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Abstract

Abstract
Purpose – To create an innovative system that separates and facilitates feeding of small
details from point A to point B without any complications.
To create a system that facilitates transportation of details through an automatic
measuring machine to minimize manual labor who wears the staff.
The purpose of this study is not to develop a construction which is ready for production.
The aim is to develop a proposed solutions to the problems experienced with the
machine.
Method – The work is rooted in the industrial PU-process where certain phases have
been removed because no new product has been developed, but only a further
development have been made. The pilot study was done in the form of a meeting with
PEMA Metall. The meeting was to gather as much information as possible for further
work. A requirement specification was drawn up in collaboration with PEMA Metall.
Subsequently a schedule were issued in the form of a Gantt chart, based on the phases
of the process used. An idea generation took place in the form of a brainstorming
session. Then the requirements from the specification where weighted against each
other by the method Pairwise comparison.
The first concept elimination was carried out in three steps, in the first step only gut
feeling was used to eliminate unrealistic solutions. In the second step an elimination
matrix was used to eliminate the solutions that did not meet the given requirements. In
the third step a Pugh matrix was established to eliminate the worst solutions.
The remaining solutions were transferred into a morphological matrix to produce a
number of total solutions. The total solutions were then transferred into a new Pugh
matrix to produce a winning concept.
Findings – The work resulted in a proposed solution to the two sub-problems with the
measuring machine. The sub-problems comprises separating and feeding.
The authors have developed a concept proposal that largely solves the problems PEMA
Metall experiences with the machine. This proposal is not directly applicable to the
machine due to that no important measurements has been taken in mind during the
design work.
Implications – The development has resulted in an efficiency increase from about one
detail per second being measured to the theoretical 3.9 measurements per second
depending on the selected chain.
Limitations – There is a risk that the piston used at the input cannot work as fast as it
needs without causing vibration. A solution to this problem is discussed in chapter 6.3.
Keywords – Product development, construction, feed system, separation.
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Sammanfattning

Sammanfattning
Syfte – Att skapa ett innovativt system som separerar samt underlättar matning av små
detaljer från punkt A till B utan att komplikationer uppstår.
Att skapa ett system som underlättar transport av detaljerna genom en automatiserad
mätmaskin för att minimera manuellt arbete som sliter på personalen. Syftet med
studien är inte att ta fram en konstruktion som är färdig för produktion. Syftet är att ta
fram lösningsförslag på de problem som upplevs med maskinen.
Metod – Arbetet grundar sig i den industriella PU-processen där vissa faser har tagits
bort då ingen ny produkt har utvecklats utan endast en vidareutveckling har utförts.
Förstudien gjordes i form av ett möte med PEMA Metall. Mötet gick ut på att samla in
så mycket information som möjligt för vidare arbete. En kravspecifikation upprättades
sedan i samarbete med PEMA Metall. Därefter utfärdades en tidsplanering i form av ett
Gantt-schema som baserades på faserna från den använda processen. En idégenerering
genomfördes i form av en brainstorming session. Därefter viktades kraven i
kravspecifikationen med hjälp av metoden Parvis jämförelse.
Första konceptelimineringen utfördes i tre steg, i första steget användes endast
magkänsla för att eliminera orealistiska lösningar. I andra steget användes en
elimineringsmatris för att få bort de lösningar som inte uppfyllde de givna kraven. I
tredje steget upprättades en Pugh-matris för att eliminera de sämsta lösningarna.
De kvarvarande lösningarna sammanställdes i en morfologisk matris för att ta fram ett
antal totallösningar. Totallösningarna fördes sedan in i en ny Pugh-matris för att ta fram
ett vinnande koncept.
Resultat – Arbetet resulterade i ett lösningsförslag på de två delproblemen med
mätmaskinen. Delproblemen innefattar separering/inmatning och frammatning.
Skribenterna har tagit fram ett konceptförslag som till stor del löser de problem som
PEMA Metall upplever med maskinen. Detta förslag är inte direkt applicerbart på
maskinen då inga viktiga mått har tagits i åtanke vid konstruktionsarbetet.
Implikationer – Utvecklingsarbetet har resulterat i en teoretisk effektivitetsökning.
Från att maskinen mätte cirka en detalj i sekunden till en teoretisk hastighet på 3.9 per
sekund beroende på vald standardkedja.
Begränsningar – Det finns risk att kolven som används vid inmatningen inte kan arbeta
så snabbt som den behöver utan att vibrationer uppstår. En lösning på detta problem
diskuteras i kapitel 6.3.
Nyckelord – Produktutveckling, konstruktion, matarsystem, separering.
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Introduktion

Detta examensarbete görs i samarbete med PEMA Metall och är en del i utbildningen
maskinteknik med inriktning mot produktutveckling och design vid Tekniska högskolan
i Jönköping. PEMA Metall tillverkar specialmaskiner till hela industrisektorn [1].
Uppgiften med examensarbetet blir att konstruera ett nytt matarsystem för att uppnå
maskinens önskade effekt. Mätmaskinen fungerar i nuläget men består av provisoriska
lösningar som har uppkommit för att lösa problem de inte kunnat förutse.

1.1 Bakgrund
Kunden till PEMA Metall, som mätmaskinen är tillverkad för, tillverkar i sin tur en
liten svarvad detalj med extrem noggrannhet, se figur 1.1.1 samt 1.1.2.

Figur 1.1.1

Figur 1.1.2

Detaljen är cirka 10 mm lång och har en diameter på cirka 5 mm. För att kontrollera att
detaljen uppfyller kraven krävs en separat mätning av varje detalj. Innan mätmaskinen
existerade kontrollerades detaljerna manuellt, detta görs fortfarande till viss grad. Den
manuella kontrollen av detaljen är inte tillräckligt noggrann och snabb samt att den
mänskliga faktorn gör att det är svårt att säkerställa kvalitén på mätningen. För att lösa
dessa problem beställde kunden en maskin för att automatisera processen och öka
effektiviteten samt noggrannheten av mätningen.
Maskinen tillverkades men på grund av problem som upptäcktes vid tester har
provisoriska lösningar konstruerats, dessa lösningar har resulterat i att effektiviteten har
minskat. Problemen som uppkom presenteras i kapitel 1.2.

1.2 Problembeskrivning
I en intervju med handledare på PEMA Metall framkom att den ursprungliga tanken
var att skjuta detaljerna på rad i ett spår genom maskinens två mätstationer för att sedan
sortera bort de felaktiga detaljerna genom att använda tryckluft, se figur 1.2.1 på nästa
sida.
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Figur 1.2.1 Ursprunglig matning
En viktig del av mätningen är att detaljen hela tiden ligger an spåret. Vid tester uppkom
två problem, det första var att detaljerna av okänd anledning var magnetiska. Detta
kombinerat med detaljens låga vikt gjorde att den lätt fastnade och skapade problem
vid mätning och matning. Det andra problemet som upptäcktes först vid testkörningen
av maskinen var att detaljerna ibland lyfts från spåret, detta på grund av att detaljens
front åkte in i framförvarande detaljs hål, detta illustreras i figur 1.2.2. Problemet
uppstår på grund av att hålets tolerans är grövre än toleransen på detaljens utsida.

