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Abstract 
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Abstract 

The thesis has been carried out in cooperation with Master Flow AB, Västervik 
owned by the EWEBE Group. The company produces and sells hot runner 
systems that are tailor made for the customers. 

The problem that MasterFlow AB has encountered is in the construction of 
complex hot runner systems in SolidWorks. With several different lengths, fronts 
and endcaps that builds the nozzles of the hot runner systems, is affecting the 
problems for MasterFlow AB. The purpose of this work is to automate the design 
of hot runner systems so it does not overload the CAD-system SolidWorks. 

To gain an understanding of the problem, there have been several studies and 
observations at the company, where the focus has been on how the work is done 
with the design of hot runner systems. By using help from the corporate 
management, enough information has been collected to find a solution to these 
problems. 

The implementation of design automation has been based on a flowchart that was 
created. It describes how MasterFlow AB approaches when they choose nozzles 
to its hot runner systems. Programming was done in Visual Studio, in the language 
Visual Basic. Furthermore, the program Howtomation was used to tie the 
programming together. 

An application called “Bushing Generator” has been created where automation of 
the design of nozzle is fully possible. The program Bushing Generator selects the 
options that is specific for the selected nozzle and creates one or more nozzles 
which is mounted to the assembly of the manifold. 

Master Flow AB is considered to have high potential for further automation of 
the hot runner system. Automation that includes the manifold and the creation of 
drawings is considered possible. 
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Sammanfattning 

Examensarbetet har genomförts i sammarbete med MasterFlow AB i Västervik 
som ägs av EWEBE Group. Företaget tillverkar och säljer varmkanalsystem som 
är skräddarsydda till kunder. 
 
Problemet som MasterFlow AB har stött på är vid konstruktion av komplicerade 
varmkanalsystem som belastar CAD(Computer Aided Design)-systemet 
SolidWorks. Med flera varierande längder, fronter och spetsar som bygger upp 
varmgötena till varmkanalsystemet byggs problematiken upp för MasterFlow AB. 
Syftet med arbetet är att automatisera konstruktionen av varmkanalsystemet så 
den inte överbelastar CAD-systemet SolidWorks.  
 
För att få förståelse om problemet har det gjorts flera undersökningar och 
observationer på företaget, där fokus har kretsat kring hur arbetet ser ut med 
konstruktion av varmkanalsystem. Med hjälp av företagsledningen har det 
insamlats tillräckligt med information för att lösa problematiken för att finna en 
lösning. 
 
Genomförandet av automatiseringen har baserats på ett flödesschema som 
skapades och som beskriver hur MasterFlow AB går tillväga när de väljer varmgöt 
till sina varmkanalsystem. Därefter programmerades automatiseringen i 
programmet Visual Studio där programmeringen bestått av VBA (Visual Basic for 
Applications). Vidare har sammankopplingen av programmeringen skett i 
programmet Howtomation, skapat av universitetslektorn Joel Johansson. 
 
Resultatet av programmeringen i Howtomation har genererat ett program, kallat 
”Bushing Generator”, där automatisering av varmgöt är fullt möjlig. I programmet 
Bushing Generator väljs det alternativ som är aktuellt för varmgötet och skapar ett 
eller flera varmgöten som monteras in i sammanställningen för balken. 
 
Automatisering på MasterFlow AB anses ha stora möjlighet att utvecklas, med 
automation som innefattar balken och skapandet av ritningar.  

 

 

Nyckelord 

Automatiserad konstruktion, Design Automation, varmkanalsystem, varmgöt, 
SolidWorks, Howtomation, Bushing Generator 
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Förord 

Först och främst vill vi tacka alla på MasterFlow AB som har varit delaktiga. 
Speciellt orderchefen Henrik Elofsson, konstruktören Henrik Blomqvist och 
tekniska chefen Mathias Bäck. Tack för att Ni har ställt upp och gjort detta arbete 
möjligt att genomföra. 

Vi vill även rikta ett extra stort tack till universitetslektorn Joel Johannson som har 
bidragit med stort engagemang, många idéer och alltid varit tillgänglig. Att få vara 
bland de första att få testa Howtomation var väldigt uppskattat.  

Jönköping, 2014 

Joel Björkman och Joseph Matti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figurförteckning 

4 

Innehållsförteckning 

1 Inledning...................................................................................................... 6 

1.1 BAKGRUND ............................................................................................................................................................. 6 
1.2 PROBLEMBESKRIVNING ........................................................................................................................................... 6 
1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................................................................. 7 
1.4 AVGRÄNSNINGAR.................................................................................................................................................... 8 
1.5 DISPOSITION ............................................................................................................................................................ 8 

2 Teoretisk bakgrund .................................................................................... 9 

2.1 KONSTRUKTIONSPROCESSEN ................................................................................................................................... 9 
2.2 VARMKANALSYSTEM .............................................................................................................................................. 9 

2.2.1 Varmgöt ...................................................................................................................................................... 12 
2.2.2 Intagstyp...................................................................................................................................................... 14 

2.3 DESIGN AUTOMATION ........................................................................................................................................... 15 
2.3.1 Visual Basic ................................................................................................................................................ 15 
2.3.2 Howtomation ............................................................................................................................................... 16 

2.4 CAD ..................................................................................................................................................................... 16 
2.4.1 SolidWorks .................................................................................................................................................. 17 
2.4.2 Macro och API ............................................................................................................................................ 17 
2.4.3 Konfigurationer .......................................................................................................................................... 17 

3 Metod och genomförande ....................................................................... 18 

3.1 INSAMLING AV DATA ............................................................................................................................................. 18 
3.2 FRAMTAGNING AV LÖSNINGSFÖRSLAG .................................................................................................................. 18 
3.3 FLÖDESSCHEMA .................................................................................................................................................... 19 

3.3.1 Framtagning av flödesschemat ................................................................................................................... 19 
3.4 PROGRAMMERING FÖR AUTOMATION .................................................................................................................... 19 

4 Resultat ..................................................................................................... 21 

4.1 IDENTIFIERING AV TIDIGARE AUTOMATISERINGS PROBLEM................................................................................... 21 
4.2 UTFORMNING AV LÖSNINGSFÖRSLAG .................................................................................................................... 21 
4.3 FLÖDESSCHEMAT .................................................................................................................................................. 22 
4.4 PROGRAMMERING ................................................................................................................................................. 25 

4.4.1 Funktioner med Excel och SolidWorks ....................................................................................................... 27 
4.5 SKILLNAD MELLAN DEN TIDIGARE AUTOMATIONEN OCH BUSHING GENERATOR .................................................. 28 

5 Diskussion och slutsatser ......................................................................... 31 

5.1 RESULTATDISKUSSION .......................................................................................................................................... 31 
5.1.1 Hur ska automatisering genomföras så att de inte överbelastar CAD-programmet?................................. 31 
5.1.2 Är det möjligt att minska MasterFlow AB:s beroende av sitt CAD-system? ............................................... 32 

5.2 METODDISKUSSION ............................................................................................................................................... 32 
5.2.1 Insamling av data ........................................................................................................................................ 33 
5.2.2 Flödesschema och lösningsförslag ............................................................................................................. 33 
5.2.3 Programmering ........................................................................................................................................... 33 

5.3 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER ............................................................................................................... 34 

6 Referenser ................................................................................................. 35 

7 Sökord ....................................................................................................... 38 

8 Bilagor ....................................................................................................... 39 

8.1 BILAGA 1. FLÖDESSCHEMA AV 20-SERIEN ............................................................................................................ 39 
8.2 BILAGA 2. PROGRAMUPPBYGGNAD I HOWTOMATION ........................................................................................... 41 



Figurförteckning 

5 

 Figurförteckning 

FIGUR 1: VARMGÖT MED LÄNGD, FRONT OCH SPETS[2] 7 
FIGUR 2: PROCENTUELLA ANVÄNDANDET AV VARMKANALSYSTEM I FORMSPRUTNING[5]. 10 
FIGUR 3: FYRA FUNKTIONELLA ZONER FÖR VARMKANALSYSTEM[5] 10 
FIGUR 4: MASTERFLOW AB:S VARMKANALSYSTEM [2]. 11 
FIGUR 5:EXEMPEL PÅ LAYOUT AV VARMGÖT AV VARMKANALSYSTEM[5]. 11 
FIGUR 6: ETT AV MASTERFLOW AB:S VARMKANALSYSTEM MED EN STRUKTUR AV ETT X[2]. 12 
FIGUR 7: MASTERFLOW AB:S VARMKANALSYSTEM MED 6 STYCKEN VARMGÖTEN[2] 12 
FIGUR 8: ETT VARMGÖT UR MASTERFLOW AB:S SORTIMENT. 13 
FIGUR 9: MASTERFLOW AB:S PREMIUM HEATER [2]. 14 
FIGUR 10 : MASTERFLOW AB:S ECONOMY HEATER [2] 14 
FIGUR 11: TG MUNSTYCKE[2] 14 
FIGUR 12: EXEMPEL FRÅN HOWTOMATION. 16 
FIGUR 13: FIGUREN VISAR DE OLIKA VERSIONER SOM BERÄKNAS VID VAL AV ETT VARMGÖT, DET GULA 

