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Abstract 

Purpose - In this thesis a further development of Cyklop Teknik AB's existing product, CBC 
Strap Cutter, has been developed. The product is a machine that cuts packaging tape to reduce 
the amount space the waste takes up, especially during waste transports. Some problem areas 
had been revealed after the market introduction of the product. One of these problems was that 
several unnecessary steps had to be performed before the waste bin could be emptied. One of 
these step was lifting the machine from the waste bin who also acted as a rack of sorts. A 
material sorting function, for plastics and ferromagnetic metals, was also requested by Cyklop 
Teknik AB. 

Method – The work has been performed by completing a concept study. First a requirement 
specification [appendix 1] and a Gantt chart [appendix 3] was developed to provide a 
benchmark for what should be done and when. The work that followed thereafter was a 
competitive analysis supplemented by a pre-study. The purpose of these studies was to observe 
how the competitors and related industries had solved these and related problems. Results from 
the studies that was performed made it clear that no competitor had a similar product that could 
sort the materials. Brainstorming was thereafter performed to develop new ideas as a help to 
solve the aforementioned problems and to generate new concepts. Furthermore, the most 
appropriate concepts was selected through direct feedback from Cyklop Teknik AB among 
others and a method called "Concept Scoring Matrix". Finally one concept remained and was 
further developed in a CAD environment, specifically in SolidWorks. 

Results - The final result was a concept that had been divided into different sub-components. 
These were cutting machine, separation module, rack and waste bin. The cutting machine was 
the part cut up the input material. This in turn was kept as close to the original machine as 
possible and only acquired minor adjustments. In doing so Cyklop Teknik AB's manufacturing 
processes could remain similar as they have been. A module was developed for the separation, 
it in turn was constructed with a spinning magnetic tube. The reason for this was that it would 
give the company possibility of selling the concept with or without the sorting module and its 
function. At the same time the module could be adapted and sold for other areas where fast 
sorting of said material would need to be performed. A rack has also been developed to simplify 
the vacating of the waste bin that was a critical part of the work. In doing so there would be no 
unnecessary moments that had to be performed. A waste bin was also designed with both 
wheels and forklift slots to facilitate emptying and offer great opportunities for the user. A single 
emptying process was developed and made it possible to empty the waste bin when it would be 
hoisted by a forklift.  

Restrictions - This project has only developed a prototype in CAD that in turn could be 
developed further. The reason for this was the short time frame that was allocated for the thesis. 
No simulations or computations were either performed to validate and optimize the concept in 
each area. Likewise, it was because of the short time frame. No customer study has been 
conducted, the work has instead been based on the information received from the Cyklop 
Teknik AB. 

Keywords - waste disposal, magnetism, concept study, rack, modular composition 
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Sammanfattning 

Syfte – Under detta examensarbete har en vidareutveckling av Cyklop Teknik AB:s existerande 
produkt, CBC Strap Cutter, utförts. Varav det är en maskin som kapar upp emballageband för 
att minska hur mycket plats avfallet tar upp, speciellt under avfallstransport. Några 
problemområden hade uppenbarats efter dess introduktion. En av dessa var att tömningen var 
omständlig då flera onödiga moment behövde utföras innan tömningen kunde ske. Bland annat 
i form av att lyfta maskinen från avfallstunnan som också vanligtvis agerade som ställning. 
Sedan efterfrågades en materialsorteringsfunktion, i form av plast och ferromagnetiskt metall, 
från Cyklop Teknik AB:s håll. 

Metod – Utförandet av arbetet har fortgått genom att färdigställa en konceptstudie. Först 
sammanställdes en kravspecifikation [bilaga 1] och ett Gantt-schema [bilaga 3], de var för att 
ge ett riktmärke för vad som skulle göras och när. Sedan gick arbetet vidare med att göra 
konkurrensanalyser och förstudier. Det var för att observera hur konkurrenter och närliggande 
industrier hade löst vissa problemområden. Ytterligare etablerades det att ingen konkurrent 
hade en liknande produkt som kunde sortera ingående material. Därefter utfördes 
konceptgenerering i form av bland annat Brainstorming för att lösa de nämnda 
problemområdena. Vidare har de olika koncepten sållats ut genom direkt feedback samt en 
metod som kallas ”Concept scoring matrix”. Till sist återstod ett enda koncept som 
vidareutvecklades i CAD-miljö, specifikt i SolidWorks.  

Resultat – Det slutliga resultatet var ett resultat som hade delats upp i olika 
underkomponenter. Dessa var skärande maskin, separeringsmodul, ställning och avfallstunna. 
Den skärande maskinen var just den delen som kapade upp det ingående materialet och den 
behölls så snarlik till originalet som möjligt. Det var för att låta Cyklop Teknik AB:s maskinpark 
och processer vara så lik som det redan var. För separeringen utvecklades en modul som 
använde sig av en roterande magnettub. Anledningen till det var för att det skulle ge Cyklop 
Teknik AB möjligheten att sälja konceptet med eller utan sortering utan att något annat 
påverkades. Samtidigt skulle modulen kunna anpassas och säljas för andra områden där snabb 
sortering av nämnda material skulle behöva utföras. En ställning har också tagits fram för att 
förenkla tömningen som var en kritisk del av arbetet. Eftersom inga onödiga moment skulle 
uppstå i så fall. Samtidigt utformades ett koncept på en avfallstunna som kunde också den 
underlätta tömningen. Avfallstunnan utformades därför med både hjul och truckspår för att 
erbjuda stora möjligheter för användaren. En enskild tömningsprocess för enbart den 
utvecklades också för att möjliggöra tömning när den skulle vara upphöjd av en truck. 

Begräsningar – Detta projekt har endast tagit fram en prototyp i CAD-miljö som skulle kunna 
utvecklas vidare. Anledningen till det var den korta tidsramen för projektet. Sedan har inga 
simuleringar eller uträkningar utförts på konceptet för att verifiera och optimera konceptet på 
varje område. Likaså var det på grund av den korta tidsramen. Ingen kundstudie utfördes inte 
heller, utan istället fortgick arbetet med information som fåtts från Cyklop Teknik AB. 

Nyckelord – avfallshantering, magnetism, konceptstudie, ställning, modulär utformning 
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 Introduktion 
Examensarbetet handlar om en utveckling av en av Cyklop Teknik AB:s existerande 

produkter vid namn CBC Strap Cutter. Själva projektet har stor anknytning till 

maskinteknik och konstruktion, specifikt med inriktning mot produktutveckling och design.  

 

 Bakgrund 
Cyklop Teknik AB är ett internationellt företag som har en filial i småländska Burseryd. Där 

utvecklas och tillverkas deras sträckfilmsmaskiner i stor utsträckning [1]. 

Sträckfilmsmaskiner i sig plastar in färdigpackade pallar med plast för att skydda och säkra 

varorna på pallen. Cyklop Teknik AB ville att examensarbetet omfattade att studenterna 

hittade nya lösningar och förbättrade funktioner på den existerande maskinen, CBC Strap 

Cutter. Det är dock inte en sträckfilmsmaskin utan istället en maskin som kapar upp 

emballageband för minskad utrymmesåtgång i avfallstransporter. Eftersom den hade en del 

problemområden som hade rapporterats till företaget. De problemområdena var att den var 

omständlig att tömma där och allt material blandas i avfallstunnan vare sig vad det var för 

material.  

 

1.1.1. CBC Strap Cutter 
Maskinen, CBC Strap Cutter, är en maskin som kapar upp emballageband av plast (PP och PET) 
och metall [2]. Produkten syftar till att minska tomrum vid avfallstransport. Eftersom när 
emballagebanden kapas upp tar de upp mindre plats. Den fungerar på det sättet att 
emballageband mats in i en tratt där den har inmatnings- och komprimeringshjul som drar in 
inmatade emballageband. Dessa åker sedan till ett utrymme där de kapas av ett knivblad som 
är fastsatt mellan två roterande cylindrar. Därefter faller avfallet ned i en medföljande 
avfallstunna. Samtliga roterande cylindrar för knivblad och inmatningssystem styrs med hjälp 
av en trefasbelastad motor som kan ses på maskinens baksida på efterföljande bilder. 

Den existerande konstruktionen använder sig vanligtvis av standardiserade fat som 
avfallstunna. I vanliga fall medföljer en pall under tunnan, som kan ses i bilderna här nedan i 
figur 1. Detta var för att tunnan i sig inte kan tömmas utan flertalet moment i 
tömningsprocessen. Problemområdet detta har gett upphov till har omnämnts tidigare i 
problemformuleringen samt i kravspecifikationen [bilaga 1]. 

Cyklop Teknik AB erbjuder samtidigt möjligheten att köpa till en ställning till maskinen [3]. 
Om en sådan tillhandahålls minskas en del av det efterföljande arbetet när avfallstunnan skall 
tömmas. Då behövs inget moment för att höja maskinen med en extern maskin. På så sätt kan 
avfallstunnan dras ut direkt. Varav det är CBC Strap Cutter utan ställning som har 
vidarebearbetats. 

 

Figur 1. CBC Strap Cutter till vänster [4] och till höger tillkommer en valbar ställning [3]. 
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Det krävs en del arbete för att tömma den befintliga konstruktionen, som kan ses här nedan i 
figur 2. Där krävs vanligtvis en truck eller lyftkran för att ta bort maskinen som väger cirka 120 
kg. Innan dess kan inte tömning av avfallstunnan ske.  

 

Figur 2. Exempel på hur tunnan töms eller byts ut idag [3]. 

 

Tabell 1. Försäljningspris för CBC Strap Cutter. 

Modell Pris Kommentar 

CBC Strap Cutter (standard) 26,500 kr  

CBC Strap Cutter 
(automatisk) 

33,100 kr Denna version av maskinen 
startar automatiskt när 
emballageband matas in. 

 

 

 Problembeskrivning 
Kunden (Cyklop Teknik AB) har uppmärksammat att nuvarande produkt har idag två stora 

brister. Den första bristen är att maskinen inte klarar av att urskilja (sortera) avfall såsom 

metall och plast. Istället hamnar bägge materialavfallen i en och samma avfallstunna. Därför 

efterfrågas det att de två olika avfallstyperna hamnar i olika avfallstunnor eller avdelningar på 

ett eller annat sätt, alltså en form av materialseparation. Det andra problemet uppkommer vid 

tömning av avfallstunnan, då det för tillfället krävdes ytterligare en maskin som t.ex. truck 

eller lyftkran för att möjliggöra tömning. Varav denna används för att höja upp själva 

maskinen från avfallstunnan. På så sätt krävs det mycket arbete och tid för användaren. Det 

var de två huvudproblemen som skulle bearbetas, varav flera smärre problem antogs under 

arbetets gång. På så sätt har en mer fullständig krav- och önskemålstabell [bilaga 2] har 

skapats utifrån kundens behov. 

Varav företagets fullständiga mål med arbetet kan återfinnas i den ursprungliga 

kravspecifikationen [bilaga 1] samt deras vidarebearbetade krav och önskemål [bilaga 2]. Till 
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stor del handlade det om att möjliggöra en viss materialseparation (sortering) tillsammans 

med en förenklad tömningsprocess. 

 

 Syfte och frågeställningar 
Syftet var att få fram en ny prototyp i CAD-miljö som underlättar användningen genom att 

minska användarens arbetsbörda och sorterar det ingående materialet, enligt 

ursprungskraven [bilaga 1]. 

 Vilken funktionslösning separerar och sorterar de olika emballagebanden mest 
lämpligt i användar- samt återvinningsperspektiv? 

 Hur kan en enklare tömningsprocess för avfallet utformas? 

Dessa två problem har sedan delats upp till underproblem för tre olika problemområden. Dessa 
problemområden har varit utveckling av sorterings-, ställnings- och avfallstunnelösningar. Det 
var för att de är de tre underkomponenterna som tillsammans integrerades till en slutprodukt. 
I den första frågeställningen har en kort rad som återspeglar materialseparationen i ett 
återvinningsperspektiv lagts till. Det var för att försöka hitta mer utav en helhetslösning som 
också efterföljande återvinningscentraler och –företag skulle tycka var lämpligt. 

 

 Avgränsningar 
På grund av examensarbetets kortvarighet, se Gantt-schema [bilaga 3], kunde inte en fysisk 

produkt konstrueras som efterfrågades, istället modellerades en prototyp upp i CAD-miljö. 