Figur 1.2.2

För att undgå problemet som illustreras i figur 1.2.2 skapades en distans mellan
detaljerna. Detta gjordes genom att med hjälp av tryckluft skjuta bort varannan detalj,
se figur 1.2.3.

Figur 1.2.3 Koncept S1.0 (Befintlig separering)

För att bibehålla distansen mellan detaljerna samt transportera dem genom maskinen
konstruerades en fyrtandad “gaffel”, se figur 1.2.4 på nästa sida.
2
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Figur 1.2.4 Koncept M2.0 (Befintlig matning)
När detaljerna har åkt genom de två mätstationerna stannar “gaffeln” för att med hjälp
av tryckluft blåsa bort detaljer som inte klarat toleranskraven. Detta steg fungerar likt
figur 1.2.3 på sida 2. Därefter skjuts de kvarvarande godkända detaljerna ner i en pall.
Dessa lösningar är provisoriska och leder till att maskinen inte uppnår önskad
effektivitet.

1.3 Syfte och frågeställningar
I problembeskrivningen framgår att komplikationer uppstår vid frammatningen av
detaljerna då dessa är i kontakt med varandra.
Därmed är syftet med den här studien:
Att skapa ett innovativt system som separerar samt underlättar matning av små detaljer
från punkt A till B utan att komplikationer uppstår.
Att skapa ett system som underlättar transport av detaljerna genom en automatiserad
maskin för att minimera manuellt arbete som sliter på personalen.
Att ta fram ett lösningsförslag på de problem som upplevs med maskinen.
Att ge skribenterna en ökad kunskap inom produktutveckling och konstruktionsarbetet.
Därmed är studiens första frågeställning:
1. Hur kan maskinens effektivitet ökas?
När denna fråga är besvarad och analyserad återstår att undersöka vad marknaden har
att erbjuda för lösningar som uppfyller ställda krav. Detta ger studiens andra
frågeställning:
2. Vilka applicerbara matarsystem finns på marknaden?
Med informationen från marknadsanalysen undersöks möjligheten att applicera
standardkomponenter på studiens problem. Detta ger studiens tredje frågeställning:
3
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3. Vilka standardiserade komponenter kan användas?

1.4 Omfång och avgränsningar
Då maskinens mätsystem fungerar har skribenterna med samtycke från PEMA Metall
avgränsat utvecklingen till matarsystemet, det är även här mättiden kan kortas ned
väsentligt. Eftersom maskinen står i ett eget rum utan insyn läggs liten vikt på
maskinens design, fokus läggs istället på funktionen. Maskinen är omsluten av ett
maskinskydd gjort av plexiglas. Skyddet är främst till för att hålla ute smuts men
fungerar även som ett säkerhetssystem då maskinen stängs av om skyddet öppnas. Detta
medför att studien inte tar upp ytterligare säkerhetsaspekter.

1.5 Disposition
I nästa del av rapporten behandlas metod och genomförande, här beskrivs de verktyg
som använts för att utveckla en bra produkt. Kapitlet är indelat i två delar, metod och
genomförande, där metod beskriver hur verktygen används i teorin och genomförande
beskriver hur skribenterna har använt dessa.
Nästkommande kapitel är teoretisk bakgrund, kapitlet ger läsaren kunskap om olika
typer av matarsystem samt bakgrundsinformation till de problem som har uppstått i
nuvarande maskin.
Därefter kommer empiridelen där all data är samlad. Data innefattar konceptskisser från
brainstorming sessionen och matriser.
Därefter kommer analysen där insamlad data behandlas. Koncepten utvärderas med
hjälp av det data som erhållits från matriserna i empirin.
Sist kommer kapitlet Diskussion och slutsatser, här redovisas resultatet av det arbete
som genomförts. Här visas och beskrivs även det slutliga konceptet med text.
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Metod och genomförande

De metoder som används i studien är välkända och erkänt effektiva samt att metoderna
är väl använda i tidigare kurser under skribenternas utbildning.

2.1 Arbetsprocess
En väl strukturerad arbetsprocess är viktigt vid ett utvecklingsarbete då
konstruktionsbeslut blir väl dokumenterade och därmed spårbara. Detta arbete är
strukturerat utifrån den industriella PU-processen och dess sätt att dela in en
produktutvecklingsprocess i olika faser, se bilaga 1. PU-processen är främst framtagen
för helt nya produkter alternativt uppstart av ett helt nytt projekt. Detta medför att
skribenterna har fokuserat på de faser som är mer applicerbara på denna studie. De faser
som tas upp i studien presenteras nedan:
 Förstudie, se kapitel 2.2.1.
 Produktspecifikation, utförs i form av en kravspecifikation framtagen
tillsammans med PEMA Metall, se kapitel 2.2.2.
 Konceptgenerering, utförs i form av en brainstorming session. I metoden
uppkommer lösningar på de olika delproblemen, se kapitel 2.2.4.
 Produktkoncept, lösningarna till de olika delproblemen kombineras. Detta
sker i denna studie i form av en morfologisk analys, se kapitel 2.2.7.
 Utvärdering/konceptval, innefattar en utvärdering av de koncept som
framkom under brainstorming sessionen. Det första steget i utvärderingen är
magkänsla, se kapitel 2.2.6.1, denna metod innebär bortsortering av de
orealistiska koncepten. Nästa steg utgörs i denna studie av en
elimineringsmatris, se kapitel 2.2.6.2, vars uppgift är att ta bort de koncept som
inte uppfyller huvudkraven. Fasen avslutas med en relativ beslutsmatris, se
kapitel 2.2.6.3, där viktfaktorerna från kravviktningen, se kapitel 2.2.5, vägs in
för att öka precisionen i matrisen.
 Layout-/Detalj-konstruktion, målet med denna fas är att ge underlag till en
användningsriktig produkt. Med detaljkonstruktion innebär att välja
standardkomponenter, konstruera nya detaljer samt välja material till dessa.
Medan layoutkonstruktion innebär placering av komponenterna. Se kapitel
2.2.8.[2, s. 88-96]
Motivering till varför övriga faser inte används presenteras i analysen, se kapitel 5.1.

