bland annat 
klämrisker samt att hår, klädsel och annat löst kan åka med i remmen och rullarna. Dessa risker 

kan åtgärdas på ett begränsat sätt genom att stoppa rörelsen när något sker. Det är dock svårare 
att helt motverka riskerna utan att by gga över de rörliga delarna.  

4.5.2.2 Positionering 

Med hjälp av  positioneringsmöjligheterna som erbjuds av  många servo - och stegmotorer kan 

man omvandla den v inkelinställning som görs till ett linjärt avstånd v id kraftöverföring. Detta 
kräver däremot extra arbete och omvandlingen variera beroende på remmens spänst samt 
lösningens placering. Om bandet skulle förlora sin spänst med tiden, eller utby tt del monteras 
något annorlunda så kan de tidigare inställningarna leda till fel positionering.  

4.5.2.3 Placeringsmöjligheter 

Kraftöverföringen som sker kräver att remmen är spänd och placerad där inget annat kan 
tänkas komma i kontakt med remmen v id förfly ttning. Det behövs därför en väl utvald placering 
för att lösningen skall fungera optimalt. Annan placering än på hy llan skulle kräva fler 
komponenter och en komplicerad montering med risk att påverka insy n till maskinen. 

4.5.2.4 Hållbarhet 

Hållbarheten av  lösningskonceptet beror my cket på drivremmens material och egenskaper. Om 
en tillräckligt stark drivrem används i konstruktionen kan hållbarheten vara bra. Det finns 
däremot risk att remmens spänst avtar med tiden då drivremmar tillverkas av  elastiska 
material. 

4.5.2.5 Underhåll 

Drivremmen skapar ett problem då den är tänkt att vara av  annat material än övrig 
konstruktion och ses i andra applikationer som en form av  förbrukningsvara. Detta innebär att 
det kan finnas behov  att kontrollera maskinen oftare än med andra lösningar, samt att remmen 

tål mindre än metallen som utgör de andra kraftöverföringsförslagen.  

4.5.2.6 Antal komponenter 

Konceptet med drivrem kräver utöver löprullar en y tterligare form av  kraftöverföring. 
Överföringen som sker i löprullarna är radiell till radiell och behöver därför fler komponenter 

för att överföra den radiella kraften till linjär rörelse.  Detta innebär att lösningen behöver 
kombineras med någon annan lösning för att det skall fungera och är därför inte optimal när 
antalet komponenter önskas vara lågt. 
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4.5.2.7 Enkel montering 

Som tidigare nämnt kräver lösningen både utry mme för att drivremmen skall vara tillräckligt 
spänd, samt att denna inte får riskera kontakt med andra delar.  Utöver detta måste motorns 
v inkelposition omvandlas till en linjär position som kan variera beroende löprullarnas diameter 

och drivremmens spänst. Om drivremmen skulle sakna spänst kan den rulle som är monterad 
direkt på motorn rotera utan att remmen förfly ttar sig i samma riktning. 

4.5.3 Koncept 3 – Motor med kugghjul och kuggstång 

 

4.5.3.1 Säkerhet 

Kugghjul och kuggstänger applicerade på maskinmodellen i sin enklaste form riskerar att 
tillföra klämrisker då de rörliga komponenterna är lättåtkomliga. Rörelsen sker inte o fta och 
lösningen kan därmed vara acceptabel, men är till säkerheten inte optimal.  

4.5.3.2 Positionering 

Med hjälp av  positioneringsmöjligheterna som erbjuds av  många servo - och stegmotorer kan 
man omvandla den v inkelinställning som görs till ett linjärt avstånd v id kraftöverföring. Detta 
kräver däremot extra arbete och omvandlingen variera beroende på kuggen samt lösningens 
placering. Om kuggstängerna har ett varierande avstånd mellan kuggen kan det till exempel 
krävas en större eller mindre radiell förfly ttning för att kugghjulet skall greppa kuggstången 

korrekt. 