ÄR DET SOM BEHÖVS BERÄKNAS FÖR ATT FÅ FRAM DE EFTERSÖKTA KONFIGURATIONERNA. 21 
FIGUR 14: DET EXTERNA PROGRAMMET KOMMUNICERAR MED CAD-PROGRAMMET OCH EXCEL FÖR ATT 

CAD-PROGRAMMET SEDAN HÄMTAR VÄRDEN FRÅN EXCEL. 22 
FIGUR 15: MFR VARMGÖT 2]. 23 
FIGUR 16: GATE DIAMETER VISAS I BILDEN SOM F0[2] 24 
FIGUR 17: FRONT DIAMETER VISAS I BILDEN SOM FC[2]. 24 
FIGUR 18: PLASTSKIVAN SOM ”PLASTIC WASHER” [2] 25 
FIGUR 19: EXEMPEL PÅ HUR KOD FÖR EN FUNKTION KAN SE UT, FUNKTIONEN ”RETRIVE_AB” HÄMTAR 

VÄRDET PÅ TIDIGARE VALD SERIE OCH BUSHINGTYPE OCH MATAR IN FÖRPROGRAMMERADE 

VÄRDEN I EN COMBOBOX. 26 
FIGUR 20: EXEMPEL PÅ HUR KOPPLINGEN FÖR FUNKTIONEN ”RETRIVE_AB” SER UT I HOWTOMATION, DE 

KVADRATISKA BOXARNA ÄR KNOWLEDGEOBJECTS OCH DE OVALA ÄR PARAMETRAR. 26 
FIGUR 21: FÖR ATT ÄNDRINGARNA I EXCELDOKUMENTET ÄNDAR CAD-MODELLEN SÅ BEHÖVS DET ATT 

ALTERNATIVET ”LINK TO FILE” ÄR VALT. 27 
FIGUR 22: DE VARIATIONER SOM FINNS I CAD-FILERNA ÄR MINSKADE TILL ENDAST DEN SOM ÄR AKTUELL 

FÖR VARMGÖTET. TILL VÄNSTER VISAS DEN TIDIGARE CAD-FILEN. 28 
FIGUR 23: FÖRENKLAD FIGUR AV DEN TIDIGARE DESIGN TABLE. FIGUREN VISAR ATT STÖRRE DELEN AV 

ALLA DATA INTE BEHÖVS FÖR DET AKTUELLA VARMGÖTET. 29 
FIGUR 24: FÖRENKLAD FIGUR AV DEN UPPDELADE DESIGN TABLE SOM ANVÄNDS AV BUSHING 

GENERATOR. 29 
FIGUR 25: FIGUREN VISAR BUSHING GENERATORS STRUKTUR. 30 

file://JU-STUDENT5/2011/BJJO1190/Dokument/GroupWise/Automatiserad%20konstruktion%20av%20varmkanalsystem_FINAL%20(1).docx%23_Toc390265246
file://JU-STUDENT5/2011/BJJO1190/Dokument/GroupWise/Automatiserad%20konstruktion%20av%20varmkanalsystem_FINAL%20(1).docx%23_Toc390265255
file://JU-STUDENT5/2011/BJJO1190/Dokument/GroupWise/Automatiserad%20konstruktion%20av%20varmkanalsystem_FINAL%20(1).docx%23_Toc390265255
file://JU-STUDENT5/2011/BJJO1190/Dokument/GroupWise/Automatiserad%20konstruktion%20av%20varmkanalsystem_FINAL%20(1).docx%23_Toc390265257
file://JU-STUDENT5/2011/BJJO1190/Dokument/GroupWise/Automatiserad%20konstruktion%20av%20varmkanalsystem_FINAL%20(1).docx%23_Toc390265258
file://JU-STUDENT5/2011/BJJO1190/Dokument/GroupWise/Automatiserad%20konstruktion%20av%20varmkanalsystem_FINAL%20(1).docx%23_Toc390265263
file://JU-STUDENT5/2011/BJJO1190/Dokument/GroupWise/Automatiserad%20konstruktion%20av%20varmkanalsystem_FINAL%20(1).docx%23_Toc390265263
file://JU-STUDENT5/2011/BJJO1190/Dokument/GroupWise/Automatiserad%20konstruktion%20av%20varmkanalsystem_FINAL%20(1).docx%23_Toc390265264
file://JU-STUDENT5/2011/BJJO1190/Dokument/GroupWise/Automatiserad%20konstruktion%20av%20varmkanalsystem_FINAL%20(1).docx%23_Toc390265264
file://JU-STUDENT5/2011/BJJO1190/Dokument/GroupWise/Automatiserad%20konstruktion%20av%20varmkanalsystem_FINAL%20(1).docx%23_Toc390265265
file://JU-STUDENT5/2011/BJJO1190/Dokument/GroupWise/Automatiserad%20konstruktion%20av%20varmkanalsystem_FINAL%20(1).docx%23_Toc390265265
file://JU-STUDENT5/2011/BJJO1190/Dokument/GroupWise/Automatiserad%20konstruktion%20av%20varmkanalsystem_FINAL%20(1).docx%23_Toc390265266


Inledning 

6 

1 Inledning 

MasterFlow AB har under en tid stött på problem med sin konstruktion av 
varmkanalsystem. En tidigare automatisering har anpassats och blivit mer 
omfattande. Detta har gjort att deras CAD-system blir tungt belastat. I detta 
kapitel beskrivs de problem som MasterFlow AB har i sin konstruktion, samt 
syftet med denna rapport. 

 

1.1 Bakgrund  

Familjeägda företagsgruppen EWEBE grundades 1939 och har sedan dess varit en 
aktiv och utvecklande aktör inom plastindustrin. MasterFlow AB, ägt av EWEBE 
Group, är ett ledande företag av varmkanalsystem som säljs över hela världen av 
distributörer, agenter och dotterbolag[1]. MasterFlow AB grundades 2002 och har 
sedan dess arbetat med produktutveckling, tillverkning, processteknik och 
försäljning av varmkanalsystem.  
 
MasterFlow AB har idag 25 anställda och det finns 9500 m2 produktionsyta för 
produktion av varmkanalsystem och plastdetaljer.  Företagsgruppen omsätter cirka 
60 miljoner kronor och har en årlig tillväxt på cirka 10 %[1]. MasterFlow AB:s 
varmkanalsystem skräddarsys för varje kund och är därför helt beroende av deras 
CAD-system som bygger upp varmkanalsystemen.  
 
Varmkanalsystemen är byggda av en eller flera balkar, med flödeskanaler, och 
varje system ser olika ut med olika krav och parametrar. Parametrar som styr 
varmkanalsystemen är bland annat typ av plastmaterialet som sprutas, skottvikten, 
intag(munstycke) samt ytkraven på detaljen. Varmkanalsystemet byggs upp med 
hjälp av CAD-programmet SolidWorks och i MasterFlow AB baseras hela 
konstruktionen på SolidWorks. Detta belastar programmet och skapar problem 
för konstruktörernas arbete. 
 

1.2 Problembeskrivning 

MasterFlow AB började använda sig av 3D-modellering i februari 2002 och har 
sedan dess ritat i CAD-programmet SolidWorks. Företagets grund i SolidWorks 
baseras på ett gammalt Exceldokument som skapades av en konstruktör samma 
år. Han utvecklade och programmerade variationerna som än idag finns i CAD-
programmet SolidWorks. Detta byggdes vidare med fler variationer och systemet 
expanderade.  
Genom åren har MasterFlow AB upplevt att de normala, standardiserade 
varmkanalsystemen som har uppbyggts, gett en acceptabel funktion i SolidWorks.  
Sedan en uppdatering av SolidWorks från 2008 till 2009, har problem uppstått 
främst vid ritning av komplicerade varmkanalsystem. Detta är något som orsakar 
problem MasterFlow AB. Andra faktorer som spelar roll är varierande längder, 
fronter och spetsar på varmgöten, se figur 1. Dessa kombinationer leder till osäker 
driftsäkerhet och som i sin tur leder till kollaps i systemet i SolidWorks.  
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MasterFlow AB sökte hjälp av SolidWorks, men parterna kunde inte lösa 
problemet. MasterFlow AB stöter på sina problem vid konstruktion av varmgöten 
till sitt varmkanalsystem. Det finns olika varianter av göte med olika 
kombinationer av längd, front och spets, se figur 1. Dessa olika varianter av göte 
finns lagrade i systemet i SolidWorks och bidrar till stora CAD-filer. Detta medför 
att SolidWorks beräknar alla dessa olika göte med de olika varianterna varje gång 
ett varmkanalsystem modifieras. Beräkningen SolidWorks gör skapar problem för 
konstruktörerna och detta leder till att systemet hakar upp sig och slutar att 
fungera under en viss tid. Konsekvenserna som sker är långa väntetider på grund 
av minskad produktivitet. Påföljden av förlorad arbetstid leder till förseningar och 
missnöjda kunder.  
 
