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I	  

Abstract	  
	  
This	   project	   is	   about	   developing	   an	   existing	   machine	   that	   customizes	   roller	  
chains.	  The	  old	  machine	  is	  manufactured	  and	  used	  by	  the	  Swedish	  transmission	  
company	  Jens	  S	  Transmissioner.	  However,	  it	  turns	  out	  to	  be	  inadequate	  in	  many	  
aspects,	  such	  as	  its	  safety	  guard	  and	  ergonomics.	  The	  aim	  of	  this	  thesis	  is	  to	  help	  
Jens	   S	   to	   retrieve	   a	   new	   manufacturing	   plan	   for	   a	   machine	   that	   satisfies	   the	  
operators	  and	  companies	  demands.	  The	  authors	  will	  not	  build	  the	  machine	  and	  
more	   advanced	  machine	   parts	   such	   as	   power	   sources	   will	   be	   purchased	   from	  
subcontractors.	  	  
	  
In	  order	  to	  achieve	  a	  clear	  image	  of	  what	  problems	  had	  to	  be	  solved	  the	  machine	  
was	  carefully	  observed	  and	  issues	  were	  discussed	  with	  the	  operator.	  Out	  of	  these	  
discussions	   five	  questions	  were	   formulated	  which	  act	  as	  guidelines	   throughout	  
the	  project.	  	  
	  
Each	  question	  were	  attempted	  to	  be	  answered	  by	  creating	  a	  number	  of	  ideas	  that	  
were	   conceived	   by	   using	   various	   idea	   generating	   methods.	   Three	   different	  
possible	   concepts,	  which	  differed	   in	   level	  of	   complexity,	  were	  achieved	  using	  a	  
morphological	  matrix.	  	  	  
	  
By	  applying	  different	  mechanical	  design	  processes	  and	  using	  tools	  such	  as	  FEA-‐
studies	  and	  Computer	  Aided	  Design	  the	  construction	  and	  its	  different	  parts	  were	  
developed	  and	  improved.	  
	  
After	  choosing	  one	  of	  the	  concepts	  and	  improve	  it	  even	  more	  the	  project	  resulted	  
in	   a	   machine	   construction	   that	   managed	   to	   fulfill	   the	   problems	   and	   give	  
improved	  work	  ergonomics	  and	  efficiency	  for	  the	  operator.	  	  
	  
Since	  the	  project	  was	  lead	  independently	  it	  successfully	  gave	  an	  increased	  feeling	  
and	  understanding	  of	  mechanical	  engineering	  and	  product	  development.	  There	  
has	   been	   a	   continuous	   effective	   co-‐operation	   during	   the	  whole	   process	  where	  
both	  parts	  contributed	  with	  their	  own	  specific	  skills.	  However,	  various	  obstacles	  
showed	  up.	  These	  obstacles	  have	  implied	  new	  insights	  such	  as	  many	  good	  ideas	  
comes	   from	   developing	   other,	   and	   thus	   problems	   should	   be	   considered	   as	   an	  
encouragement	  for	  improvement	  rather	  than	  a	  discouragement.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Keywords:	  Finite	  Element	  Analysis,	  Morphological	  matrix,	  Product	  design,	  
Mechanical	  design,	  Ergonomics,	  Roller	  chains,	  customization,	  concept	  generation,	  
manufacture,	  workflow,	  safety
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Sammanfattning	  
	  

Det	  här	  projektet	  handlar	  om	  att	  förbättra	  en	  existerande	  maskin	  som	  är	  till	  för	  
att	   bearbeta	   rullkedjor	   utefter	   enskilda	   order.	   Den	   nuvarande	   maskinen	   är	  
tillverkad	   och	   används	   av	   det	   svenska	   transmissionsföretaget	   Jens	   S	  
Transmissioner,	  men	  den	  anses	  inte	  leva	  upp	  till	  de	  krav	  som	  ställs	  och	  behöver	  
därför	  konstrueras	  om.	  Operatören	  kräver	  en	  ny	  maskin	  som	  främjar	  en	  bättre	  
arbetshållning	   och	   arbetsflöde	   samt	   ger	   en	   säkrare	   arbetsmiljö.	  Målet	   är	   att	   ta	  
fram	   ett	   konstruktionsunderlag	   åt	   företaget	   för	   tillverkning	   av	   en	  maskin	   som	  
lever	   upp	   till	   de	   krav	   och	   önskemål	   som	   företaget	   ställt.	   Författarna	   kommer	  
alltså	  inte	  själva	  tillverka	  maskinen	  och	  externa	  komponenter	  så	  som	  kraftgivare	  
kommer	  köpas	  in	  från	  underleverantörer.	  
	  
Den	   nuvarande	   maskinen	   observerades	   och	   diskuterades	   med	  
maskinoperatören	   för	   att	   skapa	   en	   tydlig	   bild	   av	   de	   problem	   som	   upplevdes	   i	  
dagsläget.	   Utifrån	   problemen	   upprättades	   fem	   frågeställningar	   som	   blev	  
vägledande	  genom	  hela	  projektet.	  	  
	  
Frågeställningarna	  besvarades	  genom	  att	  generera	  idéer	  och	  utifrån	  dem	  skapa	  
tre	  olika	  koncept	  som	  alla	  löste	  problemen	  men	  hade	  sina	  tydliga	  skiljaktigheter.	  
Genom	   att	   applicera	   olika	   produktutvecklingsprocesser	   och	   använda	   verktyg	  
som	   exempelvis	   3D-‐dimensionering	   och	   FEM-‐analys	   kunde	   tydliga	   koncept	  
skapas	  och	  förbättras.	  	  
	  
Efter	  att	  ha	  valt	  ut	  ett	  koncept	  samt	  utvecklat	  det	  ytterligare	  resulterade	  arbetet	  i	  
en	   maskin	   som	   lyckades	   lösa	   problemen	   på	   ett	   kostnadseffektivt	   och	   smidigt	  
sätt.	  Förbättringen	  av	  operatörens	  arbetsställning	  ger	  honom	  en	  markant	  bättre	  
ergonomisk	   upplevelse.	   Skyddet	   som	   agerar	   med	   en	   halvautomatisk	   funktion	  
kommer	   skapa	   en	   säkrare	   arbetsmiljö	   och	   de	   smarta	   delfunktionerna	   låter	  
operatören	  utföra	  arbetet	  på	  ett	  bekvämt	  och	  effektivt	  sätt.	  
	  
Att	  självständigt	  leda	  ett	  projekt	  har	  varit	  en	  lärorik	  erfarenhet.	  Båda	  författarna	  
har	  haft	  olika	  kvalitéer	  som	  har	  varit	  till	  stor	  hjälp	  för	  att	  driva	  projektet	  framåt.	  
Det	  har	  skett	  gott	  samarbete	  sinsemellan	  genom	  hela	  processens	  gång,	  trots	  de	  
problem	   som	   uppstått	   längs	   vägen.	   Vidare	   upplever	   båda	   författarna	   att	  
projektet	  har	  bidragit	  till	  ökad	  känsla	  och	  självförtroende	  inför	  yrkesrollen	  som	  
ingenjör	  och	  känner	  sig	  nöjda	  att	  med	  detta	  projekt	  få	  knyta	  ihop	  säcken.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Nyckelord:	  Rullkedjor,	  kundanpassning,	  konceptgenerering,	  tillverkning,	  ergonomi,	  
arbetsflöde,	  säkerhet,	  kraft,	  maskin,	  produktutveckling
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1	   Introduktion	  
	  
För	  att	  överföra	  kraft	  har	  rullkedjor	  länge	  varit	  en	  trogen	  lösning.	  I	  cyklar	  gör	  
den	  att	  kraften	  från	  dina	  ben	  överförs	  till	  bakhjulet	  som	  då	  driver	  framåt.	  Utöver	  
cyklar	  förekommer	  rullkedjor	  främst	  i	  större	  maskiner.	  Då	  tekniken	  hela	  tiden	  
utvecklas	  ställs	  samtidigt	  högre	  krav	  på	  möjligheterna	  att	  kunna	  specialanpassa	  
komponenter,	  som	  exempelvis	  rullkedjor.	  Att	  bearbeta	  rullkedjor	  behöver	  inte	  
vara	  avancerad	  ingenjörskonst.	  Kanske	  har	  du	  själv	  till	  och	  med	  förkortat	  
cykelkedjan	  med	  ett	  enkelt	  handhållet	  verktyg.	  Men	  för	  grövre	  rullkedjor	  −	  som	  
förekommer	  i	  de	  större	  maskinerna	  −	  erfordras	  mer	  resurser	  än	  så.	  För	  de	  här	  
situationerna	  används	  istället	  robusta	  maskinkonstruktioner	  som	  med	  enorma	  
krafter	  omarbetar	  kedjan	  till	  önskad	  utformning.	  
	  

	  
Figur	  1.1	  Rullkedja	  i	  storlek	  16B1	  

1.1	  Bakgrund	  
	  
Jens	  S.	  Transmissioner	  (Jens	  S)	  är	  ett	  svenskt	  företag	  som	  bland	  annat	  köper	  in,	  
specialanpassar	  och	  säljer	  rullkedjor	  vidare	  till	  kunder.	  Företagets	  lokal	  är	  
belägen	  i	  Norrköping	  och	  består	  av	  en	  kontorsavdelning,	  ett	  lager	  samt	  en	  
verkstad.	  Rullkedjorna	  köps	  in	  från	  Tyskland	  och	  Kina	  i	  fem-‐meterslängder	  och	  
förkortas	  eller	  förlängs	  sedan	  av	  Jens	  S	  utefter	  varje	  enskild	  order.	  Eftersom	  
rullkedjor	  finns	  i	  många	  olika	  dimensioner	  har	  företaget	  tre	  olika	  förkortning-‐	  
och	  förlängningsprocesser	  som	  alla	  behandlar	  ett	  antal	  olika	  kedjestorlekar.	  
Denna	  studie	  omfattar	  endast	  en	  av	  processerna,	  nämligen	  bearbetning	  av	  de	  
större	  rullkedjorna.	  Förkortning	  och	  förlängning	  av	  de	  grövre	  kedjorna	  i	  Jens	  S	  
verkstad	  sker	  på	  följande	  sätt:	  
	  

− Delning,	  alltså	  förkortning,	  sker	  i	  en	  delningsmaskin	  som	  hanteras	  av	  en	  
operatör	  

− Förlängning,	  vidare	  benämnt	  sammanlänkning,	  är	  ett	  manuellt	  moment	  
som	  utförs	  av	  operatören	  vid	  sidan	  om	  delningsmaskinen	  
	  

De	  här	  momenten	  anser	  företaget	  ha	  stor	  förbättringspotential	  i	  både	  funktion	  
och	  utformning	  och	  behöver	  därför	  designas	  om.	  Detta	  problem	  ligger	  till	  grund	  
för	  den	  här	  studien	  som	  utfördes	  i	  samarbete	  med	  Jens	  S	  kedjetekniker	  
Christoffer	  Eriksson.
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1.2	  Problembeskrivning	  
	  
Bearbetningsprocesserna	  sker	  vid	  en	  enskild	  arbetsstation	  i	  Jens	  S	  verkstad.	  
Stationen	  består	  av	  ett	  hyllager	  som	  kontinuerligt	  fylls	  på	  med	  kedjor	  som	  ska	  
omarbetas,	  ett	  förråd	  med	  kedjekomponenter	  för	  samtliga	  dimensioner	  samt	  en	  
arbetsbänk.	  Arbetsbänken	  [figur	  1.3]	  är	  åtta	  meter	  lång	  och	  en	  meter	  djup	  och	  på	  
denna	  bänk	  återfinns	  bland	  annat	  delningsmaskinen.	  Idag	  finns	  stora	  
förbättringsmöjligheter	  i	  processen	  och	  delningsmaskinen	  önskar	  företaget	  
designas	  om.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  1.2	  Den	  nuvarande	  delningsmaskinen.	   Figur	  1.3	  Arbetsbänken	  och	  
1)	  ställning,	  2)	  block,	  3)	  verktygsfäste,	  	   delningsmaskinen	  
4)	  skydd,	  5)	  hydraulcylinder	  
	  
Maskinen	  är	  inbyggd	  i	  arbetsbänken	  för	  att	  undvika	  onödig	  förflyttning	  och	  
ansträngning	  för	  operatören.	  Den	  består	  i	  dagsläget	  av	  en	  40	  mm	  tjock	  och	  ca	  
300x500	  mm	  stor	  bordsskiva	  i	  stål.	  På	  denna	  bordsskiva	  finns	  två	  justerbara	  
metallblock	  vars	  syfte	  är	  att	  upprätta	  ett	  spår	  för	  kedjan	  och	  därmed	  hålla	  den	  
stabil	  vid	  delning.	  Mitt	  ovanför	  blocken	  finns	  en	  vertikalgående,	  hydraulisk	  
presscylinder.	  I	  presscylinderns	  kolv	  är	  ett	  verktygsfäste	  monterat	  och	  som	  i	  sin	  
tur	  delningsverktygen	  fästs	  i.	  Cylindern	  är	  monterad	  i	  en	  metallställning	  och	  
drivs	  av	  en	  fotmanövrerad	  hydraulpump.	  På	  ställningen	  som	  är	  fastsvetsad	  i
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bordsskivan	  finns	  även	  ett	  fällbart	  skydd	  monterat	  för	  att	  skydda	  operatören	  
från	  eventuellt	  splitter	  [figur	  1.2].	  
	  
Problemen	  som	  operatören	  upplever	  med	  maskinen	  och	  processen	  är	  följande:	  
	  

• Blockens	  låsmekanism	  −	  Med	  endast	  två	  metallpiggar	  på	  undersidan	  av	  
blocken	  som	  passar	  i	  motsvarande	  hål	  i	  bordsskivan	  [bilaga	  1.1]−	  med	  
varierat	  avstånd	  från	  kedjespårets	  centrallinje	  −	  blir	  precisionen	  låg	  och	  
operatören	  riskerar	  att	  placera	  blocken	  i	  fel	  hål.	  
	  

• Verktygsfästet	  −	  Kraften	  som	  levereras	  från	  hydraulcylindern	  ger	  en	  
motverkande	  normalkraft	  vilken	  tas	  upp	  i	  verktygsfästet.	  Fästet	  är	  inte	  
tillverkat	  för	  att	  stå	  emot	  sådana	  stora	  krafter	  (upp	  emot	  100kN)	  utan	  
behöver	  bytas	  ut	  mot	  ett	  mer	  robust	  fäste.	  
	  

• Hydraulcylindern	  −	  Då	  oljeläckage	  har	  uppstått	  i	  hydrauliksystemet	  har	  
man	  dragit	  slutsatsen	  att	  den	  nuvarande	  hydraulcylindern	  är	  för	  klen	  för	  
de	  krafter	  som	  uppstår	  i	  processen	  och	  behöver	  bytas	  ut	  mot	  ett	  starkare	  
dito.	  

	  
• Skyddet	  −	  Operatören	  upplever	  i	  dagsläget	  skyddet	  som	  klumpigt	  och	  att	  

det	  är	  i	  vägen	  i	  delningsmomentet	  vilket	  har	  lett	  till	  att	  det	  inte	  alltid	  
används.	  	  

	  
• Ergonomi	  −	  Maskinen	  står	  inskjuten	  ca	  15	  cm	  från	  bänkkanten	  vilket	  

leder	  till	  att	  operatörens	  arbetsställning	  är	  oergonomisk	  då	  han	  kan	  
komma	  att	  behöva	  operera	  vid	  maskinen	  under	  en	  hel	  dag.	  	  

	  
• Ergonomi	  −	  Ett	  av	  de	  mer	  primära	  problemen	  med	  maskinen	  är	  att	  den	  

endast	  är	  kompatibel	  för	  att	  dela	  kedjor.	  De	  som	  istället	  ska	  förlängas	  
modifieras	  för	  hand	  vid	  sidan	  om	  maskinen.	  Detta	  är	  ett	  slitsamt,	  manuellt	  
moment	  som	  utförs	  med	  ett	  handhållet	  verktyg	  och	  hammare.	  Då	  
operatören	  börjar	  känna	  av	  besvär	  i	  axlar,	  nacke	  och	  rygg	  och	  även	  
upplever	  att	  arbetsmiljön	  blir	  för	  högljudd,	  behöver	  momentet	  
automatiseras	  till	  en	  enklare	  och	  tystare	  lösning.	  	  

	  
• Ställningen	  −	  Idag	  är	  ställningen	  ett	  resultat	  av	  påbyggnationer	  och	  

förstärkningar	  som	  skett	  när	  de	  behövts.	  Den	  är	  duglig	  för	  dagens	  
konstruktion	  men	  behöver	  förstås	  konstrueras	  om	  från	  grunden	  för	  att	  
vara	  lämplig	  i	  det	  nya	  konceptet.	  

	  
Sett	  ur	  en	  mer	  generell	  synvinkel	  kan	  den	  här	  studien	  inspirera	  industrier	  att	  ta	  
större	  hänsyn	  och	  ansvar	  för	  arbetsmiljö.	  Många	  operatörer	  och	  industriarbetare	  
besväras	  fortfarande	  av	  oljud,	  dålig	  luft	  och	  arbetsställningar	  som	  kan	  resultera	  i	  
bestående	  kroppsskador.	  Studier	  visar	  att	  många	  produktutvecklare	  är	  
medvetna	  om	  relevansen	  kring	  användarens	  arbetsmiljö,	  trots	  det	  prioriteras	  
denna	  faktor	  lågt.	  En	  del	  anser	  att	  det	  inte	  är	  deras	  ansvar,	  medan	  andra	  anser	  
uppgiften	  vara	  för	  svårhanterlig	  [1].
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1.3	  Syfte	  &	  frågeställningar	  
	  
Syftet	  med	  den	  här	  studien	  är	  att	  utnyttja	  och	  sammanfoga	  våra	  kunskaper	  inom	  
maskinteknik	  i	  ett	  skarpt	  fall	  och	  utifrån	  ett	  antal	  frågeställningar	  analysera	  
insamlad	  information	  för	  att	  utveckla	  en	  förbättrad	  produkt.	  
	  
Från	  företagets	  sida	  förväntas	  ett	  konstruktionsunderlag	  för	  den	  nya	  maskinen	  
med	  genomtänkta	  material	  och	  mått	  samt	  idéer	  om	  externa	  komponenter.	  Målet	  
sett	  ur	  författarnas	  perspektiv	  är	  att	  med	  hjälp	  av	  lämpliga	  metoder	  ta	  fram	  
konstruktionsförslag	  för	  en	  ny	  maskin	  som	  på	  bästa	  sätt	  löser	  ovanstående	  
problem	  och	  lever	  upp	  till	  operatören	  och	  företagets	  önskemål	  och	  krav.	  	  
	  
Studien	  grundas	  på	  fem	  frågeställningar	  som	  är	  komponerade	  utifrån	  de	  
problem	  som	  beskrevs	  i	  kapitel	  1.2:	  
	  

− Hur	  görs	  maskinen	  kompatibel	  för	  både	  delning	  och	  sammanlänkning	  av	  
rullkedjor	  i	  större	  dimensioner?	  
	  

− Hur	  ska	  ställningen	  utformas?	  
	  

− Hur	  ska	  verktygsfästet,	  blockfunktionen	  och	  skyddet	  konstrueras	  för	  bra	  
effektivitet	  och	  säkerhet?	  
	  

− Vilka	  material	  och	  kraftgivare	  är	  lämpligast?	  
	  

− Hur	  ska	  maskinen	  designas	  för	  att	  uppnå	  god	  arbetsmiljö?	  
 