4.5.3.3 Placeringsmöjligheter 

Tack vare användningen av  kugghjul och kuggstång kan lösningen appliceras vart som helst 
längs hy llan på maskinen. Placeringen av  de ingående komponenterna kan dessutom ske med 

olika avstånd från varandra beroende på tillgängligt utry mme.  Begränsningen för denna 
lösning är dock att den endast kan appliceras effektiv t på hy llan. Annan placering skulle kräva 
upphissning av  komponenter och komplicerad montering.  

4.5.3.4 Hållbarhet 

Eftersom lösningen tänks bestå av  enbart metallkomponenter anses detta koncept ha god 
hållbarhet. Metalliska material har generellt goda egenskaper och är slitstarka, det bör därför 
inte behövas något by te av  komponenter inom kort sikt. 

4.5.3.5 Underhåll 

Eftersom den tänkta lösningen inte skall täckas över med fler komponenter finns risk för att 
smörjningen torkar i långvarig kontakt med sy re. Det skulle då behövas regelbunden kontroll 
och smörjning för att lösningen skall fungera optimalt. Risk finns även för att positioneringen 
felar på grund av  varierande smörjning.  

4.5.3.6 Antal komponenter 

I sin enklaste form bör konceptet enbart tillföra tre komponenter, alltså motorn, kugghjul och 
kuggstång. Det tillkommer dessutom monteringsanordning men denna bortses från då varje 
lösning kräver någon form av  montering. 
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4.5.3.7 Enkel montering 

Vid montering av  lösningen kan de ingående komponenterna snabbt skruvas fast i godtyckligt 
läge, men på grund av  den tillkommande programmeringen och omvandlingen av  
v inkelposition till linjär position kan monteringen ta lång tid och kan därför inte ses som 

optimal. 

4.5.4 Koncept 4 – Motor med kulskruv 

 

4.5.4.1 Säkerhet 

Genom att använda en kulskruv  kan motorn samt de rörliga delarna riktas direkt mot 
sty rskenan. Detta innebär att de rörliga delarna inte skall vara lika lättåtko mliga som hos de 
tidigare lösningarna. Det hjälps dessutom av  att skruven är delv is täckt av  en motsvarande 

gängad del. 

4.5.4.2 Positionering 

Precis som v id tidigare användning av  servo - eller stegmotor måste en omvandling av  
v inkelposition ske för att en motsvarande linjär position skall kunna ställas in.  Det är alltså 

my cket möjligt, men inte det optimala alternativet för positionering.  Det kan dessutom i 
extremfall variera beroende på precisionen av  gängorna. 

4.5.4.3 Placeringsmöjligheter 

Eftersom kraftomvandlingen sker på ett smidigt och direkt sätt anses placeringsmöjligheterna 

för kulskruvslösningen vara snarlika både den pneumatiska och el -cy lindern. Med andra ord 
erbjuder lösningen en större frihet på grund av  sitt minimala behov  av  utry mme. 

4.5.4.4 Hållbarhet 

På grund av  den mängd metall som lösningen använder skall hållbarheten inte vara något större 

beky mmer. Det finns däremot en risk att motorn blir slitskadad v id stötar och andra axiella 
påfrestelser. 

4.5.4.5 Underhåll 

My cket likt kugglösningen finns även här risk för problem med smörjmedel som torkar eller får 

andra egenskaper på grund av  omgivningen.  Däremot är detta inte lika v idspritt som hos 
kugglösningen då en stor del av  kulskruven skall vara täckt av  den motsvarande gängan som är 
fäst i sty rskenan. 

4.5.4.6 Antal komponenter 

Komponenterna som krävs för kulskruvslösningens rörelse, utöver motorn, är enbart två 
gängade delar. 

4.5.4.7 Enkel montering 

Monteringen av  kulskruvslösningen kan ske väldigt enkelt genom standardisering, men är 

aningen problematisk som eftermarknadsprodukt. Problem kan då uppstå eftersom inga 
befintliga hål finns och de gängade delarna måste vara linjärt placerade i förhållande till 
varandra. 
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4.5.5 Koncept 5 – El-cylinder 

 

4.5.5.1 Säkerhet 

Med hjälp av  inby ggda säkerhetsfunktioner kan el-cy linderns rörelse stoppas helt om ett 

specifikt krav  uppfy lls för funktionens aktivering. Dessa krav  varierar beroende på applikation 
men kan till exempel innebära att man ställer in maximal kraft, och om rörelsen kräver att 
cy lindern överskrider det bestämda värdet bry ts eltillförseln.  

