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Abstract 

This report describes an bachelor thesis work which is performed in cooperation 
with SVIA that develops and sells automation solutions for the manufacturing 
industry. The thesis purpose was to evaluate the machine FeedLine to find 
opportunities for improvement in the product’s design that could lead to more 
standardization and thus improving the efficiency of manufacturing and assembly. 

Based on these basic issues suggestions for improvements were developed: 

How can the design of FeedLine be improved to facilitate the assembly? 

Can more standardization be imposed on FeedLine’s design to enable more stocking of standard 
components? 

An initial pre-study was conducted to evaluate FeedLine’s to find opportunities 
for improvement in its overall design. During the pre-study staff at SVIA and two 
of its clients was interviewed. Based on information gathered during the 
interviews and observations by the authors improvements was amendments. The 
proposed improvements that has been carried out in the thesis work were selected 
together with the client. 

The authors established their own criteria for the selected proposals for 
improvement since there were no product design specifications from the client. 
The criteria were based on the functions that was considered important for the 
selected improvements. Based on the criteria concepts were established with 
brainstorming and morphology, advantages and disadvantages lists were 
established to facilitate the elections of concept. The elections has been performed 
with Go/No-Go where the concepts were pitted against the criteria that had been 
established. The concepts has been further developed with CAD models which 
have been established in Creo Parametric. Conceived manufacturing and assembly 
have been analyzed for the further developed concepts to be based upon in the 
final election of concepts. The final concepts were elected with feasibility studies 
performed together with the supervisor at SVIA. The authors chose to elect the 
final concepts together with the supervisor at SVIA to generate solutions that the 
company may have use for.  

The thesis work has resulted in four design improvements for FeedLine’s included 
parts that had been developed. An improvement work was performed on the 
vision tripod’s design that resulted in that a module with an integrated solution for 
mounting of the camera were developed. This, together with a splitting solution 
that was developed for the vision tripod led to that more standardization can be 
introduced and the number of variants can be reduced. 

A standard mount for filter regulators was also selected to be developed because 
there were no standard mount for filter regulators. The result was a standard 
mount that is fast to mount and produce. The authors chose to hand over two 
final concepts with two different locking functions that the client may evaluate 
with prototypes. 
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Using the design improvements that have been performed on FeedLine, more 
standardization has been introduced resulting in that it has become possible to 
stock more standard parts of FeedLine. The design improvements has also 
resulted in higher efficiency of the manufacturing and the assembling.
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Sammanfattning 

Denna rapport beskriver ett examensarbete som är utfört i samarbete med SVIA 
som utvecklar och säljer automationslösningar till tillverkningsindustrin. 
Examensarbetets syfte var att utvärdera maskinen FeedLine för att hitta 
förbättringsmöjligheter hos produktens konstruktion som kunde leda till mer 
standardisering och därmed effektivisering av tillverkning samt montering.  

Utifrån följande grundläggande frågeställningar togs förbättringsförslag fram: 

Hur kan FeedLine:s konstruktion förbättras för att underlätta montering? 

Kan mer standardisering införas på FeedLine:s konstruktion för att möjliggöra mer 
lagerhållning av standardkomponenter? 

En inledande förstudie utfördes för att utvärdera FeedLine för att kunna hitta 
förbättringsmöjligheter hos dess konstruktion. Under förstudien intervjuades 
personal på SVIA samt två av företagets kunder. Utifrån information som 
samlades in under mötena och observationer från författarna togs 
förbättringsförslag fram. De förbättringsförslag som har utförts i arbetet valdes ut 
gemensamt med uppdragsgivaren. 

Författarna upprättade egna kriterier för de valda förbättringsförslagen som skulle 
utföras eftersom kravspecifikationer från uppdragsgivaren avsaknades. Kriterierna 
grundade sig i de funktioner som ansågs vara viktiga för de valda delarna som 
skulle utföras. Utifrån kriterierna togs koncept fram med hjälp av brainstorming 
och morfologi, för- och nackdelslistor upprättades för att underlätta sållningen av 
koncepten. Sållningarna har utförts med hjälp av Go/No-Go där koncepten 
ställdes mot de kriterier som hade upprättats. Koncepten har sedan 
vidareutvecklats med CAD-modeller som har upprättats i CAD-programmet Creo 
Parametric. Tänkt tillverkning och montering har analyserats för de 
vidareutvecklade koncepten för att ha som grund till slutgiltig sållning. De 
slutgiltiga koncepten sållades fram med hjälp av genomförbarhetsbedömning som 
utfördes gemensamt med handledaren på SVIA. Författarna valde att ha med 
handledaren på SVIA i sållningen för att få fram lösningar som företaget kan ha 
användning för. 

Examensarbetet har resulterat i att fyra konstruktionsförbättringar av FeedLine:s 
ingående delar har utvecklats. Ett förbättringsarbete utfördes på visionstativets 
konstruktion som resulterade i att en modul togs fram med en integrerad lösning 
för upphängning av kameran. Detta tillsammans med en delningslösning som 
utvecklades för visionstativet har lett till att mer standardisering kan införas och 
antalet varianter av stativet kan reduceras.  

Ett standardfäste för filterregulatorer valdes även att utvecklas eftersom ett 
standardfäste avsaknades. Resultatet blev ett standardfäste som går snabbt att 
montera och tillverka. Författarna valde att lämna två slutkoncept med två olika 
låsfunktioner som uppdragsgivaren får utvärdera med prototyper. 



Sammanfattning 

4 

Med hjälp av de konstruktionsförbättringar som utförts på FeedLine har mer 
standardisering införts vilket har lett till att det har blivit möjligt att lagerföra mer 
standarddelar. Konstruktionsförbättringarna har även resulterat i en effektivisering 
av tillverkningen och monteringen. 

 

Nyckelord 

FeedLine 

PickVision  

Konstruktion 

Produktutveckling 

Standardisering 

Kameratåg 

Visionstativ 

Modul 
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1 Inledning 

Det här examensarbetet är utfört på Tekniska Högskolan i Jönköping som en del 
av ingenjörsutbildningen maskinteknik med inriktning mot produktutveckling och 
design. Arbetet har utförts åt SVIA, Svensk Industriautomation, i Hovslätt. SVIA 
levererar kompletta automationslösningar till industriföretag, som anpassas efter 
kundens önskemål.  

Examensarbetet fokuserar på SVIA:s standardmaskin FeedLine som är den 
produkt som företaget säljer mest av. Uppgiften med arbetet var att utvärdera 
FeedLine och hitta förbättringsmöjligheter samt att utföra valda förbättringar som 
är inom området konstruktion. Målet med arbetet var att driva SVIA:s ständiga 
förbättrings- och standardiseringsarbete framåt för att effektivisera tillverkningen 
och monteringen. 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

SVIA erbjuder idag sina kunder flera automationslösningar som skräddarsys efter 
kundens önskemål. Företaget har flera standardmaskiner som kan appliceras som 
de är i kundens produktion eller ingå i större system. Kärnan i deras 
standardmaskiner är ”seende” robotar vilket möjliggörs med hjälp av deras 
egenutvecklade kamerasystem för robotguidning PickVision. PickVision talar om 
för roboten hur detaljen ser ut och hur den ska plocka detaljen. 

FeedLine är en av SVIA:s standardmaskiner och finns i dagsläget i flera olika 
varianter. Det som varierar i maskinen är först och främst storleken på robot, 
transportband samt visionstativ. Visionstativet finns i två olika utföranden som 
beror på hur stativet är placerat vid transportbandet. Dessutom finns dessa 
utföranden i olika längder.  

Monteringen av FeedLine innebär ofta hantverksarbete för att för lite 
standardisering finns. Montörerna behöver modifiera vissa detaljer för att de ska 
passa och borra flera hål manuellt vilket leder till tidskrävande montering. För 
vissa delar saknas även justeringsmöjligheter vilket försvårar monteringsarbetet. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet var att utvärdera FeedLine för att hitta 
förbättringsmöjligheter hos produktens konstruktion som kan leda till mer 
standardisering och därmed effektivisering av tillverkning samt montering. Utifrån 
utvärderingen har förbättringsförslag tagits fram och utvalda förslag som berör 
konstruktionen av FeedLine har utförts. Författarnas mål var att de utvalda 
förslagen ska utvecklas så långt att uppdragsgivaren kan applicera dem på 
produkten när arbetet är slutfört.  
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Eftersom vilka konstruktionsförbättringar som ska utföras i arbetet inte var 
fördefinierat ställde författarna ett par grundläggande frågeställningar om arbetet. 
Frågeställningarna var sedan tänkta att vidareutvecklas efter att författarna har 
definierat vad arbetet ska omfatta. 

De grundläggande frågeställningar som ställdes var: 

Hur kan FeedLine:s konstruktion förbättras för att underlätta montering? 

Kan mer standardisering införas på FeedLine:s konstruktion för att möjliggöra mer 
lagerhållning av standardkomponenter? 

 

1.3 Avgränsningar 

Konstruktionen av SVIA:s produkter är robust och stabil, därför ibland 
överdimensionerad. Företaget utvärderar sina lösningar genom prototyptester och 
erfarenhet inom området. Simuleringar och beräkningar angående 
förbättringsförslagens hållfasthet kommer inte att utföras eftersom det skulle leda 
till att hittills okänd data skulle behöva tas fram och arbetet blir då för omfattande. 

De förslag som kommer att lämnas ska vara utvecklade så långt att prototyper kan 
tillverkas utifrån de ritningsunderlag som lämnas. Förbättringsförslagen kommer 
att ritas i Creo Parametric eftersom det är det CAD-program som företaget 
använder sig av. Förbättringsarbete som ligger utanför området konstruktion 
kommer inte att utföras. 

 

1.4 Disposition 

Under teoretisk bakgrund förklaras de metoder som har använts för framtagning 
och val av koncept under arbetet. I kapitlet beskrivs även den produkt som arbetet 
omfattar, FeedLine samt produkten PickVision. Tillverkningsmetoden 
trådgnistning beskrivs även under detta kapitel. Därefter beskrivs hur metoderna 
har använts och hur arbetet har genomförts. Utvecklingen av de valda delarna 
förklaras var för sig. Resultatet visar de slutgiltiga koncept som har valts och 
resultaten analyseras även under detta kapitel. De metoder som har använts och de 
resultaten som har uppnåtts diskuteras sedan i kapitlet diskussion och slutsatser. 
Diskussionskapitlet avslutas sedan med slutsatser från författarna samt 
rekommendationer till uppdragsgivaren.  
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2 Teoretisk bakgrund 

Detta kapitel beskriver teorin bakom de metoder författarna har använt för att 
generera och sålla koncept i kapitlet metod och genomförande. Kapitlet beskriver även 
begrepp som författarna anser vara viktiga för enklare läsning av rapporten.  

 

2.1 Brainstorming 

Brainstorming är en beprövad metod som kan användas i 
produktutvecklingsprocessen när nya idéer för att lösa en enskild funktion ska tas 
fram. Metoden är främst framtagen för att användas i grupp, men kan även 
användas individuellt. Fördelen med att använda brainstorming i grupp är att 
deltagarna får nya idéer från varandras förslag samt att varje deltagare har en egen 
synvinkel på problemet. Vid användning av metoden är det viktigt att 
dokumentera alla förslag och att deltagarnas förslag inte utvärderas eller utesluts 
under arbetsgången. [1], [2] 

 

2.2 Morfologi 

Morfologiska metoden går ut på att skapa så många delfunktionslösningar till de 
kriterier som ställts och utifrån dessa kunna få fram ett flertal helhetslösningar. 

Morfologiska metoden går till på följande vis, först analyseras de delfunktioner 
som måste uppfyllas som sedan används till att generera så många koncept som 
möjligt till varje delfunktion. När delkoncepten tagits fram kombineras dessa med 
varandra för att genererar ett flertal koncept som löser huvudfunktionen. [1], [2] 

 

2.3 Genomförbarhetsbedömning 

Under konceptgenereringen får produktutvecklaren ofta direkt en känsla för 
genomförbarheten hos koncepten. Beslutet grundas i gut-feeling, 
produktutvecklarens magkänsla för konceptet. Tillförlitligheten för detta beslut 
beror på produktutvecklarens erfarenhet inom området. Beslutet blir antingen 
”Ja”, konceptet är värt att jobba vidare med, ”Kanske”, om konceptet 
vidareutvecklas eller ”Nej”, konceptet är inte värt att jobba vidare med. [1] 

 

2.4 Go/No-Go-sållning 

Go/No-Go är en sållningsmetod för att utvärdera vilka av koncepten som ska 
vidareutvecklas. Varje koncept kontrolleras om de uppfyller de kriterier som har 
ställts på produkten. Om ett koncept uppfyller ett kriterium markeras detta med 
ett (+) i matrisen (se Tabell 1). Uppfylls inte kriteriet sätts ett (-) i matrisen och om 
mer information behövs markeras detta med ett (?). Om kravspecifikationen eller 
de kriterier som har satts på produkten behöver kontrolleras markeras detta med 
ett (!) i matrisen. [2] 
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Metoden resulterar i vilka koncept som ska vidareutvecklas, koncepten som 
uppfyller kriterierna. Detta markeras med (Go) i matrisen och de koncept som 
inte uppfyller kraven markeras med (No-Go). Om ett koncept erhåller ett fåtal (-) i 
matrisen kan konceptet vara mer värt att vidareutveckla än att sållas bort. [2] 

 

Tabell 1. Go/No-Go-matris. 

 

 

2.5 FeedLine 

Produkten FeedLine är en typ av robotcell beståendes av en robot, ett visionstativ, 
ett eller flera transportband samt de bearbetningsmaskiner som kunden valt att 
använda i cellen. Transportbanden finns i två standardbredder, 800 och 1000 mm. 
Visionstativet är ett torn som är placerat över det transportband som fungerar 
som in-bana för cellen. Under visionstativets tak finns en kamerabalk och tio 
stycken symmetriskt placerade lysrörsarmaturer. Kamerabalken är placerad i 
mitten av stativets tak och har fem lysrörsarmaturer på varje sida om sig. Dess 
funktion är att hålla kameran i rätt position och kameran som fästs i den gör att 
roboten blir ”seende”. Detta med hjälp av SVIA:s egenutvecklade visionsystem, 
PickVision. [3] 

Detaljerna placeras på det transportbandet som agerar som in-bana för FeedLine-
cellen av en operatör eller en robot. När detaljerna befinner sig i PickVision:s 
synfält vet roboten hur detaljen ser ut och hur den ska plocka detaljen. Detaljerna 
behöver inte vara upplagda i exakta rader utan kan ligga osorterade på 
transportbandet. Roboten plockar sedan detaljen och servar 
bearbetningsmaskinerna som kunden har valt att använda i FeedLine-cellen. När 
detaljen är färdigbearbetad placerar roboten detaljen på det transportband som 
agerar ut-bana i cellen. [3] 

 



Teoretisk bakgrund 

14 

 

Figur 1. FeedLine, SVIA. 

 

2.6 PickVision 

PickVision är SVIA:s egenutvecklade system för robotguidning och har en 
betydande roll i deras produkter. PickVision gör roboten ”seende” så den vet hur 
detaljen ser ut och hur den kan plockas. [4] 

 

2.7 Trådgnistning 

Trådgnistning är en typ av gnistbearbetning som innebär att materialet bearbetas 
med hjälp av en gnisturladdning mellan två elektroder. Vatten eller olja används 
för att kyla arbetsstycket och avjonisera spåret där gnisturladdningen sker i. 
Vätskan kan antingen spolas parallellt med tråden eller så kan hela arbetsstycket 
föras ner i vätskan. För trådgnistning används en löpande metalltråd som elektrod 
för att skära i materialet. Tråden består av koppar, molybden, volfram eller 
mässing. Trådens diameter kan vara så tunn som 0,03 mm [5] vilket leder till att 
fina toleranser kan följas. Det utskurna spåret blir mellan 0,02 och 0,05 mm [5] 
större än trådens diameter. För avancerade detaljer används CNC-styrning för att 
styra tråden. [5]
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3 Metod och genomförande 

Examensarbetet har utförts med hjälp av de metoder som beskrivs i The mechanical 
design process och Produktutveckling. Författarna har valt ut de metoder som de har 
ansett varit lämpliga för arbetet. Arbetet inleddes med en förstudie där syftet var 
att ta reda på hur FeedLine kunde förbättras. Utifrån förstudien togs 
förbättringsförslag fram och utvalda förslag som berörde produktens konstruktion 
utfördes med avseende på förenklad tillverkning och montering. Arbetet 
planerades enligt Bilaga 13. 

