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Sammanfattning 

 

I och med den ökande globaliseringen av världen underlättas handel mellan länder, 

vilket resulterar i en mer gemensam marknad. Därav blir det möjligt för allt fler 

människor att få tillgång till viktiga livs- och läkemedel.  När det växande behovet 

ska mötas samtidigt som miljökraven ökar ställer det högre krav på att 

produktionsmaskinerna som producerar och förpackar dessa varor måste bli både 

effektivare och miljövänligare. 

 

Målet med examensarbetet var att konstruera ett fungerande koncept som kan rotera 

och lyfta tuber i en tubfyllningsmaskin, och ska resultera i minskad 

resursförbrukning och platsanvändning. För att uppnå detta behövdes korrekta 

ritningar skapas samt konceptet testköras och utvärderas. Nödvändiga avgränsningar 

sattes upp för att kunna skapa ett genomförbart koncept. I och med det uppsatta målet 

kunde syftet som var att få en djupare förståelse för hur lyft och rotation av en tub 

kunde kombineras på ett driftsäkert sätt erhållas. 

 

För att kunna besvara den problemformulering som arbetet utgått ifrån har ett antal 

olika forskningsmetoder använts. Även relevant teori samlades in för bidra till 

nödvändig förförståelse för både hur en produktutvecklingsprocess genomförs, samt 

viktig information angående material och olika energikällor.  

 

Genomförandeplanen har byggts upp genom att ett koncept togs fram med hjälp av 

en kombinerad produktutvecklingsprocess. Det valda konceptet utvecklades sedan till 

ett testkoncept och ett slutgiltigt koncept. Testkonceptet testades för att kontrollera 

driftsäkerheten för rotationen av tuben. 

 

Arbetet resulterade i ett testkoncept som visade att rotationen av tuben kunde utföras 

samtidigt som lyftet på ett driftsäkert sätt, samt ett slutgiltigt koncept. Analys av 

konceptet visade att det slutgiltiga konceptet hade en lägre kostnad, upptog mindre 

plats, mindre resurser behövdes samt att det hade tillräcklig driftsäkerhet.  

 

Testet och de observationer som utfördes bedömdes som tillräckliga för att kunna 

klassa det slutgiltiga konceptet som driftsäkert. Ännu längre tester, samt tester på det 

slutgiltiga konceptet  kunde ha resulterat i ett tydligare resultat då en undersökning 

om vad som skulle hända vid ett oväntat stopp kunde ha utförts. Slutsatsen var att det 

går att kombinera lyft och rotation av en tub för att minska resursförbrukningen och 

platsanvändningen. 
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Summary 

With the increasing globalization of the world, trade between countries have been 

simplified. This results in a more united market and therefore it is possible for more 

people to get access to essential food- and pharmaceutical products. When the 

growing  demand shall be met simultaneously as the environmental requirements 

rises, companies are forced to develop more efficient and environmentally friendly 

production machines. 

 

The aim with this project was to construct a functioning concept that can rotate and 

lift tubes in a tube filling machine in one module, which should result in a reduced 

resource consumption and less use of space. To achieve this, correct drawings was 

needed to be produced and the concept had to be tested and evaluated. Necessary 

limitations had to be decided to be able to implement the concept.  Due to the set 

aim, the purpose which was to get a deeper understanding for how lift and rotation of 

a tube could be combined in a reliable way was obtained.  

 

To be able to answer the survey question, several different research methods have 

been used. Relevant theory was collected to get the needed pre understanding about 

how a product development process can be conducted, as well as information about 

material and different energy sources.  

 

The implementation process was constructed by a concept face. The chosen concept 

was developed to a test concept and a conclusively concept. The test concept was 

tested to verify the reliable of the rotation of the tube.   

 

The project resulted in a test concept that showed that the rotation of the tube could 

be performed at the same time as the lifting was done in a reliable way, and also in a 

conclusively concept. An analysis of the conclusively concept showed that it had a 

lower cost, it did not consume as much space, less resources were used and it was 

reliable enough. 

 

The test and the observations that was made was assessed to be enough for 

classifying the concept as reliable. A longer test and tests on the conclusively concept 

could have resulted in an even clearer result. This because an investigation about 

what would happen when an unexpected stop would occur could have been 

investigated. The conclusion was that it is possible to combine lift and rotation of a 

tube to save valuable space and resources. 
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Abstract 

Eftersom att behovet av livs- och läkemedel ökar måste produktionsmaskinerna som 

producerar dessa varor bli allt mer effektiva. Målet med examensarbetet var att 

konstruera ett koncept som roterar och lyfter tuber i en tubfyllningsmaskin och 

samtidigt minskar resursförbrukningen och platsanvändningen i maskinen. Syftet var 

att få en djupare förståelse för hur detta kunde genomföras på ett driftsäkert sätt. 

Genom att samla in relevant teori och genomföra en produktutvecklingsprocess togs 

ett slutgiltigt koncept fram. Detta koncept analyserades och testades. Det resulterade i 

ett koncept som kombinerade lyft och rotation av en tub på ett driftsäkert sätt och 

samtidigt använde mindre resurser och plats än den nuvarande lösningen. 

 

Nyckelord: Produktutveckling, produktionsmaskin, tubfyllningsmaskin, tubvridning, 

tublyftning, automation. 
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Förord 

Detta examensarbete utgör den sista delen av högskoleingenjörsutbildningen i 

maskinteknik med inriktning produktutveckling vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Arbetet har genomförts under perioden 2017-01-17 till 2017-05-19 och har utförts på 

Norden Machinery AB i Kalmar. Under hösten 2016 kontaktade vi Jesper 

Nicklasson, konstruktör på företaget och började föra en kontinuerlig diskussion 

angående examensarbete. Under vintern samma år bestämde vi att som 

examensarbete försöka lösa problemet med att rotera och lyfta tuber i samma modul.  

 

Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till vår handledare på företaget, Jesper 

Nicklasson för allt stöd, engagemang och vägledning han har skänkt oss genom 

arbetets gång. Vi vill även tacka all personal på Norden som har tagit sin tid och 

hjälpt oss att kunna genomföra testerna vi behövde.  

 

Vi vill även tacka vår examinator Izudin Dugic och vår handledare på 

Linnéuniversitetet, Lars Ericson för all hjälp under arbetet. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund  

Maskiner har sedan i slutet av 1700-talet haft en stor inverkan på samhällets 

utveckling då industrialismen ersatte jordbrukssamhället [1]. Den 

ekonomiska tillväxten blev allt mer beroende av industrin där mekanisk 

tillverkning med hjälp av andra energikällor än muskelkraft började 

användas kontinuerligt. En effektiv och lönsam produktion var avgörande 

för att det nya industriella samhället skulle fungera, vilket resulterade i 

användning av produktionsmaskiner [2]. I dagens samhälle tillkommer nya 

produkter dagligen, vilket medför en större press på att skapa en effektiv 

tillverkning. Detta resulterar i en ständig strävan efter att kunna använda 

funktionella produktionsmaskiner som kan tillfredsställa marknadens krav 

och producera produkter på ett lönsamt sätt [3]. Många gånger ställs 

ytterligare krav som maskinerna måste uppnå för att vara eftertraktade på 

marknaden då bestämmelser om renlighet, slitage och säkerhet när det 

kommer till livs- och läkemedelsindustrin spelar en avgörande roll för 

maskinens framgång och funktion [4]. 

 

Inom livs- och läkemedelsindustrin finns det många olika modeller av 

tubfyllningsmaskiner beroende på vad det är för typ av innehåll som ska 

paketeras, storleken på produktionen och kundens önskemål. I en 

tubfyllningsmaskin används olika moduler som utför en viss funktion under 

en cykel för att på så sätt fylla tuben med önskat innehåll. Dessa maskiner 

kan vara olika mycket automatiserade beroende på hur stor och effektiv 

produktion som vill uppnås [5]. Tubfyllningsmaskinen blir ofta kombinerad 

med andra maskiner för att förenkla intaget av tuberna som ska fyllas och 

även paketering av den färdiga produkten. Detta resulterar i en 

automatiserad produktionsprocess där de olika maskinerna måste samverka 

och underlätta för varandra för att få ett effektivt resultat.  

 

För att kunna kombinera två maskiner gäller det att den föregående 

maskinen för över produkten i rätt position så att efterkommande maskin 

kan starta sin process utan komplikationer eller behöva göra korrigeringar av 

produkten. Detta kan i dagens tubfyllningsmaskiner lösas genom att rotera 

produkten till önskad vinkel i slutsteget så att en förpackningsmaskin kan 

anslutas för att kunna paketera produkten rätt i önskad kartong. Rotationen 

av tuben utförs i ett steg innan den förs vidare till en lyftanordning där 

tubfyllnings- och en förpackningsmaskin kopplas samman med hjälp av en 

robotarm. Detta är en fungerande lösning som kräver att två moduler 

används för att kunna få tuben i rätt läge. 

 

Då efterfrågan på produktionsmaskiner ökar och avstånden mellan länderna 

minskar resulterar det i en marknad som får större räckvidd än vad den 

tidigare har haft. Denna marknad kan påverka hur framtiden formas, genom 
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att utnyttja den ständigt växande efterfrågan och globaliseringen kan en 

positiv världsomfattande effekt uppnås. Globaliseringen av världen medför 

att allt fler människor i u-länder har möjlighet att få tillgång till medicin, 

tandkräm och andra viktiga livsmedel, vilket ställer stora krav på att kunna 

tillverka dessa produkter mer miljövänligt och till en rimligt kostnad [6]. Att 

samtidigt inte låta dessa produktionsmaskiner bidra till ökad slösande av 

resurser är en avgörande faktor för en lyckad produktion [7]. Ett steg i detta 

kan vara att ändra designen på sina produkter, genom att minska storleken 

på en produktionsmaskin men samtidigt behålla funktionaliteten minskar 

man på kostnaden men även slitaget på miljön [8]. 

1.2 Problemdiskussion 

I en modulbaserad tubfyllningsmaskin finns ett bestämt antal platser för att 

sätta moduler i. Då man behöver ha fler moduler än vad det finns plats till så 

måste man välja en större modell på maskinen. Detta medför ökade 

kostnader, både i materialåtgång och monteringstid men även i hur mycket 

utrymme den färdiga maskinen kommer ta upp i monteringslokalen och 

senare hos kunden.  

 

Därför är det önskvärt att kunna kombinera flera modulers uppgift till en 

modul och på så vis spara värdefull plats. På så vis kommer den färdiga 

maskinen kunna utföra exakt samma process men förbruka mindre resurser 

både av företaget men även av miljön. I dagens maskiner utförs rotationen 

och lyftet i två separata moduler. Eftersom båda handlar om förflyttning av 

tubens position kan det vara möjligt att kombinera dessa på ett effektivt sätt.  

 

Eftersom en modern tubfyllningsmaskin arbetar väldigt snabbt så blir alla 

stopp och störningar mycket kostsamma. Därför eftersträvas alltid en så stor 

driftsäkerhet som möjligt. Hastigheten som alla moment utförs i medför 

även stora utmaningar i form av krafter som uppstår när maskindelar och 

produkter ska förflyttas. Det gäller därför att se till att allt är dimensionerat 

för att kunna hantera detta.  

1.3 Problemformulering 

Baserat på problemdiskussionen så kom vi fram till följande frågeställning: 

 

Hur kan maskinutrymmet i en tubfyllningsmaskin effektiviseras genom att 

kombinera lyft och rotation av tuber på ett driftsäkert sätt, och på så vis 

minska ett företags resursförbrukning? 