  
 

                     Front och spets 
 
 
 
Längd(AB-måttet) 
 
 
 
 

 

Figur 1: Varmgöt med längd, front och spets[2] 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att förenkla konstruktörernas återkommande 
arbetsuppgifter på MasterFlow AB som tog upp stor tid och ofta var problemfyllt. 
Problemet som konstruktörerna stötte på var bland annat att deras CAD-program 
blev tungt belastat. Detta inträffade när beräkningar utfördes när de utvecklade 
sina varmkanalsystem till kunderna. MasterFlow AB utryckte en oro över att de 
var helt beroende av CAD-systemet och önskade att bli mindre beroende för att 
enklare byta system i framtiden. Syftet var att automatisera delar av konstruktörens 
arbetsuppgifter, samt att lösa problemet med att CAD-programmet inte klarade av 
en del av de beräkningar som behövdes. 

 

Frågeställningar: 

Hur ska automatisering genomföras så att de inte överbelastar CAD-programmet? 

Är det möjligt att minska MasterFlow AB:s beroende av sitt CAD-system? 
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1.4 Avgränsningar 

Idag ligger de största problemen i det skede då konstruktören ska välja vilket 
varmgöt som ska tillhöra balken. Det är detta problem som är det viktigaste för 
MasterFlow AB att lösa. Att automatisera hela balken för varmkanalsystemet är 
för omfattande och kräver mer tid än vad som finns tillgodo. I samråd med 
MasterFlow AB har det valts att begränsa arbetet till att effektivisera valet av 
varmgöten i deras CAD system. En lösning har tagits fram så beräkningarna för 
varmgöten går att genomföra utan att överbelasta CAD-systemet. 

 

1.5 Disposition 

Rapportens första kapitel inleds med MasterFlow AB:s bakgrund och historia. Där 
beskrivs även problemet som företaget stöter på samt rapportens syfte, 
frågeställningar och avgränsningar.  

Andra kapitlet i rapporten bemöter den teoretiska bakgrunden som är relevant för 
arbetet. Där har termer och begrepp som används förklarats samt en beskrivning 
av hur ett varmkanalsystem fungerar. 

I det tredje kapitlet redogörs det för den metod som har använts för att undersöka 
och svara på de frågeställningarna som beskrivs i första kapitlet. Även metoden 
för skapandet av flödesschemat och programmet beskrivs. 

I det fjärde kapitlet redovisas arbetets resultat och hur automationen har 
förändrats. 

I sista kapitlet diskuteras arbetet utifrån frågeställningarna samt resultat. Här ges 
det även rekommendationer och förslag på fortsatt arbete.
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2 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel ges en teoretisk bakgrund om de begrepp och termer som används i 
rapporten. Det beskrivs även hur varmkanalsystem fungerar, hur de är uppbyggda 
och vilka fördelar det finns med ett varmkanalsystem. Design Automation och 
CAD förklaras, och de program som har använts för att automatisera 
konstruktionen presenteras och förklaras.  

2.1 Konstruktionsprocessen 

Konstruktionsprocessen i ett företag har som huvuduppgift att omvandla 
önskemål om en viss funktion, utformning och ekonomi till en produkt som 
möjliggör tillverkning och försäljning. För att omvandla dessa önskemål krävs 
yrkeskunskaper, kreativ förmåga och tekniska hjälpmedel[3]. 
Konstruktion kan definieras som [4]: 

 

 genom kreativt arbete omvandla kundens krav på funktion och kvalitet 
samt övriga önskemål 

 en teknisk lösning och ett tillverkningsunderlag 
 

Under säljfasen agerar företaget dels som säljare men även som tekniska konsulter 
till kunden. Kunden har ibland otillräcklig kunskap om vilka kombinationer och 
varmkanalsystem som ska användas för plastdetaljen. MasterFlow AB bygger en 
djup relation med kunden så bägge parterna har samma uppfattning om 
önskemålen och för att förebygga tveksamheter. En överenskommelse sker med 
kunden om hur varmkanalsystemet ska se ut och en enkel specifikation och skiss 
ritas. Detta kallas för en ”manifold specification”. Denna specifikation blir 
underlag för en 3D-ritning av ett system som är skräddarsytt för formverktyget till 
kunden. Med hjälp av denna specifikation ritas en fullständig systemritning i 
CAD-programmet SolidWorks som skickas till kunden för ett godkännande. Efter 
ett godkännande från kunden börjar produktionen av varmkanalsystemet. Själva 
balken tillverkas först och sedan monteras varmgöten in, som finns färdiga i lagret. 
 

2.2 Varmkanalsystem 

Varmkanalsystem blev patenterat 1940 i USA och har använts i formsprutning 
över 30 år. Användandet av varmkanalsystem ökar än idag och det är konstaterat 
att varmkanalsystemets teknologi har införts i flera länder i Europa och i USA [5]. 
Figur 2 jämför det procentuella användandet av varmkanalsystem i formsprutning 
i USA och Europa, mellan år 1994 och 2000. 
Fördelarna med varmkanalsystem är huvudsakligen minskningen av 
råvaruförbrukningen, cykeltid och enklare att automatisera 
formsprutningsprocessen. I många fall kan större produktionsserier framställas 
genom en förkortad produktionsscykel som varmkanalsystemen tillför. Andra 
fördelar som varmkanalsystem har är möjligheten till produktion av komplicerade 
detaljer samt detaljer med större geometrier.  
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Figur 2: Procentuella användandet av varmkanalsystem i formsprutning[5]. 

 

Ett varmkanalsystem består av fyra funktionella delar (figur 3)[5]: 

 ”Extension nozzle”, där smältan från formsprutningsmaskinen flyter igenom 
till varmkanalsystemets kanaler för fördelning av smältan(IV); 

 ”Manifold”(varmbalk), kanalen där smältans flöde fördelas mellan 
varmgötena(III); 

 ”Bushing”(varmgöt), där smältan flödar igenom till ett formverktyg(II); 

 ”Gate”(intagstyp), en del av varmgötet som fästs längst ut(I). 

 

Figur 3: Fyra funktionella zoner för varmkanalsystem[5] 

 

Varmkanalsystemets huvuduppgift är att förse formverktyget med smält plast som 
även kallas för smälta. Detta sker genom fyra olika funktionella zoner i ett 
varmkanalsystem. 
Zon IV (figur 3) är huvudingången för varmkanalsystemet, där smältan flödar från 
formsprutningsmaskinen in i varmkanalsystemet. Zon IV har den huvudsakliga 
funktionen att ansluta formsprutningsmaskinen med varmkanalsystemet samt att 
fördela smältan jämnt i varmkanalsystemet. 
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Smältan förs sedan vidare till zon III (figur 3) där smältan fördelas jämnt i kanalen 
och flödar ut till varmgötena. Zon III:s funktion är att fördela smältan i 
varmkanalsystemet, behålla en konstant och jämn temperatur samt att överföra 
smältans tryck vidare till varmgötet. 
I zon II (figur 3) har varmgötet, som också kallas för Bushing, funktionen att föra 
smälta till intaget i balken och samtidigt upprätthålla en konstant och jämn 
temperatur för smältan. 
I zon I(munstycket) är den primära funktionen att transportera smältan till 
formverktyget. Andra viktiga funktioner är att behålla passagen öppen mellan 
munstycket och formverktyget medan trycket från smältan ska behållas.  
 

  

Figur 4: MasterFlow AB:s varmkanalsystem [2]. 

 
Varmkanalsystemets struktur beror på hur flödeskanalerna är orienterade och som 
i sin tur beror på antalet varmgöt och hur varmgöten är fördelade i 
varmkanalsystemet. Antalet varmgöt i en standardbalk är en multipel av numret 2 
(2, 4, 8, 16, 32), eller en multipel av numret 3 (3, 6, 12, 24, 48). En sådan 
konstruktion försäkrar en symmetrisk fördelning av smältan i formverktyget och 
en balans i fyllnaden av detaljen[5]. 
 