Förstudien innefattade möten med personal på SVIA samt två av företagets 
kunder. Under mötena gjordes observationer och information samt synpunkter 
samlades in från de närvarande. I slutet av förstudien upprättades kriterier för de 
utvalda delarna av författarna eftersom kravspecifikationer från uppdragsgivaren 
avsaknades. Dessa kriterier presenterades och godkändes av uppdragsgivaren. För 
konceptgenerering har metoden brainstorming använts samt morfologi till en av de 
utvalda delarna. För att välja ut vilka koncept som ska vidareutvecklas har 
författarna använt sig av genomförbarhetsbedömning samt Go/No-Go-sållning. Vid 
sållning med genomförbarhetsbedömning har urvalen baserats på en objektiv 
analys eftersom författarnas erfarenhet inom området är begränsad. Författarna 
valde även att göra sållningarna tillsammans med handledaren på SVIA för att ta 
del av dennes expertis och erfarenhet inom området. 

För- och nackdelslistor upprättades för koncepten och användes som grund till 
sållningen. Valen av koncept har för vissa delar gjorts i samråd med 
uppdragsgivaren. Vidareutvecklingen av koncepten har skett med CAD-modeller 
för att få en bättre inblick i koncepten. Under vidareutvecklingen av koncepten 
har tänkt montering och tillverkning analyserats samt optimerats för att få en 
bättre grund till slutgiltig sållning. 

 

3.1 Förstudie 1 

För att ta reda på vilka förbättringsmöjligheter som finns för FeedLine:s 
konstruktion utfördes en inledande förstudie. Denna förstudie omfattade möten 
med intern personal på SVIA, kunder samt deras underleverantör Titech. Från 
informationen som hämtades under mötena med SVIA och deras kunder 
upprättades förslag på förbättringar av FeedLine:s konstruktion. 
Förbättringsförslagen är framtagna efter de synpunkter som samlats in under 
intervjuerna samt från observationer från författarna.  
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3.1.1 Möte med personal från sälj, konstruktion och projektledning på 

SVIA 

Förstudien inleddes med ett möte med personal från sälj, konstruktion och 
projektledning på SVIA. Mötet inleddes med grundläggande information om 
FeedLine och om hur PickVision fungerar. Sedan fick representanten från varje 
nämnd avdelning presentera de styrkor de tyckte att produkten har samt deras 
synpunkter på hur produkten kan förbättras. Mötet avslutades med att författarna 
fick en rundvandring i produktionen på SVIA för att kunna observera problem 
och förbättringsmöjligheter. 

Efter mötet sammanställdes informationen som hade samlats in under mötet. 
Denna information skulle sedan användas som grund till resterande möten. 
Författarna upprättade även förslag på förbättringar utifrån de synpunkter som 
hade samlats in samt de observationer som hade gjorts.  

3.1.2 Möte med Kund 1 

Syftet med detta möte var att samla in synpunkter från kunden samt se hur 
FeedLine används i kundens produktion. Författarna ville även få en uppfattning 
om hur FeedLine:s konstruktion kan förbättras för att underlätta användandet av 
produkten. Kunden inledde mötet med att förklara vad varje FeedLine-cell i deras 
produktion användes till och visade även några celler som var i drift. Följande 
frågeställningar är ett urval av de som upprättades efter det första mötet: 

 Är ergonomin ett problem för era operatörer vid användande av FeedLine? 

 Vad tycker ni om att integrera kabeldragningen i konstruktionen så att 
kablaget inte är synligt? 

 Samlas mycket skräp i cellen vid användning av FeedLine? 

 Är det ett krav att kunna se genom skyddstunneln som sitter över 
transportbandet? 

 Är plexiglas en bra lösning för skyddstunneln? 

 Skulle ett standardutförande av visionstativet som går att justera efter 
placering istället för att ha två olika stativ vara relevant för er? 

3.1.3 Möte med Kund 2 

Syftet med detta möte var likt möte med Kund 1, att samla in åsikter och se hur 
FeedLine användes i kundens produktion. Mötet inleddes med att kunden 
informerade om deras produktion och vad de använder FeedLine till. Författarna 
använde samma frågeställningar som under föregående möte som grund för att 
samla in information. Mötet avslutades med en rundvandring i kundens 
produktion där författarna fick se vad kunden använde FeedLine-cellerna till. 
Under rundvandringen diskuterade författarna med en operatör om hur 
FeedLine:s konstruktion kunde förbättras för att förbättra ergonomin vid 
användning av maskinen. 
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3.1.4 Möte med monteringspersonal på SVIA 

Under detta möte medverkade personal som arbetar med att montera ihop 
maskinerna på SVIA. Syftet med detta möte var att samla in information om hur 
FeedLine monteras samt inhämta synpunkter från de medverkande. Följande 
frågeställningar låg till grund till den information som författarna samlade in: 

 Vilka styrkor har FeedLine i dagsläget enligt er? 

 Skulle en integration av kabeldragningen i konstruktionen påverka ert 
arbete negativt? 

 Finns det några svårigheter vid monteringen av visionstativet så som det är 
konstruerat i dagsläget? 

 Tror ni att ett visionstativ med en vridbar modul skulle förlänga 
monteringstiden för mycket för att vara värt att tillämpas? 

 Skulle en delning av visionstativet påverka ert arbete negativt? 

 Finns det några svårigheter vid monteringen av transportbandet så som det 
är konstruerat i dagsläget? 

3.1.5 Möte med robottekniker på SVIA 

Under detta möte samlades information in som berörde robotteknikernas arbete. 
Frågeställningar hade förberetts som berörde de medverkandes arbetsområde. 
Syftet med mötet var att samla in information om vad av FeedLine:s konstruktion 
som är viktigt för robotens och PickVision:s funktion. De medverkande beskrev 
det arbete som de utför på FeedLine och kom med synpunkter som kunde 
underlätta deras arbete. De frågeställningar som låg till grund för informationen 
som samlades in under mötet var: 

 Vilka styrkor har FeedLine i dagsläget enligt er? 

 Skulle en ny lösning för upphängning av kameran kunna underlätta ert 
arbete? 

 Finns det några svårigheter att utföra ert arbete med dagslägets 
konstruktion av transportbandet?  

3.1.6 Sammanställning av möten 

Den informationen som samlades in under mötena samt de synpunkter och 
observationer författarna gjorde sammanställdes. Under mötena kom författarna 
fram till att en styrka hos FeedLine är att det är en stabil och pålitlig produkt. 
Kunderna och montörerna tyckte det var en fördel att produkten har en öppen 
konstruktion eftersom det blir lätt att lokalisera och åtgärda fel. En annan styrka 
som framkom under mötena var att både visionstativet och transportbanden har 
en stabil och rejäl konstruktion. Under mötena med kunden framkom det att 
FeedLine är en pålitlig produkt som sällan kräver underhåll. 
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De nämnda styrkorna och fördelarna är ett urval av de som framkom under 
mötena och från författarnas egna observationer. Författarna hade dessa i åtanke 
vid upprättande av förbättringsförslagen för att inte ändra eller försämra något 
som redan var bra. Förbättringsförslagen upprättades löpande under tidsperioden 
då mötena ägde rum. Ett urval av de synpunkter gällande FeedLine:s konstruktion 
som inhämtades från mötena samt från författarnas observationer redogörs i 
punktform nedan. 

 Visionstativet är förmodligen överdimensionerat eftersom inga 
hållfasthetsberäkningar eller simuleringar har gjorts på dess konstruktion. 

 Visionstativet finns i flera olika varianter som beror på dess placering i 
förhållande till transportbandet samt transportbandets höjd. 

 Skräp som metallspån fastnar ofta i kabelstegarna. 

 Inga justeringsmöjligheter finns för kameran i visionstativet vilket försvårar 
robotteknikernas arbete. 

 Kamerabalken som används för upphängning av kamera är ofta för lång 
och behöver modifieras av montörerna för att få den att passa i ramverket i 
visionstativets tak. 

 Montörerna har ibland svårigheter med att resa visionstativet från liggandes 
till ståendes eftersom det är så tungt. 

 Visionstativet tar stor plats vid fraktning eftersom det fraktas liggandes. 

 Vissa hål skulle behövas ersättas med spår för att möjliggöra justering av 
delar när de ska monteras. 

 På blåsboxarna, som är ett tillbehör till FeedLine, finns inga standardhål för 
kabeldragning. 

 Ett standardfäste för filterregulatorerna saknas, montörerna behöver 
tillverka ett av en plåt när filterregulatorerna ska monteras på maskincellens 
skyddsgaller. Dessutom krävs två montörer för att montera plåten, en på 
insidan av maskincellen och en på utsidan. 

 Ytan under PickVision:s arbetsfält består av en svetsad plåt, denna plåt är 
ofta skev då den slår sig vid svetsning.  

 Det finns inga standardskydd till transportbandet som hindrar rullande 
detaljer att rulla av bandet. 

 Det är komplicerat att byta band eftersom transportbanden måste 
monteras isär för att kunna göra detta. 

 Många hål behöver göras manuellt av monteringspersonalen som hade 
kunnat vara standardhål som görs i tillverkningen. 

 Vid användning av dubbeldäckarband har stagen som sitter emellan 
transportbanden vassa hörn, detta är en svårighet för montörerna då lacken 
kan skadas vid montering. 
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 Skyddstunneln som sitter över transportbandet där detaljerna passerar in 
igenom maskincellens skyddsgaller finns i tre olika varianter. En i bockad 
plåt, en i plexiglas samt en i galler liknandes det skyddsgaller som används 
till maskincellen. 

 Vid användning av dubbeldäckarband kan ergonomin för operatören bli 
dålig eftersom banden antingen är för låga eller för höga. 

Utifrån dessa synpunkter och observationer togs följande förbättringsförslag fram 
av författarna. Förbättringsförslagen redovisas i punktform och svarar på 
synpunkterna. 

 Göra hållfasthetsberäkningar eller simuleringar av visionstativet för att 
optimera konstruktionen och därmed kunna sänka vikten på stativet. 

 Ta fram en modullösning som är vridbar för att reducera antalet varianter 
av visionstativet. Införa en delning av visionstativet som kan leda till att en 
del av stativet kan göras som en standarddel. 

 Integrera kabeldragningen i balkarna för att slippa använda kabelstegar. 
Kablaget behöver då inte dras snyggt eftersom det inte syns. 

 Ta fram en ny lösning för upphängningen av kameran som möjliggör 
justering av kameran. Detta kommer leda till att robotteknikernas arbete 
förenklas. Detta leder även till att montörernas arbete förenklas eftersom 
kamerabalken ersätts av en ny lösning. 

 Införa spår istället för hål på de ställen där justering av detaljer behövs. 

 Införa standardhål för kabeldragningen på blåsboxarna. 

 Ta fram ett standardfäste för att montera filterregulatorerna på 
skyddsgallret. Ett standardfäste som kan monteras snabbt och smidigt av 
en montör. Detta kommer minska monteringstiden eftersom 
standardfästena kan lagerhållas och är smidiga att montera. 

 Ersätta den svetsade plåten under PickVision:s arbetsyta med en plåt som 
skruvas. Plåten ska även kunna justeras för att lätt kunna få den i våg om 
golvet skulle luta. 

 Ta fram skyddssidor till transportbanden som kan köpas till som ett 
standardtillbehör. Dessa ska vara smidiga att montera i efterhand. 

 Ändra på transportbandens konstruktion för att möjliggöra enklare byte av 
band, alternativt använda sig av transportband som finns att köpa med så 
kallade dragkedjelås.  
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 Lägga till mer standardhål på ritningar, t.ex. hål för kabeldragning. Detta 
leder till reducerad monteringstid då hålen går snabbare att göra i maskin i 
tillverkningen än att montörerna ska göra hålen manuellt. Standardhål för 
kabeldragning kommer även leda till att kabeldragningen sker på samma 
sätt för varje maskin vilket leder till att maskinerna är mer lika varandra. 
Kabeldragningen kan annars skilja sig väldigt mellan olika maskiner 
eftersom varje montör gör på sitt sätt. 

 Införa avrundningar och fasningar på vassa kanter för att förenkla 
monteringen samt minska risken för att lack skavs bort vid montering. 

 Ta fram ett standardutförande för skyddstunneln, analysera vilken av de tre 
som används i dagsläget som är bäst eller ta fram en helt ny. 

 Konstruera om transportbanden för att möjliggöra justering i höjdled så att 
operatören kan ställa in önskad höjd. 

3.1.7 Genomgång av analys med vd och handledare på SVIA 

Under detta möte presenterades de styrkor, synpunkter och förbättringsförslag 
som hade sammanställts för handledaren och vd:n på SVIA. Syftet med mötet var 
att utvärdera de förslag på förbättringar som presenterades samt att gemensamt 
välja ut de förbättringsförslagen som skulle utföras.  

Det beslutades att visionstativets konstruktion skulle förbättras och att mer 
standardisering skulle införas på stativet. Detta för att underlätta monteringen, 
möjliggöra mer lagerhållning samt minska antalet varianter av visionstativet och 
därmed effektivisera tillverkningen. Författarna hade observerat att ett fäste för 
upphängning av filterregulatorer på maskincellens skyddsgaller avsaknades. 
Montörerna fick modifiera en överbliven plåt när filterregulatorerna skulle 
monteras och sedan ta hjälp av en annan montör för att fästa plåten på gallret. 
Därför beslutades det även att ett standardfäste för filterregulatorer skulle tas fram 
för att reducera och effektivisera monteringsarbetet för FeedLine.  

3.1.8 Studiebesök på Titech AB 

För att se hur tillverkningen av SVIA:s produkter går till gjordes ett studiebesök 
hos företagets underleverantör Titech. Under studiebesöket visade Titech upp sin 
produktion och informerade om deras tillverkning. Syftet med mötet var att 
författarna skulle få en inblick i hur tillverkningen av FeedLine går till samt se 
vilka möjligheter och begränsningar som finns i Titech:s tillverkning. 



Metod och genomförande  

21 

3.1.9 Beskrivning av valda konstruktionsförbättringar 

Författarna beslutade gemensamt med uppdragsgivaren att ett förbättringsarbete 
på konstruktionen av FeedLine:s visionstativ skulle utföras för att införa mer 
standardisering och effektivisera tillverkning samt montering. Författarna valde 
även att utveckla ett standardfäste för filterregulatorer eftersom ett sådant 
saknades. Standardfästet valdes att utvecklas för att införa mer standardisering och 
för att effektivisera monteringen av FeedLine. 

Modullösning för visionstativet 

För att reducera antalet varianter av visionstativet hade författarna som förslag att 
en modullösning innehållandes lysrörsarmaturerna och kameran skulle tas fram. 
Modullösningen skulle vara kvadratisk för att vara möjlig att vrida 90°.   

Detta skulle medföra att samma visionstativ skulle kunna användas vid olika 
placering av stativet i förhållande till transportbandet då modulen vrids vid byte av 
placering. Förslaget valdes att utföras i förbättringsarbetet av visionstativets 
konstruktion. Författarna valde att upprätta egna kriterier som de ställde på 
lösningen eftersom kravspecifikation från uppdragsgivaren avsaknades. Kriterierna 
som författarna ställde godkändes av handledaren på SVIA och var följande.  

Kriterier – Modullösning för visionstativet 

 Modulen ska vara enkel att montera. 

 Modulen ska innefatta hålbild för att kunna fästa in tio lysrörsarmaturer. 
Hålbilden ska vara anpassad för de längder på lysrörsarmaturer som 
används till FeedLine i dagsläget (698 mm och 998 mm mellan 
infästningshålen). 

 Det ska vara möjligt att fästa in en lösning för upphängning av kamera i 
modulen. 

 Modulen ska ha hål för kabeldragning till lysrörsarmaturerna. 

 Fästelementen för infästning av modulen ska ej vara synliga vid 

observation av visionstativet från golvet. 

 Modulen ska vara kvadratiskt utformad för att möjliggöra vridning i 90°. 

 Modulen ska kunna fästas in i ramverket i visionstativets tak så som det är 
utformat i dagsläget (ramverk av fyrkantsbalkar). 

 Modulen ska dölja kablaget till lysrörsarmaturerna och kameran. 