Ytterligare har arbetet hållit sig till företagets vidarebearbetade krav och önskemål [bilaga 2], 
och därför har de större ändringarna under arbetets gång avfärdats. Detta är även det på grund 
av den korta tidsramen enligt Gantt-schemat [bilaga 3]. Samtidigt har ingen verifiering av 
slutkonceptet utförts, också det på grund av den korta tidsramen. 

Då den mer utförliga kravspecifikationen [bilaga 2] har ett flertalet krav och önskemål så har 
det valts att vidareutveckla koncept i huvudsak för de högst prioriterade kraven (prioritet 5). 

 

 Disposition 
Rapportens upplägg skiljer sig något från hur arbetet har genomförts. Genomförandeavsnittet 
har delats upp i områden istället för att endast ha lagts upp rent kronologiskt. De områdena har 
varit materialseparation, ställning och avfallstunna. Det har varit för att ge en mer 
sammanhängande förklaring för varje underområde. Dessa har i sin tur skrivits kronologiskt 
likt hur arbetet har gått tillväga.  
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 Teoretiskt ramverk 
Detta avsnitt förklarar bland annat hur olika arbetsmetoder har teoretiska belägg. Alltså hur 
prövade metoder som använts under arbetes gång har utformats och bokförts. Likaså 
framkommer också viss förklarande information till materialdata som har varit väsentlig för 
arbetet. 

 

 Koppling mellan frågeställningar och teori 

För att svara på de två frågeställningarna har arbetet följt ett snarlikt tillvägagångssätt för hur 
allmänna konceptstudier utförs. Därför har en stor del av det teoretiska ramverket som lagts 
beskrivits varit metoder som arbetet har följt. Likaså har ett kort avsnitt om magnetism lagts 
till för att kort beskriva teori i form av materialegenskaper som haft en central roll i arbetet. 
Förklaringar om fenomen som kan påverkas av andra olika materialegenskaper men hade ingen 
direkt påverkan på slutresultatet har dock försummats.  

 

 Gantt-schema 

Ett Gantt-schema är ett tidschema för ett projekt. I ett sådant schema läggs vad som skall göras 
upp i fasta perioder, såsom veckor, månader eller kvartal. De olika arbetsmomenten sätts då 
upp efter varandra likt ett stapeldiagram. Momenten ligger ofta efter varandra och det ena kan 
ofta inte påbörjas förrän det föregående momentet är klart. Ofta kan dock flertalet moment 
utföras parallellt med varandra [5, pp. 131-132].  

 

 Kravspecifikationer 

Kravspecifikationer i ett projekt läggs fram för att få en mängd riktmärken för vart projektet 
skall ta vägen. När kravspecifikationer läggs fram är det ofta i form av subjektiva termer för 
någon intressent. Samtidigt är dessa krav ofta för subjektiva för att styra arbetet i klara 
riktningar för designern och ingenjören. På så sätt etableras vanligtvis en korresponderande 
lista av metrik och medföljande värden. I den listan läggs mätbara kriterier in som kan relateras 
till de olika subjektiva kraven [6, pp. 92-93].  

 

 Konkurrensanalys 

Diverse konkurrensanalyser utförs bland annat för att etablera att inte produkten redan finns 
på marknaden. Samtidigt används det som grundstomme för att etablera hur projektets 
konkurrenter har löst liknande problemområden. Det är speciellt med avseende hur de 
förhåller sig metriken, de kriterierna som kan mätas upp [6, p. 99]. 

 

 Five-step concept generation 

Metoden kan ses i bilden nedan i figur 3 och bryter ner ett komplext problem i olika 
underproblem och -moment. Först etableras problemet så klart som möjligt för att veta vart 
projektet skall. Därefter jämförs det med hur liknande problematik har lösts på andra områden 
och av andra aktörer. Sedan skapas nya koncept från en individ eller en grupp med hjälp av 
olika undermetoder, genom t.ex. ”Brainstorming”. Steget därefter är att göra en mer 
strukturerad idégenerering. Det kan bland annat utföras genom en ”Concept combination 
table”. Till slut utvärderas de olika koncepten och sållas ut efter olika metoder. En eller flera av 
stegen utförs vanligtvis också iterativt och inte nödvändigtvis linjärt [6, pp. 119-120]. 
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Figur 3. Five-step concept generation [6, p. 120]. 

 

 Brainstorming 
Brainstorming är idégenereringsprocess som var ursprungligen utvecklad för användas endast 
i grupp, men kan också användas av enskilda designer. Det generella arbetssättet beskrivs här 
nedan [5, p. 190]. 

1. Alla idéer registreras på ett eller annat sätt, t.ex. genom att skrivas ned. En enskild 
deltagare anförs den plikten i början av sessionen. 

2. Så många idéer som möjligt genereras. Dessa idéer diskuteras sedan mellan deltagarna. 
3. Tänk så vilt som möjligt. Ibland kan dumfåniga och omöjliga idéer leda till något 

konstruktivt. 
4. Brainstorming handlar endast om att generera idéer och inte om att utvärdera dem. 

Utvärderingar kommer istället i ett senare skede.  
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 Concept combination table 
Ett alternativ i ”Five-step conept generation” för att strukturera idégenereringen är göra en 
”Concept combination table” [6, p. 134]. Ett exempel av det följer här nedan i figur 4. 

Olika aspekter eller delmoment radas upp som rubriker för olika kolumner, till exempel 
”Accumulate Energy” (Samla energi). Nedan radas sedan upp undermetoder upp under varje 
kolumn för hur just de kan lösas, till exempel ”Spring” (fjäder). Ett helhetskoncept kan därefter 
tas fram efter att kombinera en sak från varje kolumn [6, pp. 134-135].  

 

Figur 4. Exempel på Concept combination table [6, p. 135]. 

 

 Concept scoring matrix 
”Concept scoring matrix” är en sållningsmetod som ger lite mer information än en annan vanlig 
sållningsprocess, Pugh-metoden [6, pp. 150, 154]. Nedan i figur 5 följer ett exempel på en 
”Concept scoring matrix.” 

De olika koncepten jämförs med en referensprodukt på några olika kriterier. Dessa kriterier 
viktas sedan efter hur viktiga de enskilda kriterierna är med avseende på det tänkta resultatet. 
De olika koncepten poängsätts sedan hur väl de kan klara av de olika kriterierna, vanligtvis på 
en skala mellan 1-5 där fem är det högsta. Referensprodukten ger vanligtvis en anspelning på 
hur värdeskalan på poängen ligger. Dessa multipliceras sedan ihop för att ge en viktad poäng 
mot de enskilda kriterierna. Sedan summeras samtliga av de viktade poängen för att ge ett totalt 
antal poäng. Därefter kan ett val göras med vad som skall vidarebearbetas och vad som skall 
förkastas [6, pp. 154-157].   

 

Figur 5. Exempel på ”Concept scoring matrix” [6, p. 154]. 
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 Intervju 

Intervjuer används för att fråga ut en eller flera respondenter på samma gång. Varav 
informationen dikteras på något sätt, vanligtvis antingen med hjälp av bandspelare eller så 
skrivs det ner av intervjuaren. När informationen har sammanställts och strukturerats upp 
skickas detta ofta tillbaka till respondenten för att ge möjligheten att korrigera eventuella fel [7, 
pp. 51-52]. 

 

 Materialegenskaper 

Det finns några olika material som generellt används som emballageband. Bland annat används 
stål och plast. Varav några av de plasterna är polypropen (PP) och polyethylene terephtalate 
(PET) [8, p. 2]. Cyklop Teknik AB kapning av emballageband tillverkade av just materialen stål, 
PET och PP [2]. 

Tabell 2. Data på materialegenskaper, metall och plast eftersom banden som maskinen 
hanterar är tillverkade i dessa material. Sammanställt från datorprogrammet CES 

EduPack [9]. 

Materialegenskap Metall (ferro-magnetiskt) Plast (PP och PET) 

Densitet 7,600 - 8,100 kg/m^3 890 - 1,400 kg/m^3  

Smältpunkt 1,290 - 1,530 ˚C 150 - 265 ˚C 

Elektrisk ledning Goda ledningsegenskaper God isolering hos bägge 

Optiska egenskaper (som t.ex. färg 
och reflektion) 

Karaktäristiska färger och 
egenskaper 

Karaktäristiska färger och 
egenskaper 

Värmeledning 12 - 55 W/(m*C) 0.113 - 0.167 W/(m*C) 

Magnetism Ferromagnetisk Icke-magnetisk 

Hårdhet (enligt Vickers-test) 108 - 693 HV 6.2 - 18.7 HV 

 

Vissa materialegenskaper har dock försummats, som t.ex. förlängning och E-modul. Det var för 
att värdena som återfanns i CES EduPack var värden i materialens rena form, alltså utan 
armering. Varav emballageband är ofta fiberarmerade och då återfås materialegenskaper som 
inte har aktuella skillnader som skulle kunna utnyttjas.  

 

 Magnetism 
Magnetism är ett fysiskt fenomen som utövar krafter mellan olika material. Den magnetiska 
attraktionen uppstår enligt fysikens lagar när elektriska laddningar hamnar i rörelse.  
Attraktionen som uppstår beror på laddningens styrka och hastighet. Beroende på materialens 
egenskaper delas magnetism upp i under grupper. Undergrupperna är paramagnetism, 
ferromagnetism och diamagnetism [10]. 



Teoretiskt ramverk 

15 

Paramagnetism är en typ av magnetism som blir magnetiserad i ett magnetfält, dess magnetism 
förvinner när fältet avlägsnas. Aluminium är ett vanligt ämne som tillhör denna grupp. 
Ferromagetiska ämnen som järn och nickel behåller däremot sina magnetiska egenskaper när 
det magnetiska fältet avlägsnas. Diamagnetiska material påverkas å andra hand inte av 
magnetfält [10].     

Magnetism kan utnyttjas för att separera olika material från varandra, de material tillverkade 
av metall skiljs då åt från icke metaller. Magnetisk separation tillämpas ofta inom industri för 
att kunna avlägsna oönskade metallbitar [11].  

Lite mer information om hur magnetism används idag i materialseparationssyfte återfinns i 
förstudien om materialseparation, avsnitt 4.2.1.1.
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 Metod  
Här nedan följer de till metoder och det tillvägagångssätt som använts under arbetets gång.  

 

 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att kunna besvara de två frågorna i frågeställningen har arbetet följt ett 
konceptstudieupplägg. Först utvärderades den ursprungliga produkten, CBC Strap Cutter, för 
att sätta sig in i problemområdet och strukturera upp arbetet. Därefter utvärderades olika 
konkurrenter hur de hade löst liknande problem. Informationen sattes sedan samman genom 
en förstudie inom lösningar för materialseparation, ställningar och avfallstunnor. Sedan 
utfördes idégenereringar med efterföljande sållningar. På så sätt har arbetet mer eller mindre 
följt teoribelagt designarbete för att besvara frågorna. Mer exakt hur arbetet har fortgått 
återfinns i nedanstående avsnitt om Arbetsprocessen.  

 

 Arbetsprocessen 

Stor del av rapporten har delats upp i tre olika områden; materialseparation, ställning och 
avfallstunna. Arbetet började läggas upp så i de tre segmenten efter förstudien eftersom det 
uppenbarades att de olika områdena var nödvändiga. De arbetsområdena arbetades det dock 
med parallellt under arbetets gång och inte i relä. Istället har de återgivits så i rapporten för att 
de enskilda koncepten skall enklare kunna gå att följa. 

Det etablerades då att ett lämpligt omfång av arbetet var att det slutliga konceptet innefattade 
en CAD-modell. Här nedan i figur 6 kan också det generella tillvägagångssättet beskådas. Det 
följer inte direkt någon litteraturförankrad process, dock har inspiration tagits från The 
Mechanical Design Process av David G. Ullman och Product Design and Development av Karl 
T. Ulrich och Steven D. Eppinger.  

Figur 6. Tillvägagångssätt under arbetet. 
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3.2.1. Gantt-schema 
Detta schema har använts för att först och främst strukturera upp vad för moment som behövde 
utföras vid arbetets gång. Sedan användes den också till att strukturera upp när de olika 
momenten borde utföras för att hålla helhetsdeadlinen. Gantt-schemat som har formulerats för 
detta projekt återfinns i slutet av rapporten som bilaga 3. 