1.4	  Omfång	  och	  avgränsningar	  
	  
Till	  en	  början	  önskade	  företaget	  att	  projektet	  skulle	  inbegripa	  en	  utveckling	  av	  
hela	  arbetsbänken,	  alltså	  alla	  tre	  kedjebearbetningsprocesser	  och	  allmän	  
översikt	  av	  arbetsflödet.	  Efter	  diskussion	  med	  kursansvarig	  på	  skolan	  insågs	  
snabbt	  att	  ett	  sådant	  arbete	  skulle	  bli	  allt	  för	  omfattande	  och	  ge	  ett	  undermåligt	  
resultat.	  Därför	  bestämdes	  tillsammans	  med	  Jens	  S	  att	  vår	  insats	  skulle	  
avgränsas	  till	  delningsmaskinen	  och	  sammanlänkningsprocessen	  för	  de	  grövsta	  
kedjorna.	  Vidare	  gäller	  att	  arbetet	  inte	  innefattar	  tillverkning	  av	  maskinen	  utan	  
endast	  framtagning	  av	  konstruktionsunderlag.	  Komponenter	  så	  som	  kraftgivare	  
kommer	  att	  köpas	  in	  från	  externa	  leverantörer.	  Inköpskostnader	  för	  de	  här	  
komponenterna	  samt	  material	  kommer	  hållas	  i	  åtanke	  vid	  utvecklingen	  av	  
maskinen.	  
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1.4.1	  Kravspecifikation	  
	  
Kravspecifikationen	  är	  delvis	  framtagen	  av	  Jens	  S	  men	  även	  med	  hjälp	  av	  
relevanta	  källor	  som	  författarna	  själva	  har	  tagit	  fram.	  	  
 
Ergonomi	  
	  

• Operatören	  ska	  ha	  en	  arbetshållning	  som	  över	  sikt	  inte	  orsakar	  muskel-‐	  
eller	  ledvärk	  

• Operatören	  ska	  inte	  utsättas	  för	  buller	  som	  överskrider	  80	  dB	  [2,	  s.	  331]	  
• Operatören	  ska	  uppleva	  att	  han	  arbetar	  i	  ett	  logiskt	  processflöde	  från	  

början	  till	  slut	  
• Operatören	  ska	  ha	  bra	  sikt,	  utrymme	  och	  känsla	  över	  arbetet	  	  
• Operatören	  ska	  arbeta	  i	  en	  säker	  och	  skyddad	  miljö	  

	  
Kraftgivare	  
	  

• Ska	  vid	  förlängning	  ge	  2-‐5%	  diameterökning	  på	  den	  sammanlänkande	  
kedjepinnen	  

• Ska	  vara	  utbytbar	  
• Ska	  manövreras	  med	  foten	  eller	  handen	  
• Ska	  ha	  någon	  form	  av	  tryckavläsning	  

	  
Blocken	  
	  

• Ska	  vara	  steglöst	  ställbara	  
• Ska	  hålla	  kedjan	  stabil	  vid	  aktiv	  delning	  och	  sammanlänkning	  
• Får	  inte	  tryckas	  ur	  position	  på	  grund	  av	  eventuella	  sidokrafter	  vid	  delning	  

och	  sammanlänkning	  
• Avstånd	  mellan	  blocken	  ska	  vara	  justerbart	  mellan	  5	  −	  20	  mm	  	  
• Får	  inte	  deformeras	  under	  cylinderns	  maxtryck	  
• Ska	  upplevas	  smidiga	  för	  operatören	  att	  ställa	  in	  

	  
Skyddet	  
	  

• Ska	  hindra	  splitter	  från	  att	  komma	  i	  direkt	  kontakt	  med	  operatören	  	  
• Ska	  hindra	  operatören	  från	  att	  klämma	  sig	  vid	  delning	  och	  

sammanlänkning	  
• Får	  inte	  störa	  arbetet	  

	  
Verktygsfäste	  
	  

• Ska	  tillåta	  ett	  smidigt	  utbyte	  av	  samtliga	  verktyg	  	  
• Ska	  bestå	  av	  ett	  material	  som	  klarar	  av	  interna	  tryck	  upp	  till	  25	  ton	  

[bilaga	  1.2]
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• Ska	  fästa	  sammanlänkningsverktygen	  så	  att	  de	  direkt	  hamnar	  i	  rätt	  vinkel	  

gentemot	  kedjan	  
• Ska	  förhindra	  verktyget	  från	  att	  falla	  ur	  fästet	  

	  
Ställningen	  
	  

• Ska	  absorbera	  all	  kraft	  som	  genereras	  av	  presscylindern	  utan	  att	  plastiskt	  
deformeras	  

• Ska	  vara	  av	  ett	  material	  som	  motstår	  utmattningsbrott	  
• Får	  inte	  skärma	  av	  och	  störa	  operatörens	  arbete	  

	  
Arbetsyta	  	  
	  

• Får	  ha	  en	  bredd	  på	  max	  750	  mm	  	  
• Får	  ha	  ett	  djup	  på	  max	  1000	  mm	  
• Ska	  erbjuda	  ca	  800	  mm	  fritt	  utrymme	  på	  vardera	  sida	  om	  maskinens	  

centralpunkt	  [2,	  s.	  67]	  
 

1.5	  Disposition	  
	  
I	  kommande	  kapitel	  listas	  och	  beskrivs	  de	  teorier	  som	  använts	  för	  att	  kunna	  
besvara	  de	  olika	  frågeställningarna	  som	  tidigare	  radades	  upp.	  Teorierna	  kommer	  
vara	  återkommande	  under	  större	  delen	  av	  rapporten.	  Under	  kapitel	  tre	  redogörs	  
de	  metoder	  som	  använts	  under	  arbetets	  gång,	  alltså	  hur	  olika	  delmoment	  i	  
projektet	  har	  inletts	  och	  genomförts.	  Vidare	  presenteras	  studiens	  empiri,	  det	  vill	  
säga	  all	  insamlad	  fakta,	  data	  och	  idéer	  som	  använts	  i	  utvecklingen	  av	  maskinen.	  
Empirin	  följs	  av	  analyser	  av	  arbetsmoment	  och	  maskinkoncept.	  I	  samma	  kapitel	  
analyseras	  även	  valet	  och	  utveckling	  av	  det	  koncept	  som	  togs	  vidare	  i	  arbetet.	  
Slutligen	  i	  kapitel	  sex	  presenteras	  resultatet	  och	  slutsatser	  kring	  studien.	  Där	  
återfinns	  även	  bland	  annat	  våra	  egna	  tankar	  och	  implikationer	  av	  arbetet.	  
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2	   Teoretiskt	  ramverk	  
 
Då	  maskinen	  ska	  designas	  för	  att	  uppnå	  god	  arbetsmiljö	  bör	  fokus	  ligga	  på	  både	  
maskinens	  utformning	  och	  operatören.	  En	  god	  arbetsmiljö	  bestäms	  inte	  enbart	  
av	  produktens	  design	  utan	  också	  av	  hur	  konsumenten	  upplever	  produkten.	  Så	  
länge	  konsumenten	  inte	  trivs	  eller	  upplever	  missnöje	  kring	  produkten	  är	  inte	  
heller	  arbetsmiljön	  optimal.	  Alltså,	  för	  att	  kunna	  besvara	  frågan	  “Hur	  ska	  
maskinen	  designas	  för	  att	  uppnå	  god	  arbetsmiljö”	  bör	  hänsyn	  tas	  till	  
konsumentens	  feedback	  och	  känslor	  kring	  produkten.	  Grundat	  på	  de	  här	  
resonemangen	  kommer	  det	  teoretiska	  ramverket	  delvis	  att	  beskriva	  relevanta	  
teorier	  kring	  ergonomisk	  produktutveckling.	  	  
	  
För	  att	  försäkra	  sig	  om	  att	  koncept	  utformas	  på	  lämpliga	  sätt	  krävs	  det	  att	  
ingenjören	  har	  förståelse	  för	  hur	  operatören	  arbetar	  och	  på	  vilka	  sätt	  det	  är	  
tillåtet	  att	  förändra	  hans	  arbetssätt.	  Detta	  måste	  alltså	  hållas	  i	  åtanke	  under	  
konceptutvecklingsfasen.	  Det	  är	  även	  viktigt	  att	  öka	  medvetenheten	  om	  vad	  som	  
redan	  finns	  ute	  på	  marknaden	  i	  dagsläget	  och	  utifrån	  den	  insamlade	  
informationen	  kunna	  ta	  beslut	  på	  ett	  sätt	  som	  är	  väl	  genomtänkt	  och	  analyserat.	  
Under	  avsnittet	  konceptgenerering	  beskrivs	  teorier	  som	  kan	  hjälpa	  ingenjören	  
att	  lyckas	  med	  detta.	  
	  
Hur	  ställningen	  ska	  utformas	  är	  en	  fråga	  som	  berör	  både	  diverse	  
hållfasthetsområden	  samt	  hur	  den	  slutliga	  produkten	  upplevs	  att	  operera.	  
Kravet	  är	  att	  ställningen	  ska	  klara	  av	  att	  ta	  upp	  de	  krafter	  som	  genereras	  från	  
presscylindern,	  samtidigt	  ska	  den	  tillåta	  operatören	  att	  utföra	  sitt	  arbete	  ostört.	  
Utmaningen	  blir	  att	  hitta	  en	  balans	  mellan	  dessa	  två	  kriterier.	  För	  att	  kunna	  
arbeta	  med	  den	  här	  frågan	  krävs	  grundkunskaper	  kring	  särskilda	  teorier	  inom	  
hållfasthetslära,	  därför	  kommer	  senare	  väsentliga	  punkter	  inom	  hållfasthet	  att	  
förklaras.	  Utöver	  det	  behövs	  relevant	  underlag	  inom	  materialläran	  för	  att	  
besvara	  frågeställningen	  -‐	  “vilka	  material	  och	  kraftgivare	  är	  lämpligast?”	  
	  
Hur	  verktygsfästet,	  blockfunktionen	  och	  skyddet	  ska	  konstrueras	  för	  bra	  
effektivitet	  är	  en	  fråga	  som	  lägger	  fokus	  på	  konstruktionen	  samt	  användbarheten	  
av	  maskinen.	  Delarna	  bör	  konstrueras	  så	  att	  operatören	  är	  bekväm	  med	  
användningen	  av	  dem,	  både	  vid	  förberedande	  arbete	  och	  när	  maskinen	  är	  i	  drift.	  
Om	  delarna	  inte	  upplevs	  lätthanterliga	  finns	  det	  risk	  att	  operatören	  söker	  
genvägar	  eller	  egna	  improviserade	  arbetssätt.	  Exempel	  på	  ett	  sådant	  beslut	  kan	  
vara	  tillfällen	  då	  operatören	  undviker	  att	  använda	  skyddet.	  Sådana	  beslut	  
riskerar	  operatörens	  säkerhet.	  Dessutom	  ska	  tillverkningen	  av	  maskinen	  ske	  
smidigt	  och	  komponenter	  ska	  vara	  lätta	  att	  demontera.	  Med	  anledning	  av	  detta	  
innefattar	  det	  teoretiska	  ramverket	  även	  relevant	  grundkunskap	  för	  
konstruktion	  och	  tillverkning	  av	  maskinens	  ingående	  delar.	  
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2.1	  Ergonomisk	  produktutveckling	  
	  
Observation	  
Observation	  görs	  ofta	  i	  samband	  med	  en	  undersökning.	  Det	  är	  en	  metod	  för	  att	  
samla	  in	  nödvändig	  information	  kring	  en	  produkt	  eller	  situation	  som	  senare	  
analyseras	  och	  tillämpas	  i	  en	  studie	  för	  att	  förbättra	  eller	  utöka	  förståelse	  kring	  
produkten,	  processen	  eller	  händelsen	  [3].	  
	  
Kansei	  method	  
Kansei	  är	  japanska	  och	  betyder	  känslor	  på	  svenska.	  Metoden	  grundar	  sig	  på	  att	  
skapa	  en	  kravspecifikation	  utifrån	  konsumentens	  kansei	  för	  produkten.	  En	  
uppfattning	  om	  kundens	  känslor	  skapas	  genom	  att	  analysera	  kundens	  feedback	  
som	  ges	  kring	  en	  särskild	  produkt.	  Konsumentens	  kansei	  översätts	  till	  krav	  och	  
blir	  en	  direkt	  del	  av	  produktens	  kravspecifikation.	  Konsumenten	  kan	  antingen	  
vara	  en	  kund	  eller	  en	  anställd	  och	  en	  produkt	  kan	  tolkas	  som	  såväl	  ett	  föremål	  
som	  en	  arbetsplats	  [4].	  
	  
FMEA	  
Detta	  är	  en	  kvalitativ	  analysmetod	  och	  förkortningen	  står	  för	  “Failure	  Mode	  and	  
Effects	  Analysis”	  som	  på	  svenska	  översätts	  till	  feleffektanalys.	  Metoden	  går	  ut	  på	  
att	  analysera	  exempelvis	  en	  produkts	  kvalité	  genom	  att	  identifiera	  eller	  
förutsäga	  fel	  och	  problem	  som	  kan	  uppstå	  vid	  användningen	  av	  produkten.	  Med	  
hjälp	  av	  en	  skala	  från	  ett	  till	  tio	  graderas	  sedan	  konsekvenserna	  av	  respektive	  fel,	  
hur	  ofta	  det	  inträffar	  samt	  chansen	  att	  felet	  upptäcks	  i	  tid.	  Utifrån	  graderingen	  
räknas	  ett	  så	  kallat	  RPN-‐tal	  ut	  för	  respektive	  fel	  som	  jämförs	  med	  ett	  förbestämt	  
värde.	  Om	  RPN-‐talet	  överstiger	  detta	  värde	  krävs	  en	  åtgärd	  av	  felet	  [5,	  s.	  350-‐
352].	  
	  
Mock-‐up	  
Syftet	  med	  en	  mock-‐up	  är	  att	  i	  ett	  tidigt	  stadium	  ge	  designern	  en	  god	  uppfattning	  
och	  känsla	  för	  hur	  slutprodukten	  kommer	  se	  ut	  och	  upplevas.	  Funktion	  och	  
material	  är	  av	  ingen	  eller	  minimal	  betydelse	  i	  en	  mock-‐up,	  utan	  ska	  snarare	  
fungera	  som	  en	  demonstration	  och	  lärandemål	  för	  att	  tidigt	  upptäcka	  designfel	  
[6].	  
 

2.2	  	  Konceptgenerering	  
 
Gut	  feeling	  
Gut	  feeling	  betyder	  magkänsla	  på	  svenska	  och	  är	  en	  metod	  som	  kan	  användas	  för	  
besluttagande	  av	  olika	  koncept.	  En	  designer	  kan	  ofta,	  baserat	  på	  tidigare	  
kunskap,	  instinktivt	  känna	  av	  om	  ett	  koncept	  är	  (1)	  odugligt,	  (2)	  en	  god	  idé	  men	  
inte	  optimal	  eller	  (3)	  värt	  att	  gå	  vidare	  med.	  Ju	  mer	  erfarenhet	  ingenjören	  har	  
desto	  mer	  kan	  han	  eller	  hon	  att	  lita	  på	  sin	  gut-‐feeling	  [7].	  
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Pughs	  matris/Decision	  Matrix	  Method	  
Det	  här	  är	  en	  metod	  som	  ofta	  används	  inom	  ingenjörsområdet	  för	  att	  ligga	  till	  
grund	  vid	  besluttagande	  av	  lösningar	  eller	  koncept.	  I	  Pughs	  matris	  ställs	  flera	  
lösningsalternativ	  mot	  ett	  antal	  kriterier	  med	  olika	  viktning.	  Viktning	  kan	  göras	  
på	  flera	  olika	  sätt.	  Lösningsalternativen	  jämförs	  för	  varje	  krav	  mot	  en	  referens	  
(0),	  ofta	  den	  lösning	  som	  inom	  gruppen	  favoriseras.	  Genom	  att	  jämföra	  
lösningarna	  gentemot	  referensens	  lösning	  bedöms	  de	  mellan	  -‐2	  och	  +2.	  Siffrorna	  
inklusive	  deras	  tecken	  multipliceras	  sedan	  med	  kravens	  viktning	  och	  slutligen	  
erhålls	  en	  totalsumma	  för	  de	  olika	  lösningsalternativen.	  Lösningen	  med	  det	  
högsta	  totalpoäng	  anses	  då	  vara	  den	  bästa	  lösningen	  bland	  de	  identifierade	  
lösningarna	  [se	  figur	  2.1]	  [5,	  s.	  226].	  
	  

	  
Figur	  2.1	  Exempel	  på	  Pughs	  matris	  
	  
	  
Morfologisk	  matris	  
Med	  hjälp	  av	  en	  morfologisk	  matris	  ställs	  olika	  lösningsförslag	  på	  ett	  problem	  
upp.	  Den	  här	  metoden	  är	  lämplig	  när	  det	  är	  många	  faktorer	  som	  spelar	  in	  på	  
lösningen	  och	  det	  finns	  flera	  olika	  alternativ	  att	  välja	  mellan.	  Ingenjören	  kan	  med	  
hjälp	  av	  en	  sådan	  här	  matris	  få	  en	  god	  överblick	  över	  vilka	  alternativa	  lösningar	  
som	  finns	  tillgängliga.	  Metoden	  går	  ut	  på	  att	  ställa	  de	  avgränsningar	  som	  finns	  
mot	  alla	  identifierade	  lösningar.	  Sedan	  kan	  ingenjören	  välja	  ut	  olika	  
kombinationer	  som	  anses	  vara	  det	  bästa	  lösningsförslaget	  till	  problemet	  
[se	  figur	  2.2]	  [7].	  
	  

	  
Figur	  2.2	  Exempel	  på	  morfologisk	  matris
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Funktionsdiagram	  
Det	  här	  diagrammet	  hjälper	  ingenjören	  vid	  utformningen	  av	  en	  kravspecifikation	  
och	  att	  få	  en	  djupare	  förståelse	  för	  vad	  som	  krävs	  för	  att	  uppnå	  produktens	  syfte.	  
Ett	  typiskt	  sätt	  att	  analysera	  och	  utveckla	  både	  nya	  och	  befintliga	  produkter	  är	  
att	  skapa	  en	  god	  översikt	  över	  produkten	  med	  hjälp	  av	  en	  funktionsanalys.	  Den	  
går	  ut	  på	  att	  dela	  upp	  produktens	  funktioner	  i	  tre	  olika	  kategorier;	  dess	  
huvudfunktioner,	  delfunktioner	  och	  stödfunktioner.	  Huvudfunktion	  förklarar	  
syftet	  med	  produkten.	  Delfunktionerna	  är	  funktioner	  som	  måste	  fungera	  för	  att	  
uppnå	  syftet	  med	  produkten.	  Delfunktionen	  kan	  i	  sin	  tur	  bestå	  av	  
underfunktioner.	  Funktionerna	  kartläggs	  så	  att	  den	  tydligt	  visar	  i	  vilken	  ordning	  
varje	  funktion	  hamnar	  [5,	  s.	  130-‐131].	  
	  
Brainstorming	  
Brainstorming	  är	  en	  metod	  som	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  kan	  hjälpa	  en	  grupp	  som	  
arbetar	  kring	  ett	  problem	  att	  ta	  fram	  nya	  lösningar	  och	  idéer.	  Det	  ska	  ske	  
oavbrutet	  och	  fritt.	  Tanken	  är	  att	  gruppen	  sitter	  en	  bestämd	  tid	  med	  ett	  problem	  
och	  bollar	  idéer	  fram	  och	  tillbaka	  med	  varandra.	  Användning	  av	  penna	  och	  
papper	  är	  att	  föredra	  för	  att	  enkelt	  kunna	  kommunicera	  med	  gruppens	  
medlemmar.	  Kontinuerlig	  dokumentation	  är	  vanligt	  förkommande	  för	  att	  inga	  
idéer	  ska	  falla	  bort	  i	  glömska	  i	  senare	  skede	  [5,	  s.	  190].	  

2.3	   Hållfasthetslära	  
 
CAD	  (Computer	  Aided	  Design)	  
CAD	  är	  ett	  verktyg	  som	  används	  av	  ingenjörer	  för	  att	  skapa	  ritningar	  och	  
modeller	  med	  hjälp	  av	  datorstödd	  visualisering.	  Det	  möjliggör	  snabba	  ändringar	  
i	  befintliga	  koncept	  och	  ger	  dessutom	  en	  3D-‐simulering	  av	  konceptet	  utan	  
prototyp.	  3D-‐modellerna	  förenklar	  förståelsen	  för	  särskild	  formgivning	  av	  en	  
produkt	  och	  påskyndar	  även	  utvärderingsprocessen	  [5,	  s.	  118-‐119].	  I	  den	  här	  
studien	  har	  SolidWorks	  använts.	  	  
	  