 

Se Bilaga 1 för mer detaljerad kriteriespecifikation. 
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Utveckling av ny lösning för upphängning av kamera 

Under mötet med monteringspersonalen observerade författarna att de ofta hade 
problem med att montera balken som håller upp kameran i visionstativet. 
Kamerabalken var ofta för lång och behövde modifieras för att passa vilket var 
väldigt tidskrävande. Problem angående upphängningen av kameran observerades 
även under mötet med robotteknikerna. Robotteknikerna önskade mer 
justeringsmöjligheter för kameraupphängningen. Författarna kom då fram till att 
en ny upphängning av kameran med justeringsmöjligheter behövdes utvecklas. 
Eftersom det enda kravet för upphängning av kameran som fanns var att den 
skulle vara stabilt infäst valde författarna att upprätta kriterier som de själva ställde 
på lösningen. Kriterierna grundade sig i att ta fram en bättre lösning än den 
befintliga. Författarnas kriterier presenterades och godkändes av handledaren på 
SVIA. De kriterier som författarna ställde på en lösning för en ny upphängning av 
kameran var följande.  

Kriterier - Lösning för upphängning av kamera 

 Upphängningslösningen ska kunna fästas in i modullösningen på ett 
smidigt sätt som ej leder till mer tidskrävande montering än i dagsläget. 

 Lösningen ska inte leda till för många tillverkningsmoment. 

 Kameran ska kunna vridas 90° utan extra komponenter. 

 Kameran ska enkelt kunna justeras i horisontalled (+/- 100 mm). 

 Antalet delar ska ej överskrida tre, utöver fästelement, om inte ökat antal av 
delar leder till mindre tidskrävande montering. 

 Kameran ska vara infäst stabilt. 

 

Se Bilaga 2 för mer detaljerad kriteriespecifikation. 

Utveckling av delningslösning för visionstativet 

Författarna observerade att visionstativet fraktades liggandes vilket tar väldigt stor 
plats eftersom det har en höjd på omkring tre meter. Författarna kom då fram till 
att en delning skulle införas på visionstativet för att kunna packa det bättre och 
därmed förenkla frakten av visionstativet. En delningslösning skulle också 
medföra att mer standardisering kan införas då ena delen av visionstativet kan 
göras i ett standardutförande som kan lagerhållas. Den andra delen beställs sedan 
efter den höjd som önskas på stativet. Det enda kravet som uppdragsgivaren 
ställde för en delningslösning var att den skulle vara stabil. Därför valde 
författarna att komplettera detta krav med egna kriterier som godkändes av 
uppdragsgivaren. Kriterierna som ställdes på en delningslösning för visionstativet 
var följande. 
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Kriterier – Delningslösning för visionstativ 

 Delningslösningen ska var stabil och inte leda till att överdelen svajar så att 
kamerans funktion försämras. 

 Delningslösningen ska vara enkel att montera. 

 Tillverkningen av delningslösningen ska inte vara för komplicerad och dyr. 

 Utformningen av delningslösningen får inte ha utstickande delar som är 
vassa.  

 

Se Bilaga 3 för mer detaljerad kriteriespecifikation. 

Utveckling av standardfäste för filterregulatorer 

Eftersom ett fäste för filterregulatorer avsaknades valdes det att ett standardfäste 
skulle konstrueras. Detta ansågs nödvändigt eftersom monteringen för 
filterregulatorerna var så pass tidskrävande eftersom montörerna behövde tillverka 
ett eget fäste varje gång. Fästet ska användas till att fästa de filterregulatorer från 
Festo som används till FeedLine på Troax:s skyddsgaller. Författarna upprättade 
egna kriterier för produkten eftersom en kravspecifikation avsaknades. Kriterierna 
som ställdes för ett standardfäste för filterregulatorer var följande. 

Kriterier – Standardfäste för filterregulatorer 

 Monteringen av fästet ska ej vara tidskrävande (< 5 min) och kunna göras 
av en person samt kräva så få fästelement som möjligt. 

 Fästet ska ha en hålbild för de filterregulatorer från Festo som används till 
FeedLine. 

 Fästet ska klara av att bära vikten från filterregulatorerna. 

 Tillverkningen ska vara enkel och innefatta så få tillverkningssteg som 
möjligt. 

 

Se Bilaga 4 för mer detaljerad kriteriespecifikation. 

Vidareutveckling av grundfrågeställningar 

När författarna hade definierat vad arbetet skulle innefatta valde de att 
vidareutveckla de grundfrågeställningarna som ställdes för arbetet:  

Hur kan en modul utformas för att leda till effektivare montering och tillverkning? 

Hur kan standardfästet utformas för att kunna monteras snabbt och enkelt av en person? 

Hur kan antalet komponenter reduceras för att uppnå effektivare tillverkning och lägre 
tillverkningskostnader? 
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3.2 Utveckling av standardfäste för filterregulatorer 

Detta stycke beskriver produktutvecklingsprocessen för framtagandet av ett 
standardfäste för filterregulatorer. Under förstudien upprättades kriterier som 
författarna själva ställde på produkten eftersom en kravspecifikation avsaknades.  

3.2.1 Morfologi 

Utifrån de kriterier författarna ställde på produkten användes morfologiska 
metoden (se Tabell 2) där huvudfunktionen ”Kunna fästa Festo:s filterregulatorer 
på Troax:s skyddsgaller” delades upp i delfunktioner. Dessa delfunktioner var 
”upphängning på galler”, ”fastspänning på galler” och ”infästning av regulator”. 
Brainstorming användes sedan för att generera lösningar för varje delfunktion. 
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Tabell 2. Morfologisk matris, Standardfäste för filterregulatorer. 
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3.2.2 Konceptfas R1 

Utifrån de dellösningarna som upprättades i den morfologiska matrisen 
genererades koncept som löste huvudfunktionen för produkten. Fem stycken 
koncept togs fram. En för- och nackdelslista upprättades av författarna för att 
använda som grund till en senare sållning av koncepten. För- och nackdelarna 
upprättades efter författarnas egna synpunkter på koncept 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koncept R1.1 
 
Fästet är tillverkat av plåt, sedan används 
krokar som är gängade i ena änden, 
distanscylindrar och muttrar för att fästa 
fästet på skyddsgallret. Fästet hängs på 
och spänns sedan mot gallret med 
muttrarna. 
 
Fördelar 

 De flesta komponenterna finns 

att köpa färdiga, behöver inte 

tillverkas. 

 Montören behöver inte gå in i 

cellen för att montera fästet. 

 

Nackdelar 

 Många komponenter. 

 Fästet måste monteras innan 

det kan monteras på 

skyddsgallret. 

Kommentarer 
Kommer att ta relativt lång tid att montera. 
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Koncept R1.2 
 
Fästet är tillverkat av plåt där två ”öron” 
bockas ut på överdelen, sedan svetsas två 
öron på. Fästet hängs på skyddsgallret 
och spänns åt med skruvar som trycker 
mot trådarna i skyddsgallret. 
 
Fördelar 

 Relativt få delar. 

 Snabb montering. 

 Montören behöver inte gå in i 

cellen för att montera fästet. 

 

Nackdelar 

 Krånglig och tidskrävande 

tillverkning. 

 Kan hamna för tajt mot gallret 

så det blir svårt att montera dit 

regulatorn. 

Kommentarer 
Snabb montering men dyr tillverkning. 

Koncept R1.3 
 
Fästet tillverkas av plåt, öron svetsas 
på. Fästet hängs på gallret och spänns 
fast med skruvar som trycker mot 
gallret.  
 
Fördelar 

 Snabb montering. 

 Montören behöver inte gå in 

i cellen för att montera fästet. 

 

Nackdelar 

 Krånglig och tidskrävande 

tillverkning. 

 ”Öronen” måste svetsas på. 

 Många komponenter. 

Kommentarer 
Snabb montering men dyr och tidskrävande tillverkning. 
Potential finns till optimering av tillverkningen. 
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Koncept R1.4 
 
Fästet tillverkas av plåt, öron svetsas på. 
Fästet hängs på gallret och spänns och 
klickas dit med hjälp av snäppfunktionen 
i öronen. 
 
Fördelar 

 Snabb montering. 

 Montören behöver inte gå in i 

cellen vid montering av fästet. 

 Inga fästelement behövs. 

 

Nackdelar 

 Krånglig och tidskrävande 

tillverkning. 

 Öronen måste svetsas på. 

 Många komponenter. 

 

Kommentarer 
Snabb montering som inte kräver skruvar. 
Potential finns till optimering av tillverkning. 

Koncept R1.5 
 
Fästet tillverkas av plåt, öron svetsas 
på. Fästet hängs på gallret och hålls 
fast med hjälp av det kilformade 
spåret i öronen. 
 
Fördelar 

 Snabb montering. 

 Montören behöver inte gå in 

i cellen vid montering av 

fästet. 

 Inga fästelement behövs. 

 Inte beroende om 

maskstorleken på 

skyddsnäten varierar tack 

vare kilformat spår. 

 

Nackdelar 

 Krånglig och tidskrävande 

tillverkning. 

 Öronen måste svetsas på. 

 Många komponenter. 

 

Kommentarer 
Snabb montering som inte kräver skruvar. Inte så 
känslig mot variation på maskstorleken på 
skyddsnätet. 
Potential finns till optimering av tillverkning. 
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3.2.3 Sållning R1 – Genomförbarhetsbedömning – Standardfäste för 

filterregulatorer 

För att välja ut vilka koncept som skulle vidareutvecklas sållades koncepten med 
en genomförbarhetsbedömning gemensamt med handledaren på SVIA. De fem 
koncepten utvärderades och diskuterades för att välja ut vilka koncept som hade 
störst potential att vidareutvecklas ur monterings- och tillverkningssynpunkt. 
Sållningen resulterade i att koncept R1.3, R1.4 och R1.5 valdes att vidareutvecklas. 
Detta för att dessa koncept ansågs vara möjliga att vidareutveckla för att reducera 
antalet komponenter och därmed kortare monteringstid samt effektivare 
tillverkning. De valda koncepten har i stort sett samma utformning men 
låsfunktionen skiljer dem åt. 

3.2.4 Vidareutveckling av koncept – Standardfäste för filterregulatorer 

Koncept R1.3, R1.4 och R1.5 valdes att vidareutvecklas i CAD för att få en bättre 
inblick i koncepten. Under vidareutvecklingen fokuserade författarna på att 
reducera antalet komponenter för koncepten för att de ska uppfylla kriteriet om 
snabb tillverkning med få tillverkningssteg bättre. Författarna insåg att öronen 
som först var tänkta att svetsa fast kunde integreras i plåten. Detta skulle innebära 
att koncepten kunde tillverkas från ett plåtstycke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Koncept R2.3 
 
Vidareutveckling av R1.3, fästet tillverkas 
från ett plåtstycke. Fästet skärs ut med 
laser och sidorna bockas sedan upp. Vid 
montering hängs fästet på skyddsgaller 
och låses fast med skruvförband som 
pressas mot gallret. 
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Koncept R2.4 
 
Vidareutveckling av R1.4, fästet tillverkas 
från ett plåtstycke. Fästet skärs ut med 
laser och sidorna bockas sedan upp. Vid 
montering hängs fästet på skyddsgaller 
och hålls fast med hjälp av spårets 
snäppfunktion. 

 

Koncept R2.5 
 
Vidareutveckling av R1.5, fästet tillverkas 
från ett plåtstycke. Fästet skärs ut med 
laser och sidorna bockas sedan upp. Vid 
montering hängs fästet på skyddsgaller 
låses fast med hjälp av det koniska spåret 
och egentyngden från fästet samt 
filterregulatorns vikt. 
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3.2.5 Förstudie R2 – Standardfäste för filterregulatorer 

För att kunna gå vidare med koncepten behövdes information om skyddsgallerna 
samt om den tänka tillverkningen. Information om toleranser samt hur mycket 
lacken som appliceras bygger behövde inhämtas. Detta var de kritiska mått 
författarna behövde för att kunna ta fram komplett CAD-underlag för koncepten. 
Författarna kontaktade Troax som tillverkar skyddsgallrena och Tidacoating som 
lackerar produkterna som SVIA beställer från Titech. Efter att information hade 
inhämtats om toleranserna på Troax:s skyddsgaller insåg författarna att koncept 
R2.4 skulle bli svårt att få att fungera i praktiken. Detta eftersom snäppfunktionen 
kan leda till att lacken skavs bort på skyddsgallret, om montören sedan väljer att 
flytta på regulatorn kan detta synas. Författarna konstaterade att en snäppfunktion 
som inte skaver bort lacken och fungerar med toleranserna på skyddsgallret skulle 
bli nästintill omöjlig att ta fram. Därför valdes koncept R2.4 att läggas ned och 
istället gå vidare med koncept R2.3 och R2.5.  

3.2.6 Prototyptillverkning 

För att kunna utvärdera om koncepten klarar av att hålla uppe filterregulatorernas 
vikt valde författarna att tillverka en prototyp. Efter Förstudie R2 gjordes mindre 
ändringar i CAD-underlaget för koncept R2.3 och R2.5 utifrån den informationen 
som inhämtades. Författarna valde att tillverka en prototyp av koncept R2.3 
eftersom de ansåg att denna var enklast att tillverka utan tillgång till laserskärning. 
Prototypen tillverkades av plåt med tjockleken 3 mm (se Figur 2). 

 

Figur 2. Tillverkning av prototyp. 
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Vid test av prototypen bekräftades det att fästet utan problem skulle klara av 
vikten från filterregulatorerna (se Figur 3). Författarna hade antagit detta vid 
utvecklingen av koncepten men ville bekräfta det med hjälp av prototypen. 
Författarna uppmärksammande även att fästet var smidigt att montera samt att 
endast en låsskruv behövs för att låsa fast fästet. Koncept R2.3 hade först tänkts 
att låsas fast med fyra skruvförband men författarna kom fram till att ett 
skruvförband räckte för låsning när prototypen testades. 

Författarna testade även om gängdjupet var tillräckligt för att hålla uppe 
filterregulatorerna. Vid gängning i stål ska en plåttjocklek som är samma som 
diametern för det gängade hålet användas [6], detta för att ett brott ska ske i 
skruvskallen istället för gängan. Testet utfördes för att slippa använda pop-nuts 
eller mutter för att fästa filterregulatorerna på fästet. Det visade sig att gängdjupet, 
tre mm, var tillräckligt för att hålla uppe vikten från filterregulatorerna. Författarna 
rådfrågade även handledaren på SVIA angående att använda gängade hål för att 
fästa filterregulatorerna i.  

 

Figur 3. Test av prototyp. 
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3.3 Förbättringsarbete på visionstativ 

Under Förstudie 1 beslutades det att ett förbättringsarbete skulle utföras på 
visionstativet som är en ingående del av FeedLine. Författarna bestämde att en 
vridbar modul samt att en delningslösning skulle tas fram. För att kunna applicera 
modulen på visionstativet behövdes ett kvadratiskt standardutförande för stativet 
bestämmas. 

3.3.1 Kvadratiskt standardutförande 

Författarna tog del av ritningar på de olika varianter som fanns på visionstativet i 
dagsläget. Utifrån ritningarna skissades de olika varianterna sedda uppifrån 
placerade över de två standardutförandena av transportband (se Figur 4). 
Varianterna skissades både för placering inskjutet från sidan och gränsle över 
transportbandet. Författarna kom då fram till att ett visionstativ med måtten 1200 
* 1200 mm skulle kunna ersätta samtliga varianter. 

 

 

Figur 4. Avgöra mått för kvadratiskt utförande. 
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3.3.2 Utveckling av ny lösning för upphängning av kamera 

I Förstudie 1 beslutades det att en ny lösning för upphängningen av kameran skulle 
tas fram. Utefter de kriterier som upprättades av författarna utvecklades en ny 
lösning för upphängning av kameran. 

Konceptfas K1 – Ny lösning för upphängning av kamera 

Konceptfasen inleddes med en brainstorming där syftet var att generera idéer för 
hur utformningen av en lösning med ett justerbart fäste till kameran kunde se ut. 
Kriterierna som ställdes under brainstormingen var att kameran ska kunna vridas 
90° och kunna justeras i horisontalled. Utifrån de idéer som genererades togs 
koncept fram, fem av dessa ansågs ha potential att lösa problemet.  

För att få en bättre grund till sållning av koncepten valde författarna att upprätta 
en för- och nackdelslista för varje koncept. Samtliga koncept består av en ”räls”-
del och en ”tåg”-del som möjliggör justering i horisontalled. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept K1.1 
 
Ett plattjärn fungerar som räls för 
lösningen och en bit med urfräst spår 
fungerar som tåg. Vinkelbiten som 
fästs under tåget möjliggör vridning av 
kameran. 
 
Fördelar 

 Enkel att justera i 

horisontalled. 

 Enkel att vrida 90º. 

 

Nackdelar 

 Tidskrävande tillverkning 

med många moment. 

 Tåget måste monteras på 

rälsen innan rälsen monteras i 

modulen. 