3 

Johansson & Svensson 

1.4 Syfte 

Syftet med arbetet är att få en djupare förståelse i hur lyft och rotation i en 

tubfyllningsmaskin kan kombineras på ett driftsäkert sätt för att kunna 

minimera platsanvändningen och resursförbrukningen. 

1.5 Mål 

Det övergripande målet med arbetet är att utveckla en fungerande modul 

som utför lyft och rotation i samma moment på ett driftsäkert sätt. 

 

Delmål 1 

Utveckla ett koncept som i teorin kan utföra lyft och rotation. 

 

Delmål 2  

Skapa tekniska maskinritningar som kan utgöra underlag för 

prototyptillverkning. 

 

Delmål 3  

Beställning av testprototyp samt montering och testkörning. 

 

Delmål 4 

Utveckla ett slutgiltigt koncept med tekniska ritningar. 

1.6 Avgränsningar 

Norden Machinery AB har flertalet olika tubfyllningsmaskiner som alla 

kräver någon form av speciallösning. För att minska arbetets storlek kommer 

vi fokusera på en specifik tubfyllningsmaskin, NM 2003. De har även 

maskiner som använder upp till 12 parallella system, vi kommer enbart 

fokusera på upp till två stycken. På grund av platsbrist under maskinen har 

vi i samråd med Norden Machinery bestämt att vi ska hålla oss över 

diskbordet. För närvarande använder maskinen sig av både pneumatisk och 

elektrisk kraft, så ifall någon extra kraftkälla behövs ska någon av dessa 

användas. Den nya lösningen får heller inte ställa några ytterligare krav på 

tubens storlek eller utformning utan ska fungera med alla vanligt 

förekommande tubtyper. Då renlighet, säkerhet och slitage är viktigt i 

produktionsmaskiner ställs allt högre krav på att de ska klara dem, därav kan 

valet av material i de olika delarna i maskinen vara avgörande. De material 

som kan användas måste uppfylla de standardkrav som finns ställda för att 

kunna användas i en tubfyllningsmaskin.  

 

Då den existerande tublyftsmodulen drivs med hjälp av en kamaxel under 

diskbordet är denna svår att modifiera. Genom att undvika att ändra lyftet av 

tuben skapas  mindre problem som på grund av tidsbristen inte hinner lösas, 

därav blir undersökningsfrågan möjlig att besvara. På grund av detta 
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kommer arbetet avgränsas till att inte ändra på hur den existerande 

lyftmodulen drivs utan endast det den lyfter kommer att kunna modifieras 

vid behov.   
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras de vetenskapliga tillvägagångssätt som har använts i 

rapporten för att komma fram till ett resultat. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

För att kunna ägna sig åt forskning är det viktigt att ha en överblick utöver 

de olika vetenskapliga förhållningssätten, detta för att skildra, men även 

kunna kritisera ny kunskap gentemot det vetenskapliga förhållningssättet. 

De två mest aktuella inom vetenskapskulturen idag är positivismen och 

hermeneutiken, vilka är varandras motsats med tanke på vad som betraktas 

som kunskap, och hur människan, världen och vetenskapen uppfattas [1]. 

2.1.1 Hermeneutik 

Termen hermeneutik härstammar från Hermes, gudarnas budbärare, vilket 

betyder att inom hermeneutiken finns ett budskap som måste tolkas eller 

förtydligas. Inom hermeneutiken krävs en förförståelse för att kunna närma 

sig forskningsobjektet och tolka problemet, vilket ofta inkluderar att ha 

förväntningar och förutfattade meningar. Forskarens intryck, tankar och 

känslor utnyttjas inom det hermeneutistiska synsättet. Varje tolkning är 

beroende av att forskaren ska kunna förstå både helhetsbilden och delar av 

problemet vilket kallas “den hermeneutiska cirkeln”[1]. Forskaren måste 

pendla mellan att se helhetsbilden och delar av problemet för att få en bättre 

förståelse. Hermeneutiken står för att sträva efter kvalitativ förståelse och 

som forskare vara öppen och subjektiv [2]. 

2.1.2 Positivism 

Positivismen grundar sig på en naturvetenskaplig tradition där kunskap som 

genereras ska utveckla mänskligheten och samtidigt vara positiv. För att 

lättare kunna studera ett problem väljer man inom positivismen ofta att 

istället för att se helhetsbilden, bryta ner problemet till delar som studeras 

var för sig. Den kunskap som produceras ska bygga på iakttagelser och 

logik. Därav måste forskaren kunna försumma sina politiska, religiösa och 

känslomässiga tankar, och på så sätt få fram ett resultat som är oberoende av 

forskaren. Strävan efter att vara objektiv i sitt forskande härstammar från 

positivismens ideal. Med ett positivistiskt synsätt  genereras ofta kvantitativa 

hårddatametoder och naturvetenskapliga förklaringsmodeller som är helt 

olik det hermeneutistiska [2]. 
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2.1.3 Vetenskapligt förhållningssätt i detta arbete 

I början av studien användes ett hermeneutistiskt förhållningssätt då 

observationer och intervjuer la grunden till att tolka och förstå det problem 

som skulle lösas. Dessa observationer resulterade i att början av studien 

innefattade subjektiv tolkningar. Studien fortsatte med positivism som 

vetenskapligt förhållningssätt då logik och olika mätningar var 

utgångspunkten för de beslut som togs för att kunna kombinera lyft- och 

rotationsmoment. Istället för att försöka lösa problemet som en helhet bröts 

problemet ner i olika funktioner som den nya modulen var tvungen att klara 

av. På så sätt formades mindre problem som kunde lösas oberoende eller 

med hjälp av varandra. Dessa ideer kunde sedan kombineras med varandra 

för att på så sätt lösa hela problemet genom att utforma olika koncept. Även 

besluten gällande de olika lösningarna på de mindre problemen baserades på 

logik och i samråd med kompetenta personer.  

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Strävan efter att generera verklighetsbaserad kunskap bygger på att kunna 

producera vetenskapliga teorier som styrker dessa. För att framgångsrikt 

kunna bygga upp teorier krävs det relevant empiri, vilket består av data och 

information om det specifika ämnet som ska studeras. För att knyta samman 

teori och empiri på ett effektivt sätt finns det tre alternativa angreppssätt som 

kan användas, induktion, deduktion och abduktion [2]. 

2.2.1 Induktion 

Genom att arbeta induktivt är upptäckande utgångspunkten för studien. 

Istället för att samla teori om ämnet görs undersökningar och studier av 

forskningsobjektet. Utifrån den insamlade empirin formuleras en teori, där 

egna idéer och antaganden kommer påverka resultatet. Eftersom att ingen 

tidigare teori lägger grunden för arbetet utan endast den specifika insamlade 

empirin kan det vara svårt att förstå teorins räckvidd, då teori skapas med 

hjälp av enskilda fall [2]. 

2.2.2 Deduktion 

Att bevisa enskilda fall genom redan existerande teorier är att arbeta 

deduktivt. Hypoteser formas utifrån den befintliga teorin för att sedan 

empiriskt testas för ett specifikt fall. En forskare som arbetar deduktivt har 

ett objektivt synsätt då den befintliga teorin lägger grunden för studien vilket 

resulterar i att subjektiva tolkningar blir begränsade. Då utgångspunkten är 

förutbestämd med hjälp av den allmänna teorin kan det leda till att resultatet 

påverkas genom att ny forskning kan vara svår att erhållas [2]. 
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2.2.3 Abduktion 

Abduktion innebär en kombination av induktion och deduktion då från ett 

enskilt fall formuleras en preliminär teori som sedan testas på nya fall med 

hjälp av den preliminära teorin. Detta kan liknas med att först arbeta 

induktivt genom att basera sin preliminära teori på empiri för att sedan 

deduktivt fortsätta arbetet genom att använda den preliminära teorin för att 

empiriskt testa den. Teorin som har blivit testad kan därefter utvecklas med 

hjälp av empiri och bilda en slutlig teori som är mer generell än den 

preliminära. Genom att arbeta abduktivt kan forskaren uppnå både ny och 

generell teori, men även riskera att starta arbetet utifrån ett subjektivt synsätt 

och styra den hypotetiska teorin på ett sådant sätt att andra tolkningar 

utesluts [2]. 

2.2.4 Vetenskapligt arbetssätt i detta arbete 

Under arbetets gång har teori samlats in om det specifika fallet för att sedan 

kunna utforma ideér om hur problemet ska lösas. Det mest passande 

konceptet har därefter testats för att se om den teoretiska lösningen kunde 

uppfylla den praktiska konstruktionslösningen i relation till verkligheten. 

Arbetet utfördes så objektivt som möjligt då empiri såsom finita 

elementtester har utformats och därav har ett deduktivt arbetssätt utnyttjats. 

2.3 Forskingsmetod 

Vid insamling av data används någon av följande två forskningsmetoder; en 

kvalitativ eller en kvantitativ metod. Skillnaden mellan dessa har att göra 

med mätprecision och hur den empiriska datan som är nödvändig för arbetet 

samlas in [1]. 

2.3.1 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod innebär att den data som samlas in är öppen för tolkning 

och därav anses leda till att forskaren förhåller sig mer subjektivt. Därav kan 

den kvalitativa metoden knytas samman till ett mer hermeneutistiskt 

förhållningssätt. Intervjuer är vanliga inom denna metod som fokuserar mer 

på den verbala informationen än den mer mätbara. Denna metod används 

mer där mätbar data inte är möjlig att införskaffa. På grund av forskaren mer 

subjektiva inställning anses en kvalitativ metod leda till att den empiri som 

har blivit insamlad inte är lika mätpreciserad på grund av de olika 

tolkningarna som kan göras beroende på vilken forskare som har samlat in 

och sammanställt informationen [1]. 
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2.3.2 Kvantitativ metod 

En kvantitativ metod anses vara mer tillförlitlig än en kvalitativ metod då 

forskaren måste ställa sig objektivt till informationen som samlas in. Den 

kvantitativa metoden anses sammanhänga med ett positivistiskt 

förhållningssätt [1]. Den information som samlas in vid en kvantitativ metod 

kommer ifrån olika mätningar. Dessa mätningar resulterar i att 

informationen framställs som numeriska värden. Detta för att samtliga 

forskare som gör likvärdiga mätningar ska kunna få likvärdig data, vilket 

höjer trovärdigheten av empirin [2]. Därav anses denna metoden ge mer 

mätpreciserad empiri än föregående metod. De mätningar som kan utföras 

består av tester och experiment som är fria från att tolkas [1]. 

2.3.3 Val av forskningsmetod i detta arbete 

Arbetet består främst av kvantitativ data då de tester som utförts gav mätbara 

värden på om det går att kombinera lyft och rotation, samt om det gav ett 

mer effektivare resultat än den nuvarande lösningen. I början av arbetet 

användes en kvalitativ forskningsmetod då de observationer som gjordes var 

tvungna att tolkas.  Samt då en form av intervju utfördes i början för att 

kunna veta vilka egenskaper som den nya lösningen skulle ha. Olika 

produktkoncept har även skapats och där tog den kvantitativa metoden stor 

plats eftersom dessa rankades i förhållande till olika egenskaper och 

kategorier. Valet av vilket koncept som utvecklades vidare påverkades av de 

numeriska värden som togs fram. 

2.3 Datainsamling 

För att korrekt kunna besvara undersökningsfrågan och generera ny 

information krävs det insamling av relevant data [3]. Datan kan bestå av till 

exempel intervjuer, skriftliga texter, enkäter, tester eller experiment. Det 

finns både primär och sekundärdata, beroende på arbetets tidsram och 

undersökningsmetod samlas olika mängder av data in från vardera kategori 

[4]. 