 

3.2.2. Kravspecifikationer 

Under det aktuella projektet startades det med en vag kravspecifikation [bilaga 1] som bara 
talade om vart projektet skulle leda överskådligt. Efter det etablerades en mer omfattande lista 
av kravspecifikationer med tillhörande önskemål [bilaga 2] tillsammans med handledare och 
representanter från Cyklop Teknik AB. Dessa krav och önskemål behölls sedan under arbetets 
gång. Ingen lista med metrik togs dock fram. Istället fördes diskussioner med handledare och 
representanter från företaget för att etablera om koncepten omfattade de olika subjektiva 
kraven och önskemålen.  

 

3.2.3. Konkurrensanalys 

Konkurrentanalysen i detta projekt gjordes en benchmarking på hur liknande företag har löst 
problemen med bland annat att enkelt tömma avfallstunnor. Sedan användes de också för att 
verifiera att inget annat företag separerar de ingående materialen, som efterfrågades i 
kravspecifikationen.  

Priset på de konkurrerande produkterna samt på CBC Strap Cutter har bifogats i respektive 
avsnitt. Det har varit för att ge en fingervisning till hur dyr en ny konstruktion skulle kunna 
utformats. 

 

3.2.4. Förstudie 

Med liknande sätt som konkurrensanalysen genomfördes utfördes också en förstudie inom 
varje delområden; materialseparation, ställning och avfallstunna. Det var för att se hur 
problemområden och krav skulle kunna lösas likt lösningar från andra områden. På så sätt 
kunde arbetet vidgas till närliggande områden också. Förstudien startade dock med att finna 
lösningar inom helhetsområden, men det uppenbarades tidigt att det var tvunget att 
segmenteras i de tre områdena.  

 

3.2.5. Konceptstudie 

För att generera olika koncept i en konceptstudie finns bland annat ”Five-step concept 
generation” som strukturerar upp arbetet. Samtidigt faller många delar såsom ”Brainstorming” 
och ”Concept combination table” in här för att ha kunnat ta fram lämpliga koncept.  

En grund till arbetet i helhet har varit att jämföra de olika materialegenskaperna som framgår 
i avsnitt 2.10. Även om inte många av de olika egenskaperna har använts och visats i denna 
rapport så har det legat som grund för konceptstudien. Samtidigt utvecklades en del koncept 
med samtliga skillnader i materialegenskaper. Dock visade det sig att de flesta var ohållbara för 
detta projekt och sållades på så sätt bort relativt tidigt.  
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3.2.6. Sållning av koncept 
För att koncepten skulle kunna sållas efter varje konceptgenerering har två olika metoder 
använts. Efter första konceptgenereringen kom det fram att vissa koncept var mer eller mindre 
implementerbara av diverse anledningar. Det var i stor del genom diskussion med Cyklop 
Teknik AB som sållningen skedde. När den andra konceptgenereringen hade utförts skedde 
sållningen mer formellt genom användande av ”Concept scoring matrix”. Användande skiljer i 
denna rapport har skiljt sig något i användandet av ”Concept scoring matrix” för sållningen. I 
vanliga fall brukar viktningen vara i en procentskala där kriterierna totalt uppgår till 100 %. Å 
andra hand har det i denna rapport används hela poäng viktats mellan ett till tre (varav tre var 
det högsta). Sedan får de enskilda koncepten en gradering på mellan ett och fem (fem är det 
högsta) på hur väl de kan uppskattas fylla kriteriet. Det har varit för att ha lite plasticitet i 
utförandet om ytterligare kriterier skulle komma fram i något senare skede. 

 

3.2.7. Datorstödd modellering 

De slutliga valda koncepten modellerades sedan upp i en CAD-miljö, mer specifikt i 
SolidWorks. Det hjälpte arbetet med att olika större och mindre problemområden återfanns. 
Dessa löstes sedan genom direkt problemlösning i CAD-miljön.  

 

 Datainsamling 
Det finns några olika informationskällor som har använts för att samla in relevant information 
under arbetet. En grundsten har varit att få information och respons från Cyklop Teknik AB 
som har hög kunskap om produkten och närliggande områden. Likaså har feedback anskaffats 
från diskussioner med handledare på Jönköpings Tekniska Högskola. Varav grundläggande 
materialdata om plast (PP och PET) och metall har anskaffats från datorprogrammet CES 
Edupack. Därefter har också enskilda företag och organisationer bidragit med data från deras 
hemsidor samt korrespondens. Därefter har en del information anskaffats genom 
litteraturstudier, dock hittades inget av direkt relevans till arbetet. Därför försummades den 
informationen i rapporten. En kort intervju med en representant från Stena Recycling AB 
[bilaga 4] gav också information om hur återvinningsföretag såg på processen och hur de ville 
hantera avfallet. Intervjun summerades sedan i ett frågeformulär som fylldes i. Likaså har korta 
e-postskorrespondenser utförts med diverse konkurrenter för att hitta priserna för deras 
produkter.  

 

 Analysmetoder för resultat 
Utvärdering av slutresultatet skedde gentemot respons från Cyklop Teknik AB och hur väl 
resultatet uppfyllde kravspecifikationen.  

 

 Validitet och reabilitet 
Stor del av arbetets validitet har kommit från feedback från bland annat företaget Cyklop 
Teknik AB. Dessa former av utvärderingar på Cyklop Teknik AB utfördes bland annat med deras 
erfarna ingenjörer. Det har varit för att de har stora kunskaper inom området som författarna 
inte har haft möjlighet att anskaffa sig på projektets korta tid.  
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 Genomförande 
Nedan följer de flesta delarna som har förklarats i arbetsprocess under metoden. Gantt-
schema och kravspecifikationer har dock lagts som bilagor.  

 

 Konkurrensanalys 
För att skapa en helhetsbakgrund har en konkurrensanalys utförts. Det var för att se hur andra 
företag har löst de olika problemen. I sin tur användes det som inspiration till lösningar för 
detta examensarbete med att utveckla CBC Strap Cutter. I dagsläget finns några olika företag 
som också erbjuder produkter som kapar upp bland annat emballageband. På så sätt minskar 
utrymmesåtgången hos containrar som fraktar bort avfallen från företagen. Några av 
konkurrenterna följer här nedan. 

 

4.1.1. Sweed 
Företaget Sweed har ett par olika produkter som kan räknas som konkurrerande produkter. 
Varav en kan ses här nedan i figur 7, Model 300 Scrap Chopper [12], och är deras minst 
kraftfulla produkt inom segmentet. Den kan kapa upp mindre stål- och plastband. Den har 
samtidigt fördelen att kunna köpas in för montering på en ställning som kan ses här nedan i 
figur 7 eller för montering på ett vanligt fat.  

 

Figur 7. Model 300 Scrap Chopper från Sweed [12]. 
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Deras andra produkter kan ta högre dimensioner på stål- och plastband. Sedan kan deras mest 
kraftfulla produkter också ta andra sorters avfall, bland annat slangar och kablage [13]. Ingen 
av dem hade dock någon form av sortering av ingående material av det som kan framkomma 
på deras hemsida. Det kan också observeras att avfallstunnan kan mycket enklare tömmas än 
vad fallet var hos CBC Strap Cutter. 

Tabell 3. Pris hos Sweed [14]. 

Modell Pris Kommentar 

Modell 300 Scrap Chopper Ca 20,000 kr (2,495 USD) Ytterligare en ställning kan 
köpas till för ca 4,750 kr (595 
USD) 

 

4.1.2. Pelletier 
Det kanadensiska bolaget Pelletier har också några produkter som kapar upp emballageband, 
varav vissa också klarar olika kablage [15]. Dessa har inte heller några specifikationer för 
sortering av ingående material. På så sätt ansamlas allt material i samma avfallstunna. 
Samtidigt kan dess avfallstunna enkelt avlägsnas och förflyttas jämfört med CBC Strap Cutter. 
Dock skulle det kunna argumenteras för brister i användarsäkerhet.  

 
Figur 8. Wire and Strapping Chopper från Pelletier [12]. 

 

Tabell 4. Pris på en produkt av Pelletier [16]. 

Modell Pris Kommentar 

Model 60-05 Ca 43,750 kr (5,455 USD) Ställ ingår, varav denna var 
mest lik originalprodukten 
då denna kunde kapa upp 
metallband med tjocklek upp 
till ca 1.9 mm. 
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4.1.3. Viking Engineering and Development 
Ytterligare en uppkapningsmaskin som står generellt på en egen ställning och inte hade någon 
form av separation. Även om den klarade emballageband av både plast och stål [17]. 

 

Figur 9. Bulldog band chopper från Viking Engineering and Development [18]. 

 

Tabell 5. Pris hos Viking Engineering and Development [19]. 

Modell Pris Kommentar 

Bulldog Band Chopper Ca 24,100 kr (3,000 USD) Varav pris för ställning för ca 
4,000 kr (500 USD) 
tillkommer, totalpriset blev 
således ca 28,100 kr (3,500 
USD). 
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 Förstudie 

Under ett tidigt skede under förstudien visade det sig att projektet behövde delas upp i olika 
underkomponenter. Varav dessa var materialseparation, ställning och avfallstunna. Därför 
har den följande förstudien också delats upp på liknande sätt. Samtidigt var förstudien mer 
extensiv än vad som framgår här. Delar som inte hade direkta anknytningar till de 
framgående koncepten har dock tagits bort.  

 

4.2.1. Förstudie av materialseparation 

Först och främst etablerades de två olika materielgruppernas olika materialegenskaper som 
kunde jämföras för vidare sökning. Sedan undersöktes hur olika företag i dagsläget separerade 
olika former av material ifrån varandra. Det var flertalet olika metoder som var och kunde vara 
väsentliga för projektet, de kan sedan ses i tabellen nedanför i efterföljande konceptgenerering. 
Några av potentiella områden, såsom förlängning och hårdhet, sållades dock bort på grund av 
de inte var hållbara samt att materialdata skiljde sig kraftigt när plastemballagebanden var 
fiberarmerade som de ofta är. 

 

4.2.1.1. Separationslösning med hjälp av magnetism 

Magnetisk separation tillämpas ofta inom industri för att kunna avlägsna metallbitar. Vid 
magnetisk separation får material passera ett magnetfält som attraherar metall. På så sätt 
sorterar fältet det automatiskt från de andra ämnena. I många fall transporteras osorterat 
material på ett band som cirkulerar med hjälp av ett magnetiskt hjul. Magnetiska föremål 
fastnar på bandet medan icke magnetiska objekt faller av i slutet av bandet. Idag finns flera 
olika varianter såsom plattmagneter, trumseparatorer, överbandsmagnetsystem och 
magnetiska drivtrummor. Denna separationsmetod går att tillämpa i många olika 
konstruktioner och industriområden men fungerar inte lika bra på icke magnetiska metaller 
[20].  

 
Figur 10. Magnetisk separationsmaskin som sorterar magnetiskt avfall i hinken till 

höger [21]. 
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4.2.1.2. Separationslösning genom optik 

Det finns bland annat en godissorterarmaskin som sorterar material baserat på de ingående 
delarnas optiska egenskaper, såsom färg [22]. Därför sorteras material inte direkt beroende på 
vad det är för material utan istället för färgerna de reflekterar. Dock skulle detta kunna 
utvecklas mer och för flera material, på så sätt kunde möjligen fler material än plast och 
ferromagnetiska material separeras. Denna produkt är dock ingen kommersiell produkt.  

 

Figur 11. Godissorterarmaskin genom spektral undersökning [22]. 

 

4.2.2. Förstudie av ställningslösningar 

Förstudien startade med att observera hur andra olika företag har utformat olika avfallstunnor 
och separerat olika större eller mindre utrymmen i olika avseenden. Samtidigt etablerades det 
att flera olika extrafunktioner kunde integreras, som t.ex. att de kan vara staplingsbara eller 
hopfällbara. Flera andra sådana områden sattes ihop i efterföljande ”Concept combination 
table” i efterföljande avsnitt, 4.4.1.  

Produkten nedan i figur 12 är en justerbar ställning som används på många olika 
arbetsområden. Ställningen kan användas för att hålla upp skrivbord, arbetsbänk eller till 
exempel en maskin. I denna konstruktion har viss robusthet kombinerats med justerbarhet.  

 

Figur 12. Justerbar Ställning [23]. 
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En annan lösningsvariant som till viss del underlättar tömningsprocessen av avfallstunnor är 
att montera en dörr vid sidan av tunnan. En fördel med denna lösning är att tunnan kan 
användas som ställning till maskiner som sorterar avfall.  Tanken är att användaren ska 
kunna använda toppen av tunnan som stöd, med denna lösning kan tömningen förenklas 
eftersom användaren slipper separera tunnan och sorteringsmaskinen. Nackdelen är att 
produkten tappar sina hållfasthetsegenskaper när hålet till dörren skärs ut. Detta problem 
kan återställas genom någon typ av förstärkning.  