 Fler komponenter kan krävas 

för att rälsen ska kunna 

monteras i modulen. 

 

Kommentarer 
För att slippa montera tåget innan rälsen monteras i 
modulen kan tåget delas upp i flera delar. 
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Koncept K1.2 
 
Rundstavarna fungerar som räls för 
lösningen och en bit med urfräst spår 
fungerar som tåg. Vinkelbiten som fästs 
under tåget möjliggör vridning av 
kameran. 
 
Fördelar 

 Enkel att justera i horisontellt 

led. 

 Enkel att vrida 90º. 

 

Nackdelar 

 Höga krav på toleranser vid 

tillverkning, krånglig 

tillverkning. 

 Tidskrävande montering, 

rälsarna måste vara helt 

parallella för att tåget ska kunna 

skjutas. 

 När rälsen ska fästas i modulen 

kan fler komponenter krävas. 

 

Kommentarer 
Kan vara svår att fungera i praktiken. 
 

Koncept K1.3 
 
Bockad plåt med ett utskuret spår i 
fungerar som räls för lösningen och en bit 
med urfräst spår fungerar som tåg. 
 
Fördelar 

 Enkel att justera i horisontalled. 

 Enkel att vrida 90º. 

 Rälsen går att fästa in från två 

håll (inifrån eller utifrån). 

 Snabb tillverkning, laserskuren 

plåt som bockas. 

 Relativt låg vikt. 

 

Nackdelar 

 Kan bli problematiskt när tåget 

ska föras in i rälsen, tåget måste 

delas upp i flera komponenter. 

Kommentarer 
Går att göra en in-bana i rälsen för tåget för att slippa 
dela upp det i flera komponenter. 
Möjligt att integrera i takplåten? 
Går det reducera antalet delar? 
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Koncept K1.5 
 
Rundstaven fungerar som räls för 
lösningen och en bit med urfräst hål 
fungerar som tåg. Vinkelbiten som fästs 
under tåget möjliggör vridning av 
kameran. 
 
Fördelar 

 Relativt få komponenter. 

 Enkel att justera i horisontellt 

led. 

 Enkel att vrida 90º. 

 

Nackdelar 

 Kan vara svårt att få kameran i 

lod. 

 Tidskrävande tillverkning med 

många moment. 

 Tåget måste monteras på 

rälsen innan rälsen monteras i 

visionstativet. 

Kommentarer 
När rälsen ska monteras i modulen kan fler 
komponenter krävas. För att få kameran i lod kan ett 
spår behöva fräsas i rundstaven. 
 

Koncept K1.4 
 
Fyrkantsstaven fungerar som räls för 
lösningen och en bit med urfräst spår 
fungerar som tåg. Vinkelbiten som 
fästs under tåget möjliggör vridning av 
kameran. 
 
Fördelar 

 Relativt få element. 

 Enkel att justera i 

horisontalled. 

 Enkel att vrida 90º. 

 

Nackdelar 

 Kan vara svår att montera, 

kan vrida vid åtdragning. 

 Tidskrävande tillverkning, 

höga toleranskrav på rälsen 

och tåget. 

 Tåget måste monteras på 

rälsen innan rälsen monteras i 

modulen. 

 

Kommentarer 
Om rälsen ska monteras i modulen kan fler 
komponenter krävas. 
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Sållning K1 – Go/No-Go - Ny lösning för upphängning av kamera 

Sållningen av koncepten utfördes med hjälp av en Go/No-Go-matris (se Tabell 3) 
för att välja ut vilka koncept som skulle vidareutvecklas. Sållningen resulterade i att 
koncept K1.1 och K1.3 valdes för vidareutveckling. Dessa koncept valdes för att 
de ansågs ha potential att vidareutvecklas för effektivare tillverkning samt 
uppfyllde resterande kriterier. Inför vidareutvecklingen valdes koncepten att delas 
upp i räls och tåg.  
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Tabell 3. Go/No-Go-matris, Ny lösning för upphängning av kamera. 
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Vidareutveckling av koncept – Ny lösning för upphängning av kameratåg 

Vidareutvecklingen av tåg-delen valdes att göras i CAD för att få en tydligare bild 
av koncepten. I denna konceptfas tog författarna hänsyn till tillverkning och 
montering för att snabbare kunna få fram en lösning som SVIA kan ha 
användning för. Till varje koncept gjordes noteringar gällande tillverkning och 
montering av varje koncept. Tillverknings- och monteringsnoteringarna behandlar 
bara funktionen och tar inte full hänsyn till tillverkningssteg från råmaterial. Detta 
ger endast en grov bedömning av antalet moment och ingående komponenter 
som krävs. Dessa noteringar skulle också ligga till grund för en senare utvärdering 
av koncepten. 

 

  
 
Koncept K2.1.1t 
 
Tillverkning 
2x frästa detaljer, alt. 1x bockad 
plåt till vridningsdel dvs. 1x fräst 
detalj, 1x bockad detalj. 
 
Övre del (Grön) 

- 1x fräst spår. 

- 1x T-fräst spår. 

- 2x Borrning. 

- 1x Gängning. 

Undre del (Gul) 
- 1x fräsning, alt. bockad 

plåt. 

- 1x konturfräst spår. 

- 1x borrning. 

Summa 
tillverkningsoperationer: 8 
 
Montering 

- 1x skruv. 

- 1x styrsprint. 

Summa monteringsteg: 2 
 
Totalt: 10 

Kommentarer 
Måste monteras på banan innan banan infästes i modul. 
Krävande fräsning då flera verktyg behövs. 
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Koncept K2.1.2t 
 
Tillverkning 
4x frästa detaljer, alt 1x bockad plåt till 
vridningsdel. 
 
Övre del (Grön + orange) 

- 1x fräst platta. 

- 2x fräst vinkel fäste. 

- 10x Borrning. 

- 1x Gängning. 

Undre del (Gul) 
- 1x fräsning, alt bockad plåt. 

- 1x konturfräst spår. 

- 1x borrning. 

Summa tillverkningsoperationer: 17 
 
Montering 

- 5x skruv. 

- 1x styrsprint. 

Summa monteringsoperationer: 6 
Totalt: 23 

 
 
 
 

Kommentarer 
Går att montera på banan när den är infäst. Många 
delar resulterar i komplicerad montering. Många delar 
som tillverkas separat. 
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Koncept K2.3.1t 
 
Tillverkning 
3x frästa detaljer, alt 1x bockad plåt till 
vridningsdel. 
 
Övre del (Grön + orange) 

- 3x fräst spår. 

- 3x borrning. 

- 1x gängning. 

Undre del (Gul) 
- 1x fräsning, alt bockning. 

- 1x konturfräst spår. 

- 1x borrning. 

Summa tillverkningsoperationer: 10 
 
Montering 

- 1x skruv. 

- 1x styrsprint. 

Summa monteringsoperationer: 2 
 
Totalt: 12 

 Kommentarer  
Krävande montering. Möjlig utan in-bana. 
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Koncept K2.3.2t 
 
Tillverkning 
2x frästa detaljer, alt 1x bockad plåt till 
vridningsdel. 
 
Övre del (Grön) 

- 2x fräst spår. 

- 3x Borrning. 

- 2x Gängning. 

Undre del (Gul) 
- 1x fräsning, alt bockning. 

- 1x konturfräst spår. 

- 1x borrning. 

Summa tillverkningsoperationer: 10 
 
Montering 

- 1x skruv. 

- 1x styrsprint. 

- 1x låsskruv. 

Summa monteringsoperationer: 3 
 
Totalt: 13 
 

Kommentar 
Går att montera med banan monterad. Kräver ingen 
demontering vid montering på banan. Endast möjlig med 
in-bana. 
 

Koncept K2.3.3t 
 
Tillverkning 
1x frästa detaljer. 
 

- 4x fräst spår. 

- 1x Borrning. 

- 1x Gängning. 

Summa tillverkningsoperationer: 6 
 
Montering 

- 1x skruv. 

- Hela detaljen vrids (1x). 

Summa monteringsoperationer: 2 
 
Totalt: 8 
 

Kommentar 
Vridning utförs i in-banan. Endast möjlig med in-bana. Få 
delar. 
 



Metod och genomförande  

43 

Vidareutveckling av koncept – Ny lösning för upphängning av kameraräls 

Vidareutvecklingen av räls-delen utfördes på samma sätt som tåg-delen. Här tog 
även författarna hänsyn till de vidareutvecklade koncepten för tåg-delen samt 
infästningsmöjlighet i modulen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Koncept K2.1.1r 
 
Bilderna visar två alternativa 
infästningar. 
 
Tillverkning 

- 2x bockade detaljer. (Gul) 

- 8x borrade hål. 

- 1x fräst balk. (Grön) 

- 4x borrade hål. 

- 4x gängning. 

Summa tillverkningsoperationer: 18 
 
Montering 

- 4x skruvar sammanställning. 

- 4x skruvar infästning. 

Summa monteringsoperationer: 8 
 
Totalt: 26 
 
Möjliga tåg: K2.1.1t, K2.1.2t 

 

 

Kommentarer 
Många delar som måste skruvas ihop innan infästning. 
Alternativ att svetsa fast fästena i modulen. Monteringen 
kommer bli för tidskrävande. 
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Koncept K2.1.2r 
 
Bilderna visar två alternativa 
infästningar. 
 
Tillverkning 

- 1x bockad plåt 

- 2x borrning 

Summa tillverkningsoperationer: 3 
 
Montering 

- 2x skruvar infästning 

Summa monteringsoperationer: 2 
 
Totalt: 5 
 
Möjliga tåg: K2.1.2t 

 

 
Kommentarer 
Går att svetsa fast i modulen. 

Koncept K2.3.3r 
 
Bilderna visar två alternativa 
infästningar. 
 
Tillverkning 

- 1x laserskärning 

- 1x bockad plåt 

Summa tillverkningsoperationer: 2 
 
Montering  

- 4x skruvar  

Summa monteringsoperationer: 4 
 
Totalt: 6 
 
Möjliga tåg: K2.3.1t, K2.3.2t, 
K2.3.3t 

Kommentarer 
Troligtvis kompatibel att ha spåret för kameran direkt i armatursplattan. På så vis kan balken 
skippas helt. Alternativ finns att svetsa fast balken i modulen.  
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Sållning K2 – Genomförbarhetsbedömning – Ny lösning för upphängning av 

kamera 

Vid sållningen behandlades hela lösningen för upphängning av kamera, dvs tåg 
och räls tillsammans. Utifrån de noteringar som hade upprättats för varje koncept 
utvärderades de möjliga kombinationerna av tåg- och räls-koncepten. Sållningen 
utfördes genom en genomförbarhetsbedömning och resulterade i att koncept 
K2.3.3t tillsammans med K2.3.3r valdes. Detta för att de ansågs vara den bästa 
kombinationen ur tillverknings- och monteringssynpunkt samt att K2.3.3r var 
möjlig att integrera i modulens konstruktion. Integreringen leder till att antalet 
komponenter kan reduceras och därmed minskar antalet tillverknings- och 
monteringsoperationer. De andra koncepten valdes att sållas bort för att de krävde 
för många tillverknings- och monteringsoperationer. Dessutom var de inte möjliga 
att integrera i modulen. Tabell 4 visar en sammanfattning av koncepten som 
sållades och resultatet av sållningen. 

 

Tabell 4. Sammanfattning av sållning K2. 

 

3.3.3 Utveckling av modullösning för visionstativ 

Författarna beslutade i Förstudie 1 att en vridbar modul för visionstativet skulle 
utvecklas för att reducera antalet varianter av stativet. Författarna utvecklade en 
modul efter de kriterier som författarna ställde på lösningen i Förstudie 1.  
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Konceptfas M1 – Modul 

Konceptfasen för modulen inleddes med en brainstorming vars syfte var att 
generera idéer för modulens utseende och infästning i visionstativet. Utifrån dessa 
idéer togs fem koncept fram och en för- och nackdelslista upprättades för varje 
koncept.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Koncept M1.1 
 
Modulen är tillverkad av bockad plåt med 
utbockade öron. 
 
Fördelar 

 Relativt låg vikt. 

 Snabb och smidig tillverkning. 

 Enkel montering. 

 Kan tillverkas från ett plåtstycke. 

 Döljer kablage. 

 

Nackdelar 

 Kan slå sig vid svetsning. 

 Höga krav på toleranser för att 

passa i visionstativets tak. 

 Kan vara ostabil innan 

montering. 
Kommentarer 
Inte så estetiskt tilltalande. 

Koncept M1.2 
 
Modulen är tillverkad av ett ramverk av 
fyrkantsrör och plåtstycken som är 
svetsade på ramverket. 
 
Fördelar 

 Enkel lösning. 

 Stabil konstruktion. 

 

Nackdelar 

 Hög vikt. 

 Döljer ej kablage. 

 Många tillverkningssteg. 

 Två olika materialprofiler 

(fyrkantsrör och plåt). 

Kommentarer 
Inte så estetiskt tilltalande. 
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Koncept M1.3 
 
Modulen är tillverkad av bockad plåt 
som har bockats som ett ”snedtak”. 
Öron är påsvetsade för att underlätta 
infästning. Fästs med genomgående 
skruvförband. 
 
Fördelar 

 Enkel montering. 

 Döljer kablage. 

 Stabil konstruktion. 

 

Nackdelar 

 Många tillverkningssteg. 

 Synliga fästelement. 

 Hög vikt. 

 Många delar som ska svetsas 

ihop. 

 Kan slå sig vid svetsning. 

 

Kommentarer 
Snygg lösning. 

Koncept M1.4 
 
Modulen är tillverkad av bockad plåt 
med påsvetsade öron för enklare 
montering. I princip samma som 
koncept M1.3. 
 
Fördelar 

 Enkel montering. 

 Döljer kablage. 

 Fästelement syns ej som i 

koncept M1.3. 

 

Nackdelar 

 Många tillverkningssteg. 

 Hög vikt. 

 Många delar som ska svetsas 

ihop. 

 Kan slå sig vid svetsning. 

Kommentarer 
Snygg lösning. 
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Koncept M1.5 
 
Modulen är tillverkad som en låda av 
bockad plåt. 
 
Fördelar 

 Enkel tillverkning. 

 Tillverkad från ett plåtstycke. 

 Möjlig att fästa både inuti och 

på ramverket. 

 Döljer kablage. 

 

Nackdelar 

 Kan vara svår att montera om 

den ska fästas in inuti 

ramverket. 

Kommentarer 
Inte så estetiskt tilltalande. 

Koncept M1.6 
 
Modulen är tillverkad av ett ramverk 
av L-balkar med påsvetsade plåtbitar. 
 
Fördelar 

 Stabil konstruktion. 

 Enkel montering. 

 

Nackdelar 

 Hög vikt. 

 Svår tillverkning. 

 Många delar. 

 Olika materialprofiler (L-

balk och plåt). 

 Döljer ej kablage. 

 Ställer höga krav på L-

balkarnas toleranser, samt 

på toleranserna i 

visionstativets ramverk. 
Kommentarer 
Inte så estetiskt tilltalande. 
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Sållning M1 – Go/No-Go – Modullösning för visionstativ 

För att sålla ut vilka koncept som skulle vidareutvecklas användes 
sållningsmetoden Go/No-Go (se Tabell 5). I sållningen ställdes varje koncept mot 
de kriterier som hade ställts på en modullösning. Sållningen resulterade i att 
koncept M1.1, M1.4 samt M1.5 valdes att vidareutvecklas. Koncept M1.1 och 
M1.4 valdes för att de uppfyllde samtliga kriterier som hade ställts på 
modullösningen. Koncept M1.5 fick ett (?) i sållningen för uppfyllande av kriteriet 
om montering. Konceptet valdes att tas med eftersom författarna ansåg att 
konceptet hade potential att vidareutvecklas för att underlätta monteringen. 
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Tabell 5. Go/No-Go-matris, Modullösning för visionstativ. 
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Vidareutveckling av koncept – Modullösning för visionstativ 

För att vidareutveckla de koncept som valdes att gå vidare med i sållningen 
undersöktes ramverket i taket på dagslägets visionstativ närmare. Det uppdagades 
då att svetsfogarna i ramverkets inre hörn kan bli ett problem för koncepten så 
som de var utformade i Konceptfas M1. Vid montering kan styröronen vara svåra att 
passa in i ramverket eftersom svetsfogarna bygger ut i hörnen. Därför bestämdes 
det att korta ner öronen på koncepten för att undgå detta problem.  