2.3.1 Primärdata 

Primärdata eller direkt data kallas den data som behöver samlas in av 

forskaren. Den kan bestå av observationer, mätningar och intervjuer. Genom 

att samla in primärdata kan validiteten öka eftersom att det är lättare att styra 

över vad informationen som samlats in berör [3]. Eftersom primärdata 

samlas in av forskaren och är en så kallad förstahandsrapportering är 

trovärdigheten större än i sekundärdatan som används [2]. Den är även mer 

relevant än sekundärdata då den enbart samlas in i anslutning till arbetet. 

Därav är datan specifikt anpassad till arbetet och kan leda till att 
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undersökningsfrågan kan besvaras enklare. Nackdelen med primärdata är att 

det är tidskrävande och tillgängligheten är inte lika stor vilket leder till en 

ökad kostnad [3]. 

2.3.2 Sekundärdata 

Indirekt data eller sekundärdata är data som redan finns insamlad och kan 

bestå av till exempel böcker, databaser, dokument eller vetenskapliga 

artiklar [5]. Fördelen med sekundärdata är att tillgängligheten är stor och 

likaså omfattningen av informationen som finns. Det är även inte lika 

tidskrävande att samla in sekundärdata som primärdata om tidsbrist är en 

avgörande faktor. Det kan dock vara svårt att kunna koppla samman datan 

med undersökningsfrågan då det inte alltid finns relevant information till det 

området som ska undersökas. Därav behövs det nästan alltid någon form av 

primärdata även om basen är sekundärdata. Då tillförlitligheten inte är lika 

stor vid användandet av sekundärdata kan triangulering utnyttjas. Med det 

fås högre informationskvalitet genom att undersöka om många olika källor 

ger stöd till varandra eller om de motsätter sig varandra. Genom att enbart 

använda källor som stödjer varandra uppnås en högre tillförlitlighet [3]. 

2.3.3 Datainsamlingsmetod i detta arbete 

Då tidsbristen är en avgörande faktor har datan i arbetet baserats främst på 

sekundärdata i form av en litteraturstudie. För att samtidigt få hög 

tillförlitlighet har triangulering använts. Även primärdata i form av intervju, 

simultationer och observationer har samlats in för att stärka arbetets validitet 

och var nödvändig för att kunna besvara undersökningsfrågan. 

2.4 Sanningskriterier 

För att få ett tillförlitligt resultat är det viktigt att vara kritisk i sitt arbete och 

granska den insamlade empirin, detta oberoende på vilken 

datainsamlingsmetod som har använts. Två viktiga begrepp inom detta 

område är validitet och reliabilitet.  

2.4.1 Validitet 

Validitet kan definieras som hur bra det valda mätinstrumentet mäter det 

som skulle mätas. Om en specifik fråga ska besvaras ska mätinstrumentet 

kunna ge svar på detta på ett tydligt och relevant sätt [3].  Validitet kan delas 

upp i intern och extern validitet. Intern validitet förklarar vilka okända 

mätparametrar som har varit aktiva under mätningen och hur väl mätningen 

genomfördes. En hög intern validitet leder till att de parametrarna som 

undersöktes kan kopplas till mätresultatet. Med extern validitet menas hur 
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generaliserad mätningen kan göras eller om det endast gäller för det 

specifika fallet [4]. 

2.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är beroende av en hög validitet. Om själva mätinstrumentet inte 

mäter det som ska mätas är reliabiliteten oviktig eftersom den ger ett mått på 

hur pålitlig mätningen är. Reliabilitet innebär att mätinstrumentet ska kunna 

ge samma resultat oberoende av vem som mäter, det ska vara tillförlitligt 

och stabilt. Med hög reliabilitet menas alltså att samma resultat ska kunna 

nås av forskare som är oberoende av varandra [3]. 

2.4.3 Arbetets sanningskriterier 

För att kunna uppnå hög intern validitet i arbetet har en intervju genomförts 

för att med säkerhet kunna veta vilka faktorer som har stor inverkan när lyft 

och rotation ska kombineras och vilka egenskaper som är önskvärda, detta 

för att kunna uppnå hög reliabilitet. Då resultatet är anpassat efter en 

specifik maskin som var utgångspunkten för studien finns det stor risk för att 

inte alla tubfyllningsmaskiner kan använda sig av resultatet vilket gav en 

lägre extern validitet än önskat. De beslut som togs när 

produktutvecklingsprocessen genomfördes baserades på litteraturstudie men 

mest på kompetens och relevanta källor. Detta för att med säkerhet kunna få 

en hög reliabilitet. Även finita element simulationen bidrog till en högre 

validitet och reliabilitet. 

2.4.4 Sammanfattning av metod 

Metoden för att kunna besvara undersökningsfrågan i arbetet kan 

sammanfattas enligt figur 2.1. Det vetenskapliga förhållningssättet var till en 

början hermeneutistiskt och  sedan positivistiskt. Det vetenskapliga 

angreppssättet valdes till deduktivt. En kvalitativ metod användes till en 

början för att sedan övergå till en kvantitativ och både sekundär- och 

primärdata användes. Både hög validitet och reliabilitet eftersträvades i 

arbetet.  
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Figur 2.1 -Sammanfattning av metod. 
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3. Teori 

3.1 Produktutvecklingsprocess 

När en ny produkt ska utformas börjar en lång process, för att underlätta 

detta arbete kan denna process delas in i åtta steg, se figur 3.1. Genom att 

följa dessa steg ökar chansen att produkten uppfyller marknadens krav och 

tillmötesgår dess behov. Detta för att uppnå en en tydligare bild av vilka 

funktioner produkten ska ha. Även ytterligare kunskap om existerande 

produktkonkurrenter skapas och kundens önskemål blir tydligare. Nedan 

kommer de första sex av de åtta stegen kortfattat [1].  

 
Figur 3.1 -De åtta stegen i en produktutvecklingsprocess [2]. 

3.1.1 Definiera problemet 

Målet med att definiera problemet är att skapa en förståelse och en tydlig 

bild för alla inblandade parter. Detta kan uppnås genom att namnge 

projektet, rita en första skiss, och samtidigt undersöka nulägessituationen. 

Genom att göra en första skiss skapas direkt ideér, och nya tankebanor 

börjar redan här formas. Att undersöka hur situationen ser ut idag kan leda 

till att relevant data samlas in och problemet blir mer tydligt. För att kunna 

fokusera på rätt saker och lösa problemet är det viktigt att veta projektets 

avgränsningar, dessa kan vara i form av budget eller tidsplan. Projektets 

lösning måste kunna hålla sig inom dessa satta gränser [1].  
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När en tydlig bild har skapats och avgränsningarna är uppsatta så är det 

viktigt att få en vision av vilka önskvärda funktioner som den nya produkten 

ska ha. Att veta, och att ha kundens önskemål i åtanke lägger grunden till en 

lyckad produkt. Dessa önskemål samlas bäst in genom att spendera tid på 

företaget, och genom intervjuer samla in och dokumentera denna viktiga 

empirin. Kundönskemålen måste sedan sammanställas till olika krav 

produkten ska uppfylla för att få en tydlig bild av vad som är viktigt. Detta 

görs genom att sortera de olika önskemålen i kategorier där de liknande 

önskemålen tillhör samma kategori. Dessa kategorier beskriver de 

sammanhängande önskemålen med en mening [1].  

 

Med kundönskemålen i åtanke genereras därefter olika användarfall. Dessa 

användarfall är beskrivningar av hur produkten ska samverka med 

användaren. För att få en tydlig bild av vad som är viktigast rankas även 

dessa användarfall från låg prioritet till hög. De med hög prioritet är alltså 

viktigast och här ska mest fokus riktas till. För att få en tydligare bild av vad 

som händer mellan användaren och produkten i dessa fall så skapas en 

användarfallsbeskrivning för var och ett av fallen. I denna 

beskrivning  tydliggörs varje steg som behöver utföras för att få ett lyckat 

användarfall. Från användarfallsbeskrivningen skapas nya funktionella krav 

som produkten ska uppfylla, dessa krav sammanfattas till ingående 

funktionskrav [1].   

3.1.2 Behovsuppskattning 

De kundönskemål som uttrycktes när problemet definierades ska därefter 

rankas och kunna uttryckas i tekniska termer. För att uppnå detta genereras 

frågor till de olika kundönskemålen som sammanfattades i föregående steg. 

Dessa frågor ska kunna besvaras med de olika önskemålen som 

utgångspunkt. För att veta hur önskemålen ska uppnås ska dessa frågor 

besvaras och svaren kommer att fungera som mått på hur bra produkten 

kommer uppfylla dessa önskemål. För att lättare förstå vad fokuset ska ligga 

på ska önskemålen även rankas så att en lista visar vad som är viktigast till 

mindre viktigt [1].  

 

För att se hur produkten förhåller sig till de mål som är uppsatta och kunna 

översätta dem till mätbara tekniska egenskaper, samt se hur den förhåller sig 

till en konkurrent kan ett kvalitetshus användas, se figur 3.2. Detta 

kvalitetshus består av följande delar:  

 

1. Veranda; här sammanfattas kundens behov och önskemål som togs fram 

när problemet definierades. 

2. Bakre veranda; består av kundens uppfattning om en vald konkurrerande 

produkt. 

3. Andra våningen; produktens tekniska egenskaper. 
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4. Första våningen; relationen mellan de tekniska egenskaperna och 

kundönskemålen. 

5. Taket; här visas sambandet mellan de tekniska egenskaperna och vilka 

som är kopplade till varandra. 

6. Källaren; här mäts de tekniska egenskaperna och värdena framförs. 

   

 

 
 Figur 3.2 -Kvalitetshusets uppbyggnad [2].  

3.1.3 Utforska designen 

För att inte låsa sig fast vid den första idén som verkar bra så är det viktigt 

att kunna tänka i andra banor och på så sätt få fram andra ideér som annars 

inte skulle blivit påtänkta. För att skapa så många ideér som möjligt kan en 

så kallad brainstormingprocess användas [1].  

 

Vid en brainstorming samlas människor i en grupp och försöker komma på 

nya ideér. Vid denna process är det viktigt att inte kommentera negativa 

eller positiva saker med de ideér som kommer fram. Varje idé skrivs ned för 

att sedan behandlas vidare i nästa steg. Eftersom processen utförs i en grupp 

är det möjligt att bygga vidare på någon annans idé vilket annars inte skulle 

vara möjligt. Brainstormingsprocessens syfte är att få fram så många ideér 

som möjligt även om de inte är genomförbara. På så sätt kan fler tänka 
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utanför boxen och möjligtvis komma på en lösning som annars inte skulle 

blivit tilltänkt [1].  

 

När så många ideér som möjligt har genererats ska dessa sammanställas. En 

metod för att organisera ideérna är att skapa ett konceptklassifikationsträd. 

Denna metod organiserar de olika lösningarna med hjälp av att förgrena de 

olika ideérna till olika kategorier som sedan förgrenas vidare, detta för att 

bryta ner de olika lösningarna i mindre lösningar. Därefter studeras de olika 

koncepten för att kunna stryka dem som inte är genomförbara. De olika 

lösningarna kombineras därefter med varandra för att kunna få fram en 

produkt som har alla de funktioner som den skulle ha. Genom att göra detta 

tas olika koncept fram som alla har sitt sätt för att uppfylla de olika 

kundönskemålen. Dessa olika koncept görs sedan skisser på för att lättare 

kunna se hur de olika produkterna är uppbyggda [1].  