 

Figur 13. Avfallstunnor med dörr [24]. 

Det visade sig på så sätt efter konkurrensanalysen och förstudien att någon form av ställning 
behövde integreras för att förenkla tömningsprocessen.  

 

4.2.3. Förstudie av förvarings- och tömningslösningar 
När materialen har sorterats skulle det förvaras i någon form av behållare, likt den existerande 
avfallstunnan. Därefter skulle också avfallet tömmas i en process som var enklare än hos den 
existerande lösningen. En förstudie gjordes på så sätt för att se hur olika avfallstunnor har 
utformats i dagsläget. Många egenskaper var rent i estetisk form. Dock fanns några andra mer 
funktionella områden, som hur avfallstunnan skulle tömmas. Dessa områden låg sedan till 
grund för den efterföljande ”Concept combination table” som kan ses i efterföljande rubrik.  

En ny lösning behövdes tas fram för hur avfallstunnan skulle tömmas. Det var för att i dagsläget 
krävs en extra maskin, t.ex. en truck, för att hjälpa till med detta. Därför hade några olika 
existerande lösningar hittats. Det finns flertalet standardiserade lösningar att tillgå för 
avfallshantering, varav två kan ses här nedan i figur 14. Det vanligaste alternativet var att 
antingen ha truckspår eller hjul för att underlätta förflyttning och på så sätt tömning av avfallet. 
Truckspår är ofta mer lämpligt i industrisammanhang då truckar ofta finns att tillgå. En truck 
kan också hjälpa till att lyfta och dumpa materialet i efterföljande station. Hjul kan å andra 
hand möjliggöra förflyttning med hjälp armkraft.  

 

Figur 14. Tippcontainer till vänster [25] och avfallstunna med hjul till höger [26]. 
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 Materialseparation 
Grundstenen i arbetet har varit att utveckla en lösning för att separera plast- och 
metallmaterial. Därför har detta utvecklats först. Detta är för att de efterföljande områdena, 
ställning och avfallstunna, var starkt beroende på hur separeringen utformades.  

Upplägget för presentation av konceptgenereringen har varit att de koncept och 
standardiserade metoder har presenterats först. Sedan följer några koncept som har sållats 
bort.  

 

4.3.1. Konceptgenerering 1 

De kriterierna som står här nedan i tabell 6 var de separationsmetoder som strukturerades upp 
i tidigare steg, förstudien. Samtidigt har de supplerats med tidpunkten när separeringen skulle 
utföras. Separationsmetoderna genom materialens densitet skulle vara de som skulle kräva lite 
mer förklaring. Till exempel när den torra metoden används separeras lättare material med 
hjälp av att blåsas upp med artificiella vindar, varav det tunga materialet ligger kvar på botten. 
Den våta metoden är snarlik men där sänks materialen ner i en vätska. Varav det lätta 
materialet skall då flyta och det tunga sjunker till botten. 

Exempelvis har nedanstående tabell gett upphov till en hel del olika konceptuella förslag som 
har sållats bort tidigt av mer eller mindre uppenbara skäl. Ett exempel av detta var att plasten 
och metallen har stora skillnader i smältpunkt. Därav kunde de utgående materialen hettas upp 
och få vidhäftande egenskaper. Dock sållades det bort på grund av bland annat möjliga 
energikostnader, det kunde bli smutsigt och kletigt, luften kunde bli dålig samt att metoden inte 
är särskilt beprövad praktiskt. Samtidigt har flertalet koncept inte tagits med här. I övrigt kunde 
densitetsseparationen i torr utformning förmodligen inte implementeras då stora dimensioner 
på maskinen behövas samt stora felkällor återfanns. Samtidigt om den var i våt utformning 
skulle det inte vara bra med närhet till elektronik. När det gällde mekaniska lösningar hittades 
några lösningar men inga var lämpliga. Till sist var inte elektriskt ledning då den behövde 
förmodligen mätas likt en optisk sensor, fast på ett mer avancerat och ohållbart sätt. 

Tabell 6. Concept combination table (separation). 

Separationsmetod Tidpunkt för separation 

Densitet-Torr Före kapning 

Densitet-Våt Efter kapning 

Mekanisk Före inmatning 

Smältpunkt Vid tömning 

Elektrisk ledning  

Optiska egenskaper  

Magnetism  

 

4.3.1.1. Koncept för vidarebearbetning 

Materialseparationskoncept 1 

Detta koncept efterliknar separationsmetoden som används på många återvinningsstationer 
och bygger på att en magnet separerar ferromagnetisk metall från andra material. Materialet 
som matas in i maskinen landar på ena sidan av en roterande magnettub. Plasten faller rakt ner 
medan metallen attraheras av tuben och skrapas av på andra sidan av en skiljevägg. Eftersom 
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magneter kan både tillverkas i större och mindre slag är denna separationslösning aktuell för 
både mindre och större maskiner.  

Fördelar: En enkel och allmänt använd metod som kan separera de nämnda materialen. 
Samtidigt tar den lite plats. Den kan också utformas billigt 

Nackdelar: Den integrerade magneten kan påverka andra ting, som är konstruerade metall som 
kommer i närheten. Samtidigt behöver magnetstyrkan kalibreras en hel del med hjälp av 
simuleringar och praktiska tester. 

 
Figur 15. Materialseparationskoncept 1. 

 

Materialseparationskoncept 2 

En standardiserad lösning är att använda sig av en trumma som roterar runt en kärna som har 
en del som är en fast permanentmagnet. På så sätt kan inmatning av bägge materialen ske på 
en sida av trumman. Sedan faller plasten rakt ner i en avfallstunna medan metallen attraheras 
tillräckligt av magneten för att förflyttas till andra delen av skiljeväggen. 

Fördelar: Det är en enkel lösning som fungerar och används idag på större konstruktioner.    

Nackdelar: Denna tar upp mer plats än materialseparationskoncept 1. Den kan också påverka 
andra komponenter som kommer i närheten. Ett steg av teoretiska och praktiska kalibreringar 
behöver också utföras. 

 
Figur 16. Materialseparationskoncept 2. 

I ovanstående figur 16 markerar 1 en stationär magnetkärna i en viss sektion av den 
magnetiska trumman. 2 syftar sedan på ett yttre skal som roterar runt dess inre kärna som 
har en delvis magnetiserad kärna. 3 visar sedan att inloppet kommer uppifrån. 4 visar 
längsgående väggar som fasar materialet bort från den magnetiska kärnan. 5 åskådliggör en 
separationsvägg där plast hamnar på den ena sidan och metall på den andra. 
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4.3.1.2.        Avfärdade koncept 

Materialseparationskoncept 3 

Här nedan, i figur 17, kan en separationslösning som använder sig av optiska egenskaper ses. 
Den är inspirerad av en höghastighetsmyntsorteringmaskin. Det ingående materialet kommer 
in i inloppet för att sedan kapas som i den existerande produkten, CBC Strap Cutter. Därefter 
fallet materialet ner på en centrifugaltrumma med väggar som slungar ut material till kanterna 
och vill mata in det i en kanal. När materialet åker fram i kanalen mäts det var det är för material 
med sensorer. Sedan åker vissa material ned i ett utlopp och resterande följer fram till det andra 
utloppet. Konceptet skulle principiellt fungera snarlikt godissorterarmaskinen i förstudien. 

Fördelar: Kan utformas till en snabb metod. Samtidigt kan flera olika material än vad som krävs 
från kravspecifikationen separeras ut.  

Nackdelar: Avfallet som kapas har väldigt ofördelaktiga former för att enkelt matas in i kanalen 
mot utloppen. På så sätt kunde förmodligen flera material enkelt fastna och stockning kan ske. 
Det kunde också ligga patent i vägen för vidareutveckling då det var inspirerat av en existerande 
maskin. Sorteringen tar också upp en hel del plats. 

 
Figur 17. Materialseparationskoncept 3. 

 

Materialseparationskoncept 4 

En mekanisk lösning där användaren separerar materialet innan det kapas. Samtidigt matar 
denne in materialet i två olika inlopp som är för ett enskilt material.  

Fördelar: En enkel lösning som kan utvecklas relativt billigt. 

Nackdelar: Användaren kan mata in i fel inlopp. Även om det stoppas med sensorer och givare 
så skulle det vara omständligt för användaren.  

 
Figur 18. Materialseparationskoncept 4. 



Genomförande 

28 

Materialseparationskoncept 5 

Materialet skulle också kunna sorteras innan det kapades upp, likt bilden nedan, i figur 19. I 
detta koncept har inspiration tagits från en Arkimedes skruv som kan fasa fram material i en 
cylinder. Å andra hand har denna lösning inte gängor som för materialet framåt. Istället 
används kringgående magnetiska sektioner som kan föra fram materialet.  

Detta var också en lösning som förmodligen skulle ta upp relativt mycket plats. Samtidigt kan 
det vara dyrt i helhet att utveckla dess skruv. Detta koncept har dock varit en lösning som har 
inspirerats av tidigare nämnda ”Concept combination table”. Där har metoden varit 
magnetism, men tidpunkten har varit efter inmatning men före kapning av avfallet.  

Fördelar: En alldeles egen lösning som kanske kunde patenteras. Varav patentet skulle då 
kanske kunna hyras ut för andra applikationsområden. 

Nackdelar: Hade inte testats praktiskt och konceptet kunde fallera helt. Det kan också tänkas 
att stor risk fanns för intrassling av det ingående materialet. Den skulle också förmodligen ta 
upp mycket plats i horisontellt led. 

 
Figur 19. Materialseparationskoncept 5. 

 

Materialseparationskoncept 6 

Detta koncept var snarlik de tidigare nämnda koncepten med magnetisk separation. Där faller 
materialet ned och det ferromagnetiska materialet attraheras av magneten och fördes mot en 
annan avfallstunna. 

Fördelar: Ett koncept som till stor del har bevisats praktiskt.  

Nackdelar: Tar upp mycket plats i höjdled som kunde användas för avfallstunnan istället. 

 
Figur 20. Materialseparationskoncept 6. 
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4.3.1.3. Ytterligare feedback om separationen 

Cyklop Teknik AB hade för övrigt några ytterligare åsikter vid den första sållningsprocessen. En 
idé som diskuterades fram var om materialsepareringen var avskild från resterande 
konfiguration. Istället kunde den möjligen utformas som en egen modul. Denna enhet kunde 
sedan kunna monteras eller demonteras beroende på behovet av användaren själv. En annan 
idé var om sorteringsdelen var av- och påsättningsbar. Alltså den funktionen skulle kunna 
stängas av även om sorteringsmaskineriet låg kvar i hela maskinen. 

 

4.3.2. Konceptgenerering 2 
Vid konceptgenerering 2 har i stor del de koncepten från konceptgenerering 1 
vidarebearbetats. Samtidigt har kort iteration av ”Concept combination table” i Tabell 6 
använts för att se till att inga möjliga lösningar förbisetts.   

 

Materialseparationskoncept 1.1 

En av lösningarna som gått vidare till omgång 2 var en permanent lösning genom magnetisk 
separation. Principen är identiskt med materialseparationskoncept 1 och fungerar genom att 
plast faller rakt ned i en avfallstunna. Det ferromagnetiska avfallet attraheras dock av en 
magnettub och skrapas av i en annan avfallstunna. 

Fördelar: En enkel och allmänt använd metod som kan separera de nämnda materialen. 
Samtidigt tar den lite plats. Den kan också utformas billigt 

Nackdelar: Den integrerade magneten kan påverka andra ting, som är konstruerade i bland 
annat järn, som kommer i närheten. Samtidigt behöver magnetstyrka kalibreras en hel del efter 
simuleringar och praktiska tester. 

 

Figur 21. Materialseparationskoncept 1.1 – Permanent magnetisk sortering. 

 

Materialseparationskoncept 1.2 

Detta lösningsalternativ är väldigt likt det tidigare lösningsalternativet, 
materialseparationskoncept 1.1. Här används också en magnetisk tub för separering av 
metallavfallet. Den stora skillnaden här är att själva magnetiska tuben har till viss del 
modulariserats för att kunna tas bort eller läggas till om behovet uppstår.  

Fördelar: Användaren kan välja själv om den vill ha separering eller inte. De enskilda delarna 
kan förmodligen utvecklas billigt. 
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Nackdelar: Det uppkommer en del arbete med av- och påmontering av modulen. Sedan behöver 
någon form av styrvägg och avskrapa utvecklas för att fungera i helhet.  