Vidareutvecklingen av koncepten valdes att göras med CAD-modeller för att få en 
bättre inblick i koncepten. Koncept M1.5 valdes att förbättras genom att lägga till 
styröron på konceptet och det bestämdes att montering av konceptet ska göras på 
ramverket. Dessa förbättringar ur monteringssynpunkt valdes att göras eftersom 
koncept M1.5 fick ett (?) på den punkten i Go/No-Go-sållningen. För samtliga 
koncept valdes sedan att styröronen skulle kortas ned för att undvika problemet 
med svetsfogarna. 

Författarna valde att räkna ut den ungefärliga vikten för varje koncept för att få en 
grov uppskattning om vilket koncept som har lägst vikt och därmed är enklast att 
montera. Vikten räknades ut med hjälp av volymen för varje koncept som 
hämtades ur CAD-modellerna. Densiteten för en vanlig stållegering, 7850 kg/m3 
användes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept M2.1 
Vidareutveckling av koncept M1.1. 
Modulen tillverkas från ett plåtsstycke 
med tjocklek 3 mm. Kanterna bockas 
sedan upp. Tjockleken valdes till 3 mm 
eftersom samma tjocklek används för 
armaturplattan i dagsläget. 
  
Volym: 6226478*10-9 m3 
Vikt: 6226478*10-9 * 7850 ≈ 48,9 kg 

Kommentarer 
Enkel tillverkning eftersom modullösningen kan tillverkas från ett plåtstycke. Få tillverkningssteg. 
Ger samma utseende som visionstativet har i dagsläget. 
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Koncept M2.4 
Vidareutveckling av koncept M1.4. 
Modulen har valts att tillverkas i en 3 mm 
tjock armaturplatta med påsvetsade 
snedtakssidor med tjockleken 1 mm. 
 
Volym: 6693474*10-9 m3 

Vikt: 6693474*10-9 * 7850 ≈ 52,5 kg 
 

Kommentarer 
Snygg modullösning. Många tillverkningssteg. 

Koncept M2.5 
Vidareutveckling av koncept M1.5. Valdes 
att förbättras genom att lägga till styröron. 
Modulen tillverkas i 3 mm plåt där sidorna 
bockas upp. Styröronen svetsas. 
 
Volym: 7252088*10-9 m3 
Vikt: 7252088*10-9 * 7850 ≈ 62,6 kg 

Kommentarer 
Många tillverkningssteg. Inte så estetisk tilltalande. 
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Sållning M2 – Genomförbarhetsbedömning – Modullösning för visionstativ 

För att bestämma ett slutgiltigt koncept för en modullösning till visionstativet 
utfördes en sållning med uppdragsgivaren. En genomförbarhetsbedömning 
utfördes på de tre vidareutvecklade koncepten. Gemensamt beslutades det att 
koncept M2.1 var bäst ur både tillverknings- och monteringssynpunkt. Detta 
eftersom modullösningen kan tillverkas från ett plåtstycke och det har lägst vikt av 
de tre koncepten. Men uppdragsgivaren ville även att koncept M2.4 skulle gå 
vidare i sållningen. Detta eftersom konceptet ansågs vara det som hade störst 
potential utseendemässigt samt var vikten inte mycket högre än för koncept M2.1.  

Sållningen resulterade därför i att koncept M2.1 och M2.4 valdes att 
vidareutvecklas genom att integrera det valda konceptet för upphängning av 
kamera i de båda modullösningarna.  

3.3.4 Integrering av ny lösning för upphängning av kamera i modul 

Eftersom författarna kom fram till att det valda konceptet för upphängning av 
kamera var möjlig att integrera i en modullösning valdes detta att utföras. En 
integrering av kameralösningen leder till att antalet komponenter minskar och att 
monteringsarbetet minskar. Integrering av slutkonceptet för upphängning av 
kamera, K2.3.3t tillsammans med K2.3.3r, gjordes på de kvarvarande koncepten 
för modullösningen, M2.1 och M2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept M2.1k 
Integrering av K2.3.3t + K2.3.3r i M2.1. 
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3.3.5 Optimering av modullösning med ny lösning för upphängning av 

kamera integrerad 

De två kvarvarande koncepten för en modullösning med integrerad upphängning 
av kamera, M2.1k och M2.4k, valdes att optimeras för tillverkning och montering. 
Optimeringen valdes att utföras för att förbereda de båda koncepten för eventuell 
tillverkning. Under optimeringen togs även hänsyn till montering för att underlätta 
monteringsarbetet av koncepten. Författarna tog fram förslag på tillverkningssätt 
för de två koncepten.  

Dessa förslag skulle sedan ligga till grund för att gemensamt med uppdragsgivaren 
välja ut ett slutgiltigt koncept. Optimeringen av koncepten för modullösningen 
valdes att utföras separat från optimeringen av kameratåget eftersom samma tåg 
ska användas för de båda modulkoncepten. För samtliga tillverkningsförslag för 
modulkoncepten har tjockleken på den del som håller upp lysrörsarmaturerna 
valts till 3 mm. Detta eftersom denna tjocklek används på dagslägets 
armaturplatta.  

Koncept M2.4k 
Integrering av K2.3.3t + K2.3.3r i 
M2.4. 
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M2.1k 

För koncept M2.1k valdes kanten att minskas för att lysrörsarmaturerna inte skulle 
hamna under ramverkets kant på visionstativet. Konceptet var annars tillräckligt 
optimerat från vidareutvecklingen av konceptet för att kunna tillverkas. Konceptet 
tillverkas genom att hålbilden, spåret för kameraupphängningen och hörnen skärs 
ut med laser från en plåt med tjockleken 3 mm (se Figur 5).  

 

 

Figur 5. M2.1k utskärning 

 

Efter laserskärningen bockas varje kant två gånger för att slutföra tillverkningen av 
koncept M2.1k (se Figur 6).  

 

 

Figur 6. M2.1k, bockad. 
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M2.4k 

Koncept M2.4k valdes att försöka optimeras för att uppnå en effektivare 
tillverkning. Författarna tog fram ett antal förslag på möjliga tillverkningsätt för 
konceptet. Vid framtagandet av förslagen tog författarna hänsyn till den 
information om tillverkningsmöjligheter som inhämtades under studiebesöket på 
Titech. För de olika tillverkningsförslagen har förslag på var svetsfogar bör läggas 
upprättats för att detta är av vikt för att modulen ska ligga plant på ramverket i 
visionstativet. 

Det första tillverkningsförslaget består av tre delar som svetsas ihop. Modulen 
består av en armaturplatta som har två integrerade sidor (se Figur 7) och två 
stycken lösa sidor (se Figur 8). Delarna skärs ut med laser från plåt med tjockleken 
3 mm. I armaturplattan skärs hålbilden för infästning av lysrörsarmaturer och 
spåret för kameralösningen ut med lasern.  

 

 

Figur 7. Armaturplatta med integrerade sidor, utskärning. 
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Figur 8. Lös sida, utskärning. 

 

På armaturplattan bockas sedan sidorna upp för att färdigställa delen (se Figur 9). 
För de lösa sidorna utförs två bockningar på respektive del för att färdigställa 
delarna (se Figur 10).  

 

 

Figur 9. Armaturplatta med integrerade sidor, bockad. 

 

 

Figur 10. Lös sida, bockad. 
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De lösa sidorna förs sedan in på de tomma sidorna på armaturplattan och svetsas 
fast (se Figur 11). 

 

 

Figur 11. Tillverkningsförslag 1 monterad, tänkt svetsning. 

 

Det andra tillverkningsförslaget bestod av fem delar, en armaturplatta (se Figur 12) 
och fyra stycken lösa sidor (se Figur 13). Delarna skärs ut med laser, i 
armaturplattan skärs förutom hålbild och spår för kamera även spår för infästning 
av sidorna ut. Plåttjockleken valdes till 3 mm.  

 

 

Figur 12. Utskärning av armaturplatta med spår för sidor. 
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Figur 13. Lös sida, utskärning. 

 

För att färdigställa sidorna utförs fyra bockningsoperationer per sida (se Figur 14). 
Sidorna har utbockade flänsar för att underlätta monteringen vid svetsning av 
modulen. 

 

 

Figur 14. Lös sida, bockad. 

 

För att färdigställa modulen förs sidorna in i de utskurna spåren i armaturplattan. 
Därefter svetsas sidorna fast på undersidan av armaturplattan. Svetsfogar läggs 
även på ovansidan av armaturplattan samt i hörnen där sidornas flänsar möts.  
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Figur 15. Tillverkningsförslag 2, svetsning undersida. 

 

 

Figur 16. Tillverkningsförslag 2, svetsning ovansida. 

 

Det tredje och sista tillverkningsförslaget bestod av fem stycken delar likt det 
föregående förslaget. De lösa sidorna är identiska med de som används för det 
föregående tillverkningsförslaget (se Figur 13). Armaturplattan skiljer sig genom att 
inga spår för sidorna skärs ut. Endast hålbild för infästning av lysrörsarmaturer 
och spår för kameraupphängning skärs ut med laser. Sidorna bockas med fyra 
bockningar likt föregående förslag (se Figur 14). Vid montering av sidorna på 
armaturplattan förs sidorna på armaturplattan och svetsas sedan fast. Svetsning 
sker på undersidan och ovansidan av armaturplattan. På ovansidan läggs 
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svetsfogar i hörnen där sidornas flänsar möts samt där snedtaket möter 
armaturplattans ovansida. 

 

 

Figur 17. Tillverkningsförslag 3, svetsning undersida. 

 

 

Figur 18. Tillverkningsförslag 3, svetsning ovansida. 
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K2.3.3t 

Kameratåget valdes att optimeras för att kunna monteras och tillverkas enklare. 
För att underlätta monteringen av tåget valdes fasningar och rundade hörn att 
läggas till. Fasningarna leder till att det blir enklare att skjuta in tåget i spåret och 
avrundningarna leder till att det blir enklare att föra upp kameratåget i in-banan. 
För att låsa fast kameratåget i önskad position på spåret valdes en stoppskruv att 
användas. Stoppskruven skruvas i ett gängat spår i kameratågets övre del och 
pressar mot plåten i modulen. Hålet för stoppskruven var tvunget att placeras i ett 
hörn för att kunna fungera om kameratåget vrids.  

Författarna insåg att detta kunde leda till att kameran hamnar snett när 
kameratåget låses fast om inte väldigt höga toleranskrav ställs. Dessutom kan 
problem uppstå om pulverlackens tjocklek varierar. Variation av lackens tjocklek 
kan leda till att kameratåget nyper fast när kameratåget skjuts i spåret om inte 
spåret i kameratåget är tillräckligt stort. Ökas storleken på spåret i kameratåget 
ökar även risken för att kameran hamnar snett vid fastlåsning.  

För att undgå dessa problem kom författarna fram till att kameratåget bör göras i 
två delar. Författarna tog fram två förslag på ett tvådelat kameratåg som bestod av 
identiska underdelar men olika överdelar. För de båda förslagen sker fastlåsningen 
genom att överdelen pressas ner mot plåten i modulen och underdelen av 
kameratåget med hjälp av ett skruvförband. I överdelen av kameratåget finns ett 
gängat hål och i underdelen ett ogängat hål, vilket leder till att överdelen tvingas 
ner mot underdelen när skruven dras åt. Kameran monteras på kameratåget med 
två skruvförband. Montering av ett tvådelat förslag i modulen visas i Figur 19. 
Monteringen av kameratåget kan även ske innan det förs in i spåret om 
skruvförbandet inte dras åt maximalt. 

 

 

Figur 19. Montering av tvådelat kameratåg. 
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Det första förslaget på överdelens utformning innebar ett fräst mönster på 
överdelens undersida (se Figur 20). Mönstret är utformat så att överdelen inte 
behöver vridas när kameratåget ska vridas eftersom anläggningsytan mot 
modulens plåt blir lika stor oavsett vridning. Anläggningsytan är markerad med 
grönt i Figur 20. 

 

 

Figur 20. Förslag 1, fräst mönster. 

 

Det andra förslaget bestod av ett brett fräst spår i överdelen (se Figur 21). 
Nackdelen med ett fräst spår är att överdelen måste vridas när kameratåget ska 
vridas. Fördelen är att anläggningsytan vid fastlåsning är större än för det första 
förslaget. Dessutom är tillverkningen enklare eftersom endast ett brett spår 
behöver fräsas. Anläggningsytan är markerat med grön i Figur 21. 

 

 

Figur 21. Förslag 2, fräst spår. 
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Kameratågets underdel och de båda förslagen för överdelen är tänkta att fräsas ut 
ur aluminium. Detta eftersom aluminium är ett lättbearbetat material med låg vikt.  

Val av slutgiltigt koncept för modulösning med integrerad kameraupphängning 

De olika tillverkningsförslagen för modullösningen och kameratåget presenterades 
och förklarades för handledaren på SVIA. De olika förslagen diskuterades igenom 
och utvärderades gemensamt. Efter att ha diskuterat igenom de olika 
tillverkningsförslagen för de två modulkoncepten uppdagades det att koncept 
M2.4k kommer bli för komplicerad att tillverka då den består av många delar och 
ställer höga krav på toleranser. 

Därför valdes det gemensamt att modul M2.1k skulle bli det slutgiltiga konceptet 
för en modullösning. Koncept M2.1k valdes eftersom tillverkningen av konceptet 
är enkel, hela modulen tillverkas från ett plåtstycke. Konceptet bedömdes även ha 
lägre vikt än tillverkningsförslagen av modul M2.4k. Vikten av modulen har 
betydelse ur monteringssynpunkt eftersom den är tänkt att lyftas i för hand. 
Eftersom det slutgiltiga konceptet, M2.1k inte var lika estetiskt tilltalande som 
koncept M2.4k föreslog författarna att en kåpa i tunn plåt kunde tas fram för att få 
ett nytt utseende på visionstativet. Detta förslag uppskattades eftersom företaget 
är måna om att deras produkter ska se bra ut.  

Författarna förklarade nackdelen med att tillverka kameratåget i en del och 
presenterade de två förslagen på ett tvådelat kameratåg. Efter gemensam 
utvärdering valdes det andra tillverkningssättet att tillämpas. Anledningen till att 
detta tillverkningssätt valdes var för att tillverkningen är enklare för det andra 
tillverkningssättet eftersom det kräver mindre fräsoperationer. Nackdelen med det 
valda tillverkningssättet, att kameratåget behöver tas ner från spåret vid vridning, 
spelade inte så stor roll. Detta eftersom kamerans vridning oftast bestäms före 
montering. Handledaren instämde med författarna att aluminium var ett lämpligt 
material att tillverka kameratåget i. 

3.3.6 Utveckling av delningslösning för visionstativ 

Författarnas förbättringsförslag om att införa en delning av visionstativet valdes 
att utföras i Förstudie 1. Koncepten utvecklades utefter de kriterier för en 
delningslösning som författarna upprättade efter Förstudie 1. 

Konceptfas D1 – Delningslösning för visionstativ 

Utvecklingen av delningslösningen inleddes med en brainstorming där författarna 
tog hjälp av två andra studenter med samma utbildning som författarna själva. 
Syftet med brainstormingen var att generera idéer för en stabil delning av en lång 
fyrkantsbalk. Idéerna användes sedan som grund för att ta fram koncept för en 
delningslösning av visionstativet. Konceptgenereringen resulterade i att åtta 
koncept togs fram.  
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Koncept D1.1 
 
Den lilla balken förs in i den stora 
balken. Fästs med distanser och 
skruvförband som pressar den lilla 
balken mot två av den stora balkens inre 
sidor. 
 
Fördelar 

 Möjliggör justering i höjdled. 

 Ställer inte så stora krav på den 

större balkens inre toleranser 

eftersom den mindre balken är 

betydligt mindre. 

 

Nackdelar 

 Kan bli svajigt. 

 Kan vara svårt att få i 

skruvförbanden. 

 Olika dimensioner på balkarna. 

 Kan finnas risk för skjuvning 

på skruvförbanden. 

Kommentarer 
Många olika delar. Olika dimensioner på balkarna 
leder till högre tillverkningskostnader, leverantören 
måste lagerhålla två olika dimensioner på balkar. 

Koncept D1.2 
 
Den lilla balken förs in i den stora 
balken. I den stora balken finns utfrästa 
spår. Fästs med skruvförband som 
klämmer åt den stora balken kring den 
lilla balken. 
 
Fördelar 

 Enkel lösning. 

 Möjliggör justering i höjdled. 

 

Nackdelar 

 Kan vara svårt att få att fungera 

i praktiken. 

 Hållfastheten för den stora 

balken försämras pga. spåret. 

 Högt åtdragningsmoment krävs 

för att balken ska klämma åt. 