4.5.5.2 Positionering 

El-cy lindrar är högteknologiska, programmerbara och väldigt precisa i sin positionering. Hur 
många positioner som finns till förfogande beror på den drivande motorkontrollern.  

4.5.5.3 Placeringsmöjligheter 

My cket likt pneumatiska cy lindrar kräver även el-cy lindern inte my cket yta och behöver enbart 

placeras parallellt med rörelseriktningen för att fungera optimalt. Det spelar här inte någon roll 
från v ilket håll placeringen sker. 

4.5.5.4 Hållbarhet 

Lösningen består till största delen av  metall och många av  de rörliga d elarna finns undangömda 

och tätt bevarade innanför cy lindern. Det bör därför inte finnas några problem vad gäller 
hållbarheten även v id långdragen användning.  

4.5.5.5 Underhåll 

Den goda hållbarheten sträcker sig även till underhållet av  lösningen. Då många av  de r örliga 
delarna är undangömda finns inte heller någon stor risk för att smuts skall tränga in och rubba 
funktionen och inga förbrukningsdelar finns.  

4.5.5.6 Antal komponenter 

Lösningen kräver enbart el-cy lindern, motorkontroller och strömkälla för att fungera i sin  
enklaste form för denna applikation. Alla dessa delar är små i förhållande till resterande 
maskin. 

4.5.5.7 Enkel montering 

På grund av  placeringsmöjligheterna och antalet komponenter blir monteringen väldigt enkel. 
Lösningen behöver inte kalibreras och ingen omvandling av  värden sker då kraften appliceras 
direkt i rörelseriktningen. 
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4.5.6 PUGH-matris 

 

Figur 9. PUGH-matris som tyder på att el-cylindern är den optimala komponenten och 
lösningen i detta fall. Större bild finns bifogad som bilaga 2. 

4.6 Komponentval 

4.6.1 Komponentsökning 
Med valt koncept påbörjades en genomsökning av  Festo AB:s produktkatalog för att hitta 
lämpliga komponenter. Informationen som fanns tillgänglig i produktbladen jämfördes med 
kravspecifikationen och EPCO-modellen av  el-cy linder kunde väljas. För att bekräfta att valet 
lämpade sig för applikationen bokades möte med företaget Festo AB.  

4.6.2 Kontakt med leverantör 
Under möte med komponentleverantören Festo AB beskrivs problemet och lösningar 
diskuteras. Mötet bekräftar att den tänkta lösningen med el-cy linder är optimal och bidrar med 
mer information för arbetet. Kontaktpersonerna från Festo AB föreslår EPCO-16-50-8P-ST-E 
och det framkommer även att ett programmerbart sty rsy stem (PLC) är nödvändigt.  

4.7 3D-modellering 
Med lämpligt lösningskoncept och vald kompone nt kunde monteringen testas v irtuellt. Till 
hjälp för detta användes SOLIDWORKS, och ett antal olika placering- och monteringsförslag 
kunde tas fram. Genom att testa de olika placeringarna kunde man ty dligt se v ilka 

monteringskomponenter som krävs för att fästa lösningen samt om något behöver tillverkas 
specifikt för lösningen. 

Placeringsförslagen togs fram med operatörers säkerhet i åtanke. Det var då v iktigt att ta fram 
lösningar som inte inkräktade på övrig arbetsy ta, genom att sticka ut för my cket eller till föra 
rörliga delar där operatör når av  misstag.  

Förslagen diskuterades med företaget och deras feedback och beky mmer lade grunden för 
förändringarna som gjorts i de tre olika placeringsförslagen som följer. 