 
Figur 22. Materialseparationskoncept 1.2 – Delvis modulariserad magnetisk sortering. 

 

Materialseparationskoncept 1.3 

Lösningen som återfinns i bilden här nedan, i figur 23, är också den en magnetisk 
separationslösning, som alla de tidigare lösningsförslagen i denna konceptgenerering. Detta 
koncept var också väldigt lik materialseparationskoncept 1.2, eftersom bägge är modulariserade 
lösningsalternativ. Den stora skillnaden här är att denna lösning är mer utav en helhetslösning 
som bland annat skulle vara enklare att integrera i den övriga maskinen. Samtidigt skulle denna 
vara mer inhägnad och säker för användaren att bruka.  

Fördelar: Separeringen kan säljas enskilt och användaren kan därför bestämma själva om den 
vill ha den med det resterande konceptet. Enkelt att av- och påmontera.  

Nackdelar: Kan bli dyr att producera jämfört med flera av de andra.  

 
Figur 23. Materialseparationskoncept 1.3 – Fullständigt modulariserad magnetisk 

separation. Till vänster syns den separerande modulen i mitten mellan maskinen och 
avfallstunnan. Funktionen är likt de tidigare lösningarna med en magnettub som styr 

det ferromagnetiska materialet åt ett håll. 
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Materialseparationskoncept 2.1 

I detta koncept sker separationen också med hjälp av magnetism. Å andra hand finns alltid den 
magnetiska tuben och en styrande vägg i maskinen. Den stora skillnaden här var att användaren 
för fram den magnetiska tuben, den styrande väggen och samtidigt sätter på rotationen på den 
magnetiska tuben genom att till exempel dra i en spak.  

Fördelar: Användaren kan välja själv om den vill ha separering eller inte. Det är också relativt 
enkelt för användaren att sätta på eller stänga av separeringen. 

Nackdelar: Användaren har inte möjligheten att köpa resterande konceptlösningar utan 
separering. Det kan också kanske bli lite störningar från magneten när den är införd i den 
resterande maskinen.  

 
Figur 24. Materialseparationskoncept 2.1 – Avstängningsbar magnetisk separation. 

 

4.3.2.1. Urval av materialseparationslösningar 

De ovanstående koncepten utvärderade sig sedan gentemot referensprodukten, CBC Strap 
Cutter, med ett par olika urvalskriterier. Dessa följer här nedan.   

Det är i stor del det första kriteriet att maskinen skall kunna separera de olika avfallen som 
kommer från den grundläggande kravspecifikationen. De tre efterföljande kriterierna var andra 
önskemål som kom fram efter senare konceptgenerering och diskussion med Cyklop Teknik 
AB. Det kriteriet som kan behöva lite mer förklaring av dem är ”Enkelhet att stänga av 
separationen”. Där ingår prognostiserade antal moment som behövs göras av användaren för 
att stänga av separationen. De två första får inga poäng för att den funktionen inte finns med 
hos den. Det delvis modulariserade konceptet får ganska lågt poäng då det skulle kräva någon 
form av ingrepp av till exempel en hantverkare för att kunna tas bort eller läggas till. Koncept 3 
var det som fick högsta poäng i det avseendet, och det var för att det skulle bara vara att dra i 
en form av spak för att på-/avaktivera den. Sedan kom det vinnande konceptet som endast 
skulle kräva mindre ingrepp av användaren, såsom att dra i en spärr och ta bort modulen. Den 
ursprungliga produkten fick ett lågt antal totalpoäng gentemot de olika koncepten som togs 
fram. Anledningen till det var för att de kriterierna togs fram inte alls var integrerade i den 
existerande produkten.  

 

Figur 25. ”Concept scoring matrix” 1. 

Materialseparationskoncept 1.3 med den fullständigt modulariserade separationen var det 
vinnande konceptet som på så sätt valdes för att vidarebearbetas. Anledningen till dess höga 
poäng var att den fullständigt modulariserade lösningen skulle ge möjligheten att resterande 
lösningskoncept skulle kunna säljas separat.  
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 Ställning 

För att tilltala frågeställningen om förenklad tömning har koncept på ställningar tagits fram. 
Det var i sig för att en maskin som sitter direkt på avfallstunnan ger upphov till tidskrävande 
lossningsmoment. Om en ställning istället implementerades skulle dessa tidskrävande 
moment förkastas.  

 

4.4.1. Konceptgenerering 1 

Upplägget för presentation av konceptgenereringen har varit att de koncept och 
standardiserade metoder har presenterats först. Sedan följer några koncept som har sållats 
bort. 

Flertalet kombinationer av nedanstående tabell har använts under de två 
konceptgenereringsfaserna. De flesta delar har gett upphov till konceptförslag som har visats. 
Dock har flyttbarheten av ställningen avfärdats till stor del, då den inte ansågs aktuell.  
Samtidigt har flertalet koncept inte tagits med här, då de sållades bort av mer eller mindre 
uppenbara skäl. 

Tabell 7. Concept combination table (ställning). 

Form Integrationsmöjligheter Stationskonfiguration Funktioner 

Tunna Tunna/tunnor Fast Påhakning av 
avfallstunnor 

Ställning med 
ben 

Containrar Flyttbar (med hjul) Stapelbar 

Ställning med 
väggar 

Egna avfallstunnor Flyttbar (med truck) Hopfällbar 

 

4.4.1.1. Koncept för vidarebearbetning 

Ställningskoncept 1 

I nedanstående, figur 26, koncept kan bredden ställas in av användaren för att möjliggöra 
inmatning av avfallstunnor med flera olika dimensioner. Samma sak skulle kunna etableras i 
höjdled för att möjliggöra inmatning av ännu fler olika avfallstunnor. Hjul på ställningen skulle 
i så fall kunna vara lämpligt för att medge enkel ändring av bland annat bredden. 

Fördelar: Ger fler möjligheter till användaren då t.ex. flera olika avfallstunnor kan användas.  

Nackdelar: Det finns inga väggar på sidorna som stjälper säkerheten en del, då händer och 
dylikt kan föras upp underifrån.  

 
Figur 26. Ställningskoncept 1. 
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Ställningskoncept 2 

Denna konstruktion är stationär och väldigt enkel i sin form. Ställningen tar inte alldeles för 
mycket plats och kan göras relativt robust. Fördelen med en robust ställning är att hållfastheten 
förbättras samtidigt som konstruktionen blir stadigare och klarar av att hålla upp tyngre 
maskiner.  

Fördelar: Enkel, billig, relativt robust och tar relativt lite plats.  

Nackdelar: Har inte mycket skydd på sidorna i säkerhetssyfte. Har ingen stagning framtill som 
ger ett högra moment på de enskilda balkprofilerna. Den tar också upp en del plats baktill som 
inte kunde användas till annat. 

 
Figur 27. Ställningskoncept 2. 

 

Ställningskoncept 3 

Detta flyttbara koncept syftar till att spara plats. Många företag vill spara plats i lagret och ser 
gärna att produkter är stapelbara. En annan fördel är att den stapelbara konstruktioner 
dessutom tar mindre plats när den ska transporteras. Ställningar kan ibland vara lite tyngre och 
jobbiga att lyfta, därför kan det vara smidigt med hjul som förenklar förflyttningen. 

Fördelar: Kan staplas och kan därför lagras och transporteras mer effektivt.  

Nackdelar: Hjul kan vara överflödigt då ställningen ofta skulle vara stationär. Ställningen har 
också bristande säkerhet då den är helt öppen framtill. 

 
Figur 28. Ställningskoncept 3. 
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4.4.1.2. Avfärdade koncept 

Ställningskoncept 4 

Sopsäckar skulle kunna integreras i ställningen för bland annat plastavfallet. Speciellt då det 
ansågs lämpligt efter intervju med Stena Recycling AB [bilaga 4]. Dock har smärre uträckningar 
utförts på hur mycket en sopsäck full med plastavfall kan väga, som kan ses nedan. Varav 
volymen är ca 120 liter, hälften räknas som luft och det multipliceras ihop med dess densitet. 

120 𝑑𝑚3 ∗ 0.5 ∗ 1.4
𝑘𝑔

𝑑𝑚3
= 84 𝑘𝑔 

Fördelar: Ger en extra möjlighet för användaren att använda sopsäckar istället för 
avfallstunnor. 

Nackdelar: Det hela fallerar på att vikten kan bli alldeles för hög för spåren. Vikten skulle också 
kunna ge upphov till att tömning för hand skulle bli alldeles för omständlig. 

 
Figur 29. Ställningskoncept 4. 

 

Ställningskoncept 5 

En fällbar ställning har samma fördel som en stapelbar, den sparar på utrymme och är enkel 
att transportera.  

Fördelar: Ställningen kan enkelt lagras och transporteras utan att ta onödig plats.  

Nackdelar: Kan vara dyrt att utveckla ett riktigt robust hopfällningsbart koncept. Samtidigt kan 
den bli dyrare genom att konstruktionstiderna bli längre.  

 
Figur 30. Ställningskoncept 5. 
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4.4.1.3. Ytterligare feedback om ställningen 

Cyklop Teknik AB ansåg att det var några andra punkter som skulle tas i åtanke när ställningen 
skulle konstrueras. En av dessa var att användaren skall kunna se om avfallstunnan eller -
tunnorna är fulla. Samtidigt hade någon form av inhängning, dörrar, galler, eller om det var 
allmänt svårt att sträcka sig in under maskinen varit lämpligt. Det var för att minska 
skaderisken hos användaren när denne använder eller tömmer maskinen.  

Hjul på ställningen var inte heller av intresse i första hand. Detta var för att ställningen ofta står 
på samma ställe hos en kund och flyttas därför sällan. Om kunden annars skulle vilja ha hjul på 
ställningen skulle denna kunna monteras på den fasta ställningskonstruktionen. 

 

4.4.2. Konceptgenerering 2 
Vid konceptgenerering 2 har i stor del de koncepten från konceptgenerering 1 
vidarebearbetats. Samtidigt har kort iteration av ”Concept combination table” i Tabell 7 
använts för att se till att inga möjliga lösningar förbisetts.   

 

Ställningskoncept 2.1 

Det första konceptet som togs med i omgång 2 var en grundställning som är baserad på balkar 
som stödjer upp hela maskinen. Samtidigt har denna halva väggar och en dörr som avskärmar 
maskinens innandöme, såsom utlopp och roterande delar, till viss del. Säkerheten uppnås till 
stor del med en sådan lösning då det gör det svårt att få in till exempel en hand underifrån. 
Speciellt när avfallstunnor förs in underifrån och skärmar av det mer.  

Fördelar: Enkel och billig konstruktion samt så har den ganska låg materialåtgång vid 
konstruktion. Samtidigt har den en viss säkerhet. Användaren kan också enkelt se när 
avfallstunnan bör tömmas. 

Nackdelar: Den tar dock upp en del extra utrymme på baksidan. Det blir också ett högt moment 
på de övre och bakre balkarna när ställningen inte stagas upp framtill. 

 
Figur 31. Ställningskoncept 2.1– Ställning med balkar och halva väggar. 

 

Ställningskoncept 2.2 

En robust ställning som huvudsakligen består av balkar som ytterligare stöds upp av väggar 
utifrån. Detta gör ställningen något robustare än Koncept 1 och samtidigt inte tillåter någon 
direkt risk för att användaren att skada sig när maskinen är igång och dörren är stängd. Dess 
dimensioner har försöker hålla små för att hålla sig så nära CBC Strap Cutter som möjligt. 
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Fördelar: En relativt enkel och stilren lösning som har högre säkerhet. Robustheten ökade 
också något gentemot Ställningskoncept 2.1 med de heltäckande väggarna.  

Nackdelar: Detta koncept tar upp extra plats baktill likt Ställningskoncept 2.1. 
Materialåtgången, och på så sätt kostnaden, ökar mer än vad lösningen gett i ökad säkerhet. 

 
Figur 32. Ställningskoncept 2.2 – Ställning med balkar och hela väggar. 

 

Ställningskoncept 2.3 

I detta koncept var utformningen utvändigt väldigt likt det i Ställningskoncept 2.2. De stora 
skillnaderna är att den har två dörrar och har större möjlighet att ha flera avfallstunnor bredvid 
varandra. Det finns inte heller någon direkt risk för användaren att skada sig när dörrarna är 
stängda och den maskinen är igång. Likaså kan användaren också se när avfallstunnorna skall 
bytas. 