2.2 Metod
2.2.1 Förstudie
En studie inför en eventuell nyutveckling där bakgrundsmaterial tas fram vad gäller
teknik, design och marknad. Det är viktigt att belysa problemet allsidigt, därför ska
olika kompetensområden tas med redan i förstudien. För att inte starta resurskrävande
konstruktions- och utprovningsarbete på felaktiga grunder skall förstudien okritiskt
undersöka de olika tekniska lösningarna som finns möjliga. Under förstudien och
konceptgenereringen används förhållandevis små resurser men styr till stor del över
produktens framtida kostnader. Förstudien ska leda fram till en första kravspecifikation
där framförallt de funktionella kraven fastställs.[2, s. 88]
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2.2.2

Kravspecifikation

Kraven är en viktig del i sökandet efter lösningar och även som en utgångspunkt när
det kommer till urvalsprocessen. Kraven bör inte formuleras så att de ger upphov till
feltolkning exempelvis genom att formuleringen beskriver en teknisk princip. Kraven
skall helst ha mätbara värden bundna till dem då dessa används för att avgöra om en
lösning är duglig. [2, s. 406]
2.2.3 Tidsplanering
Gantt-schema är en metod där aktiviteterna ritas upp i ett vanligt koordinatsystem. Vid
y-axeln skrivs de olika aktiviteterna och tiden representeras av x-axeln. En horisontell
linje representerar aktiviteten och längden på linjen motsvarar aktivitetens varaktighet.
Metoden åskådliggör snabbt projektets tidsåtgång samt start- och slutpunkt för
huvudaktiviteterna. [2, s. 581]
2.2.4 Idégenerering
Brainstorming genomförs genom att en grupp samlas där deltagarna har olika
kompetenser och erfarenheter. Detta för att stimulera varandras kreativitet genom att
kombinera och utveckla varandras idéer.
En session, som inte bör vara mer än 45-60 minuter, skall ha en ledare vars
huvudsakliga uppgift är att formulera problemet och stimulera gruppen genom nya
formuleringar och vinklingar på problemet. Ledaren kompletterar även med ny
information och egna idéer under sessionens gång.
Alla idéer dokumenteras med skisser och korta beskrivningar så att alla deltagare enkelt
kan se och förstå dem. Under sessionen är kritik absolut förbjudet, alla idéer är lika
välkomna. Metodens syfte är att ta fram så många idéer som möjligt, dessa klassificeras
och bearbetas efter sessionen. [2, s. 125-126]
2.2.5

Kravviktning

Inför konceptelimineringen är det nödvändigt att veta vilka krav som är viktiga och
vilka som är mindre viktiga. Detta kan vara svårt att fastställa helt objektivt, därför kan
metoden Parvis Jämförelse användas. Kraven läggs in i en matris i både dess rader och
kolumner enligt figur 2.2.5 på nästa sida. Vid jämförelsen av två krav låter man dessa
dela på värdet 1. Om ett av kraven är viktigare än det andra ges detta krav hela värdet
1 och det mindre viktiga kravet värdet 0. I det fall då de båda kraven anses som lika
viktiga får dessa dela på värdet 1 och tilldelas värdet 0,5 vardera. Rutorna i
diagonalledet förblir tomma då kraven inte jämförs med sig själva.
De tilldelade värdena summeras sedan radvis och kravet med den högsta summan har
därmed den högsta vikten, kraven med näst högst summa har näst högst vikt och så
vidare. [2, s.138]
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Figur 2.2.5 Parvis jämförelse
2.2.6

Koncepteliminering

För att tidseffektivisera elimineringsprocessen utförs den i tre steg.
2.2.6.1

Första koncepteliminering

Magkänsla används för att i ett tidigt skede direkt efter brainstorming sessionen få ner
antalet koncept till en hanterbar nivå, här sållas de orealistiska koncepten bort. Detta är
ett billigt verktyg där användaren använder sin kunskap inom området för att direkt ta
bort de koncept som helt saknar relevans. [3, s.216]
2.2.6.2

Elimineringsmatris

Ett tidigt steg i utvärderingsprocessen är att eliminera de sämsta lösningarna från
konceptgenereringen. Detta kan göras med en elimineringsmatris, se figur 2.2.6.2 på
nästa sida, då undersöks om lösningarna
 löser huvudproblemet
 uppfyller kraven i produktspecifikationen
 kan realiseras i verkligheten
 är inom den gällande kostnadsramen
 är fördelaktig ur miljö-, säkerhets- eller ergonomisk synvinkel
 passar företagets produktprogram
Endast de lösningar som uppfyller samtliga dessa kriterier, samt de som kräver
ytterligare undersökning, går vidare i processen. [2, s.133]
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Figur 2.2.6.2 Elimineringsmatris
2.2.6.3

Beslutsmatris

Pughs relativa beslutsmatris är ett verktyg som används för att eliminera de dåliga
lösningarna med hjälp av kravspecifikationen. En matris upprättas med de olika
koncepten och de krav produkten måste uppfylla samt en referensprodukt. Utifrån
referensen markeras om koncepten uppfyller kraven bättre än (+), lika bra som (0) eller
sämre än (-) referensen. Dessa bedömningar (+, 0 och -) summeras och sedan beräknas
ett ”nettovärde” för varje koncept. Koncepten rangordnas sedan efter nettovärdet.
Baserat på rangordningen och förhållandena mellan nettovärdena tas sedan beslut om
vilka koncept som skall vidareutvecklas. Ibland kan även kravviktningen användas för
att gå ett mer exakt resultat, se figur 2.2.6.3. [2, s. 133-135]

Figur 2.2.6.3 Beslutsmatris
2.2.7

Morfologisk analys

Metoden används inom produktutveckling för att minimera risken för att förbise någon
lösning.
Metoden startar med att problemet delas upp i de mest väsentliga dellösningarna.
Därefter gäller det att komma fram med så många olika varianter av dellösningen som
möjligt, detta kräver god kunskap inom området men även idérikedom.
Sedan utfärdas kombinationer av dellösningarna, detta kan göras överskådligt med
hjälp av en matris, se figur 2.2.7 på nästa sida. [2, s. 430-431]
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Delsystem 1
1
2
3

Delsystem 2

Koncept

1
2
1
2
1
2

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2

Figur 2.2.7 Morfologisk analys
2.2.8 Detaljkonstruktion
I denna fas ska de valda konceptlösningarna vidareutvecklas till fungerande produkter
som uppfyller kraven från kravspecifikationen. Målet är att skapa ett underlag som
beskriver en funktionell produkt som ska kunna tillverkas i enstaka exemplar. Fasens
första steg är att dela upp konceptet i standardkomponenter och unika delar. Därefter
ska följande steg utföras:
 Analysera koncepten.
 Gör en lista över de ingående komponenterna.
 Sök efter möjligheten för standardkomponenter samt undersök de unika
komponenterna.
 Utvärdera och välj komponenter.
 Anpassa de valda komponenterna till konceptet.[2, s.143-144]

2.3 Genomförande
2.3.1

Förstudie

En förstudie genomfördes tillsammans med PEMA Metall där den befintliga maskinen
studerades. Detta för att identifiera problemen samt diskuterade hur eventuella
avgränsningar skulle utformas. Uppgiften skalades ned till att endast konstruera ett nytt
matarsystem där matarsystemet delades in i två delproblem, separering och matning.
Här ställdes även frågor kring maskinen för att samla in viktig information inför
utvecklingsarbetet. Förstudien ägde rum före idégenereringen, därför diskuterades inga
lösningar på problemet, då detta skulle kunna låsa upp tankarna inför kommande
brainstorming session.
2.3.2

Tidsplanering

En tidsplan utfärdades i form av ett Gantt-schema enligt kapitel 2.2.3, detta gjordes för
att enkelt kunna se vad som skulle göras och när. Aktiviteterna i Gantt-schemat
baserades på faserna i PU-processen. Då tiderna i ett Gantt-schema bara är uppskattade
tider har schemat under projektets gång uppdaterats något. Gantt-schemat återfinns i
bilaga 2.
2.3.3