3.1.4 Optimera designvalen 

När skisser av de olika koncepten som tagits fram är klara är det dags att 

välja ut vilket koncept som är bäst anpassat till att uppfylla de önskemålen 

som är kända. Detta görs genom att använda ett rankningsystem där ett av 

koncepten är tilldelat en nolla i betyg i alla funktionskraven. De andra 

koncepten bedöms därefter huruvida de uppfyller kravet bättre eller sämre 

och ges antingen ett plus eller minus i varje funktionskrav, se tabell 3.1. 

Dessa poäng sammanfattas och de tre som blev högst rankade kan därefter 

fortsätta att bedömas [1].  

 

Tabell 3.1:Exempel på rangordning av koncept. 

Produktmål Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 

Produktmål 1 0 + - + 

Produktmål 2 0 + - - 

Produktmål 3  0 + + + 

Produktmål 4 0 + - + 

Poäng 0 +4 -2 +2 

Rank 3 1 4 2 
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För att välja rätt koncept utifrån funktionskraven måste funktionskravens 

olika betydelse även tas hänsyn till. Genom att använda rankningen som 

gjordes innan kvalitetshuset och göra om dessa till procent så är betydelsen 

av varje enskilt funktionskrav känt. Dessa procentsiffror kombineras därefter 

med en annan rankingmetod som går ut på att istället för att ge plus eller 

minus rankas koncepten med siffror från ett till fem där fem är högsta. 

Konceptet som är utgångspunkten ges en trea i varje produktmål. Koncepten 

rankas därefter hur de förhåller sig till utgångskonceptet. Dessa två 

rankingmetoder kombineras för att veta vilket koncept som ska utvecklas 

vidare, se tabell 3.2 [1]. 

 

Tabell 3.2:Exempel på rangordning med hänsyn till betydelse. 

Produktmål Betydelse  
Koncept 1 

 
Koncept 2 

 
Koncept 3 

  Rank Resultat Rank Resultat Rank Resultat 

Produktmål 

1 

0,33 3 0,99 4 1,32 5 1,65 

Produktmål 

2 

0,10 3 0,30 2 0,2 1 0,1 

Produktmål 

3  

0,27 3 0,81 5 1,35 4 1,08 

Produktmål 

4 

0,30 3 0,9 3 0,9 4 1,2 

Poäng      3    3,77   4,03 

Utveckla  Nej Nej Ja 

 

3.1.5 Utveckla arkitekturen 

När det mest passande konceptet har valts måste designproblemen delas upp 

i delproblem för att lättare kunna identifieras och rättas till. Det finns olika 

metoder för att utveckla arkitekturen, bland annat genom att skapa ett 

schema över de olika delsystemen produkten ska ha och hur de påverkar 

varandra för att uppnå de mål som blivit uppsatta. Här visas inte bara ett mer 

detaljerat händelseförlopp utan även i vilket tillstånd systemet är och hur 
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lång tid de olika händelseförloppen beräknas att ta.  På detta sätt kommer 

nya funktionskrav att genereras som kan spåras tillbaka till ursprungskraven. 

Dessa nya funktionskrav kan därefter kopplas samman till ett schema för att 

förutspå vilka funktioner som måste ske för att flödet ska fortsätta och vilka 

funktioner som sker tack vare föregående funktion automatiskt. Genom att 

se vilka funktioner som påverkar varandra  skapas en tydligare bild av vilka 

händelser som måste ske för att systemet ska fungera [1].  

 

Med hjälp av att veta vilka olika tillstånd systemet befinner sig i kan 

scheman över huruvida loopar kan skapas genereras. Om ett system tillåter 

ett event att påverka systemet så att det går tillbaka till ett föregående läge 

måste detta ses över så att inte en oändlig loop har skapats. Dessa loopar kan 

vara ofarliga för systemet om de inte upprepas kontinuerligt, om dessa 

loopar är oönskvärda måste systemet förändras så att de försvinner. När 

systemet är fritt från oönskvärda loopar och alla undersystem fungerar som 

de ska kan de nya funktionskraven användas till att förbättra konceptet och 

en ritning av konceptet kan skapas [1].  

3.1.6  Validering av designen 

Att validera designen betyder att kontrollera så att den uppnår kundens, men 

även produktskaparnas förväntningar. För att kontrollera produkten kan 

olika testplaner skapas för att testa produktens olika funktioner. Alla 

funktionskraven produkten ska uppfylla ska behandlas i ett eller flera tester 

[1]. Ett av testen kan vara att kontrollera så att delarna håller genom att 

använda finita elementmetoden. 

3.2 Finita elementmetoden 

För att kunna förutse var belastningar kommer att uppstå i en konstruktion 

kan en matematisk modell användas. Denna metod kan vara tidskrävande 

och komplicerad att lösa. Finita elementmetoden innebär att hela 

konstruktionen som ska beräknas delas upp i ett stort antal element som har 

en mycket lättare geometrisk form än hela konstruktionen. Genom att 

beräkna varje element för sig kan hela konstruktionen beräknas [3]. Finita 

elementmetoden är anpassad för att kunna lösa tidskrävande problem med 

hjälp av ett datorprogram som kan utföra de olika beräkningarna och få fram 

ett resultat. Vid användning av finita elementmetoden är det viktigt att 

definiera vad det är för typ av finita element. Materialdata och de krafter 

som verkar på konstruktionen måste vara kända. Dessutom måste korrekta 

ritningar och 3D-modeller finnas [4].  

 

Finita elementmetodens huvuduppgift är att bevisa att konstruktionen klarar 

av de tänkta belastningarna den ska utsättas för. Metoden utförs alltså när 

konstruktionen är färdig och den relevanta datan som behövs är tillgänglig. 

Resultatet som fås fram med hjälp av metoden är konstruktionens 
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bärförmåga eller livslängd. Om finita elementmetoden påvisar brister i 

konstruktionen måste dessa åtgärdas innan vidare utveckling och tester 

utförs [3]. 

3.3 Material 

Nedan följer information om olika material. Då endast rostfritt stål och 

aluminium presenteras beror på avgränsningen som gjordes.   

3.3.1 Rostfritt stål 

Stål är en metall och definieras som en legering, där järn är basmaterial och 

innehåller vanligen under två procent kol. Stål är ledande inom 

världsproduktionen av metaller. Tack vare det oxidskikt som bildas när ett 

kolstål är i kontakt med luft kan stålet befinna sig i vatten utan att börja rosta 

direkt. Skillnaden mellan andra stål och rostfria stål är att då en repa eller 

spricka bildas när andra stål är i kontakt med vatten kommer de att börja 

rosta, de kan ej repassiveras. Rostfria stål däremot som är legerade med mer 

än tolv procent krom kan repassiveras i vatten och även i svagt sura 

lösningar, därav benämns de som rostfria. När ett kolstål värms till höga 

temperaturer bildas ett glödskal, vilket är oönskat. I rostfria stål går denna 

processen långsammare, vilket leder till att dessa stål är eldhärdiga. Då det 

rostfria stålet även innehåller nickel leder det till att dessa har högre 

krypgränsvärden än de andra stålen, de är varmhållfasta. Rostfria stål har 

däremot sämre friktionsegenskaper, om två osmorda ytor glider mot 

varandra kan skärning uppstå lättare än för dem andra kolstålen [5]. 

 

Inom livsmedelsindustrin används för det mesta kromnickelstål, med arton 

procent krom och tio procent nickel. Denna kombination av nickel och krom 

bildar austenitiskt stål som är omagnetiskt och mer korrosionsbeständigt [6]. 

Detta på grund av att nickel och krom tillsammans gör att stålet kan 

bibehålla sin austenitiska struktur ända ner till rumstemperatur. Dessutom 

ger de austenitiska stålen sega brott istället för ett sprött brott och har goda 

hållfasthetsegenskaper i from av brottgräns, förlängning och kontraktion. 

Korrosionshärdigheten för kromnickelstål är bättre än ferritiska eller 

martensitiska stålen, särskilt i sura miljöer [5]. Rostfritt stål används även på 

grund av dess renlighet vilket är till fördel vid användning inom 

livsmedelsindustrin [7]. 

3.3.2 Aluminium 

Efter järn är aluminium den mest använda metallen på grund av dess goda 

egenskaper. Aluminium är känt för sin låga vikt vilket endast är en tredjedel 

av stålets [8]. Den låga vikten är till fördel då vikten är en avgörande faktor i 

olika konstruktioner. Det har även hög hållfasthet och god 
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korrosionshärdighet om metallen legeras. Korrosionshärdigheten är god på 

grund av det effektiva oxidskiktet aluminium täcks av som förhindrar 

metallen att oxidera [5]. Dessa egenskaper är viktiga när livsmedel eller 

läkemedel ska förpackas [7]. Hållfasthetsegenskaperna kan med hjälp av 

olika legeringar modifieras för att uppnå önskade värden. Då aluminium 

även är lätt att återvinna är det ett bra materialval med miljön i åtanke [5].  

 

När aluminiumet är olegerat har det bra ledningsförmåga för elektricitet och 

värme. I både varmt och kallt tillstånd är metallen lättbearbetad. Om en ökad 

hårdhet vill uppnås kan detta göras genom att antingen om metallen är 

olegerad så kallbearbetas den, vid legerad aluminium härdas istället 

metallen. Då aluminium ska användas i maskiner inom livsmedelsindustrin 

används främst ej härdbara legeringar. Då är aluminiumet legerat med 

antingen mangan eller magnesium. Genom att legera med dessa metaller kan 

en högre hållfasthet uppnås samtidigt som aluminiumlegeringen har samma 

korrosionshärdighet som olegerad aluminium har. Fördelen med dessa 

aluminiumlegeringar är att prisskillnaden är liten samtidigt som 

hållfastheten ökar [8]. 

3.4 Lyft och rotation 

Nedan följer övergripande information om olika sätt att utföra lyft eller 

rotation. Då endast pneumatik och eldrift presenteras beror på 

avgränsningen som gjordes i början av arbetet. 

3.4.1 Pneumatik 

Pneumatik innebär att använda luftens kraft i form av att ett tryck skapas. 

Ordet härstammar från grekiskans pneuma vilket betyder luft. Tryckluft kan 

användas till maskiner inom industrin, som till exempel robotar [9]. När 

tryckluft används inom industrin till automatiserade maskiner benämns det 

som pneumatik. Pneumatik fungerar genom att en tryckluftcylinder överför 

en kraft som resulterar i att till exempel en lyfta/sänka rörelse utförs. 

Tryckluftscylindrar, som är den vanligaste typen vid användning av 

pneumatik, består av ett cylindriskt rör, kolv och kolvstång. Genom att driva 

fram och tillbaka kolven med hjälp av tryckluft kan kraften överföras med 

hjälp av kolvstången [10].  

 

Pneumatik har många användningsområden inom industrin tack vare den 

låga värmeutveckling som genereras samt att systemet är icke magnetiskt. 

Dessutom är luften som används en både ren och förnybar energikälla [11]. 

Inom livsmedelsindustrin används pneumatiska ställdon på grund av att de 

är lätta att underhålla, renliga samt en billig energikälla [12]. En negativ 

egenskap är nedsatt noggrannhet kan uppstå vid användning av pneumatiska 

ställdon. Denna försämrade noggrannhet beror på de icke-linjära 
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egenskaperna som uppstår i form av låg styvhet, massflödedifferenser och 

låg dämpning [13]. 