FEA	  (Finite	  Element	  Analysis)	  
Det	  här	  är	  en	  typ	  av	  analys	  som	  många	  ingenjörer	  använder	  som	  ett	  hjälpmedel	  
för	  identifikation	  av	  spänningskoncentrationer	  –	  deformationer,	  drag-‐	  och	  
tryckspänningar	  med	  mera.	  Analysen	  genomförs	  i	  ett	  datorstött	  program	  som	  
tillåter	  ingenjören	  att	  göra	  en	  simulering	  som	  efterliknar	  de	  verkliga	  
förhållandena	  runtom	  produkten	  i	  hög	  grad.	  Beroende	  på	  vilket	  datorprogram	  
som	  används	  går	  det	  att	  ta	  hänsyn	  till	  olika	  faktorer	  som	  kraft,	  tryck,	  temperatur,	  
tillämpning	  av	  material,	  acceleration	  och	  ytkontakt.	  Analysen	  ger	  enbart	  en	  
approximativ	  bild	  av	  verkligenheten	  och	  kommer	  aldrig	  att	  vara	  exakt.	  Trots	  
detta	  kan	  resultaten	  från	  denna	  analys	  (beroende	  på	  hur	  väl	  ingenjören	  har	  
förberett	  produkten	  inför	  analysen)	  ge	  mycket	  goda	  uppfattningar	  av	  hur	  det	  
skulle	  kunna	  vara	  i	  verkligheten.	  FEA	  tillämpas	  allt	  mer	  i	  studier	  med	  ändamål	  
att	  undersöka	  och	  optimera	  en	  produkt.	  I	  en	  annan	  studie,	  genomförd	  av	  Jungang	  
Wang,	  Yong	  Wang	  och	  ZhipuHuo	  år	  2013,	  utfördes	  en	  FEA-‐studie	  på	  kugghjul	  
[8].	  Även	  där	  undersöktes	  temperaturens	  inverkan	  på	  en	  viss	  produkt.	  I	  
ytterligare	  en	  studie	  gjord	  av	  M.H.	  Gozin	  och	  M.	  Aghaie-‐Khafri	  år	  2012,	  
undersöktes	  spricktillväxten	  i	  ett	  hål	  då	  de	  utsätts	  för	  tryckkrafter	  [9].	  	  	  
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Säkerhetsfaktor	  
Säkerhetsfaktorn	  beskriver	  hur	  mycket	  starkare	  en	  konstruktion	  ska	  vara	  än	  vad	  
den	  egentligen	  behöver	  vara.	  Materialets	  sträckgräns	  divideras	  med	  
säkerhetsfaktorn	  och	  på	  så	  sätt	  framgår	  vilka	  spänningar	  en	  konstruktion	  får	  
uppgå	  till	  innan	  konstruktionen	  anses	  vara	  osäker.	  Många	  gånger	  byggs	  
konstruktioner	  mycket	  starkare	  än	  vad	  som	  behövs	  för	  att	  försäkra	  sig	  om	  att	  
även	  oväntade	  höga	  laster	  inte	  kommer	  leda	  till	  att	  konstruktionen	  fallerar	  [10].	  
	  
Normalspänning	  
Definieras	  som	  den	  spänning	  som	  uppstår	  över	  den	  totala	  snittarean	  av	  en	  
belastad	  stång	  som	  är	  utsatt	  för	  dragkraft.	  Belastningen	  sker	  i	  axiell	  riktning	  och	  
beskrivs	  med	  ekvationen	  [11,	  s.	  14-‐17]:	  
	  
N	  =	  F/A	  	  	  	  
	  
N	  =	  normalspänning	  
F	  =	  dragkraft	  	  
A	  =	  snittarea	  
[11,	  s.	  14-‐17]	  
	  
Dragprovkurva	  
En	  dragprovkurva	  visar	  sambandet	  mellan	  mekanisk	  dragspänning	  och	  töjning	  
vid	  ett	  dragprov	  av	  ett	  material.	  Beroende	  på	  vilket	  material	  det	  är	  varierar	  
kurvan	  mycket.	  Töjningen	  baseras	  på	  materialets	  ursprungliga	  längd	  och	  anges	  i	  
procent.	  Spänningen	  beräknas	  utifrån	  den	  ursprungliga	  tvärsnittsarean	  och	  
kallas	  även	  ibland	  “ingengörsspänning”.	  I	  verkligheten	  minskar	  tvärsnittsarean	  
när	  materialet	  förlängs.	  Om	  spänningen	  beräknas	  utifrån	  den	  sanna	  
tvärsnittarean	  kallas	  spänningen	  för	  “sann	  spänning”	  [12,	  s.	  103-‐104].	  
	  
Hookes	  lag	  
Bland	  många	  material	  beskriver	  Hookes	  lag	  en	  linjär	  funktion	  mellan	  den	  
elastiska	  (temporära)	  deformationen	  och	  den	  spänning	  som	  materialet	  utsätts	  
för.	  Många	  material,	  framförallt	  metaller,	  upplever	  till	  en	  början	  en	  elastisk	  
töjning	  när	  det	  utsätts	  för	  en	  dragkraft	  innan	  plastisk	  (permanent)	  deformering	  
sker.	  Sambandet	  mellan	  plastisk	  deformering	  och	  dragkraft	  är	  ofta	  oförutsägbar	  
och	  olika	  för	  olika	  material.	  Hursomhelst	  går	  sambandet	  mellan	  elastisk	  
deformation	  och	  dragkraft	  att	  beskriva	  som	  linjär	  där	  elasticitetmodulen	  E	  är	  en	  
materialkonstant,	  töjningen	  motsvararεoch	  σ	  är	  spänningen	  som	  materialet	  
utsätts	  för	  [11,	  s.	  39-‐41].	  
	  

σ	  =	  ε	  *	  Ε	  
	  
Dock	  kommer	  Hookes	  lag	  inte	  att	  hjälpa	  de	  kraftberäkningar	  som	  behöver	  göras	  
i	  det	  här	  projektet.	  Hookes	  lag	  gäller	  enbart	  vid	  elastiska	  deformationer	  och	  
kraftberäkningen	  kommer	  att	  baseras	  på	  kedjepinnens	  plastiska	  deformation.	  
Vid	  plastiska	  deformationer	  är	  kombinationen	  av	  en	  dragprovkurva	  och	  
normalspänningens	  ekvation	  mer	  relevant.	  	  
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Krypning	  
Krypning	  uppstår	  i	  ett	  material	  när	  det	  utsätts	  för	  låga	  spänningar	  och/eller	  
förhöjda	  temperaturer	  över	  lång	  tid.	  Det	  innebär	  att	  materialet	  långsamt	  
deformeras	  och	  slutligen	  går	  till	  brott	  trots	  att	  den	  utsatta	  spänningen	  befinner	  
sig	  långt	  under	  sträckgränsen.	  Kurvan	  beskrivs	  som	  en	  funktion	  mellan	  tid	  och	  
materialets	  deformation.	  Kurvan	  kan	  delas	  in	  i	  tre	  faser	  −	  primär,	  sekundär	  och	  
tertiär	  krypning.	  Krypbrott	  sker	  i	  den	  tertiära	  fasen	  [12,	  s.	  77-‐78].	  
	  
	  
Utmattning	  
Utmattning	  orsakas	  av	  upprepade	  låga	  spänningar	  över	  lång	  tid.	  Material	  som	  
utsätts	  för	  utmattning	  får	  en	  försämrad	  hållfasthet	  som	  i	  slutändan	  kan	  leda	  till	  
brott.	  Likt	  krypning	  sker	  även	  utmattning	  i	  tre	  steg.	  Det	  börjar	  med	  att	  en	  liten	  
spricka	  uppstår,	  om	  sprickan	  inte	  redan	  fanns	  där	  från	  början.	  I	  den	  andra	  fasen	  
växer	  sprickan	  som	  leder	  till	  brott,	  vilket	  är	  den	  tredje	  fasen.	  Ungefär	  80	  %	  av	  
alla	  maskinkonstruktionshaverier	  sker	  på	  grund	  av	  utmattning	  [12,	  s.	  64-‐65].	  
	  
	  
Kälsvetsförband	  
I	  figur	  2.3	  illustreras	  exempel	  på	  en	  
kälsvets.	  Det	  som	  är	  typiskt	  med	  
kälsvetsar	  är	  att	  de	  formar	  sig	  som	  en	  
liksidig	  triangel	  där	  liksidorna	  
betecknas	  med	  a.	  Den	  kant	  på	  
materialet	  som	  ska	  svetsas	  kan	  med	  
fördel	  fasas	  av	  för	  att	  sedan	  låta	  fyllas	  
med	  svetsmaterial.	  	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   Figur	  2.3	  Exempel	  på	  kälsvets	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Figur	  2.4	  Kälsvets	  med	  spänningsbeteckningar	  [13]	  
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Figur	  2.4	  redovisar	  för	  de	  spänningar	  som	  uppstår	  när	  en	  svetsfog	  belastas.	  
Riktningen	  på	  spänningarna	  ser	  olika	  ut	  beroende	  på	  i	  vilket	  led	  fogen	  belastas.	  
Beteckningarna	  som	  finns	  med	  i	  figuren	  ovan	  definieras	  enligt	  följande:	  
	  

	  
=	  Normalspänning	  parallellt	  med	  svetsens	  längsriktning	  

	  
	  =	  Normalspänning	  vinkelrätt	  mot	  beräkningssnittet	  
	  
	  	  	  =	  Skjuvspänning	  parallellt	  med	  svetsens	  längsriktning	  
	  
=	  Skjuvspänning	  vinkelrätt	  mot	  beräkningssnittet	  

	  
[13]	  
	  
	  
Två	  vanligt	  förekommande	  ekvationer	  som	  används	  för	  att	  beräkna	  normal-‐	  och	  
skjuvspänning	  vinkelrätt	  mot	  beräkningssnittet	  är	  följande:	  
	  

 
Figur	  2.5	  Ekvationer	  för	  beräkning	  av	  normal-‐	  och	  skjuvspänning	  [13] 
	  
	  
	  
F	  =	  Kraften	  som	  svetsfogen	  utsätts	  för	  
l	  =	  Den	  effektiva	  svetslängden	  minskad	  med	  eventuella	  ändkratrar;	  a.	  	  
α	  =	  Vinkeln	  som	  bestämmer	  hur	  skjuvspänningen	  förhåller	  sig	  gentemot	  kraften.	  
	  
En	  vanligt	  förkommande	  ekvation	  som	  används	  för	  beräkning	  av	  
svetsförbandets	  kapacitet	  lyder:	  	  
	  

 
Figur	  2.6	  Ekvation	  för	  beräkning	  av	  svetsförbandets	  kapacitet	  [13]	  

	  
 
=	  svetsförbandets	  karaktäristiska	  brottgräns	  
	  
=	  Partialkoefficienten	  för	  svetsförband	  som	  alltid	  är	  1,25	  

	  
	  =	  Korrektionsfaktorn	  som	  beror	  på	  materialets	  sträckgräns	  
	  

[13]
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Exempel	  på	  material	  och	  korrektionsfaktorer:	  
 

 
Figur	  2.7	  Några	  olika	  stålmaterials	  korrektionsfaktorer	  [13] 
 
Beräkningen	  kan	  kontrolleras	  med	  hjälp	  av	  ytterligare	  en	  ekvation.	  Om	  
normalspänningen	  vinkelrätt	  mot	  beräkningssnittet	  förhåller	  sig	  inom	  följande	  
villkor	  så	  anses	  beräkningen	  vara	  godtagbar.	  	  
 

 
Figur	  2.8	  Ekvation	  för	  kontroll	  av	  svetsberäkning	  [13]	  
 

2.4	  Vanliga	  svetsmetoder	  
	  
MIG/MAG-‐svetsning	  
MIG	  står	  för	  “Metal	  Inert	  Gas”	  och	  MAG	  står	  för	  “Metal	  Active	  Gas”.	  Det	  här	  är	  en	  
svetsmetod	  som	  bygger	  på	  att	  ett	  pistolhandtag	  kontinuerligt	  matar	  fram	  en	  
elektrod	  som	  smälter	  vid	  direkt	  applicering.	  Elektroden	  smälts	  i	  en	  skyddsgas	  
som	  skyddar	  smältpoolen	  från	  att	  oxidera	  vid	  upphettning.	  Huvudskillnaden	  
mellan	  MIG-‐	  och	  MAG-‐svetsning	  är	  att	  sammansättningen	  av	  gas	  skiljer	  sig	  något.	  
MIG-‐svetsning	  utförs	  med	  argon	  eller	  en	  sammansättning	  av	  argon	  och	  helium	  
som	  skyddsgas.	  Vid	  MAG-‐svetsning	  används	  istället	  argon	  och	  koldioxid	  som	  
skyddsgas	  [14].	  
 
TIG-‐svetsning	  
TIG	  står	  för	  “Tungsten	  Inert	  Gas”.	  Huvudskillnaden	  mellan	  TIG-‐svetsning	  och	  den	  
ovan	  beskrivna	  svetsmetoden	  är	  att	  i	  detta	  fall	  förbrukas	  inte	  elektroden	  utan	  
istället	  tillsätts	  material	  utifrån.	  Dessutom	  består	  elektroden	  utav	  en	  
volframlegering	  som	  med	  exempelvis	  zirkonium.	  Skyddsgasen	  kan	  bestå	  av	  
samma	  beståndsdelar	  som	  vid	  MIG/MAG-‐svetsning;	  argon	  och	  helium.	  
Fördelen	  med	  TIG-‐svetsning	  jämfört	  med	  MIG/MAG-‐svetsning	  är	  att	  det	  i	  
allmänhet	  ger	  mer	  kvalitativa	  svetsförband.	  Metoden	  ger	  färre	  defekter	  och	  
fogen	  ser	  bättre	  ut.	  Det	  krävs	  även	  mindre	  efterarbete	  och	  lämpar	  sig	  för	  
svetsare	  som	  eftersträvar	  jämna	  övergångar	  mellan	  material	  och	  svets.	  
Nackdelen	  med	  denna	  metod	  är	  att	  den	  är	  betydligt	  långsammare	  än	  andra	  
metoder	  och	  används	  därför	  huvudsakligen	  vid	  svetsning	  där	  precision	  och	  
snygg	  finish	  är	  ett	  krav	  [14].
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2.5	  	  Materiallära	  
	  
Konstruktionsstål	  
Användningsområden	  för	  konstruktionsstål	  är	  huvudsakligen	  bärande	  
konstruktioner	  som	  exempelvis	  broar,	  maskindelar	  eller	  fartygsskrov.	  
Konstruktionsstål	  består	  av	  järn	  som	  är	  legerat	  med	  diverse	  ämnen	  för	  att	  
förbättra	  dess	  egenskaper.	  En	  viktig	  beståndsdel	  i	  stål	  är	  kol.	  Kolhalten	  kan	  
variera	  mellan	  0,1–0,6	  %.	  Ju	  högre	  kolhalten	  är	  desto	  hårdare	  och	  sprödare	  blir	  
materialet.	  Om	  kolhalten	  är	  högre	  än	  0,6	  %	  kan	  de	  bli	  svåra	  att	  bearbeta	  och	  
svetsa.	  Dessutom	  är	  det	  dyrt	  och	  tenderar	  att	  försämra	  materialets	  seghet.	  Det	  är	  
inte	  ovanligt	  att	  −	  utöver	  kol	  −	  legera	  stålet	  med	  andra	  ämnen	  som	  mangan,	  
krom,	  kisel,	  nickel,	  volfram	  etc.	  Detta	  kallas	  för	  mikrolegerade	  stål.	  	  Legeringarna	  
påverkar	  bland	  annat	  stålets	  sträckgräns	  starkt	  och	  i	  dagsläget	  kan	  
sträckgränsen	  för	  konstruktionsstål	  variera	  mellan	  355-‐1100	  Mpa	  [12,	  s.	  172].	  
Stål	  med	  sträckgränser	  upp	  till	  355	  Mpa	  anses	  vara	  mjuka.	  Höghållfasta	  stål	  
varierar	  mellan	  400−700	  Mpa	  och	  extra	  höghållfasta	  stål	  förhåller	  sig	  till	  
sträckgränser	  som	  varier	  mellan	  700−1100	  Mpa.	  Egenskaper	  som	  är	  intressanta	  
med	  konstruktionsstål	  är	  dess	  sträckgräns,	  brottgräns,	  slagseghet	  och	  
svetsbarhet	  [12,	  s.	  168-‐169].	  	  
	  
Allmänna	  konstruktionsstål	  
Det	  finns	  många	  olika	  typer	  av	  konstruktionsstål.	  För	  produkter	  eller	  
konstruktioner	  som	  är	  mer	  robusta	  är	  det	  vanligt	  att	  använda	  allmänna	  
konstruktionsstål.	  Dessa	  stål	  är	  utvecklade	  med	  hänsyn	  till	  hållfasthet,	  
sträckgräns,	  svetsbarhet	  och	  säkerhet	  mot	  sprödbrott	  och	  har	  relativ	  låg	  kolhalt	  
[12,	  s.	  175].	  Om	  stålet	  innehåller	  0,6	  %	  kol	  men	  har	  en	  sträckgräns	  som	  är	  för	  låg	  
är	  det	  brukligt	  att	  tillsätta	  mangan	  som	  ökar	  stålets	  sträckgräns	  ytterligare.	  	  
Detta	  sker	  ofta	  i	  kombination	  med	  finkornsbehandling	  av	  stålet.	  För	  att	  nå	  ännu	  
högre	  sträckgränser	  är	  det	  vanligt	  att	  mikrolegera	  materialet	  ytterligare	  med	  
andra	  beståndsdelar	  [12,	  s.	  175-‐176].	  
	  
Vattenskärning	  
Vattenskärning	  är	  en	  tillverkningsmetod	  där	  material	  figurskärs	  med	  en	  mycket	  
stark	  och	  tunn	  vattenstråle.	  Metoden	  kan	  användas	  för	  flera	  olika	  områden,	  så	  
som	  detaljer	  till	  maskiner	  eller	  skyltar.	  Med	  rent	  vatten	  går	  det	  enbart	  att	  skära	  
mjuka	  material	  som	  gummi	  och	  plast.	  Om	  hårdare	  material,	  som	  till	  exempel	  stål	  
eller	  kompositmaterial,	  ska	  vattenskäras	  måste	  vattnet	  blandas	  med	  
abrasivmedel	  (sand).	  En	  fördel	  med	  vattenskurna	  material	  är	  att	  de	  sällan	  
behöver	  efterbehandling	  och	  därmed	  besparas	  både	  tid	  och	  pengar	  [15].	  
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Polykarbonat	  	  	  
Polykarbonat	  är	  en	  typ	  av	  plast	  som	  är	  känt	  för	  goda	  elektriska	  
isoleringsegenskaper	  och	  enastående	  slagstyrka	  vid	  både	  höga	  och	  låga	  
temperaturer	  [figur	  2.9].	  Av	  denna	  anledning	  har	  den	  många	  gånger	  visat	  sig	  
vara	  ett	  lämpligt	  material	  som	  skydd	  i	  situationer	  där	  extrema	  slagpåkänningar	  
förekommer.	  Polykarbonat	  återfinns	  på	  arbetsplatser	  så	  som	  verkstäder	  där	  de	  
främst	  tillämpas	  som	  material	  för	  maskinskydd.	  Andra	  egenskaper	  som	  gör	  
polykarbonat	  lämplig	  för	  skyddsglas	  är	  att	  det	  är	  genomskinligt	  samt	  har	  en	  god	  
formbarhet.	  Formgivning	  av	  polykarbonat	  sker	  genom	  extrudering	  och/eller	  
kallbockning.	  Produkterna	  kan	  ytterligare	  bearbetas	  med	  trä-‐	  och	  metallverktyg.	  
Vidare	  monteras	  en	  färdig	  produkt	  med	  hjälp	  av	  skruvar,	  bultar	  och	  nitar.	  Hålen	  
gör	  oftast	  något	  större	  för	  att	  undvika	  spänningar	  i	  materialet	  [16].	  
	  