Kravviktning

Efter att kravspecifikationen upprättades fördes de olika kraven in i en matris enligt
beskrivningen i figur 2.2.5 på sida 7, för att så objektivt som möjligt utse vilka krav
som är de viktigaste. Detta steg gjordes för att kunna använda viktfaktorerna i
kommande koncepteliminering. Resultatet av kravviktningen publiceras i empirin.
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2.3.4

Idégenerering

Idégenereringen har genomförts i form av en brainstorming session. Två utomstående
personer bjöds in för att ta fram fler idéer samt för att få en ny syn på problemen.
Sessionen genomfördes som beskrivet i kapitel 2.2.4 där skribenterna agerade ledare
och sekreterare för sessionen. Resultatet redovisas i empirin.
2.3.5

Konceptstudie

En konceptstudie genomfördes för att diskutera koncepten som kom fram under
idégenereringen, samt att undersöka möjligheten att kombinera standardiserade
lösningar med de nya koncepten. I studien undersöktes hur realiserbara idéerna från
konceptgenereringen var och hur de skulle utformas till färdiga koncept.
2.3.6 Koncepteliminering
Konceptelimineringens olika moment genomfördes separat på respektive delsystemen,
detta för att enklare kunna ställa varje koncept mot respektive krav.
2.3.6.1

Första koncepteliminering

Direkt efter brainstorming sessionen genomfördes en första koncepteliminering där
endast magkänsla användes för att eliminera de mest irrelevanta lösningarna, se kapitel
2.2.6.1. Dessa var de lösningar som gruppen direkt kunde se inte skulle fungera eller
vara applicerbara.
2.3.6.2

Elimineringsmatris

Skribenterna ställde upp en elimineringsmatris för att ställa de kvarvarande koncepten
mot kraven. Detta gjordes för att sortera bort de lösningar som inte uppfyllde kraven,
se kapitel 2.2.6.2. Elimineringsmatrisen presenteras i empirin.
2.3.6.3

Beslutsmatris

Koncepten som gick vidare ifrån elimineringsmatrisen fördes in i en variant av Pughs
relativa beslutsmatris där viktfaktorerna ingick, se kapitel 2.2.6.3. Matrisen presenteras
i empirin.
2.3.7

Konceptgenomgång

Efter att elimineringsarbetet var slutfört presenterades de kvarvarande koncepten för
PEMA Metall. Koncepten för varje delproblem presenterades separat för att enklare få
en överblick av koncepten och inte blanda ihop problemen.
2.3.8

Morfologisk analys

I den morfologiska analysen kombinerades de kvarvarande koncepten för varje
delproblem för att säkerställa att alla kombinationer av koncept undersökts.
Den morfologiska analysen utfördes med underlag från kapitel 2.2.7. Det började med
att, tillsammans med PEMA Metall, dela upp maskinen i två problemområden som
skulle utvecklas, detta gjordes under förstudien. Därefter arbetade skribenterna med
varje problem separat för att ta fram koncept till varje problem. Efter att koncepten
sållats ut och bara de relevanta var kvar kombinerades de genom en morfologisk matris,
denna presenteras i empirin.
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2.3.9 Detaljkonstruktion
Detaljkonstruktionen grundade sig i de punkter som presenteras i kapitel 2.2.8. Fasen
startade med en analys av de kvarvarande koncepten för att ta reda på vilka ingående
komponenter som kunde standardiseras och vilka som var unika. Resultatet av analysen
presenteras nedan.
Standardkomponenter:
 Rullkedja
 Kugghjul
 Transportband
 Pneumatisk kolv
Unika komponenter:
 Verktyg (för frammatning)
 Bana fram till separeringen
 Magasininmatning
 Spår som styr kedjan
Därefter gjordes en djupare undersökning angående de olika komponenterna för att se
vilka olika lösningsförslag som fanns att tillgå. Resultatet från undersökningen
presenteras i analysen under kapitel 5.2.7.
När undersökningen var genomförd användes denna information för att göra en sista
koncepteliminering vilken beskrivs under kapitel 2.3.10. Sedan anpassades det
vinnande konceptet med standardkomponenterna.
2.3.10 Slutlig koncepteliminering
Inför den slutliga elimineringen uppdaterades kraven samt deras vikt för att bättre kunna
jämföra koncepten.
När morfologin var gjord hade skribenterna fyra stycken “totalkoncept” där både
separering och matning ingick. Dessa koncept analyserades med hjälp av samma typ av
Pughmatris som tidigare använts. Största skillnaden är att standardiseringsmöjligheten
hade en avgörande roll. Pugh-matrisen genomfördes för att ta fram det bästa
totalkonceptet vilket ska vidareutvecklas. Resultatet presenteras i empirin.

2.4 Koppling mellan frågeställningar och metod
För att besvara studiens första frågeställning “Hur kan maskinens effektivitet ökas” har
en förstudie genomförts. Förstudien ledde fram till en begränsning av arbetet samt vilka
delar som av problemet som skulle resultera i störst effektivitetsökning vid en eventuell
omkonstruktion.
För att besvara studiens andra samt tredje frågeställning “Vilka applicerbara
matarsystem finns på marknaden” och “Vilka standardiserade komponenter kan
användas” genomfördes en konceptstudie samt en standardisering. I båda dessa faser
studerades marknaden efter lösningar till liknande problem samt hur dessa skulle gå att
applicera på problem i fråga.

2.5 Ansats
Arbetet startade med att skribenterna försökte få en övergripande bild av problemet.
Detta gjordes genom att med hjälp av handledare på PEMA Metall besöka fabriken där
maskinen står för att gå igenom hela processen. Besöket började med en introduktion
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vid maskinen där frågor ställdes kring problemet. Besöket fortsatte sedan genom
fabriken för att få möjlighet att se vad detaljen skulle användas till samt hur mätningen
fungerade när den utfördes för hand. Detta besök gav skribenterna en djup förståelse
och grund att utgå ifrån inför det kommande utvecklingsarbetet.

2.6 Datainsamling
Den data som framkommer i rapporten utgörs främst av de koncept som framkom under
idégenereringen samt de matriser som utvärderar dessa.
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Teoretiskt ramverk

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori
För att ge en teoretisk grund till studiens första frågeställning “Hur kan maskinens
effektivitet ökas” beskrivs den nuvarande maskinen i kapitel 3.2.2 och 3.4.1. Befintlig
matning samt befintlig separering behandlas för att ge en förståelse för den nuvarande
maskinen samt vilka förbättringar som skulle vara möjliga att utföra.
För att ge en teoretisk grund till studiens andra frågeställning “Vilka applicerbara
matarsystem finns på marknaden” beskrivs kontinuerlig matning i det teoretiska
ramverket.
För att ge en teoretisk grund till studiens tredje frågeställning “Vilka standardiserade
komponenter kan användas” beskrivs kontinuerlig matning i det teoretiska ramverket.
Kontinuerlig matning behandlas för att ge en grund till vilka olika metoder som finns
att tillgå.