Fördelar: Enkel och relativt billig konstruktionslösning. Den är också väldigt säker och robust. 
Jämfört med de tidigare två lösningarna tar den inte upp onödig plats på baksidan. 

Nackdelar: Materialåtgången, och på så sätt kostnaderna, var högre än koncept 2.1 och 2.2. De 
ökar kanske mer än vad de ger ökad säkerhet. 

 
Figur 33. Ställningskoncept 2.3 – Ställning med uppstagade väggar. 
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Ställningskoncept 1+3 

Detta koncept är det som särskilde sig mest från de övriga koncepten. Här har de två 
sidoväggarna en viss lutning gentemot den bakre väggen. I sin tur ger det upphov till att flera 
olika ställningar med samma utformning kan staplas inne i varandra. Transport- och 
lagerförvaring kan därför optimeras genom att de tar upp mindre total plats om de staplas i 
varandra. Samtidigt finns en spak på baksidan som kan vevas för att låta ena sidans bakre vägg 
att föras in eller ut ur väggen på andra sidan. Det gav i sin tur upphov till att fler möjligheter till 
att själv välja hur breda avfallstunnor användaren vill för in under ställningen.  

Dörren till detta koncept också det anpassningsbart och har en rullgardinsutformning. 
Materialet skulle helst vara någon form av metalliskt nät som skulle klara av en del belastning 
som kan uppstå i industrimiljöer. Väggarna är i övrigt huvudsakligen utformade i massivt 
material som ger den styvhet och styrka.  

Fördelar: Stora valmöjligheter för användaren i form av vilken/vilka avfallstunnor som kan 
föras in. Billigare lagrings- och logistikkostnader kan också uppnås genom att ställningarna 
kunde staplas. 

Nackdelar: Höga material- och tillverkningskostnader. Rullgardinsfunktionen skulle kunna 
vara en felkälla som kan vara känslig för intrassling. 

 
Figur 34. Ställningskoncept 1+3 – Ställning som var stapelbar samt har en ställbar 

bredd. 

 

4.4.2.1. Urval av ställningskoncept 

Nedanstående ”Concept scoring matrix”, figur 35, har utvärderat de olika koncepten gentemot 
den ursprungliga maskinen när denne sitter direkt ovanpå en avfallstunna. Kriterierna som 
koncepten har sållats gentemot har varit en kombination av de aktuella ursprungliga kraven 
och önskemålen [bilaga 2] samt med en del saker som kommit fram efter diskussion med 
Cyklop Teknik AB. 

Säkerheten graderades här enligt hur svårt det skulle kunna vara att komma i kontakt med 
farliga rörliga delar hos både maskinen och ställningen i sig. Förenklad tömning graderades 
efter hur många moment som behövdes innan avfallstunnan kan avlägsnas från ställningen. 
Storlek relateras till hur liten plats som behövs för ställningen, men samtidigt till viss del 
relaterat till hur stor plats det tar. Möjlighet att flera avfallstunnor anger om de olika avfallen 



Genomförande 

38 

kan fyllas i en egen avfallstunna eller i en delad. Samtidigt ger det större möjlighet för 
användaren att välja en egen avfallstunna. Det beror på så sätt på ställningens invändiga 
storlek. Sedan antyder materialanvändning ungefär hur mycket material som behövs för att 
producera de enskilda ställningarna (i en sjunkande skala).  

 
Figur 35. ”Concept scoring matrix” för ställningskoncepten. 

De två koncepten som efter detta fick högst totalt antal poäng var konceptet med väggar som 
inte täcker sidorna helt (koncept 2.1) samt konceptet med uppstagade balkar (koncept 2.3). De 
två kombinerades ihop därefter för att få en enkel med ändå materialsnål lösning. 

 

 Avfallstunnor 

För att tilltala frågeställningen om förenklad tömning har koncept på avfallstunnan tagits 
fram. Eftersom i dagsläget uppkom ett flertalet olika moment när tömning skulle ske.  

 

4.5.1. Konceptgenerering 1 

Upplägget för presentation av konceptgenereringen har varit att de koncept och 
standardiserade metoder har presenterats först. Sedan följer några koncept som har sållats 
bort. 

I nedanstående tabell framkommer en ”Concept combination table” för avfallstunnorna. De 
flesta metoder har tangerats på ett eller annat sätt i efterföljande konceptgenereringar. Den 
möjligheten som kanske har ignoreras är att avfallstunnan skulle vara helt stationär. Det var 
dock inte lämpligt att den skulle vara helt stationär eftersom avfallet måste tas bort på något 
sätt. Samtidigt har flertalet koncept inte tagits med här utan har sållats bort tidigt. 

Tabell 8. Concept combination table (avfallstunnor). 

Form Tömningsmekanism Stationskonfiguration 

Fyrkantig Truckspår under Står fritt 

Cylindrar Truckspår någon 
annanstans 

Hakas fast 

Påsar Handtag Fritt inhägnad 

 Hjul  

 Helt stationär  

 Kombination  
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4.5.1.1. Koncept för vidarebearbetning 

Avfallstunnekoncept 1 

Det finns redan standardiserade tippcontainrar som används i stor utsträckning i industrier. 
Därför vore det lämpligt om dessa kunde integreras i slutkonceptet. Å andra hand är dessa i 
standardiserade dimensioner, varav deras bredd kan anses olämplig för integrering. Eftersom 
två stycken ger en relativt stor bredd som måste fasas in under ställningen. 
Tippningsfunktionen utlöses genom att dra i ett rep när tippcontainern var t.ex. upphöjd i en 
truck.  

Fördelar: Rymlig och standardiserad lösning. Om två tippcontainrar används parallellt så 
behövs bara en av tunnorna förflyttas när just den är full.  

Nackdelar: Kan ge upphov till stora bredder som skall föras in under ställningen. 

 
Figur 36. Avfallstunnekoncept 1 (standardiserad produkt). 

 

Avfallstunnekoncept 2 

Detta koncept tar inte upp mycket plats. Dessutom finns den simpla konstruktionen i 
standardiserat mått vilket gör att konstruktionen kan tillverkas relativt billig. Tunnan tillverkas 
i flesta fall utan någon dörr, då töms avfallet uppifrån.  

Fördelar: Enkel lösning som kan konstrueras genom att justera existerande, standardiserade 
avfallstunnor. Denna avfallstunna skulle också kunna ge upphov till en liten ställningslösning.  

Nackdelar: Kan ge upphov till svåra tömningsmoment. Den har också relativt lite utrymme för 
avfall.  

 
Figur 37. Avfallstunnekoncept 2. 
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Avfallstunnekoncept 3 

En enkel avfallstunna som optimerar avfallsvolym till golvyta. Eftersom tunnan har hjul och 
truckspår blir den enkel att förflytta för hand och kan tömmas med hjälp av truck. Måtten på 
tunnan har inga direkta yttre begränsningar och därför kan dimensionerna anpassas till önskad 
ställning. Med denna konstruktion blev det möjligt att ställa två tunnor bredvid varandra utan 
att de tog alltför stor plats.    

Fördelar: En enkel och billig konstruktion som enkelt skulle kunna förflyttas med både 
handkraft och med truck. Stor avfallsvolym. Två avfallstunnor kan stå bredvid varandra.  

Nackdelar: Kan ge upphov till svåra tömningsmoment, speciellt då den till stor del är beroende 
av att truckgafflar kan roteras. Utformningen kanske skulle behövas göras väldigt smal, och på 
så sätt skulle tippningsrisk kunna uppstå. 

 
Figur 38. Avfallstunnekoncept 3. 

 

4.5.1.2. Avfärdade koncept 

Avfallstunnekoncept 4 

Här är det tänkt att två olika säckar fylls på med avfall. En standardiserad sopsäck för 
plastavfallet och specialdesignade återanvändningsbara metallmaskad säck. Dessa kan dock 
kunna bli för tunga för att tömmas, upp emot (om inte mer än) 84 kg för plastavfallet. Uträkning 
för detta återfinns under de avfärdade koncepten för ställningen. 

Fördelar: Avfallstunnorna i sig skulle kunna lagras genom att ta väldigt lågt lagringsutrymme. 
Plastavfallet skulle också kunna kastas i sopsäckar som Stena sa var lämpligt i en intervju 
[bilaga 4]. 

Nackdelar: Tömningsprocessen kan bli arbetsam, speciellt då avfallsäckarnas vikt kan bli 
ganska stora.  

 
Figur 39. Avfallstunnekoncept 4. 
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Avfallstunnekoncept 5 

Denna avfallstunna var rymlig och lätt att förflytta. Konceptet efterliknade designen på tunnor 
som idag används i olika hushåll. För avfall av plast kan en påse kunna användas. I många fall 
är det ett bra val eftersom påsar är lätta att byta ut. Dock är avfallet i detta projekt tätt packat 
som skulle göra påsarna blir väldigt tunga.  

Fördelar: En enkel konstruktion som kan förflyttas både för hand och med truck.  

Nackdelar: Locket kan vara onödigt. Den hade relativt hög höjd som var en kritisk faktor i 
utformande av den fullständiga konceptlösningen. Avfallspåsen skulle kunna bli för tung att 
tömmas för hand. 

 
Figur 40. Avfallstunnekoncept 5. 
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4.5.2. Konceptgenerering 2 
Vid konceptgenerering 2 har i stor del de koncepten från konceptgenerering 1 
vidarebearbetats. Samtidigt har kort iteration av ”Concept combination table” i Tabell 6 
använts för att se till att inga möjliga lösningar förbisetts.   

 

Avfallstunnekoncept 1.1 

Eftersom standardiserade tippcontainrar idag tillverkas med stora dimensioner blir det inte 
lämpligt att ställa två stycken under en ställning. Bredden på två stycken standardiserade 
tippcontainrar kan bli för stort då bägge kräver plats för truckspår. Varav detta koncept bygger 
på att en tippcontainer delas upp i två och har endast ett truckspårspar. Den behåller då sin 
funktion samtidigt som den har två avfallsutrymmen. 

Fördelar: En lösning som kan göras med relativt lämplig bredd. Själva tömningsmomentet kan 
också göras enkelt när avfallstunnan var upphöjd i en truck, då lösningen redan används. 

Nackdelar: Truckföraren behöver vara väldigt noggrann när denne sätter in eller tog ut 
avfallstunnan under ställningen.  

 
Figur 41. Avfallstunnekoncept 1.1 – Tvådelad tippningscontainer. 

 

Avfallstunnekoncept 2.1 

Denna tunna kan antingen stå på en pall eller en undre ställning med hjul som förenklar 
förflyttningen. En av huvudfunktionerna är att tömningen sker från botten. Det finns också ett 
tillhörande lock som kan spännas fast på tunnan med en hakfunktion. Samtidigt har locket två 
öron som kan utnyttjas för att lyfta upp tunnan med exempelvis en truck. Själva avfallstunnan 
var tvådelad vilket gör att två olika material kan sorteras i två olika utrymmen i samma tunna. 
Dessa två avdelningar har också varsin undre fallucka så att det enskilda materialen kan 
tömmas var för sig.  
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Fördelar: En relativt enkel konstruktion där konstruktionen kan byggas om efter existerande 
avfallstunnor. Lösningen tar också lite plats. 

Nackdelar: Tömningsmomentet kan vara arbetsamt för användaren, då den behöver flyttas ut 
och sedan höjas upp i exempelvis i en truck i två separata moment.  

 
Figur 42. Avfallstunnekoncept 2.1 – Avfallstunna som var tudelad med enskilda 

tömningskanaler. 

 

Avfallstunnekoncept 3.1 

Det tredje och sista konceptet i den andra omgången är en kubisk avfallstunna med en 
separerande vägg i mitten. Den har både hjul och truckspår för att förenkla all form av 
förflyttning och tömning. Samtidigt har den också ett lutande innergolv som tillåter avfallet att 
glida till stor del med hjälp av dess egentyngd. En fallucka finns också för varje avdelning för 
att möjliggöra tömning av ett enskilt avfall åt gången. Därefter finns låsningsmekanismer och 
hävarmar för öppnande av falluckorna som inte kan ses på bilden nedan, i figur 43.  

Fördelar: Konstruktionen kan förflyttas med både handkraft och med truck som förenklar 
tömningen. Den kan också tömmas när den är upphöjd med hjälp av rep likt tippcontainern. 
Den kan också omkonstrueras för att användas till endast ett material. 