Kommentarer 
Kan skapa spänningar i den stora balken. 
Kan finnas risk för ”byrålådseffekt” vid montering. 
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Koncept D1.3 
 
Ett fyrkantsrör förs i en u-balk som har 
samma innermått som fyrkantrörets 
yttermått. Fästs med genomgående 
skruvförband. 
 
Fördelar 

 Enkel lösning. 

 Möjliggör justering i höjdled. 

 

Nackdelar 

 Ställer höga krav på U-balkens 

inre toleranser samt 

fyrkantsrörets yttre toleranser. 

 En ny sorts balk behöver 

användas. 

 Täckkåpa kan behövas (dölja 

U-balkens spår). 

 Svår montering. 

Kommentarer 
Kan finnas risk för byrålådseffekt vid montering. 
Blandning av olika profiler. 

Koncept D1.4 
 
Balkarna har samma storlek med en 
insats som skruvas fast mellan 
balkarna. 
 
Fördelar 

 Enkel lösning. 

 Delnings lösningen blir 

relativt dold då endast 

fästelementen syns. 

 

Nackdelar 

 Ställer höga krav på 

balkarnas inre toleranser. 

 Ställer höga krav på 

vinkelräthet. 

Kommentarer 
Kan vara svår att tillverka i serier då insatsen måste 
justeras efterbalkarnas insida. 
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Koncept D1.5 
 
Flänsar svetsas på den mindre balken så 
att de den får samma dimension som 

insidan av den större. 
 
Fördelar 

 Möjlig att justera i höjdled. 

 

Nackdelar 

 Olika storlekar på balkarna. 

 Många tillverkningssteg. 

 Höga krav på den stora 

balkens inre dimensioner och 

ytjämnhet. 

Kommentarer 
Risk för byrålådseffekt. 
Kan behövas lågfriktionsmaterial för att få materialen att 
glida mot varandra utan att låsa sig. 

Koncept D1.6 
 
Bockade u-profiler som svetsas på 
varsin balk. Delarna fästs med 
genomgående skruvförband. 
 
Fördelar 

 Stabil och enkel konstruktion. 

 Lätt montering. 

 Utgår från balkens yttre mått 

som oftast är exakt. 

 Billig och enkel tillverkning. 

 Endast bockad plåt behövs till 

delningslösningen. 

 

Nackdelar. 

 Går ej att justera i höjdled. 

 Många tillverknings 

operationer. 

Kommentarer 
Går att tillverka över- och underdelen som en 
standardkomponent som går att ha på lager och 
sedan beställa den andra delen efter önskat mått. 
Alternativt någon sorts modul mellan balkarna för att 

möjliggöra justering i höjdled. 
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Koncept D1.7 
 
Flänsar svetsas på balkarna som sedan 

kan skruvas ihop. 
 
Fördelar 

 Stabil konstruktion. 

 Smidig infästning 

 Enkel tillverkning 

 

Nackdelar. 

 Utstickande kanter på fläns. 

 Inte så estetiskt tilltalande. 

Kommentarer 
Bygger mycket vid flänsen, vassa kanter. 

Koncept M1.8 
 
Balkarna har en utskuret klack som ger 
stöd vid montering. 
 
Fördelar 

 Balkarna får stöd från 

varandra. 

 Delnings lösningen blir 

relativt dold då endast 

fästelementen syns. 

 Samma utförande på båda 

balkarna. 

Nackdelar 

 Avancerad tillverkning. 

 Balken kan deformeras när 

skruvförbanden dras åt. Kommentarer 
Styröron kan svetsas dit på balkarnas insida för att 
underlätta montering. 
Förstärkningar kan behövas för att inte buggla balken 
vid åtdragning. 
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Sållning D1 – Go/No-Go – Delningslösning för visionstativ 

För att välja ut koncept för vidareutveckling användes sållningsmetoden Go/No-
Go. I Go/No-Go-matrisen (se Tabell 6) ställdes koncepten mot de kriterier som 
författarna hade upprättat för delningslösningen. Eftersom så få kriterier hade 
ställts på delningslösningen valdes endast de koncept som uppfyllde samtliga 
kriterier att vidareutvecklas. Detta resulterade i att endast koncept D1.6 gick vidare 
i sållningen. De olika koncepten och resultatet av författarnas sållning 
presenterades för handledaren på SVIA som instämde i att koncept D1.6 var det 
bästa konceptet. Koncept D1.6 valdes för att det ansågs vara det koncept som 
hade störst potential att uppfylla kriterierna om stabilitet och tillverkning bäst. 
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Tabell 6. Go/No-Go-matris, Delningslösning för visionstativ. 
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Vidareutveckling av koncept – Delningslösning för visionstativ 

För att gå vidare med det koncept D1.6 som valdes som slutgiltigt koncept i 
sållningen upprättades en CAD-modell för konceptet. Detta för att få en bättre 
inblick och upprätta grundläggande underlag till en komplett delningslösning. 
Antalet skruvförband valdes till åtta stycken för att säkerställa stabilitet i 
delningslösningen. För att säkerställa att kamerans funktion inte försämras är en 
stabil delningslösning nödvändig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Koncept D2.6 
Konceptet valdes att upprättas i form av en 
CAD-modell. Konceptet har valts att 
tillverkas av 5 mm plåt där sidorna bockas 
upp. U-profilen svetsas fast på balken vilket 
ger en mycket stabil infästning. Balkarna fästs 
sedan ihop med hjälp av genomgående 
skruvförband.  
 
Fästelement 
8 x M10 skruvförband. 
16 x brickor. 
8 x M10 mutter. 
 
Antalet fästelement kan vara 
överdimensionerat men valdes att utgå ifrån 
eftersom delningslösningen måste vara stabil. 

Kommentarer 
Enkel tillverkning eftersom modullösningen kan tillverkas från ett plåtstycke. Få 
tillverkningssteg. 
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4 Resultat och analys 

Resultatet av arbetet presenteras och beskrivs i detta kapitel. Ytterliggare 
förbättringar och ändringar har gjorts för de valda slutkoncepten för att kunna ta 
fram komplett ritningsunderlag. Geometrin för vissa slutkoncept skiljer sig därför 
från föregående kapitel. 

 

4.1 Slutkoncept - Standardfäste för filterregulatorer 

Författarna valde att utveckla ett standardfäste för att fästa de filterregulatorer 
som används till FeedLine på skyddsgallret till maskincellen eftersom ett sådant 
avsaknades. Författarna kom fram till två slutkoncept för ett standarfäste, R2.3 
och R2.5. Koncepten är i stort sett likadant utformade, det som skiljer dem åt är 
låsfunktionen på skyddsgallret. Koncepten skulle egentligen utvärderats med 
prototyper tillverkade av SVIA:s underleverantör Titech. Men på grund av lång 
leveranstid hann prototyperna inte bli klara inom examensarbetets tidsram. 
Författarna valde därför att lämna två slutkoncept till uppdragsgivaren som de 
själva får utvärdera.  

För båda slutkoncepten har avrundningar lagts till i CAD-modellerna för att 
reducera antalet skarpa hörn på fästet. Avrundningarna underlättar monteringen 
av fästet eftersom de tvingar in fästets öron i skyddsnätets masker vid montering. 
Vid användning av skarpa hörn kan fästets hörn fastna i skyddsgallret och skava 
bort lacken. På R2.3 valdes en låsskruv istället för att använda fyra eftersom detta 
visades vara tillräckligt vid test av författarnas prototyp.  

För att kunna använda författarnas underlag till tillverkning av standardfästena 
kontaktades Titech. Detta för att undersöka vilken minsta bockningsradie samt 
skänkelhöjd som går att tillverka fästena med för den valda plåttjockleken, tre mm. 
Det framkom då att minsta innerradie för bockning av tre mm plåt med Titech:s 
utrustning var två mm och denna bockningsradie kräver en skänkelhöjd på minst 
tolv mm (se Figur 22). Ändringar av CAD-modellerna utfördes utefter denna 
information, dessa ändringar kunde appliceras utan att påverka konceptens 
funktion.  

Toleranser valdes till spåret för koncept R2.3 enligt Bilaga 5 för att passa in på 
skyddsgallret när standardfästet är lackerat. Koncept R2.5 är inte känslig mot 
variationer i lack eftersom spåret är koniskt, därför behövdes inte några toleranser 
räknas ut. Ritningsunderlag har upprättats för de båda koncepten (se Bilaga 8 och 
Bilaga 9). Till hjälp har information från Lundkvist [7] använts, toleranser har valts 
enligt Björk [8]. 
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Figur 22. Skänkelhöjd och bockningsradie. 

 

Tillverkning 

Båda slutkoncepten tillverkas från en plåt med tjockleken 3 mm. Fästets 
ytterkontur och hålen skärs ut med laser (se Figur 23 och Figur 24), därefter 
bockas sidorna upp. Därefter gängas hålen som filterregulatorerna ska fästas i 
samt det hål där låsskruven ska fästas i på koncept R2.3. 

 

 

 

Figur 23. Standardfäste för filterregulatorer, tillverkning av koncept R2.3. 
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Figur 24. Standardfäste för filterregulatorer, tillverkning av koncept R2.5. 

 

Montering 

Fästena hängs på skyddsgallret på utsidan av maskincellen vid montering, för 
koncept R2.3 låses fästet fast med ett skruvförband som pressar mot skyddsgallret 
(se Figur 25). Koncept R2.5 låses fast med hjälp av sin egentyngd, filterregulatorns 
tyngd samt det koniska spåret som leder till att fästet pressas fast på gallret (se 
Figur 26). Figur 27 och Figur 28 visar slutkoncepten med filterregulator monterad. 

 

 

Figur 25. Montering av koncept R2.3. 
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Figur 26. Montering av koncept R2.5. 

 

Figur 27. Filterregulator monterad på koncept R2.3. 
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Figur 28. Filterregulator monterad på koncept R2.5. 

 

Analysering av resultat 

Ett standardfäste för filterregulatorer leder till reducerad monteringstid för 
FeedLine eftersom montörerna slipper att tillverka ett fäste varje gång 
filterregulatorerna ska monteras. Ett standardfäste kan även innebära att större 
serier kan beställas och lagerhållas vilket kan leda till lägre tillverkningskostnader.  

 

4.2 Förbättringsarbete på visionstativ 

Förbättringsarbetet av visionstativets konstruktion resulterade i att en kvadratisk 
modul valdes att utvecklas för att reducera antalet varianter av stativet. En ny 
lösning för upphängning av kameran valdes även att utvecklas eftersom den gamla 
saknade justeringsmöjligheter samt var problematisk att montera. Modulen 
innehåller tio lysrörsarmaturer och har ett integrerat spår för infästning av den nya 
upphängningslösningen för kameran. Ett kvadratiskt standardutförande på 
visionstativet togs fram för att kunna applicera modulen på stativet och därmed 
reducera antalet varianter av visionstativet. 

För att införa mer standardisering på visionstativet valdes en delningslösning att 
tas fram, som resulterade i att överdelen av stativet kan tillverkas som en 
standarddel. Denna standarddel kan beställas i större serier och lagerhållas, sedan 
beställs benen i den längd som önskas. Delningslösningen förenklar även 
fraktningen av visionstativet eftersom stativet kan packas ihop bättre vid frakt. 
Tabell 7 visar en sammafattning av de förbättringar som har utförts på 
visionstativet och jämför även före och efter förbättringsarbetet. 
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Tabell 7. Resultat av förbättringsarbete på visionstativ, före jämfört med efter 

konstruktionsförbättringar. 
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4.2.1 Slutgiltigt koncept – modullösning med integrerad lösning för 

upphängning av kamera 

Utifrån optimeringen av modullösningen med integrerad lösning för upphängning 
av kamera har ytterligare ändringar gjorts för det valda slutkonceptet. Koncept 
M2.1k tillsammans med tillverkningsätt två för kameratåget, K2.3.3t valdes som 
slutkoncept efter optimeringen. Efter ändringarna var CAD-modellerna färdiga 
för att kunna användas som underlag för eventuell framtid prototyptillverkning. 
Spår i modulen och gängade hål i visionstativets tak för infästning av modulen 
lades till (se Figur 29). Spåren lades till för att möjliggöra justering av modulen ifall 
fina toleranser inte önskas sättas för hålens placering. Fasningar valdes att läggas 
till i spåret för kameratåget för att underlätta monteringen (se Figur 30). 
Författarna tog även fram ett förslag på hur en kåpa kan utformas för att få ett 
nytt utseende på visionstativet och få det mer estetiskt tilltalande (se Figur 31, 
Figur 32 och Figur 33).  

Kameratågets anläggningsytor förstorades (se Figur 34) för att minska risken att 
kameran inte hamnar i lod om plåten inte är helt parallell vid spåret. En större 
anläggningsyta bidrar till att kameratågets påverkan på plåten ökar vid åtdragning. 
Detta medförde att spårets in-bana i modulen även förstorades.  

Kameratåget var först tänkt att fräsas ut ur ett aluminiumstycke. 
Tillverkningsmetoden valdes att ändras från fräsning till trådgnistning för att 
minska spillmaterial och därmed kan tillverkningskostnaden minska. Detta ledde 
till att mindre ändringar utfördes på kameratågets utformning (se Figur 35 och 
Figur 36). Vid användning av trådgnistning behöver inte toleranser sättas ut för att 
få överdelen att passa i underdelen. Detta eftersom tillverkningsmetoden 
automatiskt skapar ett glapp mellan delarna när de skärs ut från ett och samma 
stycke.  

Aluminium valdes som material på grund av dess låga vikt och enkelhet att 
bearbeta. Ett lätt material är även fördel att använda för att minska risken för 
böjning av plåten som kameratåget fästs i. 

Ritningsunderlag har upprättats för modullösningen (se Bilaga 10) och 
kameratåget (se Bilaga 11). Till hjälp har information från Lundkvist [7] använts, 
toleranser har valts enligt Björk [8]. Toleranser har även behövt räknas ut för 
modulen enligt Bilaga 6. Vid val av toleranser till modullösningen har lacken hafts 
i åtanke. 
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Figur 29. Spår för infästning av modul. 

 

Figur 30. Fasningar i spår. 
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Figur 31. Kåpa till visionstativ. 

 

Figur 32. Kåpa till visionstativ, monterad. 
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Figur 33. Kåpa till visionstativ, monterad, sedd bakifrån. 

 

Figur 34. Kameratåg, större anläggningsyta. 
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Figur 35. Kameratåg, anpassat för trådgnistning, framifrån. 

 

Figur 36. Kameratåg, anpassat för trådgnistning, bakifrån. 
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Tillverkning 

Modulen tillverkas genom att samtliga hål, hörn och spåret för kameratåget skärs 
ut med laser ur ett plåtstycke (se Figur 37) med tjockleken tre mm. Tjockleken på 
plåten har valts att inte ändras från den ursprungliga takplåten som svetsades fast. 
Detta för att det är känt att denna tjocklek på plåt är tillräcklig eftersom företaget 
har använts sig av den tidigare. Den laserskurna plåten bockas sedan två gånger 
per sida för att färdigställa modulen (se Figur 38). Kameratåget tillverkas av 
aluminium och skärs ut med trådgnistning. 

 

 

Figur 37. Modul, utskärning med laser. 

 

Figur 38. Modul, bockad. 
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Montering 

Modulen monteras i ramverket i visionstativets tak när visionstativets överdel 
ligger på rygg enligt Figur 39. Bockningen på modulen skapar en fördjupning i 
modulen vilket förenklar monteringen då modulen blir svår att montera fel. 
Modulen låses fast med skruvförband som skruvas i balkarna i visionstativets tak 
(se Figur 40). När modulen är monterad monteras lysrörsarmaturerna dit (se Figur 
41) och kabeldragning för dem utförs. 

 

 

Figur 39. Montering av modul i visionstativ. 

 

Figur 40. Montering av modul, skruvförband. 
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Figur 41. Modul, lysrörsarmaturer monterade. 

 

Kameratåget monteras inte förrän visionstativet har rests och monteras då genom 
att det förs upp genom in-banan (se Figur 42) för att sedan skjutas in i spåret. 
Därefter låses det fast i önskad position med ett skruvförband (se Figur 43). 
Kameran kan monteras antingen före eller efter kameratåget är monterat. 
Kameran fästs på kameratåget med två skruvförband enligt Figur 44. 
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Figur 42. Montering av kameratåg, införing i in-bana. 

 

 

Figur 43. Fastlåsning av kameratåg. 
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Figur 44. Montering av kamera på kameratåg. 