 

  

Kriterier Vikt Pneumatisk Cylinder Motor + Rem Motor + Kugg Motor + Kulskruv El-cylinder

Säkerhet 7 - 0 - + +

Positionering 7 - - 0 0 +

Placeringmöjligheter 5 + - + + +

Hållbarhet 5 + 0 + 0 +

Underhåll 4 0 - 0 + +

Antal komponenter 3.5 + - 0 + +

Enkel montering 2 + - - - +

Summa 1.5 -21.5 1 17.5 33.5

Rangordning 3 5 4 2 1

Alternativ
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4.7.1 Placeringsförslag 1 
Första placeringsförslaget ansågs vara det enklaste och krävde minst antal extra komponenter. 
El-cy lindern monteras enkelt på befintlig hy lla med Festo AB:s egen monteringsbricka, och 
riktas in mot maskinen. 

Genom att placera lösningen på detta sätt tillfördes däremot en potentiel l risk, där el-cylindern 

blir utstickande. Detta kan enkelt leda till att  förbipasserande arbetare fastnar eller kolliderar 
med el-cy lindern. 

 

Figur 10. Placering av komponenter på hylla.  Större bild finns bifogad som bilaga 3. 

4.7.2 Placeringsförslag 2 
Det andra förslaget som gjordes placerar lösningen ovanför maskinen med hjälp av en befintlig 
stadig pelare. Monteringen sker enkelt med skruvar och en specialtillverkad metallplatta som 
skall se till att el-cy lindern får korrekt v inkel mot sty rskenan.  

Denna placering av  lösningen skall minimera risken för kollision med komponenterna. Vid 

diskussion med DETAB ECOMAT Automation AB uppkommer beky mmer kring potentiell 
obalans i änden av  sty rskenan. Man menar att denna obalans kan orsaka överföring av  
v ibrationer till sty rskenan som riskerar att fly tta detaljer från bandet samt störa kamerans 
funktion. 

 

Figur 11. Placering av komponenter på överhängande pelare. Större bild finns bifogad som 

bilaga 4. 
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4.7.3 Placeringsförslag 3 
Slutligen togs ett placeringsförslag fram som placerar lösningen i direkt linje med den andra 
rälsen. Monteringen sker med företagets egen pelarprofil som skruvas fast på en tidigare 
oanvänd y ta och säkras med metallskiva från sidan. Med hjälp av  en metallplatta lik den i 
placeringsförslag 2 monteras sedan el-cy lindern på pelaren och tar därmed sin plats ovanpå 

maskinen. 

Placeringen av  el-cy lindern lämnar inga utskjutande delar och åtgärdar även den potentiella 
obalansen genom att fly tta denna till andra änden, där den inte hämmar maskinens funktion 
under körning. 

 

Figur 12. Placering av komponenter på dedikerad pelare och monteringsyta.  Större bild 
finns bifogad som bilaga 5. 
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5 Resultat 
Studiens resultat består av  det slutgiltiga komponentvalet samt en konstruktionslösning som 
presenterats och överlämnats till DETAB ECOMAT Automation AB, för övervägande. Vid möte 
framkommer att lösningen samt det tredje placeringsförslaget är intressant nog att utföra 
fy siska tester med. 

5.1 Komponentval 

Den slutgiltiga konstruktionslösningen baseras på komponentvalet av  e l-cy lindern med 
modellnamn EPCO-16-50-8P-ST-E som sty rs med en CMMO-motorkontroller. Cy lindern har 
en slaglängd på 50mm, och en programmerbar kraft på maximalt 50N, samt en 
säkerhetsmekanism som bry ter eltillförsel v id överstigande av  den programmerade max imala 
kraften. Denna fästs i en pelare med Festo AB:s egen monteringsbricka EAHF-P1-16 och längst 
ut på cy linderns kolvstång monteras KSZ-M6 som fäster kolvstången med sty rskenan. Valet av 
dessa komponenter innebär att lösningen kan införskaffas i form av  ett fullständigt paket från 

DETAB ECOMAT Automation AB:s nuvarande leverantör  Festo AB. 