Syftet med en sådan konstruktion av ett varmkanalsystem är att bevara den 
naturliga flödesbalansen, det vill säga lika lång flödesväg från huvudingången av 
smältan till alla varmgöten. Att få en sådan balans av flödet krävs en viss layout av 
varmkanalsystem och varmgöten. Figur 5 visar exempel på ordning som 
varmgöten har på ett varmkanalsystem, som bidrar till ett balanserat flöde av 
smältan. 

 

 

 
 
 
  
Figur 5: Exempel på layout av varmgöt av varmkanalsystem[5].       

 

 ”Extension nozzle” 

”Manifold” 

”Bushing” 

”Gate” 

Figur 5:Exempel på layout av varmgöt av varmkanalsystem[5]. 
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MasterFlow AB:s varmkanalsystem har ett liknande mönster på sina varmgöten 
och exempel på detta illustreras i figur 6,7. 
 

 

Figur 6: Ett av MasterFlow AB:s varmkanalsystem med en struktur av ett X[2]. 

 

 
Figur 7: MasterFlow AB:s varmkanalsystem med 6 stycken varmgöten[2] 

 

2.2.1 Varmgöt 

Varmgöt är den delen som sitter längst ut på varmkanalsystemet och som 
transporterar smältan från varmbalken(se figur 3, ”Manifold”) till formverktyget. 
Kallas även för bushing. 
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Ett varmgöt måste uppfylla en del krav för att få ett fungerade varmkanalsystem 
och exempel på krav kan vara[5]: 
 

 oförändrad smälta temperatur, för att förhindra variationer av flödets 
egenskaper 

 isolation av värmen mellan varmkanalsystemet och formverktyget 

 täppa igen och förhindra läckage mellan varmgötet och varmkanalsystemet 
samt förhindra läckage vid insprutning av smältan i formverktyget 

 
Figur 4 visar ett varmgöt ur MasterFlow AB:s sortiment, där AB-måttet har en 
central roll av valet av antalet heaters som varmgötet ska ha. ”Heaters” är 
värmeelement som sitter på utsidan av varmgötet, illustreras med röd färg i figur 
8. 
MasterFlow AB har två typer av varmgöt. En Premium och en Economy. 
Skillnaden mellan dessa två typer ligger i valet av värmeelement och kvalitén. 
En Premium heater är den exklusiva typen och är tillverkad av massiv mässing 
som är omsluten av rostfritt stål. Mässingen tillåter värmen att transportera jämnt 
genom hela varmgötet, se figur 9. En Economy heater är av billigare variant som 
är ett traditionellt värmeelement lindat runt skaftet med en täckande rostfri hylsa, 
se figur 10. 
 
Företaget konstruerar sina varmgöten i olika serier, för att på ett enkelt sätt kunna 
kategorisera de olika varmgöten. De olika serierna finns beskrivna i avsnitt 4.4 
 

 

Figur 8: Ett varmgöt ur MasterFlow AB:s sortiment. 
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Figur 9: MasterFlow AB:s Premium heater [2]. 

 
 
 

 
Figur 10 : MasterFlow AB:s Economy heater [2] 

2.2.2 Intagstyp 

Front och spets sitter i ändan av varmgötet med anslutning till plastdetaljen. De 
styr funktionen av varmgötet och kontrollerar flödet av smältan[5]. Kallas även för 
”gate”. 
MasterFlow AB har 27 stycken olika intagstyper och valet av intagstyp anpassas 
efter kundens specifikationer. Specifikationer som tas hänsyn till är bland annat 
storleken på plastdetaljen, typ av plastmaterial som används, vad plastdetaljen har 
för funktion samt var intaget är placerat. Figur 11 visar ett exempel på en intagstyp 
som kallas TG. 
 

 

Figur 11: TG munstycke[2] 
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2.3 Design Automation 

 
För att hålla ett företags kostnader så låga som möjligt så krävs en effektiv 
produktutveckling. Detta kan nås genom att automatisera återkommande och 
rutinmässiga arbetsuppgifter. Detta skapar förutsättningar så konstruktörens 
tid används till kreativa arbetsuppgifter som inte går att automatisera [6].  En 
automatiserad produktutveckling ger en lägre kostnad, större möjlighet för 
variation och kortare utvecklingstid samtidigt som kvalitén kan förbättras.  För 
att genomföra automatisering är datorn ett viktigt verktyg, detta för att det är 
enkelt att skapa databaser, program för beräkningar och användandet av olika 
CAD-program. Design Automation kan delas in i tre olika kategorier. 

 

 Designsammanställning, vilket innebär att bland annat automatisera 
beräkningar, ändra parametrar i en CAD-modell, skapa konfigurationer och 
databaser som innehåller tidigare lösningar som kan återanvändas.  
 

 Designanalys, till exempel automatiserade FEM-beräkningar för att 
analysera och utvärdera designen.  
 

 Planering för tillverkning, innebär till exempel automatisera konstruktion 
av fixturer och jiggar, styrningar av CNC-maskiner och 
tillverkningsordning. Allt beroende på produktens utformning. [7]  
 

En stor del i Design Automation är att återanvända tidigare lösningar genom små 
ändringar. För att detta ska fungera krävs en databas där de olika lösningarna finns 
tillgängliga och kan sökas efter. Detta finns idag på MasterFlow AB och används i 
det dagliga arbetet tillsammans med konfigurationer och kalkyler för att använda 
samma modell till både produktionsunderlag och borrmått för verktygsmakaren.  

2.3.1 Visual Basic  

Visual Basic är ett programmeringsverktyg utvecklat av Microsoft under 1990-
talet, som används för att utveckla programvara för operativsystemet Windows[8]. 
Visual Basic är utvecklat så det är lätt att använda för en nybörjare[9]. Program för 
Windows skulle bli lättare att skapa för de som inte hade programmerat tidigare. 
Visual Basic använder sig i likhet med flera andra programmeringsspråk som C++ 
och C# av .NET plattformen, som är en del i operativsystemet Windows. 
Programspråket .NET innehåller förprogrammerade lösningar som 
databashantering, kryptering och webbtjänster så att det blir smidigare och enklare 
för användaren [10]. 
  
Ett av de programmeringsverktyg som finns för Visual Basic heter Visual Studio 
som är utvecklat av Microsoft, och finns i flera olika versioner. Visual Studio har 
stöd för flera olika programmeringsspråk så som C#, C++ och F#[11]. 
Visual Basic kan användas för att styra externa program såsom olika CAD-
program, Excel, Word och MathCad[12] [13]. 
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Att styra externa program kallas för Application Programming Interface (API). 
Visual Basic for Applications (VBA) är ett programmeringsspråk för Office-
paketet där användaren kan skapa API program för att exempelvis automatisera 
upprepande arbetsuppgifter [14]. Även CAD-programmet SolidWorks använder 
sig utav VBA i sin API programmering men är kompatibelt med andra språk som 
Visual Basic och C++. 

2.3.2 Howtomation 

Howtomation är ett program under utveckling av Joel Johansson, 
universitetslektor inom Produktutveckling, i syfte att skapa ett program för att 
automatisera konstruktionsprocesser. Programmet bygger på att grafiskt rita upp 
aktiviteter (se figur 12), eller så kallade ”knowledgeobjects” som skickar utdata 
som kallas för ”parameter”. Dessa parametrar kan sedan användas som indata i 
nästa knowledgeobject. Programmet ger stora möjligheter att använda ett 
flödesschema som underlag och med minimal programmering skapa ett program 
och kan ändra till exempel kalkylblad och CAD-modeller. Howtomation bygger på 
att så fort det finns tillräckligt med information att genomföra en aktivitet utförs 
operationen [15]. Detta visualiseras med att färgen ändras från röd till gul för 
knowledgeobjectet. En grön parameter eller knowledgeobject visar att operationen 
är genomförd och att parametern har ett värde. 

 

Figur 12: Exempel från Howtomation. 

 

2.4 CAD 

Computer-Aided Design (CAD) är ett samlingsnamn på program som används till 
konstruktionsarbetet. Redan på 60-talet uppmärksammades datorers användning 
till tekniska beräkningar i konstruktionsprocessen. Under 70-talet kom fler 
användningsområden med bland annat FEM-program som kunde beräkna t.ex. 
hållfasthet[4]. De tidiga programmen arbetade i 2D där programmet arbetade i 
projektioner och snitt. Under 90-talet kom även 3D-program som idag är det som 
främst används. Idag används CAD-program för att bland annat rita upp solida 
modeller, utföra FEM-beräkningar, skapa ritningar och för att med ett CAM-
program (Computer Aided Manufacturing) bearbetas för tillverkning. Fördelarna 
med ett CAD-program är bland annat att det är tidsbesparande. Ändringar är lätta 
att göra och det går att beskriva ytors form matematiskt, vilket ger en möjlighet att 
hantera mer komplicerade ytor. [16] 
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2.4.1 SolidWorks 

SolidWorks är ett 3D CAD-program utvecklat under tidigt 90-tal och var ett av de 
första 3D-CAD programmen som kunde användas i operativsystemet 
Windows[17]. Idag är SolidWorks en del av Dassault Systèmes som även har andra 
CAD-program som CATIA och SIMULIA [18] SolidWorks används av ca två 
miljoner konstruktörer fördelat på ca 180 000 företag i världen. I SolidWorks går 
det bland annat att skapa solidmodeller (Part), montera ihop olika modeller 
(Assembly), genomföra beräkningar, utföra simuleringar och skapa ritningar. 