3.2 Transportmetoder
Att automatiskt transportera en detalj genom en maskin går att göra på många olika sätt.
Vilken metod som ska väljas beror på detaljens geometri och egenskaper samt det
arbete maskinen ska utföra. Det svåra är att utifrån standardlösningar konstruera ett
system som kan transportera en specifik detalj samtidigt som konstruktionen ska passa
in med resten av maskinen. Matning kan delas in i de två huvudkategorier kontinuerlig
och enkelriktad matning.
3.2.1 Kontinuerlig matning
Med kontinuerlig matning menas att det hela tiden matas detaljer genom system. Detta
innebär att verktyget som för detaljerna framåt fästs på någon sorts bana som går runt.
Detta medför att det behövs fler verktyg men effektiviteten ökar.
Nedan följer några exempel på kontinuerlig matning som i teorin skulle gå att applicera
på arbetet.
Rullbandet är ett vanligt sätt att transportera detaljer från en punkt till en annan, se figur
3.2.1 på nästa sida. Denna metod bygger på att motorn driver ett band som med hjälp
av friktion eller mönster i bandet för produkten framåt. Bandet kan även vara uppdelat
i länkar vilket medför att bandet kan svänga.
Kedjematning bygger på att det är en kedja som drivs runt av en motor, se figur 3.2.2
på nästa sida. På kedjan kan verktyg fästas som i sin tur för detaljen genom systemet.
Figur 3.2.3 på nästa sida, är ett system där “movers” rör sig på en räls med hjälp av flera
servostyrda motorer, varje “mover” rör sig oberoende av de andra. Detta medför att
hastigheten kan varieras individuellt på respektive “movers” medan de rör sig i
systemet.
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Figur 3.2.1 Bandmatning [4]

Figur 3.2.2 Kedjematning [5]

Figur 3.2.3 Beckhoff XTS [6]

3.2.2 Befintlig matning
I en intervju med handledare på PEMA Metall framkom att matningen på nuvarande
maskin är en enkelriktad matning där ett gaffelformat verktyg förs ned mellan
detaljerna. Verktyget skjuts sedan på en axel längs spåret varpå det stannar efter den
första mätstationen, verktyget lyfts sedan upp och skjuts tillbaka till ursprungsläget för
att upprepa samma process.

Figur 3.2.2
14
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3.3 Magnetism
I en intervju med handledare på PEMA Metall framkom att detaljen som maskinen är
anpassad för kan uppträda magnetiskt av okänd anledning. Denna egenskap i
kombination med detaljens vikt medför att den lätt fastnar i maskinen vilket kan ge
upphov till fel i mätningen. Det är främst verktyget som för detaljen genom maskinen
som behöver vara omagnetisk.
Relevanta icke magnetiska material:

Rostfritt stål (Austenitiskt) [7]
Aluminium [8]
Plast

3.4 Separering
I intervju med handledare på PEMA Metall framkom det att de genom tester kommit
fram till att ett avstånd mellan detaljerna är nödvändigt eftersom de annars hakar i
varandra på grund av magnetism. Egentligen gör det inget om bitarna sitter ihop då
längden inte är av väsentlig karaktär. Det som spelar roll är risken för att detaljens front
hakar ihop med den framförvarande detaljens baksida. Händer detta finns det risk att
detaljerna lyfter en aning från spåret då toleransen på hålet inte motsvarar toleransen på
detaljens utsida och ett fel i mätningen uppstår, se figur 3.4. Hur långt avståndet är
spelar ingen roll så länge magnetismen inte kan föra dem samman.

Figur 3.4
3.4.1

Befintlig separering

I intervju med handledare på PEMA Metall förklaras att detaljerna förs upp från en pall
med hjälp av en trappstegsmatare, var på de skjuts på rad in i maskinen. Därefter sker
separeringen genom att varannan detalj skjuts bort med hjälp av lufttryck, se figur
3.4.1.1 och 3.4.1.2 på nästa sida. Detta för att göra det möjligt att med ett gaffelformat
verktyg kunna gå in och hämta de kvarvarande detaljerna samt bibehålla ett avstånd
mellan dem, se figur 3.2.2 på sida 14. Denna metod skapar mycket spilltid då den fraktat
fram 8 detaljer och sedan skjuter iväg 4 av dem. Metoden uppkom som en nödlösning
då problemet med att de hakade i varandra först påträffades under testkörningen av
maskinen.
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Figur 3.4.1.1

Figur 3.4.1.2
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4.1 Kravspecifikation
Kravspecifikationen är framtagen tillsammans med PEMA Metall.
Hastighet: ≤ 100 mm/s vid mätstationen
Längd på spår: Varje mätstation 100 mm
Billig reparation: Så många standardkomponenter som möjligt
Mäthastighet: ≥ 2 st/s
Driftsäkerhet: Repeterbar process (Ska inte stanna om en bit fastnar eller om batchen
är slut)
Robust: “Matarna” skall inte behöva bytas oftare än i nuläget
Vibration: Mycket liten
Variabel hastigheten: 100-160 mm/s (Om möjligt)
Magnetisk: Nej
Distans mellan detaljerna: 0 < X ≤ 50 mm

4.2 Konceptstadie 1
Resultat från brainstorming session. Se teorin och genomförandet bakom
brainstorming sessionen under kapitel 2.2.4 samt 2.3.4.
4.2.1

Separeringskoncept
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4.2.2

Matarkoncept
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4.3 Kravviktning
Kravviktningen har genomförts med hjälp av parvis jämförelse, se 2.2.5.

Figur 4.3 Kravviktning
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4.4 Koncepteliminering
Konceptelimineringen har genomförts med hjälp av en elimineringsmatris samt Pughs
relativa beslutsmatris med viktfaktorer, se kapitel 2.2.6.

4.4.1

Elimineringsmatris

Figur 4.4.1.1 Separering

Figur 4.4.1.2 Frammatning
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4.4.2

Pughs relativa beslutsmatris

Figur 4.4.2.1 Separering

Figur 4.4.2.2 Frammatning
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4.5 Morfologisk analys

Figur 4.5 Morfologisk matris

4.6 Konceptstadie 2

Figur 4.6.1 K1
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Figur 4.6.2 K2

Figur 4.6.3 K3
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Figur 4.6.4 K4

Figur 4.6.5 Närbild S1.3

Figur 4.6.6 Närbild S1.5
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4.7 Kravviktning 2

Figur 4.7 Kravviktning 2

4.8 Slutlig Koncepteliminering

Figur 4.8 Slutlig koncepteliminering
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4.9 Slutligt koncept
Konceptet består av delkoncepten S1.3 och M2.5 och bildar totalkonceptet K1.