 

Analysering av resultat 

Framtagningen av en kvadratisk modul har resulterat i att det inte längre krävs 
olika varianter av visionstativet beroende på dess placering vid transportbandet. 
För att applicera modulen på visionstativet krävdes ett kvadratiskt utförande av 
stativet. Ett kvadratiskt standardutförande upprättades av visionstativet som 
ersätter de tidigare varianterna på stativet. Eftersom modulen är en 
standardkomponent som används till samtliga FeedLine-celler kan denna beställas 
i större serier och lagerhållas vilket kan leda till minskad tillverkningskostnad.  

Även kameratåget är en standardkomponent som kan lagerhållas. Det nya 
kameratåget leder till reducerad monteringstid eftersom en kamerabalk inte längre 
behöver monteras. Kameratåget möjliggör även mer justeringsmöjligheter än den 
tidigare lösningen vilket underlättar installationen av kameran. Monteringen 
underlättas även eftersom ett vinkelbleck inte längre behöver monteras dit vid 
vridning av kameran, hela kameratåget vrids nu istället.  
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4.2.2 Slutgiltigt koncept - Delningslösning för visionstativ 

Det valda slutkonceptet för en delningslösning av visionstativet, koncept D2.6, 
har endast korrigerats lite efter vidareutvecklingen av konceptet i föregående 
kapitel. Korrigeringarna som har gjorts är mått på förbandet, skruvförbanden är 
placerade enligt Dahlvig [6] (se Bilaga 7). Delningslösningen tillsammans med 
modullösningen samt ett kvadratiskt standardutförande av visionstativet har 
möjliggjort att överdelen av stativet kan tillverkas som en standarddel. Måtten på 
överdelen av visionstativet har bestämts utefter ritningar på den lägsta varianten av 
visionstativet. Delningen har valts att göras under en tvärbalk för att kunna svetsa 
förbandet i denna (se Figur 45 och Figur 46). 

Ritningsunderlag har upprättats för förbandet till delningslösningen (se Bilaga 12). 
Till hjälp har information från Lundkvist [7] använts, toleranser har valts enligt 
Björk [8]. 

 

Tillverkning 

Delningsförbandet tillverkas från en plåt med tjocklek 5 mm, där hålen skärs ut 
med laser. Därefter bockas plåten till en u-profil för att färdigställa detaljen. 
Delningsförbanden svetsas på balkarna, för den övre delen svetsas förbandet i 
benbalkarna samt i tvärbalken (se Figur 45 och Figur 46). Förbandet svetsas på 
benbalken på de lösa benen, underdelen av visionstativet (se Figur 47 och Figur 
48). 

 

Figur 45. Svets på överdel av visionstativ, framsida. 
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Figur 46. Svets på överdel av visionstativ, baksida. 

 

 

Figur 47. Svets på underdel av visionstativ, framsida. 
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Figur 48. Svets på underdel av visionstativ, baksida. 

Montering 

De lösa benen monteras på överdelen av visionstativet då överdelen ligger på rygg 
enligt Figur 49. Benen fästs i överdelen med hjälp av åtta stycken genomgående 
M10-bultar, åtta brickor samt åtta muttrar (se Figur 50 och Figur 51). Antalet 
fästelement valdes till åtta för att försäkra att delningslösningen blir stabil och inte 
leder till försämrad funktion av kameran.  

 



Resultat och analys 

91 

 

Figur 49. Montering av ben på visionstativets överdel. 

 

 

Figur 50. Montering av ben på visionstativets överdel, fästelement. 
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Figur 51. Fästelement åtdragna, ovansida. 

 

Figur 52. Fästelement åtdragna, undersida. 
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Analysering av resultat 

Att tillverka överdelen av visionstativet som en standarddel leder till effektivare 
tillverkning. Tillverkaren kan då planera tillverkningen av visionstativet bättre 
eftersom överdelen alltid görs i samma utförande. SVIA kan då beställa större 
serier som kan lagerhållas och därmed svara snabbare på beställningar från 
kunden. Benpar beställs sedan efter den längd som krävs för vald höjd på 
transportband. Delningslösningen leder även till att visionstativet kan packas ihop 
bättre vid fraktning (se Figur 53 och Figur 54), tidigare skickades hela stativet 
liggandes. Fraktlängden minskas från 3143 mm till 1520 mm efter ett införande av 
delningslösningen då stativet kan packas ihop. Detta leder till en reducering av 
fraktlängden med ca 52 %. Delningslösningen kommer dock inte att leda till 
reducerad monteringstid eftersom visionstativet kom till SVIA som en komplett 
del tidigare.  

 

 

Figur 53. Packningsförslag för visionstativ, framifrån. 
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Figur 54. Packningsförslag för visionstativ, bakifrån.
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5 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel diskuteras det resultat som författarna har fått fram med arbetet 
samt de metoder som använts för att få fram resultatet. Resultatet diskuteras med 
syftet och de kriterier som har ställts som utgångspunkt. Kapitlet avslutas med 
slutsatser från författarna samt rekommendationer till uppdragsgivaren. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att utvärdera FeedLine för att hitta 
förbättringsmöjligheter hos produktens konstruktion som kunde leda till mer 
standardisering och därmed effektivisering av tillverkning samt montering. 
Konstruktionsförbättringarna har utförts efter de kriterier som upprättades av 
författarna. De frågeställningarna som författarna ställde för arbetet var följande: 

Hur kan FeedLine:s konstruktion förbättras för att underlätta montering? 

Kan mer standardisering införas på FeedLine:s konstruktion för att möjliggöra mer 
lagerhållning av standardkomponenter? 

Hur kan en modul utformas för att leda till effektivare montering och tillverkning? 

Hur kan standardfästet utformas för att kunna monteras snabbt och enkelt av en person? 

Hur kan antalet komponenter reduceras för att uppnå effektivare tillverkning och lägre 
tillverkningskostnader? 

Det slutgiltiga konceptet för en modullösning blev en modul som går att tillverka 
från ett plåtstycke. Detta leder till att tillverkningen blir relativt enkel eftersom 
modulen tillverkas från ett stycke och kräver få tillverkningsoperationer. För att 
underlätta monteringen av modulen valdes det att lägga till spår istället för hål, 
detta möjliggör justering av modulen vid infästning och minskar toleranskraven 
vid tillverkningen. Lägre krav på toleranser kan leda till att tillverkningskostnaden 
för modulen minskar.  

För att kunna applicera modulen på visionstativet bestämdes ett kvadratiskt 
standardutförande för stativet som kunde ersätta de varianter som berodde på 
stativets placering i förhållande till transportbandet. Eftersom uppdragsgivaren är 
måna om utseendet på sina produkter togs ett förslag på en kåpa som kan 
monteras på visionstativet. Slutkonceptet för modulen ändrade inte utseendet för 
visionstativet, men med hjälp av det framtagna förslaget på en kåpa kan ett nytt 
och mer estetiskt tilltalande utseende fås. Författarna anser att de har fått fram en 
bra och enkel lösning som är enkel att tillverka och montera.  
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Författarnas slutkoncept för en ny lösning för upphängning av kameran visade sig 
vara möjlig att integrera i modulen vilket ledde till att antalet komponenter 
reducerades jämfört med den tidigare lösningen. Den nya lösningen har även 
resulterat i att monteringen underlättats betydligt jämfört med den tidigare 
lösningen. Mer justeringsmöjligheter utan att fler komponenter behövs har införts 
på den nya lösningen. Tidigare krävdes en ytterligare komponent för att vrida 
kameran 90º, den nya lösningen tillåter detta genom att hela kameratåget vrids 
istället. De kriterier som ställdes av författarna anses ha uppfyllts med det valda 
slutkonceptet. 

Delningslösningen tillsammans med ett kvadratiskt standardutförande av 
visionstativet med en vridbar modul möjliggjorde att överdelen av stativet kunde 
göras till en standarddel. Detta leder till effektivare tillverkning eftersom 
kaplängden för balkarna till överdelen av visionstativet alltid kommer vara samma. 
Den enda kaplängden som kan variera är den för benbalken i underdelen av 
visionstativet. Delningslösningen innebär att överdelen kan lagerhållas och sedan 
beställs underdelen efter den längd som önskas. Underdelen av visionstativet har 
så enkel geometri så tillverkningen av dessa går relativt snabbt. SVIA kan även 
lagerföra underdelen i vanligt förekommande längder eftersom den inte tar särskilt 
stor plats.  

Författarnas slutkoncept är enkelt utformat och lätt att montera, detta var kriterier 
som författarna ställde på lösningen. Tillverkningen av förbanden till 
delningslösningen är enkel eftersom de utgår från en plåt som bockas som en u-
profil. Dimensionerna av förbandet har valts i samråd med handledaren på SVIA, 
som med sin erfarenhet inom området som grund ansåg att förbandet ska hålla. 
Men för att kunna applicera delningslösningen bör en FEM-analys eller 
prototyptester utföras för att avgöra om dimensioneringen är tillräcklig. 
Delningslösningen kan även leda till att frakten av visionstativet kan underlättas 
eftersom stativet kan packas ihop vid frakt.  

Ett grovt exempel på hur tillverkningen har effektiviserats med författarnas 
förbättringsarbete på visionstativet är följande. Exemplet jämför om nio stycken 
visionstativ skulle beställas för olika placering med det nya respektive det gamla 
utförandet. Exemplet jämför det gamla utförandet ur det värsta scenariot, alltså tre 
olika varianter av visionstativet. De balkar som ingår i visionstativets konstruktion 
finns alltid i par, det finns alltid två balkar som är likadana. Eftersom balkparen 
bearbetas lika varje gång produceras den mängd som behövs av balkparet innan 
maskinen ställs om för nästa balkpar. Exemplet behandlar ett par av de balkar som 
behövs för att tillverka ett visionstativ, ett visionstativ motsvarar två balkar i 
exemplet.  

 

Nio stativ av det nya utförandet: 

18 lika balkar ska kapas borras och sedan gängas, kapmaskinen ställs in, först 
kapas alla 18 balkar efter inställningen, sedan sätts de in i en fräs där denna ställs 
in, här borras och gängas balkarna. Totalt har två inställningar krävts. 
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Nio stativ av de gamla utförandet i tre olika varianter: 

Maskinen ställs först in för kaplängden för sex balkar till den första varianten. 
Sedan ställs den om för att kapa sex balkar av den andra varianten och till sist för 
sex balkar av den sista varianten. Tre inställningar har nu behövts göras. Efter 
kapningen ska balkarna borras och gängas, här krävs det också tre inställningar. 
Det slutar med att det totalt har krävts sex olika inställningar för att tillverka 
balkarna.  

Det krävs alltså 66,7% mer inställningar för nio olika stativ än för nio lika. 

För standardfästet av filterregulatorer valde författarna att lämna två slutkoncept 
till arbetsgivaren. Båda koncepten uppfyller de kriterier som ställdes och är 
likadant utformade. Det som skiljer slutkoncepten är låsfunktionen på 
skyddsgallret. Författarna vet att det ena konceptet fungerar eftersom test med en 
prototyp gjord av författarna utfördes men det andra konceptet var inte möjligt att 
tillverka med den utrustning som fanns tillgänglig. Uppdragsgivaren valde att 
beställa prototyper av båda förslagen för att utvärdera vilket som lämpas bäst. På 
grund av lång leveranstid och eftersom prototyperna bör testas under en längre tid 
av montörerna för att utvärdera vilken låsfunktion som är bäst hann inte 
utvärderingen göras inom examensarbetets tidsram. Författarnas arbete har ändå 
resulterat i att en ny produkt som kan effektivisera monteringen och är enkel att 
tillverka. Monteringen kräver inte längre två personer för att montera 
filterregulatorerna på skyddsgallret eftersom låsfunktionen för koncepten endast 
kräver en montör på utsidan av maskincellen. Standardfästet kan beställas i större 
serier och lagerhållas vilket kan leda till en reducering av tillverkningskostnaden 
för fästet.  

Arbetet har resulterat i att mer standardisering har införts på FeedLine vilket 
möjliggör lagerhållning av fler standarddelar. Detta kan i sin tur leda till att SVIA 
kan svara snabbare på kunders beställningar. De valda 
konstruktionsförbättringarna har utvecklats för att effektivisera tillverkning och 
montering vilket även var syftet för arbetet. De valda slutkoncepten för de olika 
konstruktionsförbättringarna har uppfyllt de kriterier som ställts. Författarna anser 
att de frågeställningar som ställdes har besvarats med resultatet och att syftet med 
arbetet har uppnåtts. Författarnas mål som var att utveckla förbättringsförslagen 
så långt så att de kan appliceras efter arbetets slut har uppnåtts och 
uppdragsgivaren kan beställa prototyper av lösningarna för att testa dem. 
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5.2 Metoddiskussion 

Arbetet utfördes med metoder som beskrivs i böckerna The mechanical design process 
och Produktutveckling – Effektiva metoder för konstruktion och design. Författarna har 
använt sig av de metoder som de ansåg vara lämpade för arbetet. En inledande 
förstudie utfördes för att utvärdera FeedLine och ta reda på vilka 
förbättringsmöjligheter som fanns för produktens konstruktion. Under förstudien 
observerades tillverkningen, monteringen samt användandet av FeedLine hos 
kunder. Detta gav författarna en större inblick och kunskap om produktens 
konstruktion och vad som är viktigt ur monterings- och tillverkningssynpunkt. 
Den inhämtade kunskapen förenklade framtagningen av förbättringsförslag för 
författarna. 

Författarna samlade in synpunkter och utifrån dessa samt de observationer 
författarna själva hade gjort upprättades förbättringsförslag gällande FeedLine:s 
konstruktion. De förbättringsförslag som skulle utföras valdes ut gemensamt med 
uppdragsivaren. Efter detta kunde författarana definiera vad som skulle utföras 
och kunde då strukturera upp arbetet.  

Författarna upprättade kriterier som de själva ställde på de valda delarna eftersom 
kravspecifikationer från uppdragsgivaren avsaknades. Kriterierna som upprättades 
presenterades för uppdragsgivaren som instämde med författarna. Arbetet hade 
varit enklare att utföra om färdiga kravspecifikationer hade funnits men detta 
ledde till att författarna behövde analysera vad som kunde förbättras samt varför 
dessa förbättringar borde utföras. Detta har givit författarna bredare kunskap och 
hjälpt dem att utvecklas.  

För att generera idéer har metoden brainstorming använts och utifrån dessa idéer 
har koncept tagits fram. Vid utvecklingen av standardfästet för regulatorer 
användes även morfologiska metoden. Dessa metoder är beprövade inom 
produktutvecklingen och visade sig vara effektiva för att generera idéer för att 
uppfylla de kriterier som ställdes. Morfologiska metoden användes till 
standardfästet för filterregulatorer för att generera dellösningar till valda 
delfunktioner och enkelt kunna se hur dellösningarna kunde kombineras med 
varandra. Koncept för standardfästet togs fram utifrån möjliga kombinationer av 
de genererade dellösningarna.  

För att sålla bort koncept och välja vilka koncept som ska vidareutvecklas har två 
sållningsmetoder använts, Go/No-Go-sållning samt sållning med hjälp av 
genomförbarhetsbedömning. För att effektivt kunna sålla ut koncept som inte 
uppfyller författarnas kriterier har Go/No-Go-sållning använts. Inför sållningarna 
hade författarna upprättat för- och nackdelslistor för koncepten för att ha som 
grund till sållningen. Koncepten som har gått vidare i den första sållningen har 
sedan vidareutvecklas. Vidareutvecklingen av koncepten har skett genom att 
upprätta CAD-modeller för att få en bättre inblick i koncepten. För att kunna 
utvärdera vissa vidareutvecklade koncepten bättre utvärderades koncepten ur 
tillverknings- och monteringssynpunkt. En uppskattning av antalet krävda 
tillverknings- och monteringsoperationer gjordes för koncepten för en ny 
kameraupphängning och vikten uppskattades för koncepten för en modullösning. 
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De vidareutvecklade koncepten har sedan sållats genom 
genomförbarhetsbedömning gemensamt med handledaren på SVIA. Sållningen 
valdes att göras gemensamt med handledaren för att ta del av dennes expertis och 
erfarenhet inom området. Författarna ansåg att det var viktigt att ha med 
handledaren under sållningar och diskutera framtagna koncept med denne för att 
kunna få fram en konstruktionslösningar som företaget kan ha användning för. 

För standardfästet för filterregulatorer valdes sållning med 
genomförbarhetsbedömning att göras på de första koncepten istället för sållning 
med Go/No-Go. Utvecklingstiden av standardfästet var även kortare än för de 
andra valda delarna eftersom detta ansågs vara en produkt som behövdes tas fram 
relativt snabbt eftersom ett standardfäste avsaknades. 