2.4.2 Macro och API 

I CAD-programmet SolidWorks finns Macro som är en enkel API funktion. Med 
denna funktion är det möjligt att spela in samt spela upp en arbetsprocedur. 
Funktionen är användbar för att kunna automatisera vanliga arbetsuppgifter i 
CAD-programmet, genom att skapa ett program i SolidWorks som genomför 
dessa uppgifter[14]. Inspelningsfunktionen är även användbar då det går att få 
fram koden som spelats in, denna kod går då att anpassa och använda i till 
exempel Visual Basic, C++ och C# för att skapa egna program[19]. Det går även 
att använda sig utav SolidWorks API guide[21]. I API guiden finns ett flertal olika 
funktioner förklarade med exempel på olika programmeringsspråk.  

2.4.3 Konfigurationer 

I CAD-programmet SolidWorks finns det möjlighet att skapa flera olika versioner 
av en Part eller Assembly, detta kallas för konfigurationer[16]. Fördelen med 
konfigurationer är att modellen kan ha olika dimensioner och featurer[20]. För att 
styra de olika konfigurationerna finns en Design Table. Design Table är ett Excel 
dokument som går att anpassa efter hur de olika konfigurationernas dimensioner 
eller featurer ska styras [21].  
På MasterFlow AB används konfigurationer för att få olika versioner för borrmått, 
kallt tillstånd och varmt tillstånd. Detta styrs av en Design Table där det finns 
ekvationer inlagda för t.ex. värmeexpansion som sedan används i de olika 
konfigurationerna. 
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3 Metod och genomförande 

För att få fram en lösning på MasterFlow AB:s problem i konstruktionsarbete har 
det samlats in data främst via observationer och intervjuer som analyserats och 
utarbetats till ett lösningsförslag. Lösningsförslaget har sedan vidareutvecklats 
tillsammans med MasterFlow AB. 

 

3.1 Insamling av data 

För att få förståelse för hur konstruktörsarbetet går tillväga idag på MasterFlow 
AB har ett antal besök gjorts där observationer och intervjuer har skett med 
konstruktörer och företagsledning. Det har även studerats företagsdokument, 
litteratur, hemsidor, och artiklar. Fokus har legat på hur arbetet ser ut med att 
skapa ritningsunderlag och CAD-modeller av kundanpassade varmkanalsystem, 
och de olika variationer som finns i företagets sortiment.  

För att få en bakgrund om hur arbetsprocessen ser ut idag valde författarna att 
observera och intervjua hur en av MasterFlow AB:s konstruktörer, Henrik 
Blomqvist, arbetade. Fokus låg främst på hur de tog fram ritningsunderlag och 
CAD-modeller och de olika variationer som finns av dessa, för kund och 
produktion. 

Intervjuer har utförts med företagsledning och konstruktörer för att få en djupare 
förståelse för hur deras arbetsmodell tagits fram, hur de arbetar och vilka problem 
den tidigare arbetsmodellen innebar. Intervjuer har skett vid flera tillfällen och har 
blivit djupare och mer detaljerade efterhand.  

Insamling av CAD-filer för en komplett balk med tillhörande varmgöt av 20-
serien gjordes och skickades till författarna efter första besöket. Insamlingen av 
CAD-filer i SolidWorks för 20-serien innehöll alla modeller som ingår i 
sammanställningen av balken. Dessutom insamlades cirka 20 stycken olika 
intagstyper, som ingick i sammanställningen av varmgöten. Detta gjordes för att 
bekanta sig med MasterFlow AB:s varmgöt och studera deras CAD-modell. 
Analyseringen av balken och varmgöten i 3D-ritningen gav en tydligare bild över 
problemen som MasterFlow AB har stött på.  

 

3.2 Framtagning av lösningsförslag 

Ett lösningsförslags togs fram baserat på de data som tidigare insamlats. Dessa 
analyserades och användes som grund vid en brainstorming. Vid besöken på 
MasterFlow AB ställdes det krav på lösningen för att komma ifrån dagens 
problem. Dessa krav bearbetades fram tillsammans med ledningen på MasterFlow 
AB och gav författarna en bra bild över hur automatiseringen skulle utformas (se 
avsnitt 4.2) 
 
Insamlingen av data som skedde på MasterFlow AB låg till grund för 
flödesschemat som skapades. Genom flödesschemat skapades ett underlag för 
programmeringen för automatiseringen av lösningsförslaget. 
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3.3 Flödesschema 

Flödesschemat som skapades är baserat på ett varmgöt av 20-serien(se bilaga 1). 

3.3.1 Framtagning av flödesschemat 

Flödesschemat som skapades var ett krav för att lösningsförslaget skulle kunna 
vidareutvecklas. Detta skapades tillsammans med ledningen i företaget, tekniska 
chefen på MasterFlow AB, Mathias Bäck, orderchefen Henrik Elofsson och 
konstruktören Henrik Blomqvist. Flödesschemat baseras på företagets arbetssätt, 
det vill säga hur de går tillväga när de utvecklar varmkanalsystemet. Informationen 
var tidigare inte dokumenterad utan MasterFlow AB arbetade efter erfarenhet. 
Dokumenten som finns sammanställda i företaget innehöll mått för alla olika 
serier, varmgöt och intagstyper. Dessa data finns samlade i en 
konstruktionshandbok, kallad ”Bushing Guide”[2]. Med hjälp av ledningens 
kunskap samt de olika måtten utformades ett fullständigt flödesschema. 

Detta ställdes samman till ett A1 papper och visade de olika aktiviteter som 
kommer i ordningsföljd vid konstruktion av varmkanalsystemet (se avsnitt 4.3).  

Det lades tyngd på att studera och förstå flödesschemat för att få en tydlig 
bakgrund till framtagningen av lösningsförslaget. Flödesschemat delades upp i 
mindre delar och ritades upp i kalkylprogrammet Excel, för att få ett mer 
visualiserat och överskådligt flödesschema. Flödesschemat låg i centrum för 
lösningsförslaget och var grunden för programmeringen bakom automatiseringen.  

Flödesschemat för 20-serien som ritades upp i kalkylprogrammet Excel, visades 
upp för MasterFlow AB och en genomgång av schemat utfördes för att justera 
eventuella fel. Vidare bestämdes att flödesscheman av de resterande serierna 
krävdes för att få med alla serierna i lösningen. På liknande sätt skapades även de 
resterande serierna, 30-, 40- och 50-serierna, där 20-serien fungerade som mall 
med de specifika måtten för de andra serierna. 

3.4 Programmering för automation 

När lösningen var framtagen påbörjades programmering i Visual Basic där 
flödesschemat låg till grund för hur programmet skulle utformas. Visual Basic 
valdes för att det är ett programmeringsspråk som har använts tidigare samt att 
det finns stöd för Visual Basic i SolidWorks API guide. I SolidWorks API 
guide det finns ett stort utbud av exempel skrivet i Visual Basic(se avsnitt 
2.4.2). 

För att få fram hur programmet skulle byggas krävdes det en grundlig analys av 
flödesschemat, och att hitta de aktiviteter som skulle vara med i programmet 
och vad som krävdes för att dessa skulle fungera. När detta var gjort 
påbörjades programmering i Visual Studio. 

Programmeringen var dels för vilka värden som skulle finnas inmatade som 
förval, samt funktionerna som krävs för att ändra i Exceldokumenten och 
funktioner för SolidWorks.  
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De fönster som används i programmet är tänkta att i största möjlighet ha de 
förvalda värdena som kom från skapandet av flödesschemat. Men för att kunna 
skapa variationer har det valts att använda en så kallad ”combobox”, där det 
finns förvalda värden men även går att skriva in ett värde manuellt.  

För att ändra i Exceldokumenten användes den inbyggda funktionen i 
Howtomation. Funktionerna för SolidWorks togs från deras API guide och 
anpassades tillsammans med universitetslektor Joel Johansson. 
Sammankopplingen av programmeringen skedde i programmet Howtomation, 
som bedömdes lämpligt då det tydligt går att göra kopplingar liknande 
flödesschemat.  