3.4.2 Eldrift 

Elkraft finns tillgängligt nästan överallt idag tack vare dess tillförlitlighet 

[14], men för att omvandla den till en rörelse krävs en motor. Dessa fungerar 

med hjälp av magnetism där minst två poler turas om att vara positiva och 

därför rotera en magnet runt sin egen axel. Hastigheten med vilken 

magneterna kan slås på och av avgörs av vilken frekvens elnätet har [15]. I 

Sverige har elnätet 50 Hz i frekvens vilket innebär 50 svängningar, eller på 

och avslagningar, per sekund [16]. Detta medför att rotationshastigheten 

måste vara delbar med frekvensen. För att kunna justera rotationshastigheten 

behöver elmotorn utrustas med en inverterare som kan justera den ingående 

frekvensen [8]. 

 

Då miljön blir allt mer viktig för företag är förnyelsebar el som energikälla 

en viktig faktor för att bidra mindre till växthuseffekten. Eldrift är en bättre 

energikälla än till exempel förbränningsmotorer när det kommer till utsläpp 

och miljöföroreningar [17]. Anledningen till att elkraft ofta är att föredra i 

jämförelse med andra typer av drift är att det är enkelt att få den att utföra 

exakta rörelser [18]. Dessutom är det enkelt att använda sig av reglersystem 

som kontrollerar att rörelsen utförs korrekt. En ytterligare fördel är att i en 

större maskin finns idag ofta en central kontrollpanel där allt kan styras ifrån 

vilket underlättar för maskinoperatören. En elmotor är även tystare än dess 

konkurrenter vilket hjälper konstruktörer att uppfylla allt strängare krav på 

ljudnivå och arbetsmiljö [19]. 

3.4.2.1 Elmotorer 

Det finns olika typer av motorer och det är viktigt att förstå skillnaden. En 

stegmotor är billigare och har högre vridmoment än en jämförbar 

servomotor. Dock har en stegmotor ingen positionsåterkoppling. Detta 

medför att den kan börja slira och hamna i fel position. Ifall detta händer så 

har motorn inget sätt att veta om det, och kan därför inte justera tillbaka sin 

position. Ifall motorn fortsätter att slira åt samma håll kan stora positionsfel 

uppstå. Vanliga anledningar till att detta händer är att lasten är för stor, eller 

att vibrationer stör pulsgivaren. För att åtgärda detta problemet kan en 

encoder installeras på stegmotorn. Den får då möjligheten att kompensera 

för sin felaktiga position. Ett annat alternativ är att använda sig av en 

servomotor. Denna typ av motor har alltid positionsåterkoppling, dessutom 

kan den styra sin accelleration och sitt rotationsmönster mycket mer. Detta 

kan vara väldigt användbart, dock är en servomotor både dyrare och svagare 

om man jämför med en stegmotor av samma storlek [20]. 
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3.4.3 Festo - Positioning Drives 

Att hitta rätt motor till sitt specifika ändamål kan vara svårt och är det viktigt 

att man utför preliminära beräkningar eller simuleringar. Detta kan göras 

genom beräkningar av vad som ska förflyttas och under vilken tid. Vid axial 

förflyttning tar man hänsyn till vikt och eventuella externa krafter såsom 

friktion. Vid en roterande rörelse tar man hänsyn till tröghetsmomentet samt 

eventuella externa krafter. Tröghetsmomentet är beroende av dimensionerna 

på objektet som ska roteras, objektets densitet samt hur objektet är placerat i 

relation till den vridande axeln. Återförsäljare har ofta egna program eller 

kataloger där man kan följa en process som hjälper till att välja rätt. Ett 

sådant program är Positioning Drives från företaget Festo. Med hjälp av 

detta program kan man specificera vid vilka tider motorn ska ha en specifik 

vinkel samt fylla i vilken vikt och form föremålet som ska flyttas har för att 

kunna beräkna vilken krafts som krävs för att flytta föremålet. Programmet 

tar sedan hänsyn till dessa parametrar och ger förslag på vilka motorer som 

uppfyller de ställda kraven. Dessa kan sedan rankas efter olika egenskaper 

såsom pris, leveranstid eller vikt. 
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4. Analysmodell 

Under utvecklingen av att ta fram en lösning som kombinerar rotation och 

lyft i ett steg i en tubfyllningsmaskin användes produktutvecklingsprocessen 

som finns beskriven i teorin. Här har endast de sex första stegen behandlats, 

med lite modifieringar. Att endast de sex första stegen har använts beror på 

att med hjälp av dessa kunde ett fungerande koncept utvecklas. Tidsbrist 

gjorde att de två sista stegen, som inte är fullt lika relevanta till arbetet inte 

har behandlats.  

 

Arbetet började med att definiera problemet i form av en kort 

sammanfattning. Därefter skapades en nulägesbeskrivning och 

kundönskemål samlades in. Dessa kundönskemål samlades in med hjälp av 

att besöka företaget som tillhandahåller den maskin som var utgångspunkt 

för arbetet. Genom att skapa ett kvalitetshus kunde kundönskemålen kopplas 

till mer tekniska termer, en jämförelse med en konkurrent kunde inte utföras 

då det inte finns liknande produkter på marknaden.  

 

Vid utforskning av designen utfördes en brainstormingprocess där ideér för 

hur produkten ska kunna åstadkomma de olika funktionskraven genererades. 

De olika ideérna för hur funktionskraven ska lösas kombinerades sedan till 

olika koncept som skissades upp och namngavs. I nästa steg i processen 

optimerades koncepten. Detta genom att ranka dem för att sedan utföra en 

mer noggrann ranking där valet av vilket koncept som skulle utvecklas 

vidare avgjordes. Det konceptet som valdes att utvecklas vidare frångick i 

nästa steg produktutvecklingsprocessen då konceptet utvecklades vidare 

endast i samråd med experter på företaget.   

 

För att se att konceptet var möjligt skapades ett testkoncept som testkördes. 

På detta sätt kunde en utvärdering om hur driftsäkert det valda konceptet 

utföras. Med hjälp av testet vidareutvecklades det slutgiltiga konceptet ännu 

mer. Efter vidareutveckling av konceptet skapades ritningar för att tydligt 

kunna se hur konceptet var uppbyggt. Eftersom mekaniska element utsätts 

för stora krafter som kan leda till elastisk eller plastisk deformation eller att 

utmattning av materialet uppstår måste detta kontrolleras [21]. För att 

kontrollera så att produkten kan fungera konstruktionsmässigt utfördes en 

finita elementsimulation. En sådan simulation talar om ifall konstruktionen 

klarar av de krafter som den kommer att utsättas för [22].  
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5. Genomförande 

5.1 Nulägesbeskrivning 

5.1.1 Norden Machinery AB 

Norden Machinery AB har anor som sträcker sig tillbaka till 1877 men har 

funnits i sin nuvarande form sedan 1979. De specialiserar sig på utveckling 

och tillverkning av tubfyllning- samt förpackningsmaskiner och är 

världsledande inom detta område. Deras kunder producerar allt från medicin 

till matvaror eller skönhetsprodukter och de levererar maskiner till hela 

världen [1]. 

5.1.2 Maskinen 

NM 2003 är en modulbaserad tubfyllningsmaskin, se figur 5.1 där varje 

modul utför ett visst moment, som till exempel rengöring av tuben, fyllning 

eller förslutning. Maskinen klarar av alla vanliga tubmaterial samt de flesta 

viskositeter på fyllningen. Pumpen har en maxhastighet på ca 100 

tubfyllningar per minut och ska en högre hastighet uppnås måste parallella 

system byggas, maximalt för denna maskin är tre stycken och en hastighet 

på 300 tuber i minuten kan då uppnås. Volymen på tuberna varierar från 

2,5cm3 till 300cm3, för större tuber krävs speciallösningar. Tuberna åker runt 

i en stadiumform, det vill säga en bana med raka långsidor och svängda 

kortsidor. Tuberna går från modul till modul tills den färdiga tuben slutligen 

plockas ur vid den sista svängen. Detta medför att när en maskin har flera 

parallella system så plockas tuberna ut på olika platser av en robotarm. De 

har då färdats olika långt i maskinens sista del och vinkeln på tuberna är 

därav olika. Tuberna måste då roteras olika mycket för att hamna i samma 

slutvinkel och underlätta för paketeringen som följer. Innan robotarmen kan 

föra tuberna vidare måste en lyftmodul, se figur 5.2, lyfta upp tuberna i rätt 

höjd så att robotarmen kan plocka dem [2]. 
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Figur 5.1: NM2003. 

 

 

 
Figur 5.2: Lyftmodul som lyfter tuberna så att robotarmen kan plocka dem. 
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5.1.2.1 Befintligt lyftsystem 

Efter att tuberna har roterats i föregående modul så åker de vidare till 

lyftmodulen för att lyfta upp dem så att de kan föras vidare. Detta sker 

genom att koppen som tuben befinner sig i har ett hål i botten, vilket gör att 

en metallpinne kan trycka upp tuben underifrån så att den lämnar koppen, se 

figur 5.3. Metallpinnen kan ha olika utformning beroende på hur korken på 

tuben ser ut. Detta gör att metallpinnens topp måste kunna stabilisera tuben 

och lyfta upp den säkert. Samtidigt som pinnen lyfter upp tuben kommer en 

platta ner som har munstycken påmonterat vilket gör att tuberna kan lyftas 

upp stadigt då munstyckena håller tuberna på plats och gör så att de varken 

ändrar position eller faller ner samtidigt som vardera pinne trycker upp dem. 

Lyftplattan är fastmonterad på en hållare som rör sig upp och ner på en 

skena. Att lyftet kan utföras så synkroniserat mellan pinnen och 

gripmunstycket beror på att pinnarna och lyftplattan är kopplade till samma 

kamaxel och därav förhindras att dessa komponenter rör sig i otakt. För att 

robotarmen sedan ska kunna föra tuben vidare förs gripmunstycket upp för 

att de inte ska hållas fast, synkroniserat med att robotarmen tar tag i tuben. 

När tuberna har lämnat lyftmodulen måste vardera metallpinne ner till sin 

startposition. Detta på grund av att de tomma kopparna ska kunna flyttas 

vidare och nya koppar med tuber i kan hamna i rätt position för att kunna 

lyftas. 

 

 Figur 5.3: Befintligt lyftsystem. 
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5.2.1.2 Rotationsmodul 

Rotationsmodulen som används i dagsläget består av två stegmotorer som 

roterar kopparna underifrån och på så sätt roterar tuberna till rätt vinkel, se 

figur 5.4. För att kunna rotera varje kopp måste vardera lyftarhuvud kunna 

röra sig i vertikalt led innan rotationen utförs. Detta sker genom att dessa är 

kopplade till kamaxeln som styr maskinens olika delar. Motorerna däremot 

är kopplade till huvudsystemet och önskad vinkel ställs in via en panel på 

sidan av maskinen. 

 

 
Figur 5.4: Rotationsmodul som roterar tuberna underifrån, två åt gången. 

 

Kostnaden för rotationsmodulen kan uppskattas till 38350 kr, se tabell 5.1 

[2]. Som tabellen visar består rotationsmodulen av två motorer, två 

motorstyrningar, två lyftarhuvuden, ett skydd för motorerna samt övriga 

delar i form av sladdar, med mera.  
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Tabell 5.1: Kostnadsuppskattning för rotationsmodul. 

Komponenter Antal Pris 

(SEK) 

Summa 

(SEK) 

Stegmotor 2 1400 2800 

Motorstyrning 2 5500 11000 

Lyftarhuvud 2 2000 4000 

Skydd 1 3000 3000 

Övrigt 1 17550 17550 

Totalsumma: 38350 kr 

 

5.2 Definiera problemet 

Norden Machinery AB tillverkar maskinen NM2003 som är utgångspunkten 

för de tester som ska utföras då den uppfyller den problemspecifikation som 

ska studeras. Modulen som ska kombinera lyft och rotation av tuber kommer 

därav att vara konstruerad efter denna maskinens specifikation. De krav och 

funktioner som ställs på modulen har därav maskinen NM2003  som 

utgångsläge. 