	  

Figur	  2.9	  En	  jämförelse	  mellan	  glasklar	  polykarbonat	  (PC),	  akrylplast/plexiglas	  
(PMMA)	  och	  glas	  [16]	  

2.6	  Konstruktion	  och	  tillverkning	  
	  
DFA	  (Design	  For	  Assembly)	  
Detta	  är	  ett	  arbetssätt	  där	  ingenjören	  tar	  hänsyn	  till	  att	  montering	  av	  produkten	  
ska	  ske	  så	  lätt	  som	  möjligt.	  Ju	  mindre	  tid	  det	  tar	  att	  montera	  olika	  delar	  desto	  
snabbare	  sker	  produktionen	  och	  därmed	  sparas	  mer	  pengar.	  Här	  eftersträvas	  att	  
involvera	  så	  få	  delar	  som	  möjligt	  och	  att	  delarna	  som	  ska	  monteras	  bör	  vara	  
tydliga	  och	  lättförståeliga	  [5,	  s.	  329-‐331].	  Tanken	  med	  detta	  projekts	  maskin	  är	  
att	  tillåta	  enkel	  demontering	  och	  möjlighet	  att	  kunna	  byta	  ut	  slitna	  delar.	  
	  
DFM	  (Design	  For	  Manufacture)	  
Här	  ligger	  fokus	  på	  att	  produkten	  ska	  designas	  så	  att	  den	  senare	  blir	  enkel	  att	  
tillverka.	  Faktorer	  som	  tas	  till	  hänsyn	  kan	  vara	  material,	  dimensioner,	  
efterbearbetning	  med	  mera.	  Ingenjören	  tar	  hänsyn	  till	  tillverkningskostnaderna	  
och	  komplexiteten	  i	  tillverkningen.
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Den	  här	  principen	  tillämpas	  i	  ett	  tidigt	  stadium	  av	  produktutvecklingsprocessen	  
för	  att	  lösa	  potentiella	  problem	  på	  billigaste,	  möjliga	  sätt	  [5,	  s.	  328-‐329].	  
	  
Eftersom	  målet	  med	  arbetet	  är	  att	  skapa	  ett	  konstruktionsunderlag	  är	  själva	  
tillverkningsmetoden	  av	  produkten	  ytterligare	  en	  viktig	  punkt	  som	  bör	  hållas	  i	  
åtanke,	  vilket	  även	  gör	  DFM	  en	  viktig	  del	  i	  metoden.	  	  
	  
Trapetsskruvar	  	  
Trapetsskruvar	  beskrivs	  bäst	  som	  en	  axel	  med	  speciellt	  utformade	  skruvgängor.	  	  
Den	  används	  främst	  i	  kombination	  med	  en	  tillhörande	  mutter	  för	  att	  erhålla	  
linjär	  rörelse	  genom	  att	  rotera	  skruven.	  Gängutformningen	  gör	  att	  skruvens	  
verkningsgrad	  är	  låg.	  Detta	  kan	  dock	  ses	  som	  en	  fördel	  då	  krafter	  i	  axiell	  riktning	  
sällan	  får	  skruven	  att	  rotera	  av	  sig	  självt.	  [17]	  	  
	  
I	  detta	  fall	  där	  den	  linjära	  rörelsen	  endast	  behöver	  variera	  ca	  15	  mm	  har	  
verkningsgraden	  en	  mindre	  betydelse.	  Istället	  är	  det	  skruvens	  självhämmande	  
fördel	  som	  är	  intressant	  då	  eventuella	  sidokrafter	  −	  alltså	  krafter	  i	  skruvens	  
axiella	  riktning	  −	  vid	  delning	  och	  sammanlänkning	  kan	  uppstå.	  	  
	  
Presscylindrar	  
Presscylindern	  är	  en	  mekanisk	  utrustning	  som	  består	  av	  två	  huvudkomponenter	  
−	  en	  cylinder	  och	  en	  kolv	  som	  har	  perfekt	  passform	  i	  cylindern.	  De	  är	  vanligt	  
förekommande	  inom	  tillverkningsindustrin	  och	  används	  ofta	  i	  apparater	  som	  
applicerar	  linjära	  krafter	  på	  olika	  material	  för	  att	  kunna	  tillverka,	  justera,	  
klämma,	  skära	  eller	  stöta	  ut	  olika	  komponenter/produkter.	  Energi	  förs	  in	  i	  
cylindern	  och	  skapar	  ett	  tryck	  på	  kolven	  som	  i	  sin	  tur	  genererar	  en	  tryckkraft.	  	  

Presscylindrar	  omvandlar	  alltså	  energi	  −	  alstrad	  från	  antingen	  luft	  (pneumatiska	  
presscylindrar),	  elektricitet	  eller	  vätska	  (hydrauliska	  presscylindrar)	  −	  till	  
tryckkraft.	  	  
	  
För	  en	  pneumatisk	  presscylinder	  behövs	  en	  kompressor	  som	  skapar	  ett	  lufttryck	  
i	  cylindern.	  Om	  presscylindern	  är	  hydraulisk	  behövs	  en	  pump	  som	  driver	  
vätskan	  i	  ett	  slutet	  kretslopp	  och	  för	  elektriska	  cylindrar	  krävs	  istället	  en	  motor	  
som	  driver	  kolven	  [18].	  
	  

	  
Figur	  2.10	  En	  variant	  av	  presscylinder	  med	  påmonterad	  infästning	  [18]
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2.7	  Projektplanering	  
 
WBS	  (Work	  Breakdown	  Structure)	  
Den	  här	  processen	  är	  ofta	  en	  del	  av	  planeringen	  av	  ett	  projekt.	  Principen	  går	  ut	  
på	  att	  bryta	  ner	  projektet	  i	  mindre	  arbetsuppgifter.	  Detta	  görs	  i	  ett	  projektteam	  
och	  arbetsuppgifterna	  skrivs	  upp	  på	  mindre	  lappar.	  En	  ungefärlig	  uppskattning	  
av	  uppgiftens	  tidsramar	  görs	  och	  en	  ansvarig	  för	  uppgiften	  tilldelas.	  I	  vanliga	  fall	  
är	  detta	  det	  första	  som	  görs	  innan	  en	  projektgrupp	  kan	  göra	  en	  logisk	  
tidsplanering	  [19].	  
	  
Gantt-‐schema	  
Det	  bästa	  sättet	  att	  upprätta	  projektplaner	  är	  med	  hjälp	  av	  Gantt-‐scheman.	  Varje	  
delmoment	  som	  ska	  genomföras	  radas	  upp	  och	  genom	  horisontella	  staplar	  ges	  
information	  om	  momentets	  planerade	  tidsramar.	  Tidsenheten	  är	  oftast	  veckor,	  
månader	  eller	  kvartal.	  Genom	  denna	  typ	  av	  schema	  får	  teamet	  snabbt	  en	  tydlig	  
blick	  över	  vilka	  moment	  som	  kan	  genomföras	  parallellt	  och	  vilka	  som	  måste	  vara	  
färdiga	  innan	  ett	  annat	  kan	  inledas.	  Gantt-‐scheman	  kan	  följas	  på	  exempelvis	  
pappersark	  eller	  med	  hjälp	  av	  speciella	  datorverktyg	  [5,	  s.	  131-‐132].
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3	   Metod	  och	  genomförande	  
	  
Arbetet	  är	  huvudsakligen	  en	  konceptuell	  och	  undersökande	  studie,	  då	  den	  
insamlade	  data	  främst	  grundas	  på	  upprepade	  försök,	  analyser,	  intervjuer,	  
observationer	  och	  marknadsundersökningar.	  	  I	  det	  här	  kapitlet	  beskrivs	  enbart	  
hur	  författarna	  gick	  tillväga	  för	  att	  lösa	  de	  olika	  frågeställningarna.	  

3.1	  Ansats	  
	  
Projektet	  inleddes	  med	  ett	  möte	  hos	  Jens	  S	  i	  Norrköping	  den	  4	  februari	  2015.	  
Företagets	  VD	  Erik	  Carlsson,	  kedjeteknikern	  Christoffer	  Eriksson	  och	  
verkstadsoperatören	  Agan	  Mulalic	  intervjuades	  för	  att	  undersöka	  problemen	  de	  
upplevde	  med	  den	  nuvarande	  maskinkonstruktionen	  och	  vilka	  förändringar	  
företaget	  önskade.	  Vidare	  ingick	  en	  demonstration	  av	  maskinen	  och	  ytterligare	  
förklaringar	  kring	  de	  problem	  som	  upplevdes.	  Bilder	  av	  maskinen	  togs	  och	  en	  
filmsekvens	  av	  kedjedelningsprocessen	  spelades	  in.	  Efter	  mötet	  utfördes	  en	  för-‐	  
och	  litteraturstudie	  för	  att	  skapa	  en	  uppfattning	  om	  hur	  vanlig	  den	  här	  typen	  av	  
problem	  är	  och	  hur	  andra	  har	  gått	  till	  väga	  för	  att	  lösa	  problemet.	  Snabbt	  
upptäcktes	  att	  den	  här	  typen	  av	  maskin	  och	  process	  för	  bearbetning	  av	  
rullkedjor	  i	  större	  dimensioner	  är	  väldigt	  sällsynt.	  Av	  denna	  anledning	  besöktes	  
även	  högskolans	  (Jönköpings	  Tekniska	  Högskola)	  egna	  verkstad	  för	  att	  från	  
andra	  maskiner	  samla	  med	  så	  många	  inspirationskällor	  som	  möjligt.	  Inspiration	  
hämtades	  även	  från	  olika	  patent,	  konkurrenters	  webbsidor	  och	  intervjuer	  med	  
Jens	  S.	  Den	  här	  undersökningen	  pågick	  i	  ungefär	  en	  vecka	  till	  dess	  att	  tillräckligt	  
med	  underlag	  fanns	  för	  att	  gå	  vidare	  i	  arbetet.	  Nästa	  steg	  var	  att	  göra	  en	  
litteraturstudie	  som	  ger	  en	  vetenskaplig	  grund	  för	  rapporten.	  Relevanta	  studier	  
och	  fakta	  hittades	  i	  högskolans	  vetenskapliga	  databaser	  och	  olika	  
kurslitteraturer.	  Eftersom	  FEM-‐analyser,	  produktutformning	  och	  ergonomisk	  
produktutveckling	  utgör	  en	  stor	  del	  av	  studien	  var	  ytterligare	  forskning	  kring	  
dessa	  områden	  av	  högt	  värde.	  	  	  
	  
För	  att	  få	  en	  bra	  struktur	  på	  projektet	  bestämdes	  att	  ett	  Gantt-‐schema	  [bilaga	  
3.1]	  skulle	  upprättas.	  Då	  det	  var	  ett	  tidigt	  stadie	  i	  projektet	  gjordes	  endast	  
antaganden	  för	  vilka	  moment	  som	  skulle	  behöva	  göras	  och	  hur	  lång	  tid	  de	  kunde	  
tänkas	  ta.	  De	  beslut	  som	  togs	  angående	  vilka	  moment	  som	  skulle	  utföras	  
baserades	  till	  stor	  del	  på	  vad	  det	  var	  för	  typ	  av	  maskin	  som	  faktiskt	  skulle	  
utvecklas.	  Maskinen	  ska	  endast	  tillverkas	  i	  ett	  exemplar,	  den	  är	  relativt	  nischad	  
och	  utseendet	  ska	  förmedla	  en	  robust	  och	  pålitlig	  känsla.	  Detta	  låg	  till	  grund	  för	  
att	  vissa	  moment	  exkluderades.	  Utifrån	  Gantt-‐schemat	  kunde	  arbetet	  planeras	  på	  
ett	  överskådligt	  och	  begripligt	  sätt.	  Dessutom	  gick	  det	  att	  följa	  arbetet	  och	  
kontrollera	  att	  alla	  delmål	  blev	  avklarade.	  
	  
	  



Metod	  och	  genomförande	  

20	  

3.2	  Vår	  arbetsprocess	  
	  
Projektet	  hade	  om	  möjligt	  förlagts	  på	  Jens	  S	  kontor	  i	  Norrköping	  för	  effektivare	  
kommunikation	  och	  möjligheten	  att	  direkt	  kunna	  reda	  ut	  praktiska	  frågor.	  
Istället	  utfördes	  arbetet	  i	  Jönköping	  och	  kommunikationen	  med	  Christoffer	  
Eriksson	  skedde	  via	  mail.	  Möten	  hos	  Jens	  S	  planerades	  in	  strategiskt	  för	  att	  
kunna	  diskutera	  och	  resultera	  i	  så	  givande	  informationsinsamling	  som	  möjligt.	  
Jönköpings	  Tekniska	  Högskola	  var	  utgångspunkten	  för	  de	  flesta	  delmomenten	  så	  
som	  idé-‐	  och	  konceptgenerering,	  marknadsundersökningar,	  beräkningar	  och	  
CAD-‐konstruktion.	  Varannan	  vecka	  hölls	  avstämningsmöte	  med	  skolans	  
handledare,	  Magnus	  Andersson.	  För	  att	  samla	  alla	  elektroniska	  dokument	  
användes	  en	  gemensam	  mapp	  på	  Googles	  molntjänst	  Google	  Drive.	  På	  så	  sätt	  
kunde	  båda	  författarna	  få	  tillgång	  till,	  samt	  göra	  ändringar	  i	  materialet,	  dygnet	  
runt.	  I	  den	  här	  mappen	  fanns	  bland	  annat	  en	  dagbok	  i	  vilken	  anteckningar	  fördes	  
för	  vad	  som	  utförts	  under	  dagen.	  
 

3.3	  Konceptgenerering	  och	  val	  

3.3.1	  	  Idégenerering	  
	  
Idégenereringsfasen	  byggde	  till	  stor	  del	  på	  brainstorming	  och	  diskussioner	  
mellan	  varandra.	  Gut	  feeling	  användes	  för	  att	  tidigt	  avgöra	  ifall	  en	  idé	  var	  bra	  
nog	  att	  gå	  vidare	  med.	  Efter	  att	  ha	  bearbetat,	  utvecklat	  och	  avverkat	  idéer	  
återstod	  två	  till	  tre	  lösningar	  för	  de	  olika	  frågeställningarna.	  Idéerna	  
presenterades	  kort	  för	  Christoffer	  Eriksson	  via	  mail	  som	  återkopplade	  med	  egna	  
åsikter	  och	  tankar,	  innan	  ett	  nytt	  möte	  bokades	  in	  till	  den	  30	  mars	  hos	  företaget.	  
Tidigare	  hade	  bestämts	  att	  tre	  koncept	  på	  maskinen	  skulle	  utformas,	  var	  och	  ett	  
med	  sin	  tydliga	  skiljaktighet.	  Under	  det	  andra	  mötet	  hos	  Jens	  S	  diskuterades	  
tillsammans	  med	  Christoffer	  Eriksson	  för-‐	  och	  nackdelar	  med	  de	  olika	  
lösningarna	  och	  hur	  de	  skulle	  kunna	  utvecklas	  ytterligare.	  Mötet	  resulterade	  i	  att	  
en	  klarare	  uppfattning	  av	  företagets	  tankegångar	  kring	  maskinen	  skapades,	  för	  
att	  väl	  hemma	  igen	  kunna	  inleda	  arbetet	  med	  att	  generera	  koncepten.	  
	  

3.3.2	  Hållfasthetsberäkningar	  och	  idéanpassning	  
	  
För	  att	  kontrollera	  att	  de	  framarbetade	  ställningarna	  förhöll	  sig	  inom	  acceptabla	  
spänningsvärden	  gjordes	  en	  studie	  med	  hjälp	  av	  SolidWorks-‐simulationer.	  
Studien	  gick	  ut	  på	  att	  hitta	  ett	  förhållande	  mellan	  tjockleken	  på	  
konstruktionsstålet	  i	  ställningen	  och	  det	  typ	  av	  stål	  som	  rekommenderas.	  
Ställningen	  konstruerades	  i	  CAD	  och	  förbereddes	  sedan	  inför	  en	  FEM-‐analys.	  	  De	  
förhållanden	  som	  ställningarna	  simulerades	  i	  är	  grundade	  på	  antaganden	  som	  
har	  varit	  så	  verklighetsbaserade	  som	  möjligt.	  Maskinen	  ska	  användas	  över	  lång	  
sikt	  och	  det	  ansågs	  relevant	  att	  räkna	  med	  risken	  för	  krypning	  och	  utmattning	  av	  
materialet.	  Dessutom	  är	  värden	  som	  är	  givna	  i	  programmet	  aldrig	  en	  garanti	  
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utan	  antas	  enbart	  vara	  en	  uppskattning	  av	  hur	  det	  kan	  vara	  i	  verkligheten.	  
Därför	  inkluderas	  en	  säkerhetsfaktor,	  två,	  i	  materialets	  sträckgräns.	  Enligt	  det	  
teoretiska	  ramverket	  bör	  materialet	  bestå	  av	  ett	  höghållfast	  konstruktionsstål	  
med	  en	  sträckgräns	  mellan	  400−700	  Mpa.	  Maxspänningen	  i	  ställningen	  får	  
därför	  inte	  överskrida	  hälften	  av	  den	  högsta	  tillåtna	  sträckgränsen,	  350	  Mpa.	  I	  
bilaga	  3.2	  finns	  en	  detaljerad	  beskrivning	  av	  hur	  CAD-‐modellen	  förbereddes	  
inför	  en	  FEM-‐analys.	  
	  
Utifrån	  förhållandet	  som	  togs	  fram	  valdes	  lämpligt	  konstruktionsstål	  med	  
passande	  sträckgräns.	  Deformationer	  och	  spänningar	  som	  uppstår	  i	  ställningen	  
enligt	  FEM-‐analysen	  anpassas	  och	  förbättras	  för	  att	  minimera	  utsatta	  områden.	  
Den	  kraft	  som	  tillämpades	  på	  ställningen	  räknades	  fram	  med	  hjälp	  av	  en	  
dragprovkurva	  och	  ekvationen	  för	  normalkraft.	  Ytterligare	  nödvändiga	  
hållfasthetsberäkningar	  som	  beräkningar	  på	  svetslängder	  återfinns	  i	  bilaga	  3.3.	  
	  

3.3.3	  	  Konceptgenerering	  och	  konceptval	  
	  
Utgångspunkt	  för	  konceptframtagningen	  låg	  i	  de	  olika	  lösningarnas	  komplexitet	  
och	  avanceringsgrad.	  Anledningen	  till	  detta	  var	  för	  att	  samtliga	  koncept	  behövde	  
leva	  upp	  till	  de	  hänsynstaganden	  som	  skulle	  tas	  -‐	  effektivitet,	  ergonomi	  och	  flöde,	  
för	  att	  sedan	  i	  princip	  låta	  pris	  och	  kvalitet	  bli	  den	  avgörande	  faktorn.	  Med	  detta	  
resonemang	  i	  åtanke	  sammansattes	  sedan	  med	  hjälp	  av	  morfologisk	  matris	  tre	  
koncept	  genom	  att	  matcha	  den	  bäst	  lämpade	  dellösningen	  med	  koncept	  sett	  
utifrån	  avanceringsgrad.	  	  
	  
När	  de	  tre	  koncepten	  hade	  upprättats	  skulle	  ett	  av	  dem	  väljas	  ut	  för	  att	  bli	  
vidareutvecklat	  till	  det	  slutgiltiga	  konstruktionsunderlaget.	  För	  att	  välja	  koncept	  
finns	  flera	  olika	  tillvägagångssätt.	  I	  Teoretiskt	  ramverk	  beskrevs	  
funktionsdiagram	  och	  Pughs	  matris	  som	  verktyg	  för	  att	  välja	  det	  rätta	  konceptet.	  
För	  att	  sätta	  sållningen	  i	  en	  objektiv	  mening	  bestämdes	  att	  Pughs	  matris	  skulle	  
utföras	  och	  använda	  ett	  koncept	  som	  referens.	  Denna	  referens	  skulle	  vara	  det	  
koncept	  som	  genom	  vår	  gut	  feeling	  ansågs	  vara	  det	  bästa.	  På	  så	  sätt	  kunde	  de	  
andra	  två	  mätas	  gentemot	  detta	  koncept	  och	  därmed	  väga	  in	  en	  till	  dimension	  i	  
bedömningen.	  Ett	  funktionsdiagram	  för	  varje	  koncept	  är	  ytterligare	  ett	  moment	  
som	  ska	  genomföras.	  Detta	  för	  att	  skapa	  en	  överskådlig	  bild	  av	  hur	  respektive	  
koncepts	  process	  ser	  ut.	  Med	  processen	  i	  åtanke,	  resultatet	  av	  Pughs	  matris	  samt	  
viss	  del	  gut	  feeling	  ska	  sedan	  det	  bäst	  lämpade	  konceptet	  väljas	  ut.	  
	  