För att göra det möjligt för MasterFlow AB att i framtiden göra ändringar i 
vilka värden som ska finnas som förval och hur funktionerna ska fungera, har 
det lagts till kommentarer i koden. Detta har även varit bra för att få en 
struktur och enkelt gå tillbaka om det har behövts ändras något under tiden. 
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras de resultat i undersökningarna samt förslag på hur de 
problem som identifieras löses, och hur den lösning som tagits fram är utformad.  

 

4.1 Identifiering av tidigare automatiserings problem 

Det problem som identifierades med den tidigare automationen på MasterFlow 
AB var att det genomfördes för många beräkningar samtidigt. Kalkylbladen som 
användes var kopplat till SolidWorks Design Table. Dessa var uppdelade i de olika 
serierna och i de två olika Bushingtypes(MFC och MFR) som MasterFlow AB har. 
Detta gav att alla Gatetype(intagstyper), 24 stycken för MFC, finns i samma 
kalkylblad och i fyra olika versioner. Dessa returnerar fyra olika variationer i 
SolidWorks. Totalt beräknas 96 stycken olika versioner för att få fram de fyra olika 
konfigurationer som behövs, se figur 13. Att genomföra dessa beräkningar 
belastar datorn och gör CAD-systemet överbelastat. Detta har uppmärksammats 
av konstruktörer som får problem med att det tar lång tid och i vissa fall slutar 
CAD-programmet SolidWorks att svara. Detta leder till att data förloras och 
arbete måste göras om.  

 

 
Figur 13: Figuren visar de olika versioner som beräknas vid val av ett varmgöt, det gula är det 
som behövs beräknas för att få fram de eftersökta konfigurationerna. 

 

4.2 Utformning av lösningsförslag 

Eftersom dagens lösning genomför flertal beräkningar som inte behövs, krävdes 
en lösning som endast genomför de beräkningar som är nödvändiga. För att lyckas 
med detta krävdes att det är möjligt att välja vilken typ av varmgöt som ska 
användas i den aktuella balken. MasterFlow AB:s krav var att komma ifrån 
problemet med att CAD-systemet blir överbelastat, att kunna välja flera 
varmgöten och att kunna välja olika varmgöten till samma balk. MasterFlow AB:s 
önskemål på lösningen var ett större oberoende av CAD-systemet, därför valdes 
att skapa ett externt program. I detta program ska det finnas möjlighet att välja 
vilken typ av varmgöt samt de olika måtten som är aktuella för varmgötet.  
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Ett externt program tillåter att koppla samman CAD-system, beräknings- och 
kalkylprogram i större utsträckning än vad de enskilda programmen klarar. Figur 
14 visar att kommunikationen sker mellan CAD-systemet och kalkylprogrammet 
Excel, och därefter hämtar CAD-programmet SolidWorks, värden från Excel. 
Lösningsförslagen som togs fram bygger på att i ett externt program väljs 
parametrar som är specifika för det aktuella varmgötet. Exempelvis serie, 
bushingtype, gatetype och olika diametrar, för att sedan montera in dessa i balken. 

 

Det togs fram två alternativa lösningsförslag som byggde på att skapa ett externt 
program. Det ena alternativet byggde på kalkylprogrammet Excel, som används på 
MasterFlow AB. Det skulle därmed vara möjligt att återanvända delar av 
kalkylbladen som används i deras Design Table. Fördelen är att det är ett program 
som konstruktörerna är vana att arbeta i.  

Det andra alternativet var att använda programmet MathCad som är mer 
översiktligt där ekvationer för beräkningar kan skrivas på ett naturligare sätt. 
Programmet används inte idag på MasterFlow AB vilket skulle leda till ett 
investeringsbehov. I samråd med MasterFlow AB valdes det att använda Excel 
som beräkningsprogram, då det är ett befintligt program och den övriga 
användningen inte vägde upp investeringskostnaden. 

 

4.3 Flödesschemat 

Ett flödesschema skapades för att få förståelse för processen av konstruktionen av 
varmgöt. Flödesschemat utgör i ordningsföljd, de steg som behövs för att få ett 
komplett varmgöt.  
Det ingår mellan 7-8 steg, där de sista stegen är aktuella i vissa speciella fall. 
Här nedan beskrivs de olika stegen i ordningsföljd. 
 

Externt program 

MS Excel CAD 

Figur 14: Det externa programmet kommunicerar med CAD-programmet och Excel för att 
CAD-programmet sedan hämtar värden från Excel. 
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1. I första steget väljs temperaturen som varmkanalsystemet ska verka i. Detta 
görs för att varmgötet ska tåla denna temperatur. I samma steg väljs även 
vilken serie varmgötet ska ha, 20/30/40/50-serien. Serien väljs med hänsyn 
till olika faktorer, som till exempel detaljens storlek, seriestorlek etc. 
De olika serierna skiljer varandra i diametermått (figur 8). Det tillåts mer 
flödeskapacitet att flöda igenom vid större serier. 
 

2. Här väljs vilken Bushingtype som ska användas, alltså vilken typ av 
varmgöt, MFC eller MFR. Skillnaden mellan dessa varmgöt är att MFR 
ansluts till varmbalken genom en krage, så kallad en ”collar” (figur 15).  

 

 
Figur 15: MFR varmgöt 2]. 
 
3. Väljs det ett MFC varmgöt i andra steget, så bestäms vilket AB mått 

varmgötet ska ha, se figur 8. MasterFlow AB har standard mått på sina AB 
längder. Dessa mått beror på val av serie. Om ett MFR varmgöt väljs 
istället så bestäms ett A mått för varmgöten.  

 
4. Beroende på vilket mått som väljs blir längden på varmgötet olika. Därför 

kan det behövas flera värmeelement i ett och samma varmgöt. Detta väljs i 
det fjärde steget och kan väljas mellan ett, två eller tre värmeelement. 
Standarden är att ha ett värmeelement i varmgötet upp till en viss längd. 
Därefter är det två stycken värmeelement. Detta görs när längden är så 
pass stor att det krävs flera värmeelement för att behålla en jämn 
temperatur genom hela varmgötet.  
 

Utöver detta väljs det även vilken typ av värmeelement som ska ingå i 
varmgötet, Premium eller Economy.  
 

5. I femte steget väljs det vilket intagstyp som ska användas i varmgötet, 
(figur 11). I flödesschemat har det nämnts 27 stycken olika intagstyper som 
MasterFlow AB använder sig av. Exempel på intagstyp som används av 
företaget är TGT, OGT, TG, TGX, SGTG, etcetera. Valet av intagstyp är 
bland annat beroende av skottvikten, det vill säga hur mycket plast som ska 
insprutas samt kravet på intaget på plastdetaljen.  
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6. I sjätte steget väljs vilken diameter gaten ska ha, det vill säga diametern på 
intagshålet (figur 16). Beroende på val i femte steget, vilket typ av intagstyp, 
väljs gate diametern efter detta. Varje typ av intagstyp(TG, OGT etc.) och 
serie(20,30,40,50-serien) har egna diametrar. För de maximala gate-
diametrarna för de vanligaste serierna finns tabeller på MasterFlow AB.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7. Sjunde steget är den sista nödvändiga steget för att få ett komplett 
varmgöt. Här väljs frontdiameter till munstycken (figur 17).  
Gate diameterns mått kan väljas mellan 8,0 mm, 9,0 mm och 10,0 mm, där 
9,0 mm är standard måttet. Här kan det även väljas att använda sig av 
”coldrunner”, det vill säga isolera varmgötet från formverktyget med en 
plastskiva. Om coldrunner ska användas till den aktuella balken så görs det 
i steg 8. 
 
Parallellt med det sjunde steget väljs munstycken av typer TGX, OGX, 
SGTGX, SGOGX, SGSX, där samtliga munstycken benämns med ett ”X” 
i slutet. Här väljs en front x-diameter istället för en vanlig front diameter. 
Figur 18 visar ett SGTGX/SGOGX munstycke där front x-diametern 
visas som ”FXS”. Dessa typer av munstycke ger en kall förlängning av 
munstycket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 16: Gate diameter visas i 

bilden som F0[2] 

Figur 17: Front diameter visas i 

bilden som FC[2]. 
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8. Vid åttonde steget väljs en ”coldrunner”, se figur 18. Här ritas en 

plastskiva, så kallad ”Plastic washer” med en diameter på minst 0,5 mm 
upp. Med en ”coldrunner” finns det möjligheten att använda ett 
kallakanalsystem den sista biten, som är en ouppvärmd kanal.