Figur 4.9.1 K1

Figur 4.9.2 Kedjespår

Figur 4.9.3 Inmatning, pneumatisk kolv
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5.1 Arbetsprocessen
Utvecklingsarbetet grundar sig på den industriella PU-processen, se bilaga 1. PUprocessen används oftast då en helt ny produkt ska tas fram, då arbetet är en
vidareutveckling av en befintlig maskin har vissa faser i processen tagits bort. Nedan
diskuteras vilka faser som valts att inte arbeta med.
Fasen Strategi behandlar till stor del hur företaget diversifierar sig och hur de anpassar
sig till plötsliga förändringar på marknaden av exempelvis politisk karaktär.
I början av ett produktutvecklingsarbete utförs oftast en marknadsanalys. Underlaget är
ofta osäkert, speciellt om företaget ska analysera ett okänt marknadsområde. Här
analyseras punkter som kundkategori, marknadspotential och marknadsandelar.
Då PEMA Metall special tillverkar en enda av denna maskin behövs inte marknaden
tas hänsyn till.
De senare faserna i processen behandlar punkterna, prototyptillverkning, tester,
produktionsanpassning, serieproduktion och marknadsintroduktion.
Arbetet som skribenterna utfört resulterar endast i ett lösningsförslag till ett nytt
matarsystem. Då ingen produkt direkt kommer att tillverkas har inte dessa punkter
behandlats.

5.2 Genomförande
Här studeras och analyseras gruppens arbete som beskrivs i kapitel 2.3.
5.2.1 Förstudie
Under förstudien skapade sig gruppen en övergripande bild av projektet och vad som
skulle utföras. Innan mötet hade en ytlig undersökning inom området genomförts för
att redan i detta skede ha möjlighet att ställa relevanta frågor. Detta gjorde att mötet
gick smidigt och gruppen samlade på sig nyttig information inför kommande
utvecklingsarbete.
5.2.2 Tidsplanering
När tidsplaneringen fastställdes för första gången var gruppens kunskap liten om vilka
moment som skulle genomföras och hur lång tid respektive moment skulle ta. Detta
gjorde att tidsplanen korrigerades ganska tidigt i projektet och fortsatte att uppdateras
under tiden arbetet fortlöpte och kunskapen hos skribenterna ökade.
5.2.3 Kravviktning
Kravviktningen genomfördes enligt metoden Parvis jämförelse och presenterades i
kapitel 2.3.3. Parvis jämförelse gav en övergripande bild av vikt och vilka krav som
gruppen har haft störst fokus på under utvecklingsarbetet. Kravens vikt användes även
i ”Pugh matrisen”, se kapitel 4.4.2, för att få en mer exakt värdering av koncepten.
5.2.4 Idégenerering
Nedan kommer för och nackdelar med koncepten som togs fram under idégenereringen
presenteras, samt att skribenterna presenterar sina tankar och synpunkter om
koncepten. Koncepten presenterades tidigare i empirin, se kapitel 4.2.
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5.2.4.1

Konceptpresentation

S1.1
Fördelar:
• Kompatibel med nuvarande matning
• Enkel att tillverka
• Enkel att programmera

Nackdelar:
• Svår att realisera
• Långsam

Känns som ännu en provisorisk lösning som inte löser de riktiga problemet. Då skivorna
förs upp kommer detaljerna behöva förskjutas framåt respektive bakåt. Detta kommer
leda till att de bakre skivorna kommer att träffa detaljerna på mitten.
S1.2
Fördelar:
• Kompatibel med nuvarande matning
• Hög repeterbarhet

Nackdelar:
• Långsam
• Komplicerad mekanik
• Risk att detaljer faller ner
mellan spårdelarna

Som koncept S1.1 är detta något av en provisorisk lösning då den är anpassad för det
nuvarande matarsystemet och kommer att uppnå en maximal hastighet på 2 detaljer per
sekund.
För att konceptet skall fungera måste spåret dela sig, sedan förs matarverktyget in
mellan detaljerna följt av att spåret sedan stängs för att detaljerna skall kunna matas
vidare.
S1.3
Fördelar:
• Hög repeterbarhet
• Snabb
• Hög kontrollerbarhet

Nackdelar:
• Kan skapa små vibrationer

Konceptet är applicerbart på maskinen både med dagens verktyg samt med eventuell
kontinuerlig matning. Då kolven kommer att röra sig med hög hastighet kan det behöva
monteras två av detta koncept att alternera mellan, på grund av att detaljerna måste
hinna falla på plats.
S1.4
Fördelar:
• Hög kontrollerbarhet

Nackdelar:
• Svårt att synkronisera
inmatning med frammatning
• Långsam

Konceptet löser inte separeringsproblemet utan kräver ytterligare någon form av
inmatning.
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S1.5
Fördelar:
• Hög repeterbarhet
• Snabb
• Enkel konstruktion

Nackdelar:
• Svår att kontrollera
• Får inte bli tom

Lösningen kan appliceras på såväl nuvarande frammatning samt kontinuerlig matning.
Dock är det svårt att få det att fungera ifall det kommer smuts eller metallspån i
systemet. Konceptet fungerar endast då magasinet är fyllt med detaljer. I det fall då
magasinet blir tomt faller detaljerna rakt igenom.
M2.1
Konceptet är egentligen samma som den nuvarande matningen, skillnaden är att den
kombineras med en ny separeringsmetod vilket möjliggör transport av åtta detaljer
istället för fyra.
M2.2
Konceptet bygger på att ett band med magneter rullar under spåret och på så sätt
transporteras detaljerna framåt. Detta skulle kräva starka magneter vilket skulle göra
det svårt att kontrollera.
M2.3
Då viss mätning sker från ovan är inte denna lösning applicerbar utan att ändra
mätmetoden vilket inte är aktuellt.
M2.4
Fördelar:
• Snabb
• Hög kontrollerbarhet

Nackdelar:
• Svår att montera
• Inte realiserbar

Konceptet bygger på att spåret delas och monteras med ett mellanrum tillräckligt litet
för att detaljerna inte ska trilla igenom. Eftersom detaljerna endast är 5mm i diameter
innebär det att “pinnarna” som för detaljerna framåt skulle bli väldigt tunna och svåra
att montera. Konceptet skulle även medföra svårigheter vid montering av spåret.
M2.5
Fördelar:
• Snabb
• Hög kontrollerbarhet
• Enkel konstruktion
• Hög repeterbarhet

Nackdelar:
• Rörlig sidled

Genom att konstruera ett spår där kedjan går igenom kan kedjans rörelse i sid- och
höjdled undkommas.
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M2.6
Fördelar:
• Snabb
• Hög kontrollerbarhet
• Hög repeterbarhet
• Enkel konstruktion

Nackdelar:
• Montering av verktyg

Bygger på samma princip som koncept M2.5 men är mindre rörlig i sidled.
M2.7
Fördelar:
• Varierbar hastighet
• Hög kontrollerbarhet
• Hög repeterbart
• Standardiserad

Nackdelar:
• Dyr
• Breda “Movers”

Konceptet bygger att det monteras en befintlig produkt på maskinen. Då dess “movers”
bredd resulterar i en maximal hastighet på 2 detaljer per sekund anser skribenterna att
det är en för avancerad och dyr lösning för en så liten effektivitetsökning.
5.2.5 Koncepteliminering
Den första konceptelimineringen skedde med hjälp av magkänsla, denna metod sållade
bort de lösningar som helt saknade relevans och togs inte upp i empirin.
5.2.5.1