För	  val	  av	  kraftgivare	  gjordes	  först	  en	  undersökning	  för	  att	  identifiera	  
lämpligaste	  sort	  och	  sedan	  ställdes	  de	  olika	  sorterna	  mot	  varandra	  i	  en	  
elimineringsmatris.	  Elimineringsmatrisen	  byggde	  på	  att	  samtliga	  krav	  måste	  
uppfyllas	  för	  att	  kraftgivaren	  skulle	  accepteras	  som	  en	  godtagbar	  lösning.	  	  
	  

3.3.4	  Dataanalys	  och	  konceptoptimering	  
	  
När	  slutligen	  ett	  koncept	  hade	  tagits	  fram	  som	  ansågs	  vara	  den	  bästa	  lösningen	  
tillämpades	  olika	  metoder	  för	  att	  optimera	  den	  ytterligare.	  Bland	  annat	  gjordes	  
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en	  FMEA	  på	  hela	  processen	  för	  att	  förutsäga	  fel	  och	  problem	  som	  kan	  uppstå.	  
Dessutom	  gjordes	  en	  mock-‐up	  av	  konceptet	  för	  att	  utvärdera	  de	  satta	  
dimensionerna.	  	  
 

3.3.5	  Konstruktion	  och	  dimensioner	  
	  
Delarnas	  olika	  dimensioner	  sattes	  utifrån	  de	  avgränsningar	  som	  fanns	  i	  
kravspecifikationen	  samt	  grundlig	  analys	  av	  3D-‐ritningen	  och	  mock-‐up’en.	  
Analysen	  gjordes	  utifrån	  både	  operatörens	  och	  tillverkarens	  synvinklar.	  
Dessutom	  grundas	  många	  mått	  på	  de	  data	  som	  införskaffades	  från	  företaget.	  
Dimensioner	  på	  de	  största	  och	  minsta	  kedjor	  har	  stor	  inverkan	  på	  
maskindelarnas	  och	  ställningens	  slutgiltiga	  dimensioner.	  Även	  
cylinderdiametern,	  vilket	  är	  ett	  mått	  som	  inte	  går	  att	  ändra,	  påverkar	  
dimensioner	  som	  senare	  sattes	  på	  bland	  annat	  skyddet.	  Beroende	  på	  hur	  den	  
slutgiltiga	  konstruktionen	  och	  dess	  dimensioner	  ser	  ut	  kommer	  
rekommendationer	  om	  tillverkningsmetoden,	  grundat	  på	  det	  teoretiska	  
ramverket,	  att	  ges	  till	  företaget.	  

3.4	  Trovärdighet	  
	  
Påståendet	  att	  denna	  maskin	  utvecklas	  åt	  Jens	  S	  är	  en	  sanning	  med	  viss	  
modifikation.	  Här	  appliceras	  Kansei-‐metoden	  då	  det	  trots	  allt	  handlar	  om	  att	  en	  
person	  ska	  utföra	  en	  process	  i	  maskinen.	  Därför	  är	  det	  i	  slutändan	  främst	  hans	  
önskemål	  och	  krav	  som	  är	  de	  mest	  intressanta	  och	  som	  har	  en	  direkt	  påverkan	  
på	  kravspecifikationen.	  Men	  för	  att	  kraven	  inte	  ska	  äventyra	  företagets	  resurser	  
och	  hålla	  sig	  inom	  de	  ramar	  som	  företaget	  har	  avsatt	  för	  projektet	  krävs	  förstås	  
även	  åsikter	  från	  Jens	  S	  ledning.	  Detta	  var	  anledningen	  till	  varför	  mötena	  i	  
Norrköping	  inkluderade	  både	  handledaren	  Christoffer	  Eriksson	  och	  
verkstadsoperatören	  Agan	  Mulalic.	  Bilderna	  på	  maskinen	  som	  togs	  och	  
filmsekvensen	  som	  spelades	  in	  under	  det	  första	  mötet	  kom	  väl	  till	  användning	  
för	  att	  kunna	  återskapa	  processen	  visuellt	  och	  se	  de	  brister	  som	  fanns	  i	  
konstruktionen.	  För	  att	  skapa	  en	  uppfattning	  om	  vilken	  arbetsmiljö	  operatören	  
tidigare	  verkat	  i	  fick	  författarna	  tillåtelse	  att	  testa	  den	  nuvarande	  maskinen.	  På	  
denna	  upplevelse	  kunde	  sedan	  vissa	  konstruktionsbeslut	  grunda	  sig,	  som	  till	  
exempel	  olika	  arbetsställningar.	  Senare	  i	  arbetsprocessen	  tillverkades	  en	  enkel	  
mock-‐up	  av	  det	  valda	  konceptet	  i	  skolans	  egen	  verkstad.	  Detta	  gjordes	  för	  att	  
kunna	  upptäcka	  utformningsbeslut	  som	  eventuellt	  behöver	  justeras,	  en	  3D-‐
modell	  på	  datorskärmen	  beskriver	  trots	  allt	  ingenting	  om	  hur	  konstruktionen	  
upplevs	  i	  verkligheten.	  Mock-‐up’en	  togs	  med	  till	  det	  tredje	  mötet	  hos	  företaget	  
för	  att	  operatören	  själv	  skulle	  kunna	  komma	  med	  åsikter	  och	  ha	  möjlighet	  att	  
justera	  eventuella	  mått.	  FEM-‐analyserna	  låg	  till	  grund	  för	  konstruktionens	  
trovärdighet	  om	  att	  den	  slutliga	  produkten	  upplevs	  både	  hållfast	  och	  kvalitativ.	  
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4	   Empiri	  

4.1	  Idédatabas	  
	  
Enskilda	  idéer	  togs	  fram	  för	  lösningar	  på	  de	  olika	  frågeställningar	  som	  tidigare	  
ställdes.	  De	  olika	  idéerna	  kunde	  upprättas	  i	  följande	  ordning;	  verktygsfästet,	  
skyddet,	  ställningen,	  blocken	  och	  bordsskivan.	  För	  varje	  delmoment	  togs	  högst	  
tre	  förslag	  fram.	  Det	  som	  skiljer	  förslagen	  är	  graden	  av	  komplexitet.	  
 

4.1.1	  Verktygsfästet	  
	  
Det	  finns	  flera	  tankar	  kring	  verktygsfästet.	  Presscylinderns	  tryckkraft	  nedåt	  
kommer	  att	  besvaras	  med	  en	  normalkraft	  uppåt	  som	  måste	  tas	  upp	  av	  fästet	  som	  
i	  sin	  tur	  för	  kraften	  vidare	  ut	  i	  ställningen.	  Normalkraften	  måste	  fördelas	  över	  en	  
stor	  yta	  i	  verktygsfästet	  för	  att	  minska	  trycket	  och	  därmed	  reducera	  
påfrestningarna	  på	  materialet.	  
 
Automatiskt	  fäste	  med	  knapptryck	  
Inspiration	  hämtades	  från	  automatiserade	  verktygsfästen	  för	  CNC-‐maskiner	  
[figur	  4.1].	  Verktyget	  skjuts	  upp	  i	  ett	  fäste	  och	  kläms	  fast	  automatiskt	  med	  hjälp	  
av	  en	  knapptryckning.	  Samma	  metod	  används	  för	  att	  lossa	  verktyget	  från	  fästet.	  	  
	  

	  
Figur	  4.1	  Skiss	  på	  standardiserat	  verktygsfäste	  
	  
	  
Stoppskruv	  som	  trycker	  mot	  verktyget	  
Det	  andra	  förslaget	  är	  att	  verktyget	  förs	  upp	  i	  ett	  enkelt	  cylinderformat	  fäste.	  För	  
att	  hindra	  verktyget	  från	  att	  falla	  ur	  fästet	  kommer	  en	  stoppskruv	  gå	  genom	  
fästets	  ena	  sida	  och	  pressa	  mot	  verktyget.	  Eftersom	  stoppskruven	  endast	  pressar	  
mot	  verktyget	  från	  sidan	  kommer	  normalkraften	  gå	  rakt	  upp	  på	  verktygets	  
anläggningsyta	  mot	  fästet.	  Tack	  vare	  detta	  utsätts	  inte	  skruven	  för	  några	  större	  
krafter	  än	  verktygets	  egenvikt	  nedåt	  
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Med	  anledning	  av	  att	  sammanlänkningsverktygen	  måste	  pressa	  i	  en	  viss	  vinkel	  i	  
förhållande	  till	  kedjan	  behövdes	  en	  infästning	  som	  direkt	  placerar	  verktyget	  i	  
denna	  vinkel.	  Till	  en	  början	  diskuterades	  rektangulära	  verktygsskaft	  med	  
motsvarande	  passform	  i	  fästet	  [figur	  4.2],	  men	  för	  att	  bättre	  passa	  till	  även	  
delningverktygen	  ansågs	  istället	  att	  båda	  verktygssorterna	  skulle	  ha	  cirkulära	  
skaft.	  För	  att	  lösa	  vinkelproblemet	  skulle	  ett	  kilspår	  i	  fästet	  fräsas	  ut	  och	  
motsvarande	  kil	  återfinnas	  på	  sammanlänkningsverktygen	  [figur	  4.3].	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  4.2	  Verktygsfäste	  med	  stoppskruv	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  4.3	  Utvecklat	  verktygsfäste	  med	  kilspår
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Genomgående	  stav	  med	  stoppspärr	  
En	  annan	  idé	  var	  att	  verktyget	  skulle	  fästas	  med	  hjälp	  av	  en	  stav	  som	  löper	  
horisontellt	  genom	  fästet	  och	  verktyget	  och	  ut	  på	  andra	  sidan	  av	  fästet	  [figur	  
4.4].	  Genom	  att	  låta	  staven	  passa	  i	  hållet	  på	  endast	  ett	  sätt	  skulle	  den	  i	  ett	  
penetrerat	  läge	  osannolikt	  falla	  ur.	  Här	  har	  inspiration	  tagits	  från	  ett	  tyskt	  
företag	  som	  har	  en	  maskin	  med	  liknande	  funktion	  [20].	  	  
	  

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

Figur	  4.4	  Genomgående	  stav	  med	  stoppspärr	  
 

4.1.2	  Skyddet	  
	  
Placeringen	  av	  skyddet	  ska	  vara	  på	  så	  vis	  att	  det	  i	  aktiv	  process	  hindrar	  
kedjedelar	  och	  verktyg	  från	  att	  komma	  i	  kontakt	  med	  operatören,	  men	  samtidigt	  
får	  det	  inte	  störa	  arbetet.	  Det	  ska	  vara	  lätt	  att	  applicera	  på	  ställningen	  och	  enkel	  
att	  handskas	  med.	  
	  
	  
”Dragskåpskydd”	  
Ett	  förslag	  är	  att	  ha	  ett	  liknande	  skydd	  som	  företaget	  
har	  i	  dagsläget,	  som	  täcker	  en	  större	  yta	  på	  framsidan	  
av	  maskinen	  och	  på	  så	  sätt	  avskärmar	  operatören	  från	  
kolven,	  verktyget	  och	  kedjan	  när	  den	  är	  i	  drift.	  Idén	  
skiljer	  sig	  dock	  med	  att	  skyddet	  förs	  upp	  och	  ner	  i	  
skenor	  på	  sidan	  av	  ställningen	  med	  hjälp	  av	  ett	  
handtag	  [figur	  4.5].	  	  
	  
	  

Figur	  4.5	  ”Dragskåpsskydd”
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Teleskopprincipen	  
Den	  här	  idén	  går	  ut	  på	  att	  omsluta	  verktyget	  och	  bearbetningsområdet	  med	  hjälp	  
av	  ett	  teleskopformat	  skydd	  [figur	  4.6].	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  4.6	  Teleskoputformat	  skydd	  
	  
Skyddet	  ska	  kunna	  följa	  med	  verktyget	  upp	  och	  ner	  med	  hjälp	  av	  ett	  stöd	  som	  
finns	  på	  både	  verktyget	  och	  alla	  skyddsdelar.	  De	  cylinderformade	  skydden	  vilar	  
på	  varandra	  med	  hjälp	  av	  hakar	  och	  på	  så	  vis	  ska	  skyddsdelarna	  ha	  möjlighet	  att	  
följa	  med	  upp	  och	  ner	  i	  samband	  med	  att	  kolven	  rör	  sig	  upp	  och	  ner.	  
	  
Den	  här	  idén	  gav	  upphov	  till	  en	  annan	  variant	  som	  består	  av	  en	  lätt	  böjd	  
plastskiva	  som	  endast	  täcker	  den	  främre	  delen	  av	  verktyget	  och	  kedjan,	  till	  
skillnad	  från	  teleskopprincipen	  som	  omsluter	  verktyget	  helt	  och	  hållet	  
[figur	  4.7].	  
	  
	  

	  
Figur	  4.7	  Utvecklat	  skydd	  
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Skyddet	  som	  eventuellt	  tar	  emot	  i	  bordsskivan	  kommer	  låta	  verktyget	  fortsätta	  
trycka	  igenom	  kedjan	  tills	  den	  är	  delad.	  Skyddsplattan	  leds	  i	  skenor	  som	  är	  fästa	  
på	  cylindern	  på	  ett	  sätt	  som	  inte	  skadar	  cylinderns	  funktion	  eller	  hindrar	  
skyddets	  rörelse.	  Idén	  vidareutvecklades	  så	  att	  den	  även	  skulle	  skydda	  
operatören	  ytterligare	  på	  sidorna.	  	  	  
	  
Hakprincip	  
Den	  utvecklade	  teleskopidén	  gav	  upphov	  till	  ytterligare	  en	  lösning.	  Lösningen	  
bygger	  på	  tre	  platta,	  rektangulära	  plastskivor	  −	  en	  framför	  och	  en	  på	  vänster	  
respektive	  höger	  sida	  om	  verktyget	  [figur	  4.8].	  
	  

	  
Figur	  4.8	  Skydd	  som	  hakar	  i	  och	  tar	  med	  varandra	  
	  
Skyddsplattorna	  på	  sidorna	  ska	  med	  hjälp	  av	  samma	  hakprincip	  som	  i	  
teleskopidén	  vila	  på	  framsidan	  som	  i	  sin	  tur	  vilar	  på	  verktygsfästet	  och	  därmed	  
förs	  upp	  och	  ner	  tillsammans	  med	  verktyget.	  När	  verktyget	  rör	  sig	  nedåt	  stannar	  
sidoskydden	  upp	  när	  de	  tar	  i	  kedjans	  ovansida	  och	  framsidan	  stannar	  när	  den	  tar	  
i	  bordsskivan.	  Verktyget	  kan	  däremot	  fortsätta	  röra	  sig	  fritt	  nedåt.	  Vid	  uppgång	  
för	  verktygsfästet	  med	  sig	  framsidan	  och	  sedan	  sidoskydden.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  4.9	  Vidareutvecklat	  skydd	  med	  hakar	  



Empiri	  

28	  

Idén	  vidareutvecklades	  ytterligare	  så	  att	  skydden	  blev	  oberoende	  av	  varandra.	  
Istället	  ska	  respektive	  sida	  ha	  en	  egen	  krok	  med	  motsvarande	  hake	  på	  
verktygsfästet.	  På	  så	  vis	  blir	  skyddsplattorna	  oberoende	  av	  varandra	  och	  risken	  
för	  byrålådeeffekt	  minskad	  [figur	  4.9].	  
	  

4.1.3	  Ställningen	  
	  
Tryckkraften	  från	  presscylindern	  kommer	  att	  genereras	  till	  cylinderfästet,	  vilken	  
ses	  som	  en	  del	  av	  ställningen.	  Cylinderfästet	  kommer	  i	  sin	  tur	  att	  agera	  som	  en	  
kanal	  för	  att	  föra	  kraften	  vidare	  i	  resten	  av	  ställningen.	  För	  att	  underlätta	  denna	  
krafttransport	  är	  det	  fördelaktigt	  med	  så	  många	  anläggningspunkter	  som	  
möjligt.	  En	  hög	  höjd	  på	  cylinderfästet	  som	  omfamnar	  presscylindern	  är	  viktigt	  
för	  att	  undvika	  utmattning,	  en	  riktlinje	  är	  att	  höjden	  ska	  vara	  1,5	  gånger	  högre	  än	  
cylinderdiametern.	  
	  
Horisontell	  balk	  
Den	  här	  idén	  är	  inspirerad	  av	  Jens	  S	  nuvarande	  delningsmaskin.	  Presscylindern	  
är	  monterad	  i	  en	  balkprofil	  som	  löper	  horisontellt	  mitt	  ovanför	  den	  aktiva	  
punkten.	  Balken	  hålls	  uppe	  av	  två	  benprofiler	  vilka	  är	  fastsvetsade	  i	  bordsskivan.	  
Ställningen	  är	  utvecklad	  för	  att	  enbart	  hålla	  en	  presscylinder	  då	  utrymmet	  åt	  
sidorna	  är	  begränsat.	  För	  att	  få	  kedjan	  till	  delning-‐	  och	  
sammanlänkningspunkten	  finns	  en	  öppning	  i	  benprofilerna	  som	  kedjan	  förs	  
genom	  [figur	  4.10].	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  4.10	  Horisontell	  balk-‐ställning	  
	  
	  
Bågformade	  profiler	  
Ett	  annat	  alternativ	  är	  att	  ställningen	  består	  av	  minst	  två	  uppradade	  och	  
sammanlänkade	  profiler	  som	  bakifrån	  sträcker	  sig	  i	  en	  bågform	  över	  
arbetsbänken	  för	  att	  skapa	  så	  mycket	  arbetsutrymme	  som	  möjligt	  [figur	  4.11].	  
Den	  här	  idén	  har	  inspirerats	  från	  en	  maskin	  som	  finns	  hos	  företagets	  tyska	  
underleverantör	  Wippermann	  samt	  den	  maskin	  som	  används	  för	  bearbetning	  av	  
de	  allra	  minsta	  rullkedjorna	  i	  Jens	  S	  verkstad	  [bilaga	  4.1].
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Figur	  4.11	  Uppradade	  bågprofiler	  
	  
	  
För	  att	  undvika	  spänningskoncentration	  ska	  hörn	  och	  skarpa	  kanter	  undvikas,	  
därför	  är	  stora	  radier	  och	  tangentiella	  övergångar	  nödvändigt.	  Profilerna	  hålls	  
stabila	  genom	  att	  tillföra	  tvärbalkar	  mellan	  dem.	  Tvärbalkarna	  gör	  dessutom	  att	  
kraften	  sprids	  mer	  jämnt	  över	  hela	  ställningen.	  
 

4.1.4	  Arbetsbänken	  
	  
En	  idé	  är	  att	  maskinen	  består	  av	  två	  presscylindrar,	  en	  som	  delar	  och	  en	  som	  
sammanlänkar	  kedjor.	  Mellan	  cylindrarna	  ska	  tillräckligt	  arbetsutrymme	  finnas	  
för	  att	  kunna	  utföra	  eventuellt	  hantverksarbete	  [figur	  4.12].	  Relevanta	  mått	  på	  
rekommenderat	  arbetsutrymme	  har	  tagits	  fram	  med	  stöd	  från	  läroboken	  “Fitting	  
the	  task	  for	  the	  human”	  [2,	  s.	  67].	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  4.12	  Arbetsytan	  sett	  ovanifrån	  
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Förtaget	  önskar	  att	  själva	  delning-‐	  och	  sammanlänkningsmomentet	  ska	  komma	  
närmare	  arbetsbänkens	  främre	  kant	  för	  bättre	  arbetsställning.	  En	  
vidareutveckling	  av	  föregående	  idé	  är	  att	  göra	  en	  infasning	  i	  arbetsbänkens	  
framkant	  för	  att	  låta	  operatören	  komma	  närmare	  bearbetningspunkten.	  	  
	  