Koncept har även behövts sållas bort när nödvändig information har samlats in, 
då vissa koncept har ansetts vara svåra att genomföra utifrån den insamlade 
informationen. Lösningen för kameraupphängning valdes att integreras i de två 
kvarvarande koncepten för en modullösning. En optimering gjordes sen för 
kameratåget och modullösningarna och tillverkningsförslag togs fram. Detta 
användes sedan som grund för att gemensamt med handledaren välja ut ett 
slutkoncept för modulen med en integrerad lösning för upphängning av kameran.  

 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 

Utifrån förstudien som gjordes kunde förbättringsförslag upprättas. De utvalda 
förslagen utvecklades sedan till koncept som ledde fram till 
konstruktionsunderlag. De koncept som togs fram uppfyller de kriterier som 
författarna ställde på produkterna. Slutkoncepten visade sig kunna öka 
standardiseringen av FeedLine för att effektivisera tillverkning och montering. 
Därmed kan företaget svara snabbare på beställningar från kunder.  

Koncepten har valts att dimensioneras i samråd med handledaren samt har 
författarna utgått från dimensioner på tidigare lösningar. SVIA:s prestige är att 
bygga robusta konstruktioner, företaget utvärderar sina lösningar genom 
prototyptester. 

Koncepten som tagits fram anses vara genomförbara men det återstår för 
företaget att utvärdera dessa med hjälp av prototyper för att se om dimensionerna 
som valts är tillräckliga. Utvärderingen av koncepten anses vara bäst att göras 
genom prototyptester då det inte finns några mätvärden på vad kameran klarar av 
för vibrationer utan att dess funktion försämras.   

Rekommendationer till uppdragsgivaren: 

 Testa om armaturplattan är tillräckligt stabil för att inte påverka kameran 
negativt. 

 Testa om delningsförbandet är tillräckligt stabilt för att inte försämra 
kamerans funktion. 

 Testa om åtklämningsytan på kameratåget är tillräckligt för att ge stabil 
infästning av kameran. 
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 Testa om en till tvärbalk kan behövas på de långa benen för att öka 
stabiliteten. 

 Testa regulatorfästet med konisk låsning för att se om denna fungerar. 

 Dimensionera så att vikten kan reduceras. 

 Utföra andra förbättringar som föreslogs i analysen för att på så vis 
förbättra FeedLine:s konstruktion ytterligare. 
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Bilaga 1 – Kriterier - Modullösning för visionstativet 

 

Kriterier – Modullösning för visionstativet 

 

Bakgrund 

I dagsläget finns visionstativet i flera varianter som beror på hur stativet är placerat 
i förhållande till det transportband som PickVision ska agera på. Visionstativet kan 
placeras antingen inskjutet från sidan av transportbandet med fötterna under 
bandet eller gränsle över transportbandet med benen längs med bandet. 
Lysrörsarmaturerna fästs i dagsläget in i en plåt som är svetsad i visionstativets tak. 
För att kamerans funktion ska upprätthållas ska lysrörsarmaturerna vara placerade 
tvärs över transportbandet. Eftersom taket i visionstativet är rektangulärt och 
plåten som lysrörsarmaturerna fästs på svetsas fast finns visionstativet i olika 
varianter. Efter förstudien föreslogs det att ändra utformingen till kvadratisk och 
ta fram en modullösning som går att vända för att reducera antalet varianter av 
visionstativet. 

Beskrivning av funktion 

Modulens funktion är att hålla uppe tio lysrörsarmaturer placerade i rätt position i 
förhållande till transportbandet. För att få lysrörsarmatuerna tvärgående över 
transportbandet när placeringen av stativet ändras från inskjutet från sidan till 
gränsle över bandet ska modulen gå att vrida 90º. Detta för att kunna använda 
samma utförande på stativ till båda placeringarna och på så vi minska antalet 
varianter.  

Kriterier 

 Modulen ska vara enkel att montera. 

 Modulen ska ha hålbilder för att kunna fästa in tio lysrörsarmaturer. 
Hålbilden ska vara för de längder på lysrörsarmaturer som används till 
FeedLine (698 mm och 998 mm). 

 Det ska vara möjligt att fästa in en lösning för kameraupphängning i 
modulen. 

 Modulen ska ha hål för kabeldragning till lysrörsarmaturerna och kameran. 

 Modulen ska vara kvadratiskt utformad så att den kan vridas 90 º. 

 Modulen ska kunna fästas in i ramverket i visionstativets tak så som det är 
utformat i dagsläget. 

 Modulen ska dölja kablaget till lysrörsarmaturerna och kameran. 

 Fästelementen för infästning av modulen ska ej vara synliga vid 
observation av visionstativet från golvet. 
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Bilaga 2 – Kriterier – Ny lösning för upphängning av kamera 

 

Kriterier – Ny lösning för upphängning av kamera 

 

Bakgrund 

Upphängningen av kameran är i dagsläget löst med en kamerabalk som fästs i 
visionstativets tak och ett kameratåg som fästs i kamerabalken. Kamerabalken är 
tillverkad av bockad plåt och har en hålbild för att kamerans position ska kunna 
justeras. Kamerans fäste består av ett metallbleck med en hålbild för att kunna 
fästa in kameran med fästelement. För att kunna vrida kameran 90° monteras ett 
vinkelbleck mellan kamerabalken och kameratåget. Kamerabalken fästs in med 
hjälp av fästelement och är placerad i mitten av en rad om tio lysrörsarmaturer. 
Efter förstudien föreslogs det att ta fram en modul som ersätter takplåten i 
visionstativet som kameraupphängingen ska appliceras i. 

Beskrivning av funktion 

Kamerabalkens och kameratågets funktion är att hålla kameran på rätt plats och 
möjliggöra 90 º vridning av kameran. Kamerans funktion är att göra roboten 
”seende” vilket innebär att roboten vet hur detaljen ser ut och hur den ska plocka 
detaljen. 

Kriterier 

 Upphängningslösningen ska kunna fästas in i modullösningen på ett 
smidigt sätt som ej leder till mer tidskrävande montering än i dagsläget. 

 Lösningen ska inte leda till för många tillverkningsmoment. 

 Kameran ska kunna vridas 90° utan extra komponenter. 

 Kameran ska enkelt kunna justeras i horisontalled (+/- 100 mm). 

 Antalet delar ska ej överskrida tre, utöver fästelement, om inte ökat antal av 
delar leder till mindre tidskrävande montering. 

 Kameran ska vara infäst stabilt. 
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Bilaga 3 – Kriterier – Delningslösning för visionstativet 

 

Kriterier – Delningslösning för visionstativet 

 

Bakgrund 

Visionstativet är en del av produkten FeedLine, dess syfte är att hålla tio 
lysrörsarmaturer och kameran i rätt position till bandet. Visionstativet monteras 
liggandes och reses sedan med hjälp av truck. Visionstativets höjd beror på 
transportbandets höjd, detta leder till att stativet förekommer i olika höjder. I 
dagsläget är stativet tillverkat som en enda del i den höjd och finns i två 
höjdutföranden. Efter förstudien föreslogs att en delningslösning av visionstativet 
kunde införas för att underlätta frakt och lagerföring av standardkomponenter. En 
delningslösning leder också till att antingen den undre eller övre delen kan 
tillverkas i ett standardutförande som kan lagerhållas. Sedan beställs den andra 
delen efter den längd som krävs. 

Beskrivning av funktion 

Delningens funktion är att dela upp visionstativet i två delar. Dessa delar monteras 
sedan ihop med varandra.  

Kriterier 

 Delningslösningen ska var stabil och inte leda till att överdelen svajar så att 
kamerans funktion försämras. 

 Delningslösningen ska vara enkel att montera. 

 Tillverkningen av delningslösningen ska inte vara för komplicerad och dyr. 

 Utformningen av delningslösningen får inte ha utstickande delar som är 
vassa. 
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Bilaga 4 – Kriterier – Standardfäste för filterregulatorer 

 

Kriterier – Standardfäste för regulatorer 

 

Bakgrund 

Regulatorfästet används för att montera Festo:s filterregulatorer på Troax:s 
skyddsgaller. Ett standardfäste finns ej att tillgå i dagsläget. Det som används är en 
plåt som följer med datorskåpet till ABB:s robotar. Denna plåt modifieras så att 
regulatorerna ska kunna monteras på plåten, detta är ett tidskrävande moment ur 
monteringssynpunkt. dessutom krävs det två montörer för monteringen.  

Beskrivning av funktion 

Regulatorfästets funktion är att hålla upp regulatorerna på skyddsgallret. Det ska 
innehålla en hålbild för alla de regulatorer som används. Det ska vara enkelt att 
monteras av en montör.  

Kriterier 

 Monteringen av fästet ska ej vara tidskrävande (< 5 min) och kunna göras 
av en person samt kräva så få fästelement som möjligt. 

 Fästet ska ha en hålbild för de filterregulatorer från Festo som används till 
FeedLine. 

 Fästet ska klara av att bära vikten från regulatorerna. 

 Tillverkningen ska vara enkel och innefatta så få tillverkningssteg som 
möjligt. 
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Bilaga 5 – Toleransbestämning för spår i koncept R2.3 

 

Toleransbestämning för spår i koncept R2.3 

 

Observera att toleranserna kan behöva ändras efter prototyptest eftersom lacken 
kan variera. 
 
För att få fästet att passa på Troax:s skyddsgaller hämtades följande information 
om gallret. Utifrån informationen bestämdes toleranser.  
 
Diameter på tråd olackerad?  
 
3,0mm 
 
Diameter på tråd lackerad / hur mycket bygger lacken?  
 
Lacken bygger ca 70 my (μm) 
 
Vad har ni för toleranser på tråddiametern?  
 
+/- 0, 03 mm 
 
Maskstorleken, 100x20 mm är detta c/c mått?  
 
Detta mått skiljer sig på olika panelbredder (för att få jämn spridning av 
trådarna) men understiger aldrig 20mm innermått. 
 
Vad har ni för toleranser på maskstorleken?  

 

+/- 0,5mm 

 
Information hur mycket lacken som ska appliceras hämtades från Tidacoating som 
lackerar de detaljer som Titech tillverkar. 
 
Hur mycket bygger eran lack? 
 
Mellan 60-100 my (μm), 80 my är optimalt. 
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För att inte fästet ska ”nypa” valdes ett grovt spel för spåret.  
 
Med den lack som appliceras på axeln (tråden) blir diametern 3,14 +/- 0,03 
Hålet valdes därför till 3,14 utan lack. 
 
Eftersom lacken har stor tendens att variera valdes det att räkna med 100 μm 
vilket var det maximala mått som lacken kunde bygga. Diametern på hålet minskar 
då till 2,94 mm. Eftersom lacken aldrig blir perfekt så valdes det att även räkna 
med att lacken på gallret kan uppgå till 100 μm vilket ökar dess diameter till 3,2 
mm. 
 
3,2 - 2,94 = 0,26 mm 
 
Denna ökning ger samma diameter, 3,2 mm 
 
Sedan valdes det att lägga på 0,09 mm för att få ett spel, då blev diametern:  
 
2,94+0,26+0,09 = 3,29 mm 
 
För att få ett gränsmått på toleransvidden valdes det att borra med ett 3,4 mm 
borr i en plåt för att se om detta skulle bli för mycket. En bit av skyddsgallret 
testades i hålet för att se om glappet blev för stort, det visade sig fungera. 
Toleransvidden valdes därför att läggas på 0,19 som gräns. Efter mätningar på 
gallret visade det sig även att diametern kunde uppgå till 3,25 mm. 
 
 
Toleransvidder 
  
0,26+0,09 = 0,35 mm 
0,26+0,19 = 0,45 mm 
 
Utan lack: 3.35mm 
 
0,35-0,2 = 0,15 mm 
0,45-0,2 = 0,25 mm 
 
Test av spel 
 
Max spel: 250 - (-30) = 280 μm 
 
Min spel: 150 - 30 = 120 μm 
 
 
Resultat:  
 

Hål utan färg:          
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Axel med färg:          
     

 

 
Med den lägsta toleransvidden blir diametern på hålet 3,29 mm vilket även skulle 
ge spel på det uppmätta skyddsgallret. Med maximalt spel blir diametern 3,4 mm 
vilket även visade sig fungera genom testet. 
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Bilaga 6 – Toleransbestämning för infästning av modullösning 

Toleransbetsämning för infästning av modullösning 
 

Observera att toleranserna endast är riktlinjer till ett första prototyptest, då lacken 
varierar kraftigt kan toleranserna behöva ändras efter prototyptest. Toleransen 
bestäms först utan hänsyn till vinkeländring av visionstativets ramverk i taket och 
korrigeras sedan efter denna. 
 
För att få en spelpassning av modulen i visionstativet hämtades information in om 
lack och vilka toleranser kallsågen sågar balkarna i: 
 
Kallsågen kapar balkarna med toleransen: +/- 1 mm 
Lacken bygger: 60-100 my (μm), 80 my är optimalt. 
 
För att vara säker på att nypning ej uppstår valdes maxgränsen på lacken, alltså 
100 μm. 
 
Glappgränserna valdes till: 
 
Minsta glapp har valts till 1,4mm 
Maximalt glapp har valts till 4,4mm 
Spelvariation blir då 4,4-1,4 =3,0 
 
Detta glapp ansåg författarna vara fullt tillräckligt för att inte modulen ska bli för 
glapp eller för tajt. 
 
Framtagning av tolerans: 
+/- 1000 → med färg 1000 + 200 = 1200,  -1000 + 200= -800 
1200 - (-x) = 4400 
x = 4400 - 1200 → x = 3200 
-800 - (-x) = 1400 
x = 1400 + 800 →  x = 2200 
 
För att ge detta glapp läggs -3.2 och -2.2 till på längdmåttet av modulen.  
 
Test av tolerans mot vinkeländringar i ramverket. 
Vinkeltolerans för ramverket sätts efter SS2768-1 Fin +/- 0°5’ det blir då 0° + 
5min = (5/60)°=0,08333°. 
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Eftersom balkarna är lika långa styrs de efter vinkelmåttet som då ger maximal 

avvikelse 90° + 0,08333°, kvadratförminskingen blir då tan(0,0833) =  
 

 
  → C = 

A * tan(0,0833) = 1,744 mm 
 

 
 
Rött streck = förflyttning av kvadrat. 
Grönt streck = område som modulen ska få plats i.  
 
Test av satt tolerans: 
1200-1,744=1198,256 mm 
Minsta tolerans ger 1198,6 mm 
Glapp:  -1198,6+ 1198,256 = -0,344 mm 
 
Det finns nu inget glapp längre eftersom att modulen är större än hålet, så 
toleransen måste korrigeras. 
 
För att få minsta glapp 1,4 mm måste 0,344mm läggas på,  1,4 + 0,344 = 1,744 
mm 
Test med ny tolerans: 
Minsta glapp 1,744 mm 
Maximalt glapp 4,4 mm 
Spelvariation 4,4 - 1,744 = 2,656 mm 
Framtagning av ny tolerans (μm): 
+/- 1000 => med färg 1000+200=1200, -1000+200=-800 
Den övre toleransen blir samma som innan, 
-800 - (-x) = 1744 
x = 1744 + 800 = 2544 μm 
Nya toleranser -3,2mm och -2,54mm 
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Bilaga 7 – Placering av skruvförband – Delningslösning för visionstativet 

 

Placering av skruvförband – Delningslösning för 
visionstativet 

 

 

Kantavstånd och minsta avstånd mellan skruvförband. 

 

Skruvförbandens placering är valda efter information från boken Konstruktion 
och Maskinbyggnad av Gunnar Dahlvig. Boken beskriver hur nitförband ska 
placeras men Dahlvig säger även att samma princip gäller för skruvförband. 

Följande information har använts för att placera ut skruvförbanden på förbandet 
till delningslösningen: 

ak1, ak2 ≥ 1,5 x d 

3 x d ≤ ac1, ac2 ≤ 14 x s 

d = Diameter på skruvförband. 

s = Minsta godstjocklek hos de ihop-skruvade delarna. 
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Bilaga 8 – Ritningsunderlag – Standardfäste för filterregulatorer, R2.3 
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Bilaga 9 – Ritningsunderlag – Standardfäste för filterregulatorer, R2.5 
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Bilaga 10 – Ritningsunderlag – Modullösning för visionstativet 
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Bilaga 11 – Ritningsunderlag – Ny lösning för upphängning av kamera 
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Bilaga 12 - Ritningsunderlag – Delningslösning för visionstativet 
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Bilaga 13 – Planering av examensarbetet, Ganttschema 

 