5.2.1 Kundönskemål 

Genom ett uppstartsmöte på Norden togs en kravlista med behov som 

modulen ska utföra fram, se tabell 5.2. Tabell 5.2 visar att modulen måste ha 

en mycket hög driftsäkerhet, samt att maskinen handskas med produkter 

som har högt ställda krav på renlighet och noggrannhet. Under diskbordet är 

det mycket ont om utrymme och ett önskemål var att modulen inte skulle ta 

upp extra plats under, utan ska placeras i huvudsak över diskbordet. Detta 

kan medföra ytterligare hygienkrav på konstruktionen. 
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Tabell 5.2: Kundönskemål för lyft- och rotationsmodulen. 

Kundönskemål 

Modulen ska vara driftsäker 

Modulen ska vara enkelt ställbar  

Modulen ska vara prisvärd 

Modulen ska vara kompakt  

Modulen ska inte ta för mycket plats  

Modulen måste klara maskinens tempo 

Modulen ska vara lättmonterad  

Modulen ska vara användarvänlig  

Modulen ska vara lätt att rengöra  

Modulen ska ej rosta 

Modulen ska ha tillräcklig livslängd 

 

Dessa kundönskemål delades därefter upp i olika kategorier, där de 

önskemål som hängde samman hamnade i samma kategori, se tabell 5.3. De 

kategorier som bildades var: gör modulen i bra dimensioner, gör modulen 

hållbar och gör modulens design utan onödiga detaljer. 
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Tabell 5.3: Kundönskemål indelade i kategorier. 

Kundönskemål 

Gör modulen i bra dimensioner  

Modulen ska inte ta för mycket 

plats 

Gör modulen hållbar Modulen ska ej rosta 

Modulen ska ha tillräcklig 

livslängd 

Modulen ska vara driftsäker 

Modulen ska klara maskinens 

tempo 

Gör modulens design utan onödiga 

detaljer 

Modulen ska vara lättmonterad 

Modulen ska vara enkel att 

rengöra 

Modulen ska vara enkelt ställbar 

Modulen ska vara 

användarvänlig 

Modulen ska vara prisvärd 

 

5.2.2 Behovsuppskattning 

Prouktmålen som togs fram i föregående steg rankades för att se vad som 

var viktigast, se bilaga 1. En sammanställningstabell skapades för att få en 

tydligare bild av vilka produktmål som var viktigast, se tabell 5.4 Dessa 

produktmål användes sedan för att skapa ett kvalitetshus, se bilaga 2. I 

kvalitetshuset översattes produktmålen till tekniska termer och olika 

tekniska mål skapades, samt förhållandet mellan olika tekniska egenskaper 

förtydligades.  
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Tabell 5.4: Rankning av produktmål. 

Produktmål Prioritering Rank 

Modulen ska ha tillräcklig livslängd 0,18 1 

Modulen ska vara driftsäker 0,18 1 

Modulen ska klara maskinens tempo 0,18 1 

Modulen ska vara enkelt ställbar 0,15 4 

Modulen ska inte ta för mycket plats 0,1 5 

Modulen ska vara enkel att rengöra 0,06 6 

Modulen ska ej rosta 0,06 6 

Modulen ska vara lättmonterad 0,03 8 

Modulen ska vara prisvärd 0,03 8 

Modulen ska vara användarvänlig 0,03 8 

 

5.3 Utforska designen 

5.3.1 Brainstorming 

Med hjälp av en brainstormingsprocess genererades olika lösningar på hur 

tuben kunde roteras, se bilaga 3. Dessa olika lösningar sammanställdes, se 

tabell 5.5, och de lösningar som inte var genomförbara ströks. De lösningar 

som sedan fanns kvar kombinerades med det befintliga lyftsystemet, se 

tabell 5.6. Därefter skapades olika koncept. 
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Tabell 5.5: Sammanställning av olika lösningar. 

 
Lyft och rotationsmodul 

Lyfta 

tuben 
Rotera tuben 

 
Befintligt 

lyftsystem 

Elektriskt Pneumatiskt 

ställdon 
Magnetiskt  Mekaniskt 

Batteri Elmotor   Kil med 

pinne 
Vajer 

 

 

 

Tabell 5.6: Kombination av lösningar. 

 
 

5.3.2 Koncept 

5.3.2.1 Befintligt lyftsystem & elmotor 

Konceptet med det befintliga lyftsystemet och elmotor fungerar genom att 

om två tuber ska roteras så fästs två elmotorer på lyftplattan, se figur 5.5. 

När plattan sänks ner med hjälp av kamaxeln så kommer gripmunstycket att 

hålla tuben stadigt samtidigt som en pinne under koppen lyfter upp tuben 

synkroniserat med att plattan lyfts upp. När tuben lyfts upp kommer 

elmotorn att rotera tuben till rätt antal grader samtidigt som pinnen trycker 

upp den. Elmotorerna kopplas till den befintliga kontrollpanelen där antal 

grader motorn ska rotera tuben kan ställas in för vardera motor.  
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Figur 5.5: Konceptskiss av lyftsystem med elmotor. 

 

5.3.2.2 Befintligt lyftsystem & pneumatiskt ställdon 

Konceptet befintligt lyftsystem och pneumatiskt ställdon är utformat genom 

att det pneumatiska ställdonet fästes på lyftplattan enligt figur 5.6. För att 

bestämma antal grader tuben ska rotera ställs detta in genom en gradvisare 

som är fäst på ställdonet. Antal grader som tuben ska rotera kommer därav 

att ställas in manuellt. När plattan går ner och gripmunstycket kommer i 
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kontakt med tuben kommer en pinne underifrån tuben att föra den upp 

samtidigt som det pneumatiska ställdonet vrider tuben till rätt antal grader.  

 

 
Figur 5.6: Konceptskiss av lyftsystem och pneumatiskt ställdon. 

  

5.3.2.3 Befintligt lyftsystem & kilspår med pinne 

I konceptet kilspår med pinne fästs kilspåret vid en punkt som är fast relativt 

till diskbordet, se figur 5.7. När sedan lyftplattan höjs så drar den pinnen 

uppåt och tvingar den att rotera genom kilspåret, se figur 5.8. För att ställa in 

hur långt den ska rotera kan pinnens startposition i kilspåret justeras. Genom 
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att låta pinnen börja längst ned på kilspåret kan den röra sig rakt upp 50 mm 

utan att rotera något alls. Ifall det istället krävs en maximal rotation flyttas 

pinnens startposition till precis innan svängen på kilspåret och sedan flyttas 

pinnen uppåt samma höjd. Pinnen börjar då rotera direkt och slutar vid 

toppen av kilspåret efter utförd rotation. För att utföra inställningen 

automatiskt och från maskinens kontrollpanel kan kilspåret fästas i en linjär 

drivenhet.  

 
Figur 5.7: Konceptskiss av kilspår med pinne. 
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Figur 5.8: Pinnens rörelse i kilspåret. 

 

5.3.2.4 Befintligt lyftsystem & vajer 

Konceptet med befintligt lyftsystem och vajer fungerar genom att en vajer 

kopplas till vardera gripmunstycke med hjälp av en axel som är fäst i 

gripmunstycket, se figur 5.9. När lyftplattan sedan går upp sträcks vajern 

vilket leder till att axeln roterar munstycket och gör så att tuben roterar. När 

lyftplattan är påväg ner igen är inte vajern sträckt och axeln fjädrar tillbaka 

till sitt ursprungsläge.  
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Figur 5.9: Konceptskiss av lyftsystem och vajer. 

5.4 Val av koncept 

För att veta hur de olika koncepten förhåller sig till varandra och vilka som 

verkade mest lovande så utfördes en grov rankning av de olika koncepten 

med konceptet “kilspår med pinne” som utgångspunkt, se tabell 5.7. De 

koncepten som antogs klara produktmålet bättre blev tilldelade ett plus 

medan de koncepten som antogs klara produktmålet sämre fick ett minus. 

Utgångskonceptet blev tilldelat en nolla för vardera produktmål. Koncepten 

“elmotor” och “pneumatiskt ställdon” visade sig vara de koncept som blev 
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högst rankade och en mer noggrann rankning utfördes med dessa två 

koncept, se tabell 5.8.  

 

I denna rankningsmetod vägdes även betydelsen av de olika produktmålen in 

som skapades i tabell 5.4. Med elmotorn som utgångspunkt blev detta 

koncept tilldelat tre i betyg i varje produktmål, det pneumatiska ställdonet 

blev rankat från ett till fem i förhållande till elmotorn där ett var mycket 

sämre och 5 var mycket bättre än elmotorn. Denna rankning visade att 

elmotorkonceptet var det bästa konceptet och borde utvecklas vidare. En 

diskussion med kompetenta personer på företaget hölls och även den 

påvisade att elmotorkonceptet var att föredra. 

 

Tabell 5.7: Grov rankning av de olika koncepten.  

Produktmål Kilspår med 

pinne 
Elmotor Vajer Pneumatiskt 

ställdon 

Driftsäker 0 + - + 

Klara maskinens tempo 0 + - + 

Enkelt ställbar 0 + 0 + 

Lättmonterad 0 + 0 + 

Kompakt 0 + + + 

Renlighet 0 + 0 + 

Korrosionshärdighet 0 + 0 + 

Livslängd 0 + 0 + 

Prisvärd 0 - 0 - 

Användarvänlig 0 + 0 + 

Poäng 0 8 -1 8 

Rank 3 1 4 1 
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Tabell 5.8: Noggrann rankning av koncepten.  

Produktmål Betydelse Elmotor Pneumatiskt ställdon 

Rank Resultat Rank Resultat 

Driftsäker 18% 3 0.54 2 0,36 

Klara maskinens tempo 18% 3 0,54 2 0,36 

Enkelt ställbar 18% 3 0,54 1 0,18 

Lättmonterad 15% 3 0,45 3 0,45 

Kompakt 10% 3 0,3 3 0,3 

Renlighet 6% 3 0,18 3 0,18 

Korrosionshärdighet 6% 3 0,18 3 0,18 

Livslängd 3% 3 0,09 2 0,06 

Prisvärd 3% 3 0,09 2 0,06 

Användarvänlig 3% 3 0,09 1 0,03 

Totala poäng   3  2,78 

Rank   1  2 

Utveckla vidare?   Ja  Nej 

5.5 Val av elmotor 

För att veta vilken elmotor som behövdes användes ett program från en 

underleverantör. Detta program tar hänsyn till tillgänglig tid, vilken kraft 

som behövs för att rotera föremålet och listar sedan alla tillgängliga motorer. 

Tiden som fanns för att rotera tuben var beroende av lyftsystemets olika 

tider. Detta inkluderar tiden pinnen rör sig och även lyftplattan med 

gripmunstyckena. Dessa olika tider är beroende av en kamaxel vilket både 

pinnarna och lyftplattan är kopplade till, se figur 5.10. Vid cirka 150° får 

både pinnen och det vertikala mothållet (gripmunstycket) kontakt med 

tuben. Vid cirka 230° pausar uppåtrörelsen lite, och sedan fortsätter 

gripmunstycket uppåt och släpper tuben. Rotationen måste alltså hända 

någonstans mellan 150° och 230°, se figur 5.10. För att tuben inte ska skadas 

mot koppen så måste den lyftas upp en bit innan rotationen ska börja, vid 

ungefär 175° har tuben lyfts ca 15mm och är fri från koppen. Detta ger att 

tuben måste roteras på samma tid som kamaxeln rör sig 55°. Tiden det tar 
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för maskinen att producera en färdig tub är 0,6 sekunder, därigenom kunde 

tiden för en grad räknas ut genom att dela 0,6 med 360 då kamaxeln rör sig 

ett helt varv. Detta ger cirka 100 millisekunder för att utföra rotationen på. 