4.1.5	  Blocken	  
	  
Avståndet	  mellan	  blocken	  måste	  vara	  justerbart	  mellan	  5−20mm	  för	  att	  kunna	  
förkorta	  och	  förlänga	  kedjor	  i	  storlek	  12B-‐32B	  i	  maskinen.	  
	  
Mekanisk	  kugghjulslösning	  
Att	  kunna	  justera	  alla	  blocken	  samtidigt	  med	  en	  och	  samma	  funktion	  skulle	  vara	  
en	  fördelaktig	  lösning.	  Smidigheten	  och	  effektiviteten	  i	  arbetet	  ökas	  på	  så	  sätt	  
och	  dessutom	  minskas	  risken	  för	  felplacering.	  En	  idé	  grundat	  på	  detta	  
resonemang	  är	  en	  kugghjulsmekanism	  under	  bordsskivan	  [figur	  4.13].	  Blocken	  
justeras	  symmetrisk	  utifrån	  processens	  centrallinje	  genom	  att	  vrida	  på	  en	  ratt	  
där	  operatören	  står.	  På	  så	  vis	  slipper	  han	  tänka	  på	  att	  få	  blocken	  i	  rätt	  position	  i	  
förhållande	  till	  verktyget.	  Till	  denna	  mekanism	  kan	  någon	  form	  av	  glidplast	  vara	  
tänkbart	  som	  underlag	  för	  kugghjulen.	  Detta	  för	  att	  minska	  friktionen	  mellan	  
kugghjulen	  och	  ytan	  den	  vilar	  på.	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  4.13	  Kugghjulslösning	  för	  blockjustering	  
	  
Trots	  att	  kraften	  från	  presscylindern	  går	  vertikalt	  nedåt	  vid	  delning	  och	  
sammanlänkning	  finns	  risk	  att	  små	  sidokrafter	  uppstår	  på	  grund	  av	  kedjans	  
konstruktion.	  Med	  denna	  lösning	  riskerar	  just	  dessa	  sidokrafter	  att	  trycka	  
blocken	  ur	  deras	  position.	  En	  trapetsskruv	  som	  är	  självhämmande,	  alltså	  inte	  
lossas	  på	  grund	  av	  krafter	  i	  axiell	  riktning,	  skulle	  därför	  kunna	  tillämpas	  istället	  
för	  kugghjulmekanismen.	  För	  att	  behålla	  den	  symmetriska	  justeringen	  av	  
blocken	  måste	  olika	  gängriktningar	  vara	  kopplade	  till	  de	  olika	  blocken.	  Blocken	  
är	  kopplade	  till	  trapetsskruven	  med	  hjälp	  av	  matchande	  skruvhjul	  och	  rullager	  
[figur	  4.14].	  	  
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Figur	  4.14	  Trapetsskruv	  som	  styr	  blocken	  med	  skruvhjul.	  Gängövergången	  syns	  
som	  den	  ljusa	  ringen	  på	  skruven.	  
	  
	  
Manuell	  förflyttning	  och	  åtdragning	  med	  skruv	  
En	  mer	  grundläggande	  idé	  är	  att	  låta	  en	  skruv	  gå	  rakt	  igenom	  blocket,	  genom	  ett	  
spår	  i	  bordsskivan	  och	  ha	  en	  fast	  mutter	  på	  undersidan.	  Genom	  att	  lossa	  skruven	  
flyttar	  operatören	  blocket	  för	  hand	  till	  rätt	  position	  och	  sedan	  vrids	  skruven	  åt	  
[figur	  4.15].	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Figur	  4.15	  Manuell	  förflyttning	  av	  block	  

	  

4.2	  Datainsamling	  från	  FEM-‐analyser	  
	  
För	  att	  kontrollera	  att	  konstruktionerna	  är	  tillräckligt	  stabila	  och	  inte	  utsätts	  för	  
värre	  spänningskoncentrationer	  som	  kan	  leda	  till	  fatala	  brott	  i	  materialet	  har	  de	  
undersökts	  med	  hjälp	  av	  FEM-‐analyser.	  Den	  kraft	  som	  stommarna	  utsätts	  för	  
beräknades	  vara	  250KN.	  	  
	  
Horisontell	  balk	  
Denna	  ställning	  visades	  redan	  efter	  första	  försöket	  ge	  upphov	  till	  relativt	  låga	  
spänningskoncentrationer.	  Den	  högsta	  uppmätta	  interna	  spänningen	  var	  cirka	  
116,8	  Mpa	  och	  denna	  uppstod	  vid	  cylinderfästets	  kant	  runtom	  presscylindern	  
[figur	  4.16].	  
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Figur	  4.16	  FEM-‐resultat	  av	  Horisontell	  balk	  
	  
	  
Ett	  försök	  att	  minska	  spänningskoncentrationen	  ytterligare	  gjordes	  genom	  att	  
applicera	  en	  fasning	  på	  denna	  kant.	  Åtgärden	  gav	  däremot	  ingen	  större	  effekt.	  
Spänningen	  minskades	  endast	  från	  116,8	  till	  103,3Mpa	  [figur	  4.17].	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  4.17	  FEM-‐analysresultat	  av	  Horisontell	  balk	  med	  fas	  
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Bågformade	  profiler	  
Resultatet	  av	  FEM-‐analyserna	  som	  utfördes	  på	  olika	  tjocklekar	  av	  de	  bågformade	  
profilerna	  [figur	  4.18]	  sammanställdes	  i	  en	  graf	  som	  visas	  på	  nästa	  sida	  i	  figur	  
4.19.	  Grafen	  visar	  förhållandet	  mellan	  analyserade	  tjocklekar	  på	  profilerna	  och	  
de	  maxspänningar	  som	  uppstod	  i	  ställningen	  vid	  en	  belastning	  på	  250kN,	  vilket	  
är	  den	  ungefärliga	  maximala	  kraft	  som	  ställningen	  kommer	  utsättas	  för.	  	  
	  

Figur	  4.18	  FEM-‐analys	  av	  olika	  tjocklekar	  på	  de	  bågformade	  profilerna	  
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Figur	  4.19	  Insamlad	  data	  från	  FEM-‐analys.	  Rekommenderad	  spänning	  i	  
förhållande	  till	  tjocklek	  på	  profilerna.	  

4.3	  Material	  
	  
Materialet	  i	  länkpinnarna	  benämns	  19MnB4.	  Det	  är	  sätthärdat	  och	  menat	  att	  
klara	  av	  mycket	  höga	  laster.	  I	  databasen	  "total	  materia"	  [21]	  hittades	  tyvärr	  
ingen	  dragprovkurva	  för	  det	  här	  materialet.	  Däremot	  fanns	  en	  kurva	  för	  JIS	  
SCr440	  som	  är	  den	  typ	  av	  stål	  som	  används	  i	  de	  kinesiska	  kedjorna.	  
Legeringarna	  i	  de	  två	  olika	  materialen	  jämfördes	  och	  visade	  sig	  vara	  väldigt	  lika	  
[22]	  och	  därför	  bestämdes	  att	  de	  skulle	  behandlas	  som	  om	  de	  vore	  samma.	  

4.4	  Marknadsundersökning	  av	  kraftgivare	  
	  
För	  detta	  ändamål	  insågs	  snabbt	  att	  presscylindrar	  lämpar	  sig	  bäst.	  Efter	  viss	  
forskning	  drogs	  slutsatsen	  att	  det	  finns	  ett	  flertal	  olika	  varianter	  -‐	  hydrauliska	  
(vätskedrivna),	  pneumatiska	  (luftdrivna),	  elektriska,	  mekaniska	  och	  magnetiska.	  
Fokus	  riktades	  mot	  hydrauliska,	  pneumatiska	  och	  elektriska	  då	  detta	  är	  de	  
vanligast	  förekommande	  och	  hade	  störst	  potential	  att	  nå	  upp	  till	  kraven	  som	  i	  
detta	  fall	  sattes	  på	  dem.	  Skiljaktigheterna	  mellan	  hydrauliska,	  pneumatiska	  och	  
elektriska	  presscylindrar	  redovisas	  på	  nästa	  sida,	  där	  ett	  plustecken	  står	  för	  
fördelar	  och	  minustecken	  för	  nackdelar.	  I	  bilaga	  4.2	  finns	  framarbetade	  tabeller	  
som	  ger	  en	  överblick	  av	  vilka	  olika	  presscylindrar	  som	  finns	  tillgängliga	  samt	  
deras	  egenskaper.	  Information	  kring	  varje	  enskild	  produkt	  redovisas	  med	  hjälp	  
av	  matriser	  som	  systematiskt	  visar	  presscylindrarnas,	  för	  det	  här	  projektets,	  
mest	  intressanta	  specifikationer	  −	  kolvdiameter,	  maximal	  kraft,	  pris	  och	  
slaglängd.	  
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Pneumatiska	  presscylindrar:	  
+	  Bidrar	  till	  en	  ren	  arbetsmiljö	  och	  ger	  ett	  snabbt	  gensvar	  då	  det	  endast	  är	  luft	  
som	  för	  kolven	  fram	  och	  tillbaka.	  
	  
−	  Inte	  tillräckligt	  starka	  i	  detta	  fall.	  
	  
Hydrauliska	  presscylindrar:	  
+	  Åstadkommer	  över	  lag	  högre	  krafter	  än	  både	  pneumatiska	  och	  elektriska	  
presscylindrar	  och	  är	  därför	  oftast	  det	  bästa	  alternativet	  när	  väldigt	  stora	  krafter	  
behövs.	  
	  
−	  Eventuella	  oljeläckage	  skapar	  en	  oren	  arbetsmiljö	  och	  tillhörande	  
hydraulpump	  kan	  ha	  hög	  ljudnivå.	  
	  
Elektriska	  presscylindrar:	  
+	  Högre	  precision	  och	  tystare,	  vilket	  minskar	  risken	  för	  hörselskada.	  Dessutom	  
bidrar	  den	  till	  en	  renare	  arbetsmiljö	  och	  de	  är	  relativt	  billiga.	  
	  
−	  Få	  elektriska	  ställdon	  lever	  upp	  till	  de	  kraftkriterier	  som	  finns	  för	  maskinen.	  	  
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5	   Analys	  

5.1	  Konceptanalys	  
	  
Samtliga	  dellösningar	  som	  presenterades	  i	  föregående	  kapitel	  ställdes	  upp	  i	  en	  
morfologisk	  matris	  och	  tre	  skiljaktiga	  koncept	  sammansattes.	  Vissa	  av	  
lösningarna	  ansågs	  inte	  kvalitativa	  nog	  att	  ingå	  i	  något	  av	  koncepten	  och	  blev	  
därmed	  uteslutna	  i	  konceptframtagningen.	  Efter	  genomförd	  morfologisk	  matris	  
erhölls	  tre	  olika	  koncept	  med	  arbetsnamn	  som	  motsvarar	  deras	  avanceringsgrad	  
−	  den	  enkla	  (blå),	  kompromissen	  (gul)	  och	  den	  automatiserade	  (röd)	  [figur	  5.1].	  
För	  alla	  tre	  koncept	  gällde	  samma	  utgångspunkt	  för	  bordsskivan.	  En	  infasning	  i	  
skivans	  framkant	  låter	  operatören	  komma	  närmre	  processen	  vilket	  resulterar	  i	  
en	  bättre	  arbetsställning.	  Dessutom	  ingår	  en	  lampa	  i	  samtliga	  koncept	  för	  att	  
skapa	  en	  bättre	  upplyst	  arbetsyta	  och	  därmed	  minska	  riskerna	  för	  fel.	  Nedan	  
beskrivs	  sammanfattande	  de	  tre	  koncepten	  med	  analyser	  av	  deras	  olika	  
lösningar.	  
	  

	  
Figur	  5.1	  Morfologisk	  matris	  för	  konceptgenerering	  
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5.1.1	  Den	  enkla	  
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  5.2	  Koncept	  ”Den	  enkla”	  
	  
Detta	  koncept	  bygger	  på	  grundläggande	  och	  billiga	  lösningar.	  Karaktäristiskt	  för	  
detta	  koncept	  är	  att	  den	  består	  av	  endast	  en	  hydraulisk	  tryckcylinder,	  som	  är	  
vidarekopplad	  till	  en	  fotmanövrerad	  hydraulpump.	  Operatören	  behöver	  i	  och	  
med	  den	  ensamma	  cylindern	  byta	  verktyg	  för	  varje	  gång	  han	  skiftar	  mellan	  
delning-‐	  och	  sammanlänkningsmomentet.	  Effektiviteten	  minskas	  förvisso	  
jämfört	  med	  att	  ha	  flera	  tryckcylindrar,	  men	  det	  är	  samtidigt	  en	  avsevärt	  bättre	  
lösning	  än	  dagens	  där	  sammanlänkningsmomentet	  sker	  manuellt	  vid	  sidan	  om	  
maskinen.	  Anledningen	  till	  att	  ha	  endast	  en	  tryckcylinder	  är	  att	  hålla	  nere	  
kostnaderna.	  Konceptets	  ställning	  är	  utformat	  för	  att	  på	  bästa	  sätt	  absorbera	  
kraften	  från	  tryckcylindern	  och	  påminner	  om	  den	  som	  återfinns	  i	  deras	  
nuvarande	  maskin.	  Ställningens	  design	  möjliggör	  för	  enkel	  och	  ekonomisk	  
tillverkning.	  	  
	  
Metallblocken	  justeras	  med	  en	  genomgående	  maskinskruv.	  Genom	  att	  lossa	  på	  
skruven	  kommer	  operatören	  kunna	  flytta	  blocken	  till	  önskad	  position	  för	  att	  
sedan	  skruva	  fast	  skruven	  igen	  och	  blocket	  blir	  därmed	  låst.	  Denna	  primitiva	  
lösning	  ses	  som	  pålitlig	  men	  tänjer	  på	  processens	  smidighet.	  Huruvida	  den	  är	  
effektivare	  än	  dagens	  lösning	  går	  att	  diskutera,	  men	  eftersom	  det	  är	  endast	  en	  
tryckcylinder	  och	  därmed	  endast	  två	  metallblock	  ansågs	  lösningen	  duglig.	  Vidare	  
är	  skyddet	  utformat	  som	  ett	  fönster	  framför	  hela	  maskinen	  vilket	  ger	  ett	  
liknande	  skydd	  som	  dagens	  variant.	  Utvecklingen	  är	  att	  det	  dras	  upp	  och	  ner	  i	  ett	  
spår	  längs	  ställningens	  ben	  istället	  för	  att	  fällas	  upp	  och	  ner	  kring	  en	  x-‐axel.	  Detta	  
anses	  vara	  en	  lämpligare	  lösning	  då	  operatören	  slipper	  böja	  sig	  bakåt	  när	  
skyddet	  fälls	  ner,	  utan	  han	  kan	  istället	  behålla	  sin	  raka	  arbetsställning.	  
Verktygsfästet	  som	  ska	  fästas	  i	  tryckcylinderns	  kolv	  och	  ta	  upp	  kraften	  från	  
delning-‐	  och	  sammanlänkningsverktygen	  utformas	  som	  en	  kolv.	  I	  denna	  kolv	  ska	  
ett	  djupare	  hål	  −	  med	  en	  diameter	  som	  motsvarar	  verktygens	  diameter	  −	  finnas	  
för	  att	  hålla	  verktyget	  stabilt	  och	  fördela	  kraften	  på	  en	  stor	  yta.	  Verktyget	  
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hindras	  från	  att	  falla	  ur	  fästet	  med	  hjälp	  av	  en	  stoppskruv.	  Trots	  lösningens	  
enkelhet	  uppfyller	  den	  syftet	  på	  ett	  bra	  sätt.	  
	  
Lösningar	  på	  den	  här	  grundliga	  nivån	  har	  ofta	  svårt	  att	  möta	  samtliga	  krav	  som	  
ställs	  på	  produkten.	  Tillverkningskostnaden	  är	  låg,	  men	  faktorer	  som	  smidig	  
användbarhet	  och	  arbetsmiljö	  är	  bristfälliga.	  Fördelen	  med	  konceptet	  är	  att	  
reservdelar	  enkelt	  kan	  tillverkas	  i	  deras	  egen	  verkstad.	  Den	  enkla	  ansågs	  varken	  
vara	  en	  tillräckligt	  hållbar	  lösning	  eller	  ge	  en	  tydlig	  förbättring	  jämfört	  med	  
dagens	  maskin.	  
 

5.1.2	  Kompromissen	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  
	  
	  
	  

Figur	  5.3	  Konceptet	  ”Kompromissen”	   Figur	  5.4	  Närbild	  på	  del	  av	  
”Kompromissen”	  

	  
Kompromissen	  är	  ett	  koncept	  med	  smarta	  och	  mer	  avancerade	  mekaniska	  
lösningar.	  Detta	  koncept	  är	  uppbyggt	  kring	  två	  fotmanövrerade,	  hydrauliska	  
tryckcylindrar	  för	  att	  kunna	  använda	  den	  ena	  för	  delning-‐	  och	  den	  andra	  för	  
sammanlänkningsvektyg.	  På	  så	  sätt	  minskas	  antalet	  verktygsbyten	  med	  cirka	  50	  
%	  och	  processen	  effektiviseras	  därmed	  drastiskt.	  Den	  ena	  cylindern	  ska	  vara	  
placerad	  till	  vänster	  och	  den	  andra	  till	  höger	  för	  att	  få	  ett	  bättre	  flöde	  i	  
processen.	  Genom	  att	  rada	  vågformade	  profiler	  på	  vardera	  sida	  av	  
tryckcylindrarna	  skulle	  en	  ökad	  kraftupptagning	  erhållas.	  Blockfunktionen	  i	  
detta	  koncept	  bygger	  kring	  en	  trapetsskruv.	  För	  varje	  blockpar,	  alltså	  en	  för	  det	  
vänstra	  och	  en	  för	  det	  högra,	  finns	  en	  trapetsskruv	  under	  bordsskivan	  vilken	  
styrs	  med	  en	  mindre	  ratt	  framme	  hos	  operatören.	  Med	  tanke	  på	  hur	  relativt	  lite	  
blocken	  behöver	  justeras	  krävs	  endast	  en	  mindre	  vridning	  på	  ratten	  vilket	  ökar	  
bekvämligheten	  i	  arbetet.	  Detta	  faktum	  tillsammans	  med	  en	  bra	  placering	  av	  
ratten	  ger	  en	  smidig	  inställning	  av	  blocken.	  För	  skyddet	  har	  en	  automatisk	  
lösning	  utvecklats,	  allt	  för	  att	  operatören	  ska	  undvika	  att	  glömma	  att	  använda	  
det.	  Genom	  att	  låta	  tre	  enskilda	  hårdplastskivor	  gå	  i	  vertikala	  spår	  på	  ställningen	  
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samt	  med	  en	  sorts	  hakprincip	  kommer	  skivorna	  följa	  med	  verktyget	  vid	  aktiv	  
process	  och	  skapa	  en	  inhägnad	  zon	  där	  delning	  och	  sammanlänkningen	  sker.	  
Verktygsfästet	  i	  detta	  koncept	  är	  detsamma	  som	  i	  den	  enkla	  med	  tanke	  på	  dess	  
enkelhet	  och	  hur	  pass	  väl	  utformningen	  uppfyller	  kraven.	  
	  
Kompromissen	  hölls	  under	  hela	  konceptframtagningsprocessen	  som	  en	  favorit.	  
Sett	  till	  lösningarna	  i	  förhållande	  till	  deras	  komplexitet	  och	  kriterier	  −	  smidighet,	  
arbetsmiljö	  och	  pålitlighet	  −	  var	  detta	  det	  konkurrensstarkaste	  konceptet.	  Med	  
en	  bra	  teknologisk	  balans	  ansågs	  den	  på	  ett	  smidigt	  sätt	  uppfylla	  kraven	  med	  en	  
viss	  finess.	  	  
 