5.1.1 Pris 

Det fullständiga paketet som behöver införskaffas från Festo AB skall enligt prisförslag kosta 
DETAB ECOMAT Automation AB ungefärliga 7  500 kr. Detta lämnar en mar ginal på 2 500 kr 
till övriga komponenter som behövs för monteringen, beräknat utifrån det önskade målet om 

ett pris kring 10 000 kr. Övriga delar kräver specialtillverkning och saknar ett ty dligt 
prisförslag. Det är däremot delar som redan används i den ö vriga maskinkonstruktionen och 
bör inte tillföra någon drastisk prisökning utöver det ovanstående.  

5.2 Lösningen 

Konstruktionslösningen som föreslogs placerar cy lindern ovanför maskinen v inklad mot 
sty rskenan, v ilket innebär att de rörliga delarna inte åtkomliga av  misstag. Cylindern monteras 
i direkt linje med en av  rälsarna, för att underlätta rörelsen.  Vid omjustering skall skenan 
förfly ttas med en kraft av  15 -16N och bör därmed inte leda till allvarlig skada om någon olycka 

skulle ske under den begränsade tiden som omjusteringen sker. Eftersom sty rskenan skall 
förfly ttas automatisk kunde handtagen, som tidigare användes, tas bort. Metallplattorna som 
dessa var monterade på förminskas för att passa innanför hy llans mått, och minskar mängden 
utstickande delar. Den fullständiga konstruktionen kan ses på sida 26, tillsammans med före 
och efter jämförelser. Fullständig komponentdokumentation finns bifogad som bilagor 6-8, 
samt ritningar på egna delar i bilagor 9-12.  

5.3 Montering 

Monteringen av  el-cy lindern sker med hjälp av  fem specialtillverkade delar, varav  tre redan 

används i den nuvarande maskinkonstruktionen och två måste tillverkas specifikt för denna 
applikation. 

Som stöd under el-cy lindern monteras en dubbel-pelare i maskinens bas, med hjälp av  en 
metallskiva. Y tterligare stabilitet säkras med en platta som fästs i sidan av  pelaren och 
maskinbasen. Detta skall bevara cy linderns position under tiden som sty rskenans position 
justeras. Pelarens ovansida har en tio graders v inkel och ser då till att cy lindern plac eras 
parallellt med sty rskenans rörelseriktning. Övriga delar som behövs för monteringen är en 

mindre version av  en enkel-pelare och metallplattan som skall skruvas samman med denna. 
Därefter återstår endast de ovan nämnda komponenterna från Festo AB som h ör ihop med el-
cy lindern. 
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5.3.1 Monteringsanvisning 

Figur 13. Monteringsanvisningar för vald lösning. Samtliga skruvar av profil M6.



Resultat 

23 

5.4 Anslutning 

Lösningen drivs av  ett 24V PELV nätaggregat kopplat direkt till  en motorkontroller av  serien 

CMMO. Motorkontrollern är i sin tur kopplad till el-cy lindern med två kablar, varav  en leder 
v idare strömförsörjningen medan den 
andra är för kodomvandling. Denna 
omvandling överför inställda värden till 
el-cy lindern som manifesteras i form av 
rörelse till bestämd position med 

bestämd applicerad kraft. Utöver detta 
kan även en överordnad kontroller 
tillkomma v id behov, men skall i detta 
fall inte behövas då lösningen anses 
kompatibel med en befintlig kontroller. 
Sammankopplingen bör därmed se till 
att omställning av  maskinen kan ske med 

endast en knapptry ckning för både 
kamera samt sty rskena.  

Figur 14. Visuell representation av anslutning inför konfigurering. Bild tagen från Festo:s 
informationsblad. [16] 

5.4.1 Konfigurering 

Vid konfigurering av  lösningen kopplas en dator, som v isat i figur 14, till motorkontrollern 
genom en Ethernet-anslutning. Med hjälp av  en medföljande programvara bestäms positioner 
och maximal kraft i 32 olika profiler, som sedan lagras på motorkontrollern.  Dessa bestämda 
positioner kan därefter återkallas från ett överordnat sy stem genom att by ta profil.  