 

 
Figur 5.10: Kurvtider för pinnen, gripmunstycket samt rotation av tuben [2]. 

 

När tiden för tubrotationen var känd fylldes den i programmet för att kunna 

få  fram den mest passande motorn, även storlek och densitet för den största 

tuben som har en  diameter på 50 mm och en höjd på 250 mm samt densitet 

på 1,3 kg/dm3. Detta fylldes i för att kunna beräkna tröghetsmoment vilket 

visade sig vara runt 1,8 kgcm2. Därefter beräknade programmet och listade 

de mest passande motorerna. Då många olika faktorer spelade roll vid valet 

av motorn stod det slutgiltiga valet mellan en servomotor och en stegmotor. 

Då stegmotorn hade en högre vikt än servomotorn men var billigare 

beslutades, med råd från kompetent personal att denna skulle användas. 

Motorn som bäst uppfyllde de ställda kriterierna valdes. En beställning 

gjordes på två stycken elmotorer för att kunna genomföra de tester som 

behövdes för att säkerställa att rotation av tuben vid lyft är möjligt.  

5.6 Test av koncept 

5.6.1 Konstruktion av testfäste 

Eftersom den valda motorn har en rund axel utan kilspår behövdes ett fäste 

specialtillverkas för att kunna testa konceptet. Fästet behövde kunna sitta 

fast runt den valda motorns axel, samt kunna bli fäst i gripmunstycket som 

ska rotera tuben. För att sätta fast fästet i motoraxeln konstruerades en form 

av stoppskruvlösning för att hålla den på plats. För att länka ihop 

gripmunstycket i fästet utformades fästet med en utvändig gänga som kan 

skruvas i det redan existerande gängade hålet i gripmunstycket.  

5.6.2 Konstruktion av testplatta 

För att spara på tid för att testa konceptet så modifierades en befintlig platta, 

se figur 5.11 som lyfts upp av lyftsystemet. På plattan fästs motorerna för att 

kunna utföra rotationen av tuben i lyftet. Extra hål borrades upp för att 

skruva fast motorerna i. Då den existerande plattan inte var tillräckligt bred 
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för att kunna fästa motorerna korrekt var dessa tvungna att fästas diagonalt 

och endast med två skruvar vardera, istället för fyra. Denna platta var ej 

dimensionerad för att hålla under en längre tid, men bedömdes vara 

tillräcklig för att kunna utföra koncepttester med och på så sätt se att tuberna 

kunde roteras korrekt med hjälp av en elmotor. En ritning på den befintliga 

plattan innan modifikationer utfördes finns bifogat i bilaga 4 [3]. 

 

 
Figur 5.11: Lyftplatta innan modifieringar utfördes. 

5.6.3 Konstruktion av gripmunstycke 

För att ytterligare kunna underlätta rotationen konstruerades två extra 

munstycken ifall det vanliga munstycket, se figur 5.12, inte skulle klara av 

rotationen. En ritning på det befintliga munstycket finns bifogat i bilaga 4 

[3]. Den ena har en radie inuti som gjorde att den endast kom i kontakt med 

tubens övre hörn. Den andra har ett mjukt material inuti som omsluter tuben 

och håller den på plats. 

 
Figur 5.12: Nuvarande gripmunstycke. 
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5.6.4 Konstruktion av testpinne 

Då tuben roteras samtidigt som lyftet utförs ställs det högre krav på att 

metallpinnen som lyfter upp tuben ska kunna göra detta på ett sätt så att 

tuben är stabiliserad under hela lyftet, rotationen inkluderad. För att tuben 

ska kunna vara så stabiliserad som möjligt måste pinnen vara konstruerad så 

att korkens yta har så mycket kontakt med pinnens topp som möjligt. 

Standardpinnen för maskinen kan ses i figur 5.13. En ritning på 

standardpinnens topp finns bifogat i bilaga 4 [3]. Den är utrustad med en 

topp som har en plan yta. För att kunna maximera kontaktytan konstruerades 

en testpinne som var spetsig för att kunna rotera tuber med oplana korkar.  

 

 
Figur 5.13: Standardpinne med rak topp. 

5.6.5 Test av koncept 

När motorerna, testplattan och fästet var konstruerade och levererade 

monterades dessa komponenter på maskinen NM2003 enligt figur 5.14. 

Testet av konceptet började med att två olika tuber valdes ut. Den första 

tuben valdes på grund av dess storlek, form och innehåll då denna tuben kan 

antas vara en av de svåraste tuberna att rotera och lyfta samtidigt. Denna tub 

hade en höjd på 21 cm, en diameter på 4,5 cm och var tillverkad i en mjuk 

plast som lätt kunde tryckas ihop. Den andra tuben valdes på grund av att 

maskinen som användes för att utföra testet skulle kunna producera dessa 

tuber och därav fanns tillräckligt med tubkoppar till tuben för att kunna testa 

maskinen under en längre tid. Denna tub hade en höjd på 10 cm, en diameter 
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på 1 cm och är tillverkad i metall vilket gör den känslig för att bli bucklad 

under vridet, något som också behövde testas så att inte tuberna blir 

förstörda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.14: Testkoncept monterat på maskin NM2003. 

 

Testet inleddes med att maskinen joggades fram, det vill säga att maskinen 

körs långsamt framåt manuellt, och kan på så vis testa funktioner en och en. 

Accelerationen valdes till 150rps2. Samt ställdes rotationsvinkeln in för 

vardera  motor. Två till fyra tuber av den större modellen laddades in åt 

gången manuellt och gick igenom tubvridningen där de vreds rätt antal 

inställda grader. När detta testats kördes maskinen automatiskt. Till en 

början i en hastighet av 50 tuber per minut, dock fortsatt endast fyra tuber åt 

gången, eftersom de stora tuberna behövde laddas in manuellt. Hastigheten 

ökades successivt tills maxhastigheten på 200 tuber per minut hade uppnåtts.  

När detta var avklarat testades maskinen på automatisk gång med den 

mindre tubsorten som den var konstruerad för. Här kunde ett längre test 

utföras då både i och utmatning av tuber gjordes av robotar. Här vreds 

tuberna endast 23 grader, eftersom det är den vinkeln som gör att tuberna 

hamnar rätt. Eftersom rotationen av alla testade tuber fungerade bra och 

tiden som fanns tillgänglig för att testköra var begränsad behövde varken 

den specialgjorda pinnen eller de specialgjorda gripmunstyckena testas. När 

testerna var utförda utvärderades resultaten och användes för att utveckla det 

slutgiltiga konceptet. 



43 

Johansson & Svensson 

5.7 Utveckla koncept 

För det färdiga konceptet tillkommer vissa extra krav. Till exempel så måste 

plattan vara dimensionerad för att hålla under hela maskinens livslängd, 

dessutom måste motoraxeln skyddas så den inte blir skadad ifall maskinen 

krockar i sig själv.  

5.7.1 Konstruktion av platta 

Plattan behövde vara bredare än originalet som användes till testerna, detta 

för att motorerna ska kunna placeras på ett bra sätt och skruvas i alla fyra 

hål. Detta gör att även hållaren som går på skenan i lyftspåret måste 

modifieras för att passa. Tidigare har plattan fästs med hjälp av ett 

snabbfäste, detta eftersom varje tubtyp kunde ha olika utgångsvinkel. För att 

inte behöva mäta och justera detta varje gång man bytte tubtyp så har man 

istället bytt hela plattan. Med det nya koncept kommer vinkeln att vara 

elektroniskt ställbar och därför kommer inte flera plattor behövas. Av denna 

anledning och med den ökade vikten i åtanke har valdes att istället fästa 

plattan med fyra bultar. Materialet kommer även i fortsättningen att vara 

aluminium då det var en önskan från Norden Machinery att använda så få 

olika material som möjligt, samt att rostfritt stål bidrar negativt till den totala 

vikten. Plattan utsätts för relativt stora krafter när all vikt accelereras upp 

och ned, dessutom under mycket högt tempo. Därför behövdes den 

dimensioneras för att klara av detta under en lång tid. Med den gamla 

lyftplattan som utgångspunkt och i samrådan med kompetent personal på 

företaget valdes en höjd på plattan. Sedan utfördes en FEM-analys med hjälp 

av simulation i 3D CAD programmet Creo för att säkerställa att korrekta 

dimensioner har hittats.   
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5.7.2 Konstruktion av hållare 

För att kunna fästa plattan korrekt konstruerades en hållare som går på två 

skenor och som lyfts upp av lyftsystemet. Hållaren ska kunna fästas som den 

nuvarande hållaren gör, se figur 5.14, och därav fick viktiga utformningar i 

form av bulthål och vissa dimensioner inte ändras. Nya hål för att passa 

bultarna från den nya plattan har dock tagits fram. 

 

 
Figur 5.14: Hållaren fästs med fem skruvar. 

5.7.3 Konstruktion av skyddande förbindelseelement 

För att skydda motorn ifall två maskinelement kör in i varandra så 

utvecklades ett krockskydd. Detta behöver kunna tillåta gripmunstycket att 

röra sig i horisontell led oberoende av motoraxeln men fortfarande bibehålla 

vridstyvheten så att motorn kan driva runt gripmunstycket. Dessutom måste 

kraften från en stöt tas upp av plattan istället för motoraxeln. Detta löstes 

med hjälp av en rund veckad plåt som fästs i motoraxeln och sedan i en 

andra axel. Med hjälp av denna så kan de två axlarna röra sig fritt från 

varandra vid en krock, men bibehåller hög vridstyvhet. Den nedre axeln 

fästs med ett kullager under plattan, så eventuella stötar tas upp där. 

5.7.4 Val av slutgiltig motor 

För att kunna rotera tuber kontinuerligt utan att motorn hamnar i fel position 

valdes den slutgiltiga motorn att vara utrustad med en encoder. På så sätt kan 

stegmotorn som testades användas.  
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6. Resultat 

Resultatet behandlar testkonceptet som skapades för att kunna utvärdera 

driftsäkerheten samt beskrivning av det slutgiltiga konceptet. 

6.1 Testkoncept 

Uppbyggnaden av testkonceptet kan ses i figur 6.1 och består av en 

testplatta, två testfästen, två elmotorer samt två testgripmunstycken. Delarna 

designades med det enda kravet att kunna testköras och inte med livslängd i 

åtanke. De valda motorerna är fästa diagonalt på testplattan genom endast 

två skruvar då motorerna är för breda för testplattan. Testmunstycket samt 

testfästet är monterade på motoraxeln. Ritningar på testplattan, 

gripmunstyckena och fästet finns bifogat i bilaga 5. 

 

 
Figur 6.1: Testkoncept med de olika delarna monterade. 
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6.1.1 Testplatta 

Testplattan, se figur 6.2,  är modifierad från en redan existerande platta som 

används i den befintliga maskinen. Därav har den redan dem valda 

dimensionerna i form av en längd på 261 mm, en bredd på 60 mm samt en 

höjd på 18 mm. De redan existerande hålen som används till maskinen 

vanligtvis finns kvar med skillnaden att tre nya hål till vardera motor har 

tillkommit och hålet för axeln har förstorats, se figur 6.2. Två av hålen 

tillkom för att kunna festa motorn diagonalt över plattan då denna var för 

smal för att kunna fästa motorerna korrekt. Det tredje hålet tillkom för att 

kunna fästa testfästet i motorns axel med hjälp av en insektsnyckel. Även en 

urgröpning tillkom för att motorn skulle kunna fästas utan att behöva 

använda plattor.  