5.1.3	  Den	  automatiserade	  
 

Figur	  5.5	  Konceptet	  ”Den	  automatiserade”	   Figur	  5.6	  Närbild	  på	  del	  av	  ”Den	  
automatiserade”	  

 
Den	  här	  maskinen	  utgår	  från	  samma	  grund	  som	  föregående	  koncept,	  två	  
cylindrar	  och	  samma	  ställning	  tillämpas	  även	  för	  den	  automatiserade,	  men	  de	  
övriga	  delfunktionerna	  har	  automatiserats.	  Presscylindrarna	  i	  detta	  koncept	  har	  
bytts	  ut	  från	  hydrauliska	  till	  elektriskt	  drivna	  varianter	  för	  att	  upprätthålla	  den	  
rena	  känsla	  detta	  koncept	  förmedlar.	  Delfunktioner	  ska	  kunna	  kontrolleras	  med	  
knapptryckningar	  för	  att	  förenkla	  momenten	  för	  operatören.	  Verktygsfästet	  
nyper	  åt	  verktyget	  automatiskt	  med	  ett	  knapptryck	  så	  att	  det	  sitter	  stabilt	  och	  
säkert.	  Vid	  analys	  kan	  detta	  fäste	  ställas	  i	  jämförelse	  med	  kompromissen	  och	  den	  
enklas	  verktygsfäste.	  En	  knapptryckning	  jämfört	  med	  en	  mindre	  vridning	  av	  en	  
stoppskruv,	  alltså	  ingen	  större	  skillnad	  i	  utförd	  handling	  utan	  snarare	  en	  fråga	  
om	  automatik	  eller	  mekanik.	  Blocken	  justeras	  med	  trapetsskruvar	  på	  samma	  sätt	  
som	  i	  kompromissen,	  fast	  rattarna	  har	  bytts	  ut	  mot	  en	  elektrisk	  motor	  som	  
operatören	  styr	  med	  två	  knappar	  för	  respektive	  blockpar.	  Samma	  fråga	  kan	  tas	  
upp	  för	  denna	  funktion,	  är	  automatiken	  att	  föredra	  framför	  mekaniken?	  Skyddet	  
är	  detsamma	  som	  i	  kompromissen	  då	  denna	  lösning	  ansågs	  vara	  passande	  även	  
för	  detta	  koncept.	  
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Det	  är	  lätt	  att	  tro	  att	  automatiserade	  lösningar	  alltid	  är	  de	  bästa.	  De	  underlättar	  
förvisso	  ofta	  många	  moment,	  men	  de	  blir	  lätt	  överarbetade	  och	  kan	  istället	  en	  
mekanisk	  lösning	  tillämpas	  bör	  denna	  övervägas.	  För	  denna	  maskin	  upplevs	  den	  
automatiserade	  just	  överarbetad.	  Grundat	  på	  pålitlighet,	  kostnad	  och	  differenser	  
anses	  inte	  automatiken	  i	  verktygsfästet	  och	  blockfunktionen	  övervinna	  
stoppskruv-‐	  respektive	  rattlösningen.	  	  

5.2	  Konceptval	  
	  
Ett	  scenario	  hade	  varit	  att	  vidareutveckla	  de	  tre	  koncepten	  parallellt	  med	  
varandra.	  Detta	  arbetssätt	  kräver	  dock	  mer	  tid	  och	  resurser	  än	  vad	  som	  fanns	  att	  
tillgå.	  Men	  genom	  att	  vara	  överens	  med	  företaget,	  ta	  hänsyn	  till	  kriterierna	  samt	  
med	  en	  stabil	  gut-‐feeling	  ansågs	  att	  ett	  trovärdigt	  konceptval	  ändå	  kunde	  
genomföras.	  Det	  var	  de	  här	  metoderna	  valet	  till	  stor	  del	  grundades	  på.	  Frågan	  är	  
om	  de	  här	  subjektiva	  metoderna	  är	  tillräckliga	  för	  att	  ta	  ett	  koncept	  vidare	  i	  
utveckling?	  Efter	  diskussioner	  bestämdes	  att	  vidare	  analyser	  skulle	  genomföras,	  
vilket	  var	  anledningen	  till	  varför	  Pughs	  matris	  och	  ett	  funktionsdiagram	  
utfördes.	  Resultaten	  från	  dessa	  verktyg	  behövde	  nödvändigtvis	  inte	  ha	  direkt	  
påverkan	  på	  de	  subjektiva	  åsikterna,	  utan	  endast	  implementera	  nya	  tankegångar	  
från	  en	  objektiv	  part.	  	  
	  
Funktionsdiagrammet	  som	  genomfördes	  visade	  på	  ett	  överskådligt	  sätt	  de	  
moment	  som	  operatören	  utför	  i	  de	  olika	  koncepten.	  Genom	  att	  dessutom	  utföra	  
en	  analys	  av	  deras	  nuvarande	  maskin	  kunde	  denna	  process	  ses	  som	  en	  referens.	  
Momenten	  i	  processerna	  skulle	  enbart	  hållas	  i	  åtanke	  vid	  utvärdering	  av	  de	  olika	  
koncepten	  för	  att	  sedan	  underlätta	  valet	  av	  koncept.	  En	  snabb,	  missvisande	  
uppfattning	  är	  att	  antalet	  moment	  minskar	  ju	  högre	  avanceringsgrad	  konceptet	  
har,	  men	  faktum	  är	  att	  antalet	  inte	  skiljde	  markant	  mellan	  de	  olika	  koncepten.	  	  
	  
Viktningen	  gjordes	  genom	  att	  jämföra	  samtliga	  kriterier	  med	  varandra	  och	  för	  
varje	  jämförelse	  ge	  ett	  poäng	  till	  det	  krav	  som	  ansågs	  mest	  viktigt.	  Till	  slut	  
erhölls	  en	  rangordningslista	  för	  kraven	  med	  deras	  totala	  viktningspoäng.	  Från	  
Pughs	  matris	  framgick	  att	  kompromissen	  bättre	  levde	  upp	  till	  kriterierna	  än	  den	  
enkla	  och	  den	  automatiserade	  [figur	  5.7].	  Med	  detta	  resultat	  var	  det	  ingen	  tvekan	  
om	  att	  detta	  koncept	  skulle	  bli	  det	  som	  fick	  gå	  vidare	  i	  utvecklingsarbetet.	  
	  

	  
Figur	  5.7	  Pughs	  matris	  för	  konceptval	  
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Gällande	  valet	  av	  presscylinder	  som	  genererades	  ur	  elimineringsmatrisen	  
framgick	  att	  få	  cylindrar	  var	  kompatibla	  för	  detta	  ändamål.	  I	  och	  med	  kraften	  på	  
minst	  250kN	  som	  behövdes	  fick	  alla	  presscylindrar	  som	  inte	  levde	  upp	  till	  detta	  
krav	  direkt	  sållas	  bort.	  Fyra	  hydraulcylindrar	  kvalificerades	  varav	  ytterligare	  en	  
snabbt	  eliminerades	  på	  grund	  av	  osmidig	  infästning.	  Kvar	  fanns	  då	  tre	  
hydraulcylindrar.	  Till	  den	  motsvarande	  elimineringsmatrisen	  för	  
hydraulpumpar	  valdes	  endast	  pumpar	  från	  de	  leverantörer	  vars	  
hydraulcylindrar	  var	  kvalificerade.	  	  

5.3	  FEM	  
	  
Ju	  mindre	  tjocklek	  desto	  högre	  spänningar	  uppstår.	  I	  och	  med	  att	  materialens	  
sträckgränser	  (vid	  vilka	  permanent	  deformation	  sker)	  och	  brottgränser	  
(materialet	  brister)	  var	  kända	  kunde	  snabbt	  beslut	  tas	  för	  vilka	  profiler	  som	  
skulle	  fungera	  i	  detta	  koncept.	  Eftersom	  priset	  ökar	  i	  samband	  med	  att	  
tjockleken	  på	  materialet	  ökar	  ansågs	  det	  olämpligt	  och	  meningslöst	  att	  välja	  en	  
överdriven	  tjocklek.	  Alltså,	  en	  tillräckligt	  robust	  profil	  som	  med	  säkerhetsfaktor	  
två	  möter	  hållfasthetskraven	  utan	  att	  gå	  till	  överdrift	  var	  vad	  som	  skulle	  
eftersträvas.	  	  

5.4	  FMEA	  
	  
Studier	  påvisar	  att	  utförande	  av	  en	  FMEA	  i	  ett	  tidigt	  skede	  ger	  en	  god	  grund	  för	  
ett	  bra	  utvecklingsarbete	  av	  arbetsmiljöaspekten	  samt	  gör	  designern	  mer	  
medveten	  om	  de	  olika	  riskzonerna	  och	  hur	  allvarliga	  de	  är	  [23].	  Tanken	  var	  att	  
genomföra	  en	  FMEA	  på	  kompromissens	  arbetsprocess.	  I	  processen	  ingår	  många	  
olika	  moment	  och	  det	  beslutades	  att	  en	  FMEA	  skulle	  utföras	  för	  blocken,	  skyddet	  
och	  verktygsfästet.	  Efter	  genomförd	  analys	  erhölls	  resultatet	  att	  en	  del	  i	  
verktygsbytemomentet	  var	  tvunget	  att	  utvecklas.	  Vid	  verktygsbyte	  måste	  
operatören	  komma	  åt	  stoppskruven	  på	  verktygsfästet.	  Då	  skyddet	  befinner	  sig	  
framför	  stoppskruven	  behöver	  skyddet	  kunna	  fästas	  på	  ställningen	  i	  ett	  sorts	  
passivt	  läge.	  I	  detta	  passiva	  läge	  kan	  det	  alltså	  inte	  agera	  skydd	  vid	  delning	  eller	  
sammanlänkning,	  vilket	  skulle	  försätta	  operatören	  i	  direkt	  fara.	  Risken	  att	  han	  
glömmer	  aktivera	  skyddet	  från	  det	  passiva	  läget	  bedömdes	  vara	  stor	  och	  genom	  
RPN-‐talet	  framgick	  att	  en	  åtgärd	  behövde	  utföras.	  	  
	  
För	  att	  eliminera	  denna	  risk	  diskuterades	  olika	  lösningar.	  En	  påminnelseskylt	  
skulle	  kunna	  placeras	  på	  ställningen	  för	  att	  hjälpa	  operatören	  att	  inte	  glömma	  
skyddet.	  Men	  då	  skyltar	  har	  en	  tendens	  att	  med	  tiden	  förbises	  och	  glömmas	  bort	  
erfordras	  en	  säkrare	  lösning.	  Ett	  bättre	  alternativ	  skulle	  vara	  att	  tillämpa	  en	  
signal,	  förslagsvis	  ett	  ljus	  eller	  ljud,	  som	  uppmärksammar	  operatören	  att	  skyddet	  
är	  passivt.	  Denna	  lösning	  förhindrar	  däremot	  inte	  heller	  operatören	  från	  att	  
utföra	  delning	  eller	  sammanlänkning,	  utan	  fungerar	  endast	  som	  ett	  
uppmärksammande	  alarm.	  En	  åtgärd	  som	  istället	  totalt	  förebygger	  risken	  ansågs	  
nödvändig.	  Efter	  diskussioner	  uppstod	  idén	  att	  montera	  en	  fotocellsensor	  på	  
ställningen	  och	  genom	  att	  mörklägga	  en	  mindre	  yta	  av	  skyddet	  skulle	  denna	  
sensor	  tillfälligt	  kunna	  bryta	  pumpens	  funktion	  när	  skyddet	  är	  inaktivt.
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Vidare	  måste	  blocken	  vara	  tillräckligt	  hållfast	  för	  att	  klara	  av	  krafterna	  från	  
cylindern.	  En	  permanent	  deformation	  i	  materialet	  kan	  leda	  till	  att	  kedjan	  står	  
instabilt	  i	  blocken	  vilket	  i	  sin	  tur	  skulle	  leda	  till	  stora	  problem	  i	  processen.	  Därför	  
kommer	  ett	  genomtänkt	  val	  av	  materialet	  för	  blocken	  göras,	  alternativt	  tillämpa	  
en	  förstärkning	  i	  form	  av	  härdning	  för	  de	  mest	  utsatta	  områdena.	  Samma	  
tankegångar	  gällde	  för	  verktygsfästet	  då	  denna	  detalj	  också	  utsätts	  för	  stora	  
påfrestningar.	  	  

5.5	  Konceptutveckling	  
	  
Vid	  ett	  tredje	  möte	  hos	  företaget	  den	  27	  april	  analyserades	  en	  mock-‐up	  av	  
kompromissen,	  främst	  av	  operatören	  Agan	  Mulalic	  för	  att	  låta	  honom	  komma	  
med	  eventuella	  åsikter	  på	  måtten.	  Efter	  vidare	  diskussion	  och	  överläggande	  
insågs	  dock	  att	  en	  lättare	  missuppfattning	  av	  processen	  hade	  uppstått.	  Två	  
tryckcylindrar	  skulle	  lämpa	  sig	  i	  en	  process	  där	  delning	  och	  sammanlänkning	  
förekommer	  varannan	  gång,	  vilket	  var	  vad	  författarna	  hade	  uppfattat	  det	  som.	  
Men	  då	  det	  stod	  klart	  att	  delning	  respektive	  sammanlänkning	  utförs	  flera	  gånger	  
i	  rad	  oberoende	  av	  varandra,	  konstaterades	  att	  endast	  en	  tryckcylinder	  skulle	  
uppfylla	  kraven	  lika	  bra.	  När	  flera	  faktorer	  adderades	  till	  resonemanget,	  så	  som	  
pris	  och	  konceptets	  smidiga	  verktygsfäste,	  fanns	  tillräckligt	  med	  belägg	  för	  att	  
avverka	  en	  av	  cylindrarna.	  	  
	  
Det	  nya	  beslutet	  krävde	  däremot	  ingen	  större	  omarbetning	  sett	  utifrån	  
grundlösningen.	  Genom	  att	  avlägsna	  ett	  av	  ställnings-‐	  samt	  blockparen	  och	  
centrera	  de	  kvarvarande	  paren	  skulle	  den	  nya	  designen	  erhållas.	  Nu	  kunde	  
dessutom	  bordsskivans	  bredd	  minskas	  utan	  att	  negativt	  påverka	  den	  fria	  
arbetsytan	  [figur	  5.8].	  I	  och	  med	  denna	  åtgärd	  reducerades	  kostnaden	  för	  
maskinen	  till	  ungefär	  hälften,	  i	  princip	  utan	  att	  påverka	  arbetsflödets	  effektivitet.	  
Som	  CAD-‐modell	  upplevdes	  maskinen	  nu	  mer	  avskalad	  och	  kompakt.	  Balken	  
som	  tidigare	  löpte	  tvärs	  mellan	  ställningsparen	  var	  nu	  eliminerad	  vilket	  öppnade	  
upp	  och	  gjorde	  maskinen	  betydligt	  luftigare.	  
För	  att	  tillåta	  bättre	  åtkomst	  av	  delning-‐	  och	  
sammanlänkningsverktygen	  bestämdes	  att	  
verktygsställningen	  som	  idag	  är	  placerad	  på	  
väggen	  en	  meter	  in	  från	  bänkkanten	  istället	  
ska	  monteras	  bredvid	  ställningen.	  Denna	  
omplacering	  medför	  att	  operatören	  kommer	  
sträcka	  sig	  ungefär	  en	  halv	  meter	  efter	  
verktygen,	  vilket	  är	  en	  riktlinje	  för	  den	  typen	  
av	  handling	  [2,	  s.	  67].	  	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   	  
	  

Figur	  5.8	  Skiss	  av	  utvecklat	  koncept	  
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6	   Diskussion	  och	  slutsatser	  

6.1	  	  Slutsatser	  och	  rekommendationer	  

-‐	  Vilka	  material	  och	  kraftgivare	  är	  lämpligast?	  
Efter	  samråd	  med	  Christoffer	  Eriksson	  på	  Jens	  S	  beslutades	  att	  den	  presscylinder	  
som	  ska	  köpas	  in	  kommer	  vara	  en	  Enerpac	  RC-‐308,	  samma	  fabrikat	  som	  deras	  
nuvarande	  hydraulcylinder,	  men	  skillnaden	  är	  att	  den	  nya	  levererar	  ca	  300kN	  
istället	  för	  100kN.	  I	  och	  med	  denna	  presscylinders	  infästningsmöjligheter	  och	  
gedigna	  tillbehörssortiment	  kommer	  företaget	  i	  framtiden	  kunna	  tillämpa	  övriga	  
komponenter	  utefter	  behov.	  Enerpacs	  hydraulcylinder	  ansågs	  även	  mest	  
lättförståelig	  för	  operatören	  då	  han	  sedan	  tidigare	  är	  van	  vid	  denna	  modell.	  Att	  
kombinera	  en	  pump	  av	  samma	  fabrikat	  som	  presscylinder	  var	  −	  som	  tidigare	  
resonerat	  −	  det	  som	  ansågs	  mest	  pålitligt.	  Försäljare	  på	  Enerpac	  kan	  då	  
garantera	  att	  pumpen	  matchar	  tidigare	  nämnda	  hydraulpump	  och	  vid	  eventuella	  
problem	  kan	  Jens	  S	  direkt	  vända	  sig	  till	  Enerpac	  istället	  för	  två	  olika	  
leverantörer.	  	  	  
	  
Maxspänning	  som	  uppstår	  i	  den	  resulterande	  modellen	  är	  127,2	  Mpa	  vilket	  
betyder	  att	  om	  profilerna	  tillverkas	  med	  en	  säkerhetsfaktor	  två	  så	  ska	  ett	  
konstruktionsstål	  med	  en	  sträckgräns	  på	  minst	  254,4	  Mpa	  väljas.	  Alltså	  skulle	  ett	  
relativt	  mjukt	  konstruktionsstål	  med	  sträckgräns	  355	  Mpa	  räcka	  om	  tjockleken	  
på	  profiler	  är	  25	  mm.	  Profilernas	  bockade	  bak-‐	  och	  framskivor	  är	  endast	  3	  mm	  
tjocka	  då	  deras	  huvudsakliga	  uppgift	  är	  att	  försluta	  och	  öka	  stabiliteten.	  
Lämpliga	  material	  med	  god	  bockbarhet	  är	  en	  grupp	  stål	  som	  går	  under	  
benämningen	  kallformningsstål.	  Detta	  stål	  har	  dessutom	  hög	  hållfasthet,	  seghet	  
och	  svetsbarhet.	  	  
	  
En	  kontrollberäkning	  av	  svetsarnas	  hållfasthet	  gjordes.	  Det	  visade	  sig	  att	  ett	  
konstruktionsstål	  med	  sträckgräns	  355	  Mpa	  samt	  en	  längsgående	  fas	  på	  5	  mm	  i	  
profilens	  botten	  behöver	  en	  110	  mm	  lång	  svetsfog	  för	  respektive	  profil.	  Då	  antas	  
svetsmaterialet	  ha	  samma	  brottgräns	  som	  materialet	  i	  profilerna,	  390,5	  Mpa.	  Ju	  
högre	  sträckgräns	  svetsmaterialet	  har	  desto	  bättre.	  Svetsen	  måste	  naturligtvis	  
inte	  vara	  exakt	  110	  mm.	  Det	  är	  fullt	  tillåtet	  att	  svetsa	  mer,	  om	  inte	  längs	  med	  
hela	  bredden,	  för	  att	  vara	  på	  den	  säkra	  sidan.	  	  
	  
-‐	  Hur	  ska	  maskinen	  designas	  för	  att	  uppnå	  god	  arbetsmiljö?	  
	  