Figur 15. Programvara för Festo:s motorkontroller för positionering av cylinder. [17 ] 
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5.5 DG Flex Feeder 601+ 

Med cy lindern monterad och de olika profilerna konfigurerade behövs inte längre någon 

manuell förfly ttning av  sty rskenan. Genom att programmera samman profilby tet  med den 
befintliga kontrollpanelen kan både kameran och cy lindern ställ as in med samma 
knapptry ckning på maskinens display . Vid stora voly mer och serier av  produktionskedjor finns 
möjligheten att koppla och sty ra maskinens omställning me d hjälp av  ett överordnat sy stem. 
Detta skulle eliminera behovet av  en närvarande operatör och möjliggöra samtidig omställning 
av  ett flertal maskiner av  ty pen DG Flex  Feeder 601.  

 

5.6 3D-modell 
 

 

Figur 16. Maskinens förflyttning med hjälp av lösningskoncept  

Figur 17. Lösningskonceptets ingående komponenter i komplett och exploderad vy.  
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Figur 18. Maskin med monterad lösning, fokus på nya komponenter.  
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5.7 Kan den befintliga konstruktionen utvecklas vidare för automation? 
För att kunna v idareutveckla en befintlig konstruktion måste man ta hänsy n till många olika 

krav  och vara öppen för kompromisser. Vidareutvecklingen är en påby ggnation på en 
existerande konstruktion och skall helst inte inkräkta på någon del av  den befintliga maskinen. 
Utöver monteringsprocessen måste man även ta hänsy n till användaren och hur maskinen i 
dagsläget används. Till denna del fanns DETAB ECOMAT Automation AB som hjälp och gav  
insikt, så att projektet kunde ledas mot en lösning med stor v ikt på anvä ndarsäkerhet. 

Med alla de krav  som ställts kunde en lösning till slut föreslås vars funktion inte inkräktar på 

andra delar, komplicerar konstruktion eller ökar riskerna av  arbetet v id bruk. Lösningen 
monteras på en av  de få tomrum som maskinen har och är upps pänd ovanför maskinens 
arbetsy ta. Den kan dessutom monteras i efterhand på färdigkonstruerade maskiner av samma 
ty p. Konstruktionen medför därmed en möjlighet att erbjuda befintliga kunder och ägare , av 
denna maskin, samma funktionalitet långt efter inköp. 

5.8 Kan en lösning konstrueras utan att tillföra ytterligare klämrisker? 
Genom att lägga stor fokus på placeringen av  lösningen kunde ett koncept föreslås som placerar 
de rörliga delarna ifrån förbipasserande arbetare. Detta innebär att en arbetare inte skal l 
komma åt delarna omedvetet. Skulle någon trots det komma åt delarna så finns en 

säkerhetslösning inby ggd i den el-cy linder som har valts. Säkerhetslösningen medför ett 
omedelbart stopp v id överstigande av  programmerad maximalkraft. Dessutom finns en 
stoppknapp inom räckhåll som skall kopplas till hela maskinen och bry ter all eltillförsel. 

Maskinen är dock inte utan klämrisker, då de befintliga klämriskerna kvarstår som en 
konsekvens av  skenans rörelse. Det finns däremot inte längre något behov  att utsätta en 
operatör för riskerna, som v id tidigare bruk då operatör manuellt lossar, förfly ttar och låser 

skenan.  

5.9 Är en automatisering av processen ekonomiskt genomförbar för 

företaget? 
Vid jämförande av  företagets önskemål om maximalt inköpspris, på 10 000kr, och Fes to:s 
estimerade paketpris kring 7  500kr kan man enkelt se att komponenterna som valts uppfyller 
önskemålet. Den estimerade kostnaden på 7  500kr lämnar därmed en marginal för inköp av  
anpassade monteringsdelar, som krävs för att kunna fästa cy lindern och ti llhörande 
komponenter på den befintliga konstruktionen. Kortfattat kan frågeställningen besvaras väldigt 
positiv t då lösningen uppfy ller det tänkta kostnadsomfånget. Vidare skulle däremot mer 
information behövas för att se om automatiseringen anses värd en  extra utgift för företagets 

kunder. Om kunderna anser att denna lösning inte är värd utgiften, över en manuell justering, 
kan lösningen anses vara en ogy nnsam investering och därmed inte ekonomiskt genomförbar. 
Det är med andra ord upp till kunden om erbjudandet av  automatisk justering blir ekonomiskt 
gy nnsam. 
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5.10 Slutligt koncept 