 
Figur 18: Plastskivan som ”Plastic washer” [2] 

 

4.4 Programmering 

Vid ett handledarmöte presenterade universitetslektor Joel Johansson programmet 
Howtomation, vilket han utvecklar i sin pågående forskning inom automatiserad 
konstruktion. Programmet bedömdes som lämpligt då det gav möjligheten att till 
stora delar återanvända det tidigare skapade flödesschemat. Den programmering 
som krävdes var hur de olika fönstren skulle vara utformade, samt vilken data som 
skulle finnas förprogrammerad som alternativ. Exempel på detta är bushingtype, 
gatetype och de olika dimensioner som tillhör de olika alternativen. MasterFlow 
AB har valt att döpa programmet till ”Bushing Generator”. 

De olika fönster som skulle användas programmerades i Visual Studio i 
programspråket Visual Basic. I en så kallad modul skapades funktioner, se figur 19 
som visar ett exempel på hur en funktion är programmerad. Howtomation hämtar 
sedan de olika funktionerna och kopplar samman dessa i knowledgeobjects (figur 
20) och ger en parameter med värdet som valts.  
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Figur 19: Exempel på hur kod för en funktion kan se ut, funktionen ”Retrive_AB” hämtar 
värdet på tidigare vald serie och bushingtype och matar in förprogrammerade värden i en 
ComboBox. 

 

 

Figur 20: Exempel på hur kopplingen för funktionen ”Retrive_AB” ser ut i Howtomation, de 
kvadratiska boxarna är knowledgeobjects och de ovala är parametrar. 

I Howtomation skapades strukturen för hur programmet är uppbyggt (bilaga 2). 
Det valdes att utgå efter flödesschemat och bygga Bushing Generator så att de 
värden som skulle matas in kom i den ordning de har i flödesschemat. Dessa 
värden är de som kommer att styra hur modellen ska se ut, med vilken Serie, 
Bushing Type och Gate Type och mått för dessa.  
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4.4.1 Funktioner med Excel och SolidWorks 

För att minska omfattningen på Exceldokumenten valdes att skapa och dela upp 
de existerande dokumenten. MasterFlow AB hade tidigare ett dokument för varje 
serie och bushingtype. Detta dokument delades upp i flera olika baserat på 
gatetype. På samma sätt som Exceldokumentens omfattning minskades, 
minskades även CAD-modellen. Där CAD-dokumenten endast innehåller den 
gatetype som är aktuell för den aktuella balken.  

För att Bushing Genarator ska välja rätt dokument så gjordes det att namnet på 
dokumentet utformades på samma sätt. Det programmerades så det förvalda 
värdet på sökvägen till dokumentet berodde på tidigare vald serie, bushingtype 
och gatetype. Ett varmgöt i 20 Serien med Bushingtype MFC och Gatetype TG 
har namnet MFC20-TG. För att rätt fil ska väljas, krävs det att Windows visar 
filtyp i namnet. Så i vårt exempel blir filnamnet MFC20-TG.xlsx. 

För att det inte ska bli några problem med att flera personer ändrar i samma filer 
samtidigt behövdes de filer som används till det valda götet kopieras och sparas i 
en arbetsmapp. Detta gjordes med kommandot ”Pack and Go” i SolidWorks. 
Fördelen är att även sökvägen till Exceldokumentet, som används som Design 
Table, ändras till det dokument som finns i arbetsmappen[23]. 

När filerna är kopierade till arbetsmappen, skickas de värden som är tidigare valda 
in i Exceldokumentet. I Exceldokumentet finns de ekvationer som styr måtten 
som finns i CAD-modellen, Dokumentet är även den Design Table som CAD-
modellen använder för de olika konfigurationerna. Därför krävs det att de värden 
Excelfilen har är de som används, inte att de värden som finns i CAD-modellen.  
För att detta ska uppfyllas krävs det att i SolidWorks Design Table 
PropertyManager har alternativen ”From file” och ”Link to file” valda. ”Link to 
file” som styr om Excelfilen ändrar modellen eller vice versa [24].  Det krävs även 
att det väljs att det aktuella Exceldokumentet är Design Table, se figur 21. ”Link 
to file” som styr om Excelfilen ändrar modellen eller vice versa [24].  

 

 

Figur 21: För att ändringarna i Exceldokumentet ändar CAD-modellen så behövs det att 
alternativet ”Link to File” är valt. 

 



Resultat 

28 

När alla värden är inmatade i Exceldokumentet ska det in i assemblyn för balken, 
detta görs genom att det skapas en sketch i assemblyn för balken med namnet 
”Bushing_Points”. Sketchen ska innehålla punkter med positionen för var 
varmgöten ska finnas. Bushing Generator söker sedan igenom sketchen och 
monterar in varmgöt i punkterna. För att få in en annan typ utav varmgöt i andra 
punkter krävs det att programmet körs ytterligare en gång och att punkterna 
”Bushing_Points” sketchen ändras. 

 

4.5 Skillnad mellan den tidigare automationen och 

Bushing Generator 

Den tidigare automationen var till stora delar ostrukturerad där flera olika 
variationer av varmgöt beräknades samtidigt. Den stora skillnaden är att antalet 
variationer som beräknas har minskats ner till endast den variation av varmgöt 
som är aktuell(se figur 22). Tidigare skrevs även alla värden in i Design Table in 
manuellt (se figur 23, 4) där konstruktören fick leta i MasterFlow AB:s 
konstruktionshandbok. Bushing Generator ger rekommenderade värden och där 
det är möjligt har den förval av standardvärden. Dessa värden skickas till Design 
Table när den har kopierats med CAD-filerna för det aktuella götet. Kopieringen 
sker likt tidigare med SolidWorks funktion ”Pack & Go” men med skillnaden att 
konstruktören inte behöver hitta rätt göt. Götet som kopieras bestäms istället av 
val av Bushing Type, Gate Type och Serie (se figur 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 22: De variationer som finns i CAD-filerna är minskade till endast den som är aktuell 
för varmgötet. Till vänster visas den tidigare CAD-filen. 
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Oaktuell utdata 
som beräknas 

Aktuell utdata 
som behövs 
beräknas 

Ekvationer, 
indata till 
ekvationer skrivs 
manuellt 

Utdata från 
ekvationerna 
som skickas till 
CAD-systemet 

Aktuell utdata 
som behövs 
beräknas 

Ekvationer, 
indata till 
ekvationer fås 
automatiskt från 
Bushing 
Generator 

Utdata från 
ekvationerna 
som skickas till 
CAD-systemet 

Figur 23: Förenklad figur av den tidigare Design Table. Figuren visar att större delen av alla data inte 
behövs för det aktuella varmgötet. 

 

Figur 24: Förenklad Figur av den uppdelade Design Table som används av Bushing Generator. 
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Gate Type Dimensioner 

Väljer varmgöt 

Serie Bushing Type 

Pack & Go 

CAD Excel 

Assembly 

Val av 

Figur 25: Figuren visar Bushing Generators struktur. 
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5 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel diskuteras de resultat som presenterades i det tidigare kapitlet. 
Dessa diskuteras med hänsyn till de frågeställningar som beskrevs i kapitel ett. Det 
ges även förslag på hur arbetet med att automatisera konstruktionen på 
MasterFlow AB kan fortsättas. 

 

5.1 Resultatdiskussion  

Syftet med Examensarbetet var att förenkla konstruktörernas återkommande 
arbetsuppgifter på MasterFlow AB som tog upp stor tid och ofta var problemfyllt. 
Problemen som konstruktörerna stötte på var bland annat att deras CAD-program 
blev tungt belastat. Detta hände när de utförde de beräkningar som behövdes när 
de utvecklade sina varmkanalsystem till kunder. MasterFlow AB utryckte även en 
oro över att de var helt beroende av deras CAD-system och önskade att bli 
mindre beroende för att enklare byta system i framtiden. Målet var att 
automatisera delar av konstruktörens arbetsuppgifter, samt att lösa problemet med 
att CAD-programmet inte klarade av en del av de beräkningar som behövdes. 

5.1.1  Hur ska automatisering genomföras så att de inte överbelastar 
CAD-programmet? 

För att minska belastningen behövdes mängden information som behandlades 
minskas. Det observerades att omfattningen på CAD-filerna var stora med ett 
flertal olika typer av varmgöt. Dessa variationer användes inte men det beräknades 
fortfarande. För att minska omfattningen på CAD-filerna så skapades specifika 
filer för varje typ av varmgöt. Detta testades på plats hos MasterFlow AB och 
visade att beräkningar gick snabbare att genomföra, på grund av att antalet 
beräkningar minskades.   