Nackdelar: Tömnings- och låsningsmekanismer kan vara svåra att utveckla. Det skulle också 
kunna ge upphov till tröga tömningsmoment beroende på hur den utvecklades.  

 
Figur 43. Avfallstunnekoncept 3.1 – Avfallstunna med lutande innergolv. 
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4.5.2.1. Urval för koncept av avfallstunnor 

De ovanstående koncepten från omgång 2 har sedan jämförts med hjälp av en ”Concept scoring 
matrix”, som kan ses här nedan i figur 44. Koncepten jämfördes också med ett vanligt fat som 
är referensprodukten som vanligtvis används till den ursprungliga maskinen. Själva kriterierna 
som tagits fram har sitt ursprung från den ursprungliga krav- och önskemålstabellen [bilaga 2] 
samt önskemål från Cyklop Teknik AB i senare stadier. 

Kriteriet ”enkelhet att tömma” har graderats efter hur många och hur komplicerade 
efterföljande steg som behövs att göras när avfallstunnan skall tömmas. ”Enkelhet att förflytta” 
graderades efter hur detta koncept förflyttas, såsom med egna hjul eller truckspår. Slutligen var 
det Koncept 3 som rankades högst och skulle vidarebearbetas. Det är i stor del på grund av dess 
möjlighet för stora avfallsvolymer, enkelhet att förflytta och dess tömningsmöjligheter. 

 

Figur 44. ”Concept scoring matrix” för avfallstunnor.
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 Resultat 
Nedan framkommer det slutliga helhetskonceptet och hur de olika underkomponenterna 
relaterar till varandra. Därefter kommer underrubriken med mer extensiva förklaringar på 
de olika underkomponenterna.  

 

 Fullständigt slutligt koncept 
De olika ingående komponenterna har kombinerats med den något modifierade 
originalmaskinen; CBC Strap Cutter. Originalmaskinen var också en enskilda komponent som 
monteras fast med bultar i den övriga ställningen. På så sätt har originalmaskinen färgats blå 
för att särskilja den från de övriga delarna i konstruktionen. Även om den har modifierats något 
är den väldigt snarlik som den var från början så att det kan sägas att den är oförändrad. I 
konstrast till det har allt som är gråfärgat designats av författarna själva. 

Helhetslösningen varierar en hel del från originalkonceptet. Speciellt då denne nu har en egen 
designerad ställning och inga tidskrävande arbetsmoment skulle krävas för att förflytta och 
tömma avfallstunnan.  

 
Figur 45. Slutligt koncept. 
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Här nedan, i figur 46, kan de enskilda komponenterna ses och hur de hör ihop med varandra. 
Varav det slutliga konceptet består av fyra enskilda komponenter; den ursprungliga maskinen, 
ställning, avfallstunna och separeringsmodul. På så sätt har varje komponent utformats så att 
en eller flera av dem kan bytas ut. Dessa skulle sedan kunna bytas ut mot ett eller flera andra 
koncept, med förhoppningsvis liten påverkan på de andra komponenterna.  

 
Figur 46. Slutligt koncept (sprängd vy). 

 

 Slutligt koncept för separeringen 
Det slutgiltiga konceptet som togs fram för separationen var en fullständigt modulariserad 
lösning. Det innebär att underkomponenterna är i stor del oberoende av varandra och kan bytas 
ut utan att hela konstruktionen ändras. Det är för att ge mer valmöjligheter för såväl det 
tillverkande företaget Cyklop Teknik AB som den slutliga kunden.  

Utvändigt var modulen ganska simpelt utformad i form av en rektangulär kub. Den hade två 
utstående profiler likt vingar som skall användas för att styras in modulen i två spår som 
återfinns i ställningen. Ett handtag finns på den främre väggen för att förenkla förflyttningen 
av modulen. Likaså finns ett rektangulärt hål på ovansidan av modulen där avfall från den 
kapande maskinen faller ner för separation.  

 
Figur 47. Separationsmodul. 
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Här nedan, i figur 48, kan modulens innanmäte ses. Den har en egen motor för att rotera 
magnettuben som separerar materialet. Kraften överförs från en egen integrerad motor till 
magnettuben med hjälp av två kugghjul.  

 
Figur 48. Separationsmodulens innanmäte. 

 

Det kapade materialet faller ner i tratten på ovansidan. Allt material styrs på så sätt genom dess 
egentyngd mot ena utloppet. Varav det utloppet är ämnat för plast. Men när modulen är igång 
och magnettuben roterar fångar det upp förbifallande material som attraheras av magnetismen 
från den roterande magnettuben. Därför klistras dessa metalliska material på tuben och följer 
med dess rotation. På andra sidan återfinns också en avskrapa som skrapar bort det metalliska 
materialet och samtidigt styr det mot det andra utloppshålet. Samtidigt har utloppet en tratt 
som styr ner material som skulle kunna falla på oförutsedda sätt. 

 
Figur 49. Separationsmodulens innanmäte (vy bakifrån). 

  

Modulen har samtidigt en fjäderbelastad säkring som snäpper fast modulen i en lämplig 
ställning. Säkringens vägg mot ställningen, när den förs in, är vinklad så att användaren endast 
behöver trycka modulen in under ställningen så trycks säkringen ner automatiskt. Om någon 
användare skulle å andra hand försöka dra ut modulen utan att trycka ner säkringsspaken är 
det två parallella väggar som förs mot varandra och motverkar det. I samma lösning återfinns 
också ett kabeldon som förs upp och ger ström åt modulen. 

 
Figur 50. Säkringshake och strömförsörjning. 
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 Slutligt koncept för ställningen 
Det slutliga ställningskonceptet som tagits fram är en enkel kombination av de två föregående 
koncepten.  

Ställningen är uppstagade med balkar samt har en plåt på ovansidan och halvväggar som 
användaren kan se igenom. Anledningen till det är att användaren kan se igenom och på så sätt 
vet när avfallstunnan är full och bör tömmas. Samtidigt är väggarna halva för att minska 
materialåtgången under konstruktion men ändå bibehålla säkerhetsaspekten, speciellt med 
den slutliga avfallstunnan som återfinns i efterföljande avsnitt.  

 

Figur 51. Slutligt koncept på Ställning. 

 

Inuti bägge dörrarna återfinns varsin magnet som har funktionerna att hålla fast dörren i 
ställningen när den är stängd samt att aktivera brytare i ställningen som gör det möjligt att 
starta maskinen. 

 

Figur 52. Strömbrytare. 
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Längst bak i ställningen finns två flikar som sticker ut som styr och fångar upp den designerade 
avfallstunnan. Samtidigt återfinns ytterligare en brytare i ställningens bakre balk som gör att 
maskinen kan startas endast när avfallstunnan är på plats, varav den har en egen liten magnet.  

 

Figur 53. Flikar för att fånga upp avfallstunnan. 

På ovansidan återfinns hål för maskinens utlopp/modulens inlopp samt ett hål för modulens 
påhakningssäkring. En nedsänkt area finns också på plåten. Varav den är till för att tillåta enkel 
ditsättning av maskinen i sig.  

 

Figur 54. Hål för maskinens utlopp och modulens inlopp. 
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 Slutligt koncept för avfallstunnan 
Det slutgiltiga konceptet för avfallstunnan är en vidarebearbetade lösning av 
avfallstunnekoncept 3.1 

Avfallstunnan har två olika avdelningar för de två olika materialen. Den avskiljande väggen kan 
dock tas bort för att återfå en avfallstunna för endast ett material. Då monteras dock helst en 
heltäckande fallucka ut jämns med hela framkanten istället för de två som kan ses på bilden. 
Samtidigt finns två truckspår på övre delen av avfallstunnan. Det är för att tillåta tömning av 
avfallstunnan på dess nedre framkant. Hjul på undersidan och ett handtag frampå har även 
lagts till för att förenkla förflyttning av tunnan då den är fylld med avfall.  

 
Figur 55. Slutligt koncept på avfallstunna. 

 

Avfallstunnans falluckor är konstruerade för att styras med hjälp av ett system av hävarmar 
som öppnar eller stänger dem. Hävarmarna kan styras genom att användaren drar direkt i 
hävarmen. Dock medföljer ett specialkonstruerat rep där användaren kan styra hävarmen när 
denna är upphissad i till exempel en truck, som beskrivs mer i detalj något längre ner i texten. 

 
Figur 56. Avfallstunnans fallucka. 
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För att inte falluckorna skall öppnas av avfallets egentyngd som pressar på från det lutande 
golvet så har en säkerhetsspärr i form av en ”pinn” satts i. Denna kan dras bort med hjälp av 
det specialkonstruerade repet. 

 
Figur 57. Säkerhetsspärr för fallucka. 

För att förenkla tömningen av avfallstunnan när den är upphöjd av en truck så har ett rep 
utvecklats. Denne kan sedan både ta bort säkerhetsspärren och styra hävarmen i samma 
moment. I första skedet drar den bort säkerhetsspärren med hjälp av att dra i repet. När den 
sedan är avlägsnad kan brukaren dra lite mer i repet. När denna har dragit lite extra har kulan 
på repet kommit upp till ett hål genom hävarmen. Om det efter det dras mer i repet kan 
hävarmen styras. 

 
Figur 58. Rep för att förenkla tömningen när avfallstunnan är upphöjd av en truck. 
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 Slutligt koncept för den skärande maskinen 
Den existerande maskinen har bibehållit stora delar av sin ursprungliga utformning. Det som 
har ändrats är huvudsakligen att anpassa dess undre platta så att den lätt kan hakas på 
ställningen. På så sätt kan existerande maskinpark och arbetsprocesser användas under 
framtida produktion.  

Maskinens inre mekanismer har dock inte kunnat presenteras i denna rapport p.g.a. sekretess 
från Cyklop Teknik AB.
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 Analys 
I detta avsnitt analyseras hur det slutliga konceptet löser den ursprungliga frågeställningen. 
Samtidigt återges en kort analys av hur det slutliga konceptet har mött den ursprungliga 
kravspecifikationen.  

 

 Frågeställning 1: Separering 
Vilken funktionslösning separerar och sorterar de olika emballagebanden mest lämpligt i 
användar- samt återvinningsperspektiv? 

Det finns flera olika lösningar som kan separera plast och metall, som etablerades tidigt med 
jämförelse av materialdata, se avsnitt 2.10. Samtidigt finns flertalet olika standardiserade 
lösningar som används bland annat i återvinningssammanhang. Den separeringsmetod som 
konceptet använder sig av är separering med hjälp av en magnettub. Denna utformades sedan 
som en modul efter senare tillhandahållna önskemål. Små kalibreringar såsom längd och vinkel 
på styrningskanalen i separeringsmodulen bör utföras. Det är för att få en optimal 
separationsmodul i praktiskt avseende.  

För att de sorterade emballagebanden skulle förbli separerade behövde två avfallstunnor 
integreras i det slutliga konceptet. Ett alternativ var en avfallstunnor med två avdelningar 
istället. Detta gav upphov till att ställningen kunde den sammanlagda bredden på 
avfallstunnorna kunde bli ganska bred. Likaså skulle ställningen också bli så.  

Om konceptet skulle utvärderas mot hur det förhåller sig i ett återvinningsperspektiv så 
divergerar den ingenting mot den informationen som anskaffades hos Stena Recycling AB 
[bilaga 4]. Liknande passar det in på efterföljande frågeställning. 

 

 Frågeställning 2: Tömning av avfallstunna 
Hur kan en enklare tömningsprocess för avfallet utformas? 

Det är två delar i arbetet som har utvecklats för att förenkla tömningen i sig. Eftersom det har 
varit ett stort tids- och arbetskrävande moment. Den första delen var att utveckla en ställning 
som i sig tar bort flertalet av de efterföljande tidskrävande momenten. Istället har de ersatts 
med smärre moment som är att öppna grindar på ställningen samt rikta avfallstunnan till 
införing av truckgafflar. Av de ställningskoncept som har tagits fram har samtliga klarat av att 
teoretiskt förenkla bortföring av avfallstunnan, och på så sätt tömningsprocessen.  

Den andra delen har varit att utveckla en egen avfallstunna. Två möjligheter har funnits för att 
möjliggöra separering. Det första alternativet har varit att ha två olika avfallstunnor. Ett för 
vartdera avfallsmaterialet, plast respektive metall. Det andra var att ha en avfallstunna med två 
avdelningar för vartdera avfallsmaterialet. Bägge alternativen har dock sina för- och nackdelar. 
Om en lösning med två olika avfallstunnor utvecklas ges användaren större frihet och enklare 
tömning. Men samtidigt ändras dimensionerna en hel del från den ursprungliga produkten, 
som arbetet ville eftersträva på grund av de nätta dimensionerna.  