 

 

 

Större bilder finns som bilagor 13-15.
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Metodval 
Med inspiration från Scanias standardiserade arbetssätt delades arbetet upp i ty dligt 
definierade steg med deras tillhörande tänkta resultat. Under arbetets gång användes den 
stegv isa planen som vägledning v id behov  och inget v idare arbete utfördes utan tillräcklig grund 
från föregående steg. Detta innebar att v i under arbetets gång inte behövde justera  något i 

efterhand och kunde undvika avbrott.  

Det framkommer ty dligt att denna form av  stegv is indelning gy nnar stora samt små projekt och 
kan möjliggöra ny tänkande men även besparingar av  tid och resurser. Under förstudien kan 
alla tänkbara lösningar studeras för att i senare steg anpassas, utvärderas och sållas bort. Om 
det under något av  stegen framkommer att projektet inte är genomförbart kan det avslutas 
innan för my cket resurser har använts.  

Vid arbete i utvecklingsprojekt är det v iktigt att inte  fastna för en lösning eller vägra att erkänna 

när det inte är genomförbart. Genom att använda Scanias standardiserade arbetssätt kan båda 
dessa åtgärdas med en omfattande grund och en återkommande kontroll av  resultaten  i varje 
steg. 

6.2 Implikationer 
Det slutgiltiga resultatet av  det utförda arbetet uppfy ller både kraven som företaget ställt samt 
våra egna krav . Lösningen som föreslagits erbjuder den tänkta funktionen utan att tillföra fler 
risker och kräver inte stor omby ggnation av  den befintliga konstruktionen. Detta medför att 
lösningen kan säljas och monteras som ett tillägg i efterhand. Tidigare använda komponenter 

för låsning av  skenan har tagits bort och plattorna kan därmed kortas ner så att dessa inte 
sticker ut. Resultatet har bemötts med positiv  feedback och en förfrågan om ritningar har tagits 
emot. Företaget anser att lösningen är intressant nog att utföra tester med och verkar beredd 
att applicera denna på sin maskinmodell. Fy siska tester samt framtida möten med företaget bör 
ge v idare insikt i processen framöver samt eventuella funderingar som kan uppkomma.  

6.3 Verifiering av funktion 
Det bästa sättet att verifiera att lösningen går att applicera är att göra fy siska tester. Mycket går 
att missa när man sitter med 3D-modeller, och det går inte heller att  med enbart en virtuell bild 

förutspå alla felkällor. Detta höll även företaget med om och ansåg redan v id start att fy siska 
tester skall göras v id slutskedet av  examensarbetet. Det har däremot bliv it uppskjutet och 
kommer utföras v id ett senare datum då företaget måste prioritera andra projekt. Självklart 
sågs dessa tester fram emot, men det huvudsakliga arbetet behandlade framtagning av  ett 
applicerbart lösningsförslag, v ilket v i anser oss ha gjort.  

6.4 Begränsningar 
Under projektets genomgång var den största  begränsningen det eget ställda kravet och 
företagets önskemål om användande av  leverantör. Detta gjorde att de lösningsalternativen 

som togs fram var kopplade och anpassade till leverantörens produktkatalog. Festo AB hade i 
detta fall alla komponenter som krävdes för att utföra arbetet och bidrog till det slutgiltiga 
resultatet. Om ingen begränsning till Festo AB gjordes i början kunde andra alternativ  ha tagit 
form under projektets gång, med risk för ökad tidsåtgång.  Utöver detta begränsades projektets 
innovationsfrihet även av  önskemål att tillägga funktionen med enbart en påby ggnation, vilket 
här gjordes utan att förändra befintlig konstruktion överhuvudtaget.  