Förslaget	  på	  pump	  från	  författarnas	  sida	  var	  en	  luftdriven	  Enerpac	  XA.	  Den	  
visade	  sig	  vara	  den	  mest	  ergonomiska	  pumpen	  bland	  de	  som	  undersöktes.	  Den	  
anses	  vara	  relativt	  lågljudd	  jämfört	  med	  andra	  pumpar	  och	  ligger	  under	  den	  
maximala	  ljudnivån	  en	  arbetare	  får	  utsättas	  för	  i	  åtta	  timmar	  under	  en	  arbetsdag	  
[2,	  s.	  331].	  Med	  två	  separata	  fotpedaler	  tillåter	  pumpen	  operatören	  att	  enkelt	  
kontrollera	  hydraulcylinderns	  rörelse.	  Dessutom	  främjar	  den	  en	  bekväm	  
arbetshållning	  då	  fotpedalerna	  ger	  operatören	  möjlighet	  att	  vila	  hälen	  i	  marken	  
vid	  användning.	  På	  denna	  pump	  finns	  en	  inbyggd	  tryckmätare,	  men	  i	  och	  med	  
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avståndet	  och	  eventuella	  skuggor	  kommer	  mätaren	  förmodligen	  vara	  svår	  att	  
avläsa.	  Därför	  bör	  en	  extra	  tryckmätare	  finnas	  tillgänglig	  närmre	  maskinen.	  
	  
Arbetsytan	  som	  ställningen	  står	  på	  rekommenderas	  ha	  en	  infasning	  vid	  
framkanten	  för	  att	  ge	  operatören	  möjlighet	  att	  komma	  närmare	  delning-‐	  och	  
sammanlänkningspunkten.	  På	  så	  vis	  minskas	  risken	  för	  ryggsmärtor	  eftersom	  
operatören	  inte	  kommer	  behöva	  böja	  sig	  framåt	  lika	  mycket.	  	  
	  
Då	  ställningen	  inte	  får	  begränsa	  operatörens	  arbetsutrymme	  anses	  den	  bästa	  
lösningen	  vara	  konstruktionen	  med	  bågformade	  profiler.	  Den	  här	  typen	  av	  
ställning	  erbjuder	  även	  luftigare	  och	  friare	  arbetsutrymme.	  
	  
-‐	  Hur	  ska	  ställningen	  utformas?	  	  
	  
För	  att	  skapa	  bättre	  infästningsmöjligheter	  och	  delvis	  avlasta	  de	  spänningar	  som	  
uppstår	  i	  ovan	  nämnda	  svetsar	  utvecklades	  ställningen	  ytterligare.	  Till	  
bordsskivan	  adderades	  en	  urfräsning	  för	  vardera	  profil	  och	  profilerna	  utökades	  i	  
botten	  med	  varsina	  horisontella,	  framåtriktade	  armar.	  Armarna	  ska	  ligga	  an	  mot	  
undersidan	  av	  bordsskivan	  och	  ta	  upp	  en	  del	  av	  den	  kraft	  som	  annars	  svetsarna	  
hade	  utsatts	  för.	  Detta	  är	  ingen	  nödvändig	  åtgärd	  eftersom	  svetsberäkningarna	  
påvisar	  den	  tillräckliga	  hållfastheten,	  utan	  endast	  en	  rekommendation.	  
	  
Sedan	  tidigare	  var	  det	  önskat	  från	  Jens	  S	  att	  tillverka	  profilerna	  genom	  
vattenskärning.	  Detta	  hölls	  givetvis	  i	  åtanke	  vid	  utformningen	  och	  insågs	  med	  
tidens	  gång	  vara	  det	  bästa	  alternativet.	  Att	  gjuta	  profilerna	  skulle	  vara	  möjligt,	  
men	  ge	  en	  högre	  tillverkningskostnad	  och	  riskera	  att	  ge	  lufthål	  i	  materialet.	  
Därför	  rekommenderas	  att	  profilerna	  tas	  fram	  med	  hjälp	  av	  abrasiv	  
vattenskärning.	  Detta	  är	  i	  regel	  en	  billigare	  metod	  jämfört	  med	  gjutning	  och	  
vattenskuret	  material	  kräver	  sällan	  efterbearbetning.	  
	  
-‐	  Hur	  ska	  verktygsfästet,	  blockfunktionen	  och	  skyddet	  konstrueras	  för	  bra	  
effektivitet	  och	  säkerhet?	  
	  
Hur	  verktygsfästet	  ska	  utformas	  besvaras	  i	  den	  nästkommande	  frågeställningen.	  
	  
Blocken	  justeras	  steglöst	  med	  hjälp	  av	  muttrar	  och	  en	  modifierad	  trapetsskruv	  
vars	  gängor	  byter	  riktning	  precis	  under	  delning-‐	  och	  sammanlänkningspunkten.	  
Bytet	  av	  riktning	  görs	  genom	  att	  svetsa	  samman	  två	  olika	  trapetsskruvars	  ändar,	  
en	  höger-‐	  och	  en	  vänstergängad,	  med	  varandra.	  Den	  ena	  muttern	  löper	  längs	  
högergängorna	  och	  den	  andra	  längsmed	  vänstergängorna	  så	  att	  justeringen	  sker	  
symmetriskt	  utifrån	  processens	  centrallinje.	  	  
	  
Runt	  verktygsfästet	  och	  hydraulcylinderns	  kolv,	  vilka	  har	  exakt	  samma	  
ytterdiameter,	  finns	  två	  frigående	  metallplattor	  monterade.	  Till	  den	  övre	  plattan	  
är	  sidoskydden	  fästa	  och	  till	  den	  undre	  är	  skyddets	  framsida	  fäst.	  Längst	  ner	  på	  
verktygsfästet	  är	  ytterdiametern	  något	  större,	  vilket	  gör	  att	  metallplattorna	  inte	  
faller	  ur	  utan	  kommer	  istället	  ta	  med	  metallplattorna	  –	  alltså	  stegvis	  alla	  tre	  
skyddsdelar	  –	  uppåt.	  Vid	  delning	  och	  sammanlänkning	  kommer	  då	  
skyddsplattorna	  upprätta	  en	  skyddad	  zon	  kring	  den	  aktiva	  bearbetningspunkten.	  
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Vid	  verktygsbyte	  kommer	  skyddet	  enkelt	  kunna	  försättas	  i	  ett	  passivt	  läge	  
genom	  att	  operatören	  skjuter	  upp	  de	  tre	  skyddsplattorna	  i	  varsina	  
metallklämmor	  vid	  hydraulcylinderns	  mynning.	  I	  detta	  läge	  kommer	  skyddet	  
förhindra	  strålen	  från	  en	  fotocellsensor	  på	  den	  ena	  sidan	  om	  det	  passiva	  skyddet	  
att	  nå	  fram	  till	  mottagarsensorn	  på	  den	  andra	  sidan	  om	  skyddsplattorna.	  När	  
strålen	  bryts	  kommer	  en	  strömbrytare	  till	  hydraulpumpen	  agera	  och	  pumpen	  
blir	  därmed	  obrukbar	  tills	  dess	  att	  sensorns	  stråle	  når	  fram	  till	  mottagarsensorn,	  
det	  vill	  säga	  när	  skyddet	  är	  återaktiverat.	  
	  
-‐	  Hur	  görs	  maskinen	  kompatibel	  för	  både	  delning	  och	  sammanlänkning	  av	  
rullkedjor	  i	  större	  dimensioner?	  
	  
Detta	  problem	  löstes	  genom	  att	  låta	  de	  olika	  momentens	  verktyg	  ha	  samma	  
grundutformning	  på	  sina	  skaft.	  Verktygsfästet	  rekommenderas	  ha	  en	  rund	  
utformning	  med	  ett	  urfräst	  kilspår.	  Delning-‐	  och	  sammanlänkningsverktygen	  ska	  
alla	  bestå	  av	  ett	  runt	  skaft	  med	  samma	  diameter.	  Till	  
sammanlänkningsverktygen	  adderas	  en	  kil	  så	  att	  de	  direkt	  hamnar	  i	  rätt	  vinkel	  
mot	  kedjan.	  På	  så	  vis	  kommer	  operatören	  enkelt	  kunna	  byta	  verktyg	  beroende	  
på	  kedjans	  dimension	  och	  om	  han	  ska	  utföra	  delning	  eller	  sammanlänkning.	  
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Figur	  6.1	  Renderingar	  av	  slutgiltig	  maskin
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Figur	  6.2	  Renderingar	  av	  slutgiltigt	  koncept
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Figur	  6.3	  Sprängskiss	  av	  maskinen	  

6.2	  Begränsningar	  
	  
Den	  kraft	  som	  kedjornas	  länkpinnar	  vid	  sammanlänkning	  måste	  utsättas	  för	  −	  
för	  att	  uppnå	  deformationen	  på	  2-‐5%	  diameterökning	  av	  länkpinnen	  −	  
beräknades	  med	  hjälp	  av	  en	  dragprovkurva.	  Problemet	  är	  förstås	  att	  
länkpinnarna	  inte	  utsätts	  för	  dragspänningar	  utan	  tryckspänningar.	  Men	  enligt	  
Jakob	  Olofsson,	  lektor	  inom	  material	  och	  tillverkning	  på	  Jönköpings	  Tekniska	  
Högskola,	  är	  det	  allmänt	  accepterat	  att	  anta	  att	  material	  visar	  ungefär	  samma	  
egenskaper	  när	  de	  utsätts	  för	  tryck	  och	  dragning.	  Att	  grunda	  beräkningen	  på	  en	  
tryckprovkurva	  vore	  ändå	  fördelaktigt,	  men	  då	  denna	  typ	  av	  kurvor	  för	  särskilda	  
material	  är	  svåråtkomliga	  användes	  istället	  en	  dragprovkurva.	  
Deformationsmässigt	  brukar	  tryck-‐	  och	  dragprovkurvor	  visa	  snarlika	  
egenskaper,	  vilket	  är	  det	  mest	  väsentliga	  för	  den	  här	  studien.	  	  
	  
I	  FEM-‐analyserna	  tillämpades	  inte	  svetsar	  som	  ett	  kontaktproblem.	  Detta	  beror	  
på	  att	  3D-‐modellen	  inte	  konstruerades	  i	  sheetmetals−	  en	  applikation	  i	  
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SolidWorks	  som	  författarna	  inte	  hade	  tillräckligt	  med	  kunskap	  om	  för	  att	  kunna	  
använda.	  FEM-‐analyserna	  blev	  på	  så	  sätt	  begränsade	  i	  och	  med	  att	  de	  inte	  gav	  ett	  
realistiskt	  kontaktproblem	  utan	  enbart	  gav	  möjlighet	  att	  undersöka	  
spänningarna	  som	  uppstod	  i	  materialet.	  Problemet	  diskuterades	  med	  Mirza	  
Cenanovic,	  doktorand	  i	  beräkningsmekanik	  på	  Jönköping	  Tekniska	  Högskola.	  
Han	  påstod	  att	  de	  förenklade	  kontaktproblemen	  som	  hade	  använts	  gav	  
tillräckligt	  god	  trovärdighet.	  Vidare	  menade	  Mirza	  att	  om	  gedigna	  svetsfogar	  
appliceras	  kan	  konstruktionen	  ses	  som	  en	  enda	  enhet,	  snarare	  än	  flera	  
sammansvetsade	  detaljer.	  För	  mer	  belägg	  gjordes	  ändå	  en	  svetsberäkning	  på	  det	  
område	  där	  ställningen	  utsätts	  för	  högst	  spänningar,	  alltså	  där	  den	  är	  fastsvetsad	  
i	  bordsskivan.	  	  
	  
Avståndet	  mellan	  företaget	  och	  författarnas	  hemort,	  Jönköping,	  har	  begränsat	  
mycket	  av	  kommunikationen	  till	  regelbunden	  mailkontakt.	  Detta	  innebar	  att	  
frågor	  eller	  kunskapsluckor	  kring	  företagets	  önskemål	  och	  deras	  maskin	  inte	  
alltid	  kunde	  besvaras	  direkt,	  vilket	  flera	  gånger	  påverkade	  arbetet.	  Om	  det	  fanns	  
funderingar	  kring	  särskilda	  delmoment	  prioriterades	  andra	  delmoment	  istället	  
fram	  till	  dess	  att	  svar	  från	  företaget	  hade	  erhållits.	  

6.3	  	  	  Vikt	  och	  materialkostnad	  
	  
Beräkningen	  av	  materialkostnaden	  −	  som	  till	  stor	  del	  grundas	  på	  uppskattningar	  
och	  ungefärliga	  siffror	  –	  hittas	  i	  bilaga	  6.1.	  Totalkostnaden	  beror	  bland	  annat	  på	  
tillverkningskostnader	  och	  vilka	  underleverantörer	  företaget	  väljer.	  Men	  utifrån	  
de	  material	  som	  behövs	  och	  delkomponenter	  som	  måste	  köpas	  in	  beräknas	  
materialkostnaden	  till	  ca	  21,000	  SEK.	  Hade	  maskinen	  istället	  varit	  utrustad	  med	  
två	  hydraulcylindrar	  skulle	  kostnaden	  förmodligen	  bli	  ungefär	  35,000	  SEK.	  
Prisskillnaden	  visar	  hur	  mycket	  den	  extra	  presscylindern	  skulle	  behöva	  tjäna	  in	  
för	  att	  fylla	  sin	  då	  tänkta	  funktion	  –	  att	  spara	  tid	  och	  pengar.	  	  
	  
Den	  gedigna	  stålkonstruktionen	  väger	  totalt	  omkring	  350	  kg,	  vilket	  ses	  som	  en	  
fördel	  då	  det	  ger	  stabilitet	  till	  maskinen.	  Noterbart	  är	  att	  utöver	  
stålkonstruktionens	  vikt	  tillkommer	  hydraulcylindern	  som	  väger	  ca	  18	  kg.	  	  

6.4	   Vidare	  arbete	  och	  forskning	  
Vidare	  behövs	  mer	  arbete	  kring	  passande	  verktyg	  för	  delning	  och	  
sammanlänkning	  av	  rullkedjorna.	  Verktygen	  måste	  bestå	  av	  ett	  material	  som	  inte	  
brister	  under	  en	  vertikal	  belastning	  av	  30	  ton.	  Samtidigt	  behöver	  de	  vara	  
tillräckligt	  långa	  för	  att	  kunna	  fästas	  i	  verktygsfästet	  och	  nå	  så	  pass	  långt	  att	  
länkpinnen	  faller	  ur.	  Utöver	  detta	  behövs	  även	  en	  närmre	  undersökning	  av	  hur	  
många	  verktyg	  som	  behövs.	  Det	  är	  möjligt	  att	  använda	  ett	  och	  samma	  verktyg	  för	  
flera	  rullkedjor	  vars	  länkpinnar	  inte	  varierar	  särskilt	  mycket	  i	  diameter,	  men	  hur	  
mycket	  får	  de	  skilja	  sig?	  En	  tabell	  som	  tydligt	  visar	  vilket	  tryck	  de	  olika	  
kedjedimensionerna	  kräver	  vid	  sammanlänkning	  behövs.	  Denna	  tabell	  bör	  fästas	  
direkt	  på	  framsidan	  av	  ställningen	  för	  att	  effektivisera	  momentet.	  Enligt	  
Christoffer	  Eriksson	  går	  denna	  information	  att	  få	  tag	  på	  genom	  deras	  tyska	  
underleverantör	  Wippermann.	  
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6.5	   Implikationer	  
	  
Arbetet	  har	  varit	  en	  mycket	  lärorik	  och	  insiktsfull	  erfarenhet.	  Att	  självständigt	  
leda	  ett	  projekt	  har	  ökat	  känslan	  för	  ansvar	  och	  beslutstagande	  för	  båda	  
författarna.	  Båda	  har	  haft	  olika	  kunskaper	  som	  har	  varit	  till	  stor	  hjälp	  för	  att	  
driva	  projektet	  framåt.	  Genom	  gott	  samarbete	  sinsemellan	  och	  med	  företaget	  har	  
parterna	  hela	  tiden	  hållit	  en	  positiv	  ton.	  Under	  projektets	  resa	  har	  författarna	  
fått	  uppleva	  både	  fram-‐	  och	  motgångar,	  vilket	  har	  lett	  till	  insikten	  att	  motgångar	  
ibland	  är	  nödvändiga	  för	  att	  sedan	  kunna	  njuta	  av	  framgång.	  Vidare	  upplever	  
båda	  författarna	  att	  projektet	  har	  bidragit	  till	  ökad	  känsla	  och	  självförtroende	  
inför	  yrkesrollen	  som	  maskiningenjör	  och	  känner	  sig	  nöjda	  att	  med	  detta	  projekt	  
få	  knyta	  ihop	  säcken.
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Bilaga	  1.1	  	  -‐	  Blocken	  i	  delningsmaskinen	  

 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Bild	  på	  blocken	  i	  nuvarande	  maskin	  och	  hålen	  i	  vilken	  stegvis	  justering	  sker
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Bilaga	  1.2	  -‐	  Kraftberäkningar	  för	  3	  %	  deformation	  i	  största	  
länkpinnen	  
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Med	  hjälp	  av	  ovanstående	  kurva	  kunde	  den	  maximala	  kraften	  som	  var	  nödvändig	  
för	  3	  %	  deformation	  av	  den	  största	  länkpinnen	  beräknas	  enligt	  följande:
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Bilaga	  3.1	  –	  Gantt-‐schema	  
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Bilaga	  3.2	  -‐	  Detaljerad	  beskrivning	  av	  FEM-‐analysmetod	  
	  
	  
1.	  Alla	  delar	  i	  3D-‐modellen	  som	  inte	  behövde	  analyseras	  eller	  kunde	  ersättas	  
med	  hjälp	  av	  särskilda	  inställningar	  i	  programmet,	  så	  kallade	  Connectors,	  
exkluderades	  med	  hjälp	  av	  Surpress.	  
 
2.	  Ett	  material	  med	  relativt	  hög	  sträckgräns	  -‐	  konstruktionsstål	  S460N-‐	  valdes.	  
 
3.	  Fixeringar	  tillämpades	  där	  profilerna	  i	  verkliga	  fall	  skulle	  ha	  varit	  fäst	  i	  
arbetsytan.	  
 
4.	  Den	  kraft	  som	  ställningen	  utsätts	  för	  beräknas	  med	  hjälp	  av	  en	  dragprovkurva	  
-‐	  som	  tillhör	  det	  material	  som	  niten	  består	  av	  -‐	  och	  nominell	  spänning.	  
Spänningen	  som	  krävs	  för	  5%	  diameterökning	  i	  niten	  avlästes	  i	  diagrammet.	  
Med	  hjälp	  av	  normalspänningens	  ekvation	  beräknas	  sedan	  den	  tillämpade	  
kraften.	  
 
5.	  Den	  förberäknade	  kraften	  (angiven	  i	  Newton)	  applicerades	  i	  ett	  cylinderfäste	  
på	  ställningen.	  I	  de	  analyser	  där	  ställningen	  bestod	  av	  två	  cylinderfästen	  
tillämpades	  kraften	  på	  det	  högra	  cylinderfästet,	  eftersom	  det	  var	  där	  
sammanlänkningen	  skulle	  ske.	  
 
6.	  Bonded	  connectors	  har	  skapats	  på	  varje	  ställe	  där	  kontakt	  mellan	  två	  ytor	  sker.	  	  
 
7.	  Godstjocklek	  på	  delarna	  får	  inte	  vara	  mindre	  än	  minsta	  Meshstorleken.	  Den	  
minsta	  elementstorleken	  bör	  vara	  minst	  hälften	  av	  godstjockleken.	  Detta	  
kontrolleras	  med	  hjälp	  av	  Meshcontrol.Spänningskoncentrationer	  undersöks	  och	  
analyseras	  med	  hjälp	  av	  ISO-‐clipping	  och	  Section-‐clipping. 
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Bilaga	  3.3	  	  -‐	  Svetsberäkningar	  
	  	  

 
 
 

	  
	  
	  

	  
fortsättning	  på	  nästa	  sida…
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Bilaga	  4.1	  -‐	  Mindre	  delningsmaskin	  i	  Jens	  S	  verkstad	  
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Bilaga	  4.2	  -‐	  Elimineringsmatris	  för	  presscylindrar	  
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Bilaga	  6.1	  -‐	  Beräkning	  för	  total	  materialkostnad	  
	  
Beräkningen	  grundas	  på	  ungefärliga	  och	  uppskattade	  priser	  och	  är	  angivna	  i	  SEK	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  