För att automatisera konstruktionen valdes det att skapa ett program. Där val 
gjordes för vilken typ av varmgöt och mått som ska användas för den aktuella 
balken. Detta program har fördelen att det är lättöverskådligt där de mått som är 
aktuella finns som förval. Tillsammans med MasterFlow AB valdes det att 
använda Excel som kalkylprogram istället för MathCad. Detta gjordes för att 
kunna använda de Excel-filer som fanns sammankopplade till CAD-modellen. 
Fördelen med MathCad hade varit att det är mer lättöverskådligt, de 
Exceldokument som användes tidigare upplevdes som väldigt röriga. Detta 
minskade något då omfattningen på Exceldokumenten minskade. Fördelen med 
Excel är även att de går att använda som Design Table i SolidWorks, vilket 
möjliggör att göra ändringar i modellen även när programmet har genererat ett 
varmgöt.  
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För att alla värden skulle kunna ändras genom Exceldokumentet, behövs det nya 
ekvationer i SolidWorks. Dels för antal värmeelement där borrmåttet ändras för 
Serie 20 samt för Front Diametern. Dessa ekvationer sätts in så att de styrs av 
Exceldokumentet och av de värden som är valda. Det som görs idag är att 
borrmåttet ritas för varje gång som flera värmeelement behövs för 20-serien, och 
där de går in i sketchen och ändrat måttet manuellt för front diametern. Detta är 
påbörjat men avbröts då MasterFlow AB bedömde att de inte hinner att med det 
arbete som krävs från deras sida då det krävs att de skapar ekvationer i 
SolidWorks för frontdiameter och expanderat borrmått för 20-serien. 

För att ändra programmet för att lägga till funktioner eller anpassa det efter 
ändringar i MasterFlow AB:s sortiment, krävs det att MasterFlow AB införskaffar 
både programmet Howtomation och Visual Studio. Detta på grund av att 
programmets funktioner är kodade i Visual Studio och kopplingen är gjord i 
Howtomation. Detta krävs även för att fortsätta det arbete som gjorts med att 
automatisera val av Coldrunner.  

5.1.2 Är det möjligt att minska MasterFlow AB:s beroende av sitt CAD-
system? 

På grund av att det program som skapades innehåller funktioner som är specifika 
för CAD-programmet SolidWorks, har inte Bushing Generator i sig minskat 
beroendet av SolidWorks. Programmet är dock kompatibel med framtida 
versioner av SolidWorks och underlättar en framtida uppgradering på MasterFlow. 

Att CAD-filerna blev mindre omfattande kan underlätta ett byte till ett annat 
CAD-system. Idag har de flesta av de större CAD-systemen funktioner för att 
använda sig av variationer av CAD-modellen.  

Det program som är utformat idag skulle kunna anpassas så de funktioner som är 
specifika för SolidWorks ändras så de passar det nya CAD-systemet. Hur Bushing 
Generator ska anpassas är inte utrett och skulle behöva mer undersökning då ett 
byte är aktuellt. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Besöken på MasterFlow AB som gjordes har varit lärorika och mycket 
information samlades in på kort tid. Redan under första besöket informerades det 
om hur MasterFlow AB jobbade idag och hur deras konstruktion av 
varmkanalsystem gick till. Det positiva med den koncisa informationen var att det 
gavs en bra överblick över MasterFlow AB:s arbetssätt. Det som var mindre 
positivt var att för mycket detaljerad information insamlades om hela balken och 
varmgöten under kort tid. På grund av lång restid valdes längre men färre besök 
vilket bidrog till att det blev mycket information på kort tid.  
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5.2.1 Insamling av data 

Vid insamlingen av en balk med varmgöten och de olika munstyckena tyckte 
författarna att det var rörigt att se en struktur i MasterFlow AB:s Exceldokument 
som användes som Design Table. Det var svårt för att förstå hur 
Exceldokumentet var uppbyggt då det fanns ekvationer i deras Design Table som 
inte ledde någonstans. I efterhand blev Design Table förklarad bättre vilket 
behövdes för fortsatt arbete. 

Det som kunde ha gjorts bättre var att i ett tidigare skede reda ut Design Table. 
Detta skulle ge oss en bättre uppfattning om problemet tidigt under arbetets gång. 

5.2.2 Flödesschema och lösningsförslag 

Flödesschemat gjordes för att få en struktur och en bra bild över varmgötets 
konstruktion. Eftersom det flödesschema som skapades innehöll endast 
information om 20-serien, var författarna lite låsta i just den serien. Dessutom 
fokuserades det på MFC typen men inte MFR, där bara AB/A måttet skiljer sig åt. 
Styrkan i detta flödesschema var att författarna fick en steg-för-steg beskrivning av 
varmgötens uppbyggnad. Det som var mindre bra var att det saknades tillräcklig 
information om liknande flöde på resterande serierna. Vid vidare undersökningar 
visade det sig att de andra serierna liknade 20-serien väldigt mycket. Detta 
underlättade arbetet med lösningen. 

Innan det gjordes ett flödesschema koncentrerades det på hur lösningen inte 
skulle överbelasta CAD-systemet. Detta gjordes direkt när det insågs att det fanns 
onödiga beräkningar i CAD-systemet som egentligen inte behövdes göra. Efter att 
flödesschemat gjordes lades fokus på vad som skulle automatiseras. Allt som stod 
i flödesschemat var konkret och den underlättade automatiseringen och 
programmeringen. Utifrån den första frågeställningen tyckte författarna att de har 
åstadkommit automatiseringen riktigt bra för att inte överbelasta CAD-systemet. 
Varje steg i flödesschemat har kunnat automatiseras och dessutom infoga 
varmgöten i balken i CAD-systemet.  

Andra frågeställningen, som innebar minskad beroende av CAD-systemet, blev 
inte riktigt som författarna hade tänkt sig. I början av lösningsförslaget var det 
tänkt en separation av Exceldokumenten från CAD-systemet. Men under arbetets 
gång märktes at ekvationerna som beräknades i Design Table styrde de olika 
variationerna i CAD-systemet. En separation av Exceldokumenten skulle innebära 
otydliga ekvationer i CAD-systemet. 

5.2.3 Programmering  

Programmeringen underlättades av att flödesschemat var tydligt. Den tid som 
lades på att skapa och förstå flödesschemat sparades in på att det underlättade 
programmeringen. Att förstå hur konstruktionsprocessen ser ut är ett krav för att 
kunna automatisera. 
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Då Howtomation gav en tydlig bild av hur Bushing Generator fungerade, gick det 
att ständigt jämföra med flödesschemat. Programmeringen gick i det stora väldigt 
smidigt, med vissa svårigheter med Howtomation som är under utveckling. Det 
var i början tänk att göra kopplingen till Excel i Howtomation. Dessa brister är 
idag borta men vi blev tvungna att själva programmera Excel-kopplingen för att 
kunna fortsätta med programmeringen. När Excel-kopplingen var åtgärdad så 
användes Howtomations funktion istället. Fördelen var att vi hade en nära kontakt 
med universitetslektor Joel Johansson som utvecklar Howtomation och kunde 
rapportera in brister och få hjälp med dessa.  

SolidWorks API guide var i vissa fall svårtydlig och krävde vissa modifikationer 
för att kunna användas. Även här var universitetslektor Joel Johansson till hjälp 
när vi kört fast. I efterhand så hade mer tid behövts med att studera API 
programmering för SolidWorks, så att programmeringen hade gått smidigare.  

 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 

Det viktigaste med detta arbete har varit att genomföra en automatisering 
samtidigt som CAD-systemet inte blir överbelastat. Att minska antalet beräkningar 
som görs var ett nödvändigt steg i detta. Att sedan automatisera valet av varmgöt, 
där det i ett program väljs olika värden för att sedan monteras in i balken var ett 
framsteg i automatiseringen.  

MasterFlow använder idag en äldre version av SolidWorks då tidigare erfarenheter 
av uppdateringar har skapat problem. Då vi har testat och använt en nyare version 
utan problem, så anser vi att det är möjligt att uppdatera till en nyare version.  

Vi bedömer att MasterFlow AB har stora möjligheter att genomföra fler 
automatiseringar i sin konstruktionsprocess. Ett första steg är att fortsätta på det 
arbetet som vi genomfört och lägga till ekvationer som beskrivs i kapitel 5.1.1, 
med Frontdiameter och annat borrmått för 20 Serien med flera heaters. Även 
Coldrunner är påbörjat. Programmet är utformat så det endast behövs ändringar i 
Exceldokumenten och skapa ekvationer i SolidWorks.  

Vidare bedöms det att även är möjligt att automatisera konstruktionen av deras 
balkar, där en möjlighet är att utgå från olika standardbalkar och sedan ändra mått 
och positioner för varmgöten. Detta går sedan att koppla till det program som vi 
har utformat för att få in de varmgöten som ska tillhöra balken, för att sedan 
generera en ritning på ett komplett varmkanalsystem för produktion.
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