 

 
Figur 6.2: Testplatta. 

6.1.2 Testfäste 

Testfästet som användes vid testet är konstruerat enligt figur 6.3. Testfästet 

konstruerades inte för att klara av stötar om maskinen utsattes för ett oväntat 

stopp utan endast för att kunna fästa gripmunstycket tillfälligt i motoraxeln. 

Testfästet är konstruerat genom att den fästs med en stoppskruv till 

motoraxeln och har en utvändig gänga som kan kopplas samman med 

gripmunstycket. 
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Figur 6.3: Testfäste. 

6.1.3 Testgripmunstycken 

Båda testmunstyckena har samma bredd, längd och höjd som det vanliga 

munstycket, men är modifierade för att greppa tuben annorlunda. 

6.1.3.1 Munstycke med dämpande material 

Testmunstycket med dämpande material kan ses i figur 6.4. Det dämpande 

materialet ska fästas inuti munstycket. Detta ska se till så att tuben får 

tillräckligt med stöd för att utföra rotationen och samtidigt inte skada tuben.  

 

 
Figur 6.4: Munstycke med dämpande material. 
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6.1.3.2 Munstycke med båge 

Munstycket med båge är konstruerat enligt figur 6.5. Bågen inuti 

munstycket ska se till så att kraften som uppstår när pinnen trycker upp 

tuben mot munstycket även rör sig inåt mot tuben och stabiliserar den.  

 

 
Figur 6.5: Munstycke med båge i genomskärning. 

6.1.4 Testpinne 

Metallpinnen som användes vid testet var konstruerad med en spetsigare 

topp, se figur 6.6. Pinnens skaft var densamma som standardpinnens och 

endast toppens utformning modifierades. 

 

 
Figur 6.6: Testpinnens spetsiga topp. 
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6.1.5 Test av testkoncept 

Testet som bestod av att köra tuberna i olika hastigheter visade att det var 

möjligt att rotera och samtidigt lyfta tuberna korrekt. Oberoende av hastighet 

och rotationsvinkel var rotationen och lyftet möjligt, se tabell 6.1. Testet 

visade även att det inte är möjligt att använda en stegmotor utan encoder då 

gripmunstyckets startläge ändrades efter att cirka 15 tuber hade lyfts och 

roterats, på grund av att motorn slirade och inte behöll sin startposition.  

 

Tabell 6.1: Resultat av tester. 

Stor tub/Liten tub Stor tub Stor tub Stor tub Liten tub 

Hastighet (rps) 250 300 400 250 

Rotationsvinkel (°) 45/90 45/90 45/90 23/23 

Korrekt utförd lyft och 

rotation 

Ja Ja Ja Ja 

6.2 Slutgiltigt koncept 

För att rotera och lyfta tuben samtidigt är det slutgiltiga konceptet uppbyggt 

enligt figur 6.7, där den redan existerande pinnen kommer att lyfta upp 

tuben. Efter att kamaxeln har lyft tuben cirka 15 mm kommer elmotorn att 

börja rotera tuben till önskad vinkel, detta för att tuben inte ska skadas av 

friktionen som uppstår när den rör sig mot koppen. Vinkeln som tuben ska 

rotera kommer att programmeras i maskinens kontrollsystem med hjälp av 

en styrenhet som kopplas in i maskinen. Elmotorerna är fästa på en platta 

med hjälp av skruvar. Plattan är sedan fäst i en hållare som går på två redan 

existerande skenor och lyfts upp och ned med hjälp av kamaxeln. För att 

skydda motorns känsliga axel från stötar är denna kopplad till 

gripmunstycket med hjälp av ett skyddande förbindelseelement, se figur 6.8. 

Fullständiga ritningar på lyfplattan, hållaren samt förbindelseelementet finns 

bifogat i bilaga 6.  
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Figur 6.7: Slutgiltigt koncept bestående av befintligt lyftsystem, motorer, 

lyftplatta, skyddande förbindelseelement och gripmunstycke. 

 

 

 
Figur 6.8: Genomskärning av motor, lyftplatta, skyddande förbindelse 

element och gripmunstycke. 
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6.2.1 Elmotor 

Den valda elmotorn har benämningen EMMS-ST-57-LX1, se figur 6.9 och 

är en stegmotor. Motorn kan rotera ett objekt med ett maximalt 

tröghetsmoment på 0,48 kgcm2 och har en vikt på 1100 gram, samt en 

maximal hastighet på 67 millisekunder vid en rotation på 90°. Motorn är 

även utrustad med en encoder. 

 

 
Figur 6.9: Elmotor. 

6.2.2 Lyftplatta 

Lyftplattan som konstruerades kan ses i figur 6.10. Den har en längd på 261 

mm, en höjd på 18 mm samt en bredd på 61 mm. FEM-analysen som 

utfördes visade att plattan klarar av de krafter som kommer att påverka den, 

se bilaga 7. 
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Figur 6.10: Lyftplatta. 

6.2.3 Hållare 

Hållaren som lyftplattan fästs i har en längd på 86 mm och bredd på 100 mm 

och en höjd på 65 mm. Den har detaljer för att kunna fästas i  det befintliga 

lyftsystemet och även i lyftplattan, se figur 6.11. Lyftplattan kommer att 

fästas med hjälp av fyra skruvar som för samman de båda komponenterna.  

 

 
Figur 6.11: Hållare. 
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6.2.4 Skyddande förbindelseelement 

Det skyddande förbindelseelementet som utvecklades består av olika 

komponenter i form av, kullager, en rund veckad plåt samt ett fäste som 

fästes i gripmunstycket. Dessutom finns det två distanser, den ena ser till att 

motorn kommer på rätt höjd i förhållande till plattan och det andra sitter runt 

kullagret med passning och ser till att det kan skruvas under plattan, se figur 

6.12. Det skyddande förbindelseelementet kopplas till motorn med hjälp av 

ett klämförband, även fästet är kopplat på detta vis. De redan befintliga 

delarna i det skyddande förbindelseelementet, så som bälgkoppling, 

motordistans samt kullagerfäste finns bifagde som ritningar i bilaga 4 [3]. 

 

 
Figur 6.12: Skyddande förbindelseelement. 
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7. Analys 

7.1 Kostnad 

Kostnaden för rotationsmodulen som används i dagsläget uppgår till 38350 

kr. Då det nya konceptet uppskattas att ha en kostnad på 24350 kr, se tabell 

7.1, kan konceptet klassas som mer kostnadseffektivt än det föregående. 

Detta eftersom att rotationen som annars utförs i rotationsmodulen inte 

behöver existera mer och hela den kostnaden kan tas bort och endast 

kostnaden för den nya rotationsanordningen tillkommer. Då både lyftplattan 

och hållaren var tvungna att bli modifierade sker en kostnadsändring av 

dessa komponenter. Då dessa ändringar inte är komplicerade att utföra samt 

att andra hål och detaljer har tagits bort uppskattas kostnaden bli någorlunda 

detsamma som föregående kostnad var för de båda delarna. Därav har de 

inte tagits med i den nya kostnaden. Kostnaden för de övriga delarna består 

av sladdar, samt sladdskydd. Kostnadsbesparingen som uppstår blir 14000 

kr och är en bra förbättring från föregående kostnad. 

 

Tabell 7.1: Kostnad för konceptet. 

Komponenter Antal Pris per st (SEK) Summa 

(SEK) 

Stegmotor  

EMMS-ST-57-LX1-CS 

med encoder 

2 2700 5400 

Motorstyrning 

CMMS-ST-C8-7-G2 

2 5500 11000 

Skyddande 

förbindelseelement 

2 1700 3400 

Övrigt 1 4550 4550 

Totalsumma: 24350 kr 

7.2 Resursförbrukning och platsanvändning 

Då det slutgiltiga konceptet består av samma stegmotorer och styrenheter 

som innan och två modifierade skyddande förbindelseelement är resurserna 

för dessa komponenter densamma. Den största skillnaden med det slutgiltiga 

konceptet och den  nuvarande rotationsmodulen är de övriga delarna. 

Rotationsmodulen var tvungen att kunna röra sig upp och ner innan 

rotationen utfördes, och var därav tvungen att kopplas till kamaxeln. Denna 

koppling bestod av många delar som vid det slutgiltiga konceptet kunde 
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avlägsnas då rotationen inte behövde kopplas till kamaxeln. På detta sätt 

sparas resurser i form av borttagna delar. Även skyddet som finns på 

rotationsmodulen och de båda lyftarhuvudena var andra delar som kunde 

avlägsnas utan att behöva ersättas av liknande komponenter. De enda stora 

delarna som tillkom på det slutgiltiga konceptet var längre sladdar och 

sladdskydd, de andra delarna var endast modifierade från redan existerande 

komponenter. Eftersom att resurserna som krävs för att rotera tuberna i det 

slutgiltiga konceptet är mindre än vad som krävs i den nuvarande 

rotationsmodulen och inga material som används är mer mindre 

miljövänliga så kan det slutgiltiga konceptet antas vara mer miljövänligt än 

det föregående.  

 

Platsen som tas upp av rotationsmodulen är stor då de båda motorerna måste 

vara placerade med ett skydd över för att öka renligheten. Dessutom tar den 

stor plats under diskbordet då alla delar som måste kopplas till kamaxeln 

sitter där under. Denna viktiga plats under diskbordet samt över kommer att 

bli tillgänglig för möjligtvis andra moduler då det slutgiltiga konceptet 

endast befinner sig över diskbordet och på lyftplattan. Detta gör att 

platsanvändningen minskas avsevärt. Den plats som kablarna och 

kabelskyddet kommer att uppta är inte bestämt utan dessa kan  till exempel 

dras över maskinen. Den plats som motorerna upptar på lyftplattan är 

obetydlig då den inte används till något i dagsläget och inte påverkar 

maskinen negativt. Således tar det nya konceptet inte upp någon betydlig 

plats utan endast positiva effekter i form av tillgång till den platsen som 

rotationsmodulen annars upptar uppstår.  

7.3 Driftsäkerhet 

Resultatet av testet visade på hög driftsäkerhet av konceptet. Rotationen och 

lyftet kunde utföras utan några problem så länge gripmunstycket fördes ned i 

rätt vinkel. Valet att använda en stegmotor utan encoder resulterade i låg 

driftsäkerhet under längre tid då motorn relativt snabbt tappade bort sin 

utgångsposition och orsakade driftstopp. Detta innebär dock ej att konceptet 

inte fungerar utan enbart att det krävs en annan typ av motor. Vidare tester 

behöver utföras med en lämpligare motortyp och under en längre tid. Efter 

rotation kunde ingen skada på tuberna upptäckas och därför anses det inte 

vara något problem att rotera ens känsliga metalltuber, mer utförliga tester 

under längre tid är dock att rekommendera även i detta fallet. 
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8. Diskussion  

I detta kapitlet diskuteras både den använda metoden i arbetet och hur den 

skulle kunna gjorts annorlunda, samt resultatet av arbetet.  

8.1 Metoddiskussion 

I arbetet strävade vi efter att med hjälp av olika metoder finna en lösning på 

vår problemformulering. Genom att vi använde oss av olika källor för att 

samla in den information vi behövde för att kunna få tillräckligt med