Trots detta anses begränsningarna v iktiga för att kunna hålla arbetet inom de tidsramar som 

angavs v id startskedet. Det finns säkerligen många olika lösningar på detta problem och fler 
kunde tas fram i mån av  tid, men för detta projekt togs en tillsynes optimal lösning fram ändå. 
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6.5 Vidare arbete eller forskning 

6.5.1 Automation från grunden 
För att kunna anpassa maskinen v idare och säkerställa att varje del i processen är 
automatiserad, som önskat, bör hela konstruktionen anpassas för  fullständig automation. Med 
detta förslag menas här att konstruktion kring automation kan vara fördelaktig för helheten, 
istället för påby ggnation som eftertanke. Det kan ge plats åt diskreta samt kreativa lösningar 
och kanske även fler funktioner, v ilket ökar värdet för kunden men även arbetarna som 

hanterar maskinen v id bruk. 

6.5.2 Eliminering av klämrisker 

Genom att applicera den automatiserade lösningen kan man miniminera klämrisker men inte 
helt eliminera dem. Detta beror på de rörliga delarna som måste finnas på maskinen för att den 
skall fungera. Av  denna anledning föreslås att v idare utveckling ser över lösningar som att täcka 

för rörliga delar, eller innesluta hela maskinen i en bur. I mindre produktionskedjor där en 
operatör måste komma åt kontrollpanelen kan det vara fördelaktigt att enbart täcka för de 
rörliga delarna. I större produktionskedjor med ett överordnat sty rsy ste m finns däremot inte 
detta behov  för en närvarande operatör, v ilket innebär att en bur kan by ggas kring maskinen. 
Till påby ggnationen krävs också en säkerhetsfunktion som bry ter strömmen till maskinen, så 
att eventuella reparationer, mätningar och programm ering av  kontrollsy stem kan göras utan 

någon som helst personskaderisk.
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Bilagor 

Bilaga 1  Fullständig bild på DG Flex  Feeder 601  
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 Bilaga 2 PUGH-matris 
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Bilaga 3 Placeringsförslag 1  
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Bilaga 4 Placeringsförslag 2 
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Bilaga 5  Placeringsförslag 3 
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Bilaga 6 Informationsblad för EPCO el-cylinder (2 sidor)  
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Feature Value  
Mass moment of inertia JL per kg of working load ,0162 kgcm  2  0  
Mass moment of inertia, JO 0  ,0229 kgcm  2  
Moving mass with 0 mm stroke  g  70  
Additional weight per 10 mm stroke 17   g  
Basic weight for 0 mm stroke  g  615  
Additional mass factor per 10 mm of stroke 2   g  
Electrical connector system Plug  
Mounting type with internal (female) thread  

with accessories  
Materials note Contains PWIS substances  

Conforms to RoHS  
Materials information for cover Wrought Aluminium alloy  

Smooth anodised  
Materials information, housing Wrought Aluminium alloy  

Smooth anodised  
Materials information for piston rod High alloy steel, non-corrosive  
Material information, spindle nut Steel  
Material information, spindle Roller bearing steel  
Materials information for cylinder barrel Wrought Aluminium alloy  

Smooth anodised  
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Bilaga 7  Informationsblad för koppling av  modellen KSZ 
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Bilaga 8 Informationsblad för monteringsbricka av  ty pen EAHF  
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Bilaga 9 Specialtillverkad pelare med profilbenämning KKR 
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Bilaga 10  Specialtillverkat stycke av  pelare med profilbenämning KKR 
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Bilaga 11  Specialtillverkad metallplatta för montering av  cylinder på KKR-pelare 
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Bilaga 12 DETAB ECOMAT Automation AB:s egen del för montering vid sidan av  pelare 
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Bilaga 13 Slutligt koncept bild 1  
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Bilaga 14 Slutligt koncept bild 2 
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Bilaga 15  Slutligt koncept bild 3 

 