Det var tre stycken koncept som utvärderades i den andra konceptgenereringen för 
avfallstunnorna. Varav samtliga koncepten uppfyllde kraven av att separera materialet 
teoretiskt. Dock så var det stor skillnad i förflyttning av de olika koncepten. 
Avfallstunnekoncept 1.1 hade truckspår och möjliggjorde på så sätt förflyttning med truck som 
var en essentiell del att förflytta det tunga avfallet. Dock har den inga hjul och kan inte förflyttas 
med handkraft, därför måste truckföraren vara väldigt försiktig för att inte skada resterande 
lösning. Avfallstunnekoncept 2.1 hade möjligheten att enkelt förflyttas från ställningen om den 
stod på en pall eller dylikt. Om den skulle tömmas skulle dock ett extra moment behöva utföras 
med att höja upp avfallstunnan innan falluckorna kunde öppnas. Det slutliga konceptet blev 
därför Avfallstunnekoncept 3.1. Den möjliggör enkel förflyttning både för hand och med truck. 
Den kunde därför också höjas upp och tömmas i en annan behållare direkt.  
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 Slutligt koncept gentemot kravspecifikationen 
För att konceptet skulle få lite validitet och reabilitet jämförs det slutliga konceptet mot 
kravspecifikationen [bilaga 2].  

Om de flesta punkterna analyseras klarar det slutliga konceptet de flesta kriterierna. För att ge 
exempel så klarar den teoretiskt att separera de ingående materialen. Den existerande 
skärmodulen kan också integreras eftersom huvuddelen av den skärande maskinen har varit 
oförändrad. Konceptet klarar teoretiskt till exempel samtliga av de högst prioriterade kraven 
(prioritet 5) till hög grad.  

Det har dock varit några punkter som konceptet har lite svårt att uppfylla. Till exempel skulle 
tillverkningskostnaderna hållas så nära dagens konstruktion som möjligt. Det har dock inte 
varit möjligt då alla delkoncept har adderat på den ursprungliga kostnaden. På grund av samma 
anledning har den totala vikten också ökat drastiskt. Speciellt om det slutliga konceptet jämförs 
med endast den ursprungliga skärande maskinen. Slutligen skulle ljudnivån också kunna öka 
gentemot ursprungsmaskinen. Det är för att det slutliga konceptet är mer öppet än vad 
ursprungsprodukten är. Å andra hand har inte det varit möjligt att utvärdera. 
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 Diskussion och slutsatser 
Här nedan följer diskussionsdelen av rapporten, som bland annat tar upp vad som kunde 
förbättras eller kan vidarebearbetas. 

 

 Resultatet 
Det slutgiltiga resultatet skiljer sig något från det som var tänkt att utvecklas från början. 
Speciellt att själva materialseparationen blev i form av en modul istället för att vara direkt 
integrerad i ställningen eller den skärande maskinen. Det tillåter dock möjligheten att kunna 
implementera den modulen i andra produkter direkt. Dock kanske små justeringar behöver 
göras för att den skall passa helt. Liknande kan argumenteras för de andra 
underkomponenterna, som ställning, skärande maskin och avfallstunna. 

Om resultatet jämförs med originalprodukten och dess tillvalbara ställning var de väldigt 
snarlika. De två områden som särskiljer sig mest var att den kan sortera avfallet och att 
avfallstunnorna inte behöver bytas ut varje gång den skulle tömmas. Istället kan avfallet 
tömmas direkt i större containrar som kan skickas vidare.  

Kravspecifikationens krav och önskemål kunde teoretiskt eftersträvas med relativt bra resultat, 
som redan nämnts i analysdelen. Det krav som var mest problematisk var att kostnaderna inte 
skulle skena iväg och helst hålla sig nära originalprodukten. Det har dock varit väldigt svårt, 
speciellt då delar av grundprodukten ville Cyklop Teknik AB ha kvar och utöver det lägga till 
flera funktioner.  

 

 Implikationer 
Ett område som har diskuterats tidigare har varit en potentiellt ökad prisbild av de 
tillkommande komponenterna. Därför skulle det kanske inte vara helt hållbart att producera 
alla delar. Samtidigt har samtliga konkurrenter en del brister och har speciellt inte den 
separerande funktionen integrerad. Därför kanske vidareutveckling skulle vara försvarbar. Om 
det inte var aktuellt skulle en enskild komponent istället kunna vidarebearbetas och integreras 
hos andra komponenter.  

Avfallstunnan som har utvecklats skulle kanske också behöva vara två enskilda avfallstunnor 
istället för en. Dock skulle storleken försöka hållas nätt enligt kravspecifikationen som 
utformades. Det i sin tur har gjort det svårt att utveckla dem som två olika avfallstunnor. I stor 
del har det varit på grund av truckspår och hjul behöver helst integreras som kräver en minimal 
storlek på avfallstunnorna. Sedan skulle avfallstunnorna kunna smalnats ner extra, men då blir 
avfallstunnan ostabil och kan lätt tippas över.  

 

 Begränsningar 
En fördel hade varit om en riktig kundstudie hade utförts runt användandet av maskinen. 
Eftersom det hade gett upphov till att mer konkreta fakta tillhandahållits och legat till grund 
för arbetet. Exempel på information som i så fall skulle kunna tillkomma skulle vara om 
användare har hittat fler fel som inte har rapporterats och därför tillhandahållits. Sedan kunde 
det också observeras generellt hur stora dimensioner utåt ställningen kunnat ha. Eftersom det 
beror mycket på var ett företag ställer en sådan maskin. En annan sak som kunde observeras 
skulle vara hur tömningsprocesser sker idag på olika företag, samt hur de skulle istället 
föredragit den.  

Inga magnetiska simuleringar har heller utförts och projektet har på så sätt inte kunnat helt 
bekräftats eller optimerats. Likaså har inga verkliga experiment utförts där separationen 
kunnat optimeras ytterligare. Anledningen till det är det som har förklarats att arbetet inte har 
haft tillräckligt med tid.  
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 Slutsatser och rekommendationer 
På grund av de tidigare begränsningarna bör först och främst simuleringar och experiment 
utföras för separationen. Utefter det skulle också en mer riktig vinkel på styrkanal i modulen, 
diameter på magnettuben, rotationshastighet på magnettuben och framförallt styrka på 
magnettuben etableras. Dessa olika utvecklingar skulle kunna omhändertas av Cyklop Teknik 
AB själva alternativt som ett examensarbete på mastersnivå.  

Hur som helst kan grundkravet med materialseparation utföras av konceptet. Beviset till det 
ligger i det omtalade faktumet att järnmaterial generellt attraheras till magneter. En sak skulle 
dock kunna göra så att hela konceptet fallerar helt. Varav det skulle vara om emballageband i 
järnmaterial hade behandlats så att det inte påverkades av magnetism. Det är generellt en 
kostsam process och ingen anledning har därför hittats varför en produkt som emballageband 
skulle göras så kostsam.  

I analysavsnittet ställdes slutkonceptet kort gentemot de nedskrivna kraven och önskemålen 
[bilaga 2]. Den klarade de flesta kraven, och speciellt de högst prioriterade. Vissa delar såsom 
kostnad och storlek har dock inte kunnat återhållas till samma nivå. I stor del har det varit för 
att frågeställningen har i stor del krävt att ytterligare funktioner och delar lagts till. Dessa har 
endast ökat kostnaderna och ställningen har ökat ytterdimensionerna en del, då flera eller 
större avfallstunnor krävdes under ställningen.   

De olika ingående komponenterna (maskin, ställning, modul och avfallstunna) kan enskilt 
kombineras med andra koncept. Speciellt modulen kan säljas som modulariserad sortering i 
olika områden. Som till exempel integreras direkt i vanliga papperskorgar där järn behöver 
utsorteras.   

Exempel på material till ställning skulle kunna vara ett billigt järnmaterial som lätt kan 
anpassas för att för att klara de påfrestningarna som den utstår för. Separeringsmodulen skulle 
dock kunna vara mer lämpligt i ett material som inte påverkas av magnetisk attraktion, som till 
exempel aluminium. Eftersom om till exempel avskrapan skulle attraheras av magnettuben 
skulle det vara risk för att den ligger på och nöter på magnettuben. Speciellt då avståndet från 
början bör hållas lågt så att inget järnavfall fastnat permanent på magnettuben. Själva 
installationen av avskrapan skulle kunna bli ganska svår också om den attraherades av 
magnettuben.  

En kort patentsökning hade också kunnat utföras för att försäkra sig om att det inte ligger något 
patent i vägen. Då det skulle kunna ge problem. Dock skulle det förmodligen vara ganska låg 
sannolikhet för det då de flesta koncept med stark inspiration från andra produkter har 
avfärdats tidigt.  

Under arbetet har samtidigt en mer extensiv förstudie utförts, dock har stora delar försummats 
eftersom det inte hade någon direkt påverkan på de nämnda koncepten eller slutresultatet. 
Samtidigt ansågs den forskningen som hittades inte ha någon direkt relevans för scenariot, 
speciellt med de dimensionerna som avfallet hade.   
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 Vidare arbete eller forskning 
Då arbetet slutade endast efter konceptgenereringsfasen finns en hel del olika efterföljande steg 
som måste utföras. En av dem har nämnts och är simulering samt experimentering med 
separationsmodulens magnettub. Därefter behöver en hel del olika hållfastighets- och FEM-
simuleringar (datorstödda hållfastighetssimuleringar) utföras. Exempel som skulle behöva 
räknas på är balkarnas tvärsnittsarea och materialtjocklek. De övre plattorna behöver också 
utformas med riktig tjocklek så att de inte ger vika eller det blir slöseri på material när den 
skärande maskinen ligger uppepå. På avfallstunnan behövs uträckningar på om 
säkerhetsspärren klarar av att vikten som avfallet trycker på med.  Samt korta uträckningar på 
om en full avfallstunna skulle kunna förflyttas för hand bör också göras.  

Motorn som har integrerats i separeringsmodulen har inte heller optimerats för ändamålet. 
Istället har en godtycklig motor valts som samtidigt har en växel. Därför skulle den kunna 
användas för experiment i prototypen. Varvtal och vridmoment skulle därför kunna optimeras 
efter föregående datorbaserade simuleringar. Kugghjulen skulle också behöva utformas 
korrekt, eftersom för tillfället var de endast utformade i ett 1:1-förhållande. Om magnettuben 
istället kunde drivas direkt från den skärande maskinens motor skulle det var mer fördelaktigt. 
Dock hittades ingen enkel och lämplig lösning för det.  

Om inte den konceptlösningen som tagits fram hade varit till belåtenhet skulle kanske en ny 
konceptgenerering behöva utföras. Några sätt som skulle kunna vara lämpliga att utvärderas 
skulle kunna vara genom optik och andra givare. Dock skulle det medföra att en lämplig lösning 
för materialen skulle kunna staplas eller föras in en och en i en kanal. En sådan lämplig lösning 
hittades dock inte under detta arbete. Det var speciellt på grund av avfallet ofördelaktiga form 
samt varierande tjocklekar och bredder. Om det inte hade löst skulle det lätt kunna bli stockning 
av material i kanalsystemen. Om det skulle lösas skulle separeringen också kanske kunna 
separera flera olika materialen än de två nämnda materielgrupperna, plast och ferromagnetiska 
material. Ett annat område skulle kunna vara att utforska möjligheter med elektromagneter 
istället för permanentmagneter. Ett exempel skulle kunna vara att försöka göra den skärande 
kniven till en elektromagnet under vissa tidpunkter. Å andra hand kan elektromagneter kräva 
en hel del energi. 

Likaså skulle flertalet andra koncept kunna utvecklas om det slutgiltiga konceptet inte var till 
belåtenhet. Hur det skulle kunna gå tillväga skulle kunna vara genom att gå vidare med 
skillnaderna i materiella egenskaper hos de två olika materielgrupperna, som återfinns i avsnitt 
2.10. 

Ett område som kanske skulle behöva vidareutvecklas är säkerhetsspärren på avfallstunnan. 
Eftersom som den är nu är den inte helt optimal utformad. Speciellt då det kanske kan vara 
tungt för användaren att dra loss säkerhetsspärren med det medföljande snöret. Samtidigt är 
det ganska otympligt för tillfället att öppna falluckorna för hand utan snöret.  
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