Elimineringsmatris

Beskrivs i kapitel 2.3.6.2 och utfördes för att eliminera de koncept som misslyckas med
att uppfylla ett eller flera krav. Denna metod fick antalet koncept att minska till en mer
hanterbar nivå inför kommande beslutsmatris där koncepten värderas mot den
nuvarande lösningen.
5.2.5.2

Pughs beslutsmatris

Koncepten som gick vidare ifrån elimineringsmatrisen fördes in i en variant av Pughs
relativa beslutsmatris. Matrisen går ut på att värdera varje koncept gentemot en referens,
som i detta fall är den nuvarande lösningen. Eftersom kraven är värderade olika, se
kapitel 4.3, användes dessa faktorer i matrisen för att få fram ett mer användbart
resultat. Alla koncept som presenterade i matrisen var bättre än referensen detta gjorde
att skribenterna sorterade bort de koncept som tydligt skilde sig från de andra.
5.2.6 Konceptgenomgång
Här studerades och diskuterades koncepten tillsamman med PEMA Metall. Efter
informationen som framkommer i kapitel 5.2.4.1 sållades koncept M2.7 bort på grund
av det höga priset kontra vilken effektivitet den skulle uppnå.
5.2.7 Standardisering
Med hjälp av Kedjetekniks produktkatalog fann man ett enkelt och standardiserat sätt
att fästa verktyget på kedjan [9]. Denna typ av lösning finns i olika utföranden och
skulle göra det enkelt att byta verktyg vid slitage. I samma katalog återfinns även
passande kugghjul. Att just Kedjeteknik används är för att det till PEMA Metall redan
är en känd underleverantör.
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En liknande studie genomfördes på kuggremmar för att se om standardiserade
fästmetoder fanns att använda sig av, detta gav inget resultat. En alternativ lösning till
problemet är att fästa verktyget med popnitar.
Den pneumatiska kolven vilken används i koncept S1.2 på sida 18 ses inom
automationsbranschen som ett vanligt förekommande verktyg.
5.2.8

Slutlig koncepteliminering

Inför den slutliga elimineringen uppdaterades vikten på kraven för att få fram ett bättre
resultat. Koncept K4 användes som referens istället för ursprungskoncepten vilka
användes i tidigare matriser. Om ursprungskoncepten skulle användas hade alla de
framtagna koncepten fått samma nettovärde då samtliga är bättre än eller likvärdig med
ursprungsmaskinen på samtliga punkter. Det data som erhölls från den slutliga
konceptelimineringen visar att koncept K1 är det bättre konceptet med endast en liten
marginal från K3. Det som inte beskrivs i matrisen är att K1 har större möjligheter för
standardisering än K3. K1 lämpar sig även då det kommer till att byta ut verktygen.
Detta gör att K1 tydligt vinner över K2 och K3.

5.3 Frågeställningar
5.3.1 Hur kan maskinens effektivitet på ökas?
Under förstudien, kapitel 2.3.1, presenteras de avgränsningar studien ska innehålla.
Avgränsningarna utformas så att arbetet fokuseras på de områden där störts
effektivitetsökning är möjlig. Detta leder fram till att studiens avgränsningar är
separering och frammatning.
När avgränsningarna är utformade fokuseras arbetet på att ta fram nya idéer på de två
problemen. Vilka i sin tur ska resultera i en ökad effektivitet. Detta görs i form av en
brainstorming session i kapitel 2.3.4 samt att effektiviteten tas med i beslutsmatrisen i
kapitel 2.3.6.3. Det är under elimineringsarbetet det framgår vilket koncept som
resulterar i störs effektivitetsökning, se kapitel 4.4.2. Det framgår i figur 4.4.2.2 på sida
26 att kontinuerlig matning resulterar i den störta effektivitetsökningen. Det
framkommer i figur 4.4.2.1 på sida 26 att det finns två separeringskoncept vilka skulle
klara av den ökade effektiviteten.
5.3.2 Vilka applicerbara matarsystem finns på marknaden?
Det framgick tidigt i arbetet att en kontinuerligmatning resulterar i en stor
effektivitetsökning, därför studerades detta område under teoretisk ramverk i kapitel
3.2.1. Där framgår det att det finns tre för denna studie intressanta matarsystem. De tre
matar systemen är bandmatning, kedjematning samt den servostyrda matningen.
5.3.3 Vilka standardiserade komponenter kan användas?
I metoden detaljkonstruktion i kapitel 2.2.8 framgår det att standardisering av
komponenter är fördelaktigt om detta är möjligt. De komponenter som är möjliga att
standardisera presenteras i kapitel 2.3.9. Standardlösningarna till dessa komponenter
presenteras i kapitel 5.2.7. Detta moment tas med i det fortsatta arbetet och har en stor
roll i senare elimineringsarbete för att ta fram ett vinnande koncept.

36

Diskussion och slutsatser

6

Diskussion och slutsatser

Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens empiri. Vidare beskrivs
studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning.

6.1 Resultat
Studien resulterade i det vinnande konceptet K1 som består av en kedjedriven matning
med tillhörande inmatning bestående av en pneumatisk kolv, se figurerna 4.9.1-4.9.3
på sida 31. På kedjan fästs verktyg vilka för detaljen framåt genom systemet. För att
styra kedjan så att den inte rör sig för mycket åt sidan alternativt uppåt, konstruerades
ett spår vilket kedjan ligger i under den tid verktyget har kontakt med en detalj, se figur
4.9.2 på sida 31.
Kedjan drivs av en servostyrd motor, fördelen med det är att en tillhörande dator kan
registrera positionen på kugghjulen och i sin tur verktygens position. Datorn kan sedan
synkronisera kedjan med kolvmatningen för att minimera risken för fel vid inmatning.
Genom att välja vilket kugghjul som är drivande kan det styras om kedjan ska vara
spänd på ovan- eller undersidan. Då det i vårt fall är viktigt att kedjan är spänd på
undersidan där frammatningen sker monteras drivningen på det, enligt figur 4.9.1 på
sida 31, högra kugghjulet i systemet. Detta kompletteras med en kedjespännare för att
säkerställa att kedjan aldrig blir slack.
Ett önskemål ifrån PEMA Metall var att systemet skulle vara konstruerad av så många
standardkomponenter som möjlig för att underlätta reparation av maskinen. Detta krav
vägdes in i utvecklingsarbetet och hade en avgörande roll i valet av det vinnande
konceptet. Standardkomponenterna i det vinnande konceptet presenteras nedan:
Kedjan, är en rullkedja bestående av länkar som gör det möjligt att enkelt fästa
verktygen, se figur 6.2 på nästa sida. Detta är en standardkedja från Kedjeteknik.
Pneumatisk kolv, är en inom maskinbyggarbranschen en vanlig detalj som ses som en
standardlösning.
De återstående komponenterna är inte standardlösningar och presenteras nedan:
Verktyget, består av en bockad plåt. Detta gör den enkel att tillverka vilket innebär att
den är billig att byta ut vid slitage.
Banan fram till kolvmataren är svår att finna en passande standardiserad lösning till.
Detta skulle även ses som onödigt då den är enkel att tillverka och utsätts för litet slitage
vilket medför att den sällan kommer behövas bytas ut.
Kravet på att de komponenter som vidrör detaljen ska vara omagnetiskt gjorde att
antalet passande material blev begränsat. Kapitel 3.3 presenterar tre passande material
rostfritt stål, aluminium och plast. En utvärdering av materialen gjordes vilken ledde
fram till att plast blir för dyrt att tillverka i så små volymer. Aluminium är mjukare än
rostfritt stål vilket medföra att det slits ut snabbare. Utifrån denna uteslutningsmetod
återstår endast rostfritt stål att tillverka komponenterna i.

6.1.1

Uppfylls kraven?

När det vinnande konceptet var utsett ställdes det mot kravspecifikationen för att
kontrollera att kraven var uppfyllda.
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Hastighet:
Längd på spår:
Billig reparation:
Mäthastighet:
Driftsäkerhet:
Robust:
Vibration:
Variabel hastighet:
Magnetisk:
Distans:

Kravspecifikation

K1

< 100 mm/s
100 mm/mätstation
Så standardkomponenter som möjligt
> 2 st/s
Repeterbar process
> Ursprungsmaskinen
Mycket liten
100-160 mm/s (Om möjligt)
Nej
0 < X < 50 mm

100 mm/s
Uppfyllt
3
3,9 st/s
Uppfyllt
Uppfyllt
Uppfyllt
Ej uppfyllt
Uppfyllt
Uppfyllt

6.2 Implikationer
Konceptet består av en kedjedriven matning med tillhörande inmatning via en
pneumatisk kolv. Det är avståndet mellan kedjans länkar, avstånd T i figur 6.2, som
avgör maskinens maximala utmatningshastighet. Detta eftersom frammatningen enligt
kravspecifikationen maximalt får uppgå till en hastighet på 100 mm/s. Om kedjans
länkar sitter tätare resulterar detta i att fler detaljer matas ut per sekund. Det koncept
som presenteras i rapporten är konstruerat med en standardiserad kedja från
Kedjeteknik, detta skulle resultera i att maskinen kan mäta 3.1 detaljer per sekund.
Beräkningen presenteras nedan.

Figur 6.2 Ritning [9]
Standardkedja 501.[9]
T = 31.75 mm
Hastighet = 100 mm/s
Teoretisk utmatningshastighet = 100/31.75 = 3.1 detaljer per sekund.
Med denna kedja finns ett utrymme på 26.75 mm mellan verktygen vilket gör att
detaljerna har gott om tid att placeras mellan verktygen. Detta skulle göra processen
säker och inte kräva lika hög precision vid programmeringen av kolven.
I det fall då det krävs en större effektivitetsökning kan kedjan bytas ut mot en med
kortare avstånd mellan verktygen. En lösning kan vara att byta till Kedjetekniks
standardkedja 462 [9], vilket skulle resultera i en maximal effektivitet på 3,9 detaljer
per sekund. Beräkningar presenteras nedan.
Standardkedja 462.[9]
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T = 25.4 mm
Hastighet = 100 mm/s
Teoretisk utmatningshastighet = 100/25.4 = 3.9 detaljer per sekund.
Skulle det senare alternativet väljas finns möjligheten att sänka hastigheten på
matningen och ändå få en godkänd effektivitet.
Då maskinen körs på maximal hastighet finns risken att kolvmataren inte hinner med
samt att små vibrationer kan uppstå, detta problem kan lösas genom att använda två
kolvmatare att alternera mellan.

6.3 Begränsningar
Den pneumatiska kolvinmatningen medför en begränsning på hur fort detaljerna kan
matas in i systemet. Då maskinen går med maximal hastighet ska kolven skjutas fram,
dras tillbaka samt att en ny detalj ska hinna trilla ner framför kolven inom loppet av
0.25 sekunder. Detta skulle kunna medföra vibrationer av kolvens snabba rörelse trots
att rörelsen är mycket liten. En lösning på detta problem presenteras i kapitel 6.2 och
innebär att två kolvmatare används, detta skulle medföra att kolvens rörelse kan ske
under 0,5 sekunder. Denna lösning medför problemet att detaljerna måste delas upp i
två olika rännor som leder till respektive kolvmatare. Detta problem diskuteras vidare i
kapitel 6.5.
Ett viktigt krav på maskinen är att den ska vara repeterbar, detta innebär att den ska
kunna utföra tänkt process under en längre tid utan att några komplikationen uppstår.
Det kan även innebära att maskinen själv kan lösa eventuella problem som uppstår.
Exempel på problem kan vara att ett spån följer med detaljerna alternativt att en detalj
fastnar någonstans i maskinen. Att ett spån följer med detaljerna eller att detaljer fastnar
är något som är svårt att undvika. Det skribenterna önskar åstadkomma med maskinen
är ett system som märker när något är fel för att antingen lösa problemet eller påkalla
personal. Förhoppningen är att servon ska kunna känna av om en detalj har fastnat och
automatiskt stänga av maskinen. Detta är dock svårt verifiera utan en prototyp. Likaså
ska sensorer indikera om en detalj har fastnat i någon annan del av maskinen alternativt
hamnat fel i kolvmataren.

6.4 Slutsatser och rekommendationer
Rapporten har gett skribenterna en ökad förståelse inom produktutveckling och
konstruktion. Främst genom att arbeta under verkliga förhållanden med
företagskontakt, dokumentation samt problemlösning av ett verkligt problem.
Studien resulterar endast i lösningsförslag och därför måste konstruktionerna bearbetas.

6.5 Vidare arbete/forskning
6.5.1 Att utveckla för företaget
En eventuell fortsatt utveckling för företaget är att konstruera mätmaskinen så att den
rengör sig själv. I nuläget rengörs maskinen manuellt efter ett veckoschema alternativt
vid behov då de märker att antalet felaktiga detaljer ökar. Det kan bli svårt att utesluta
den manuella rengöringen helt eftersom maskinen kräver hög precision. Men absolut
möjligt att schemalägga de manuellt veckokontrollerna mer sällan och ändå kunna
säkerställa standarden på mätningen.
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Vid ett fall då kunden kräver en ytterligare effektivitetsökning bör fokus ligga på att
öka den maximala frammatningshastigheten. I nuläget har maskinen en maximal
frammatningshastighet på 100 mm/s, detta för att säkerställa att detaljerna ligger an i
spåret, vilket säkerställer mätningen. Detta begränsar maskinen i nuläget och skulle
resultera i stor effektivitetsökning om det gick att lösta.
För att uppnå högre effektivitet samt minska vibrationer vid inmatningen framgår det i
kapitel 6.3 att ett alternativ är att installera två kolvmatare. Denna lösning skulle
medföra att detaljerna måste fördelas mellan de två kolvmatarna. Denna lösning skulle
medföra en vidareutveckling av det framtagna systemet.
6.5.2 Att undersöka akademiskt
Undersöka möjligheten att arbeta med en arbetsprocess som mer specifikt lämpar sig
till konstruktion av detaljer där marknaden och kunden redan är bestämd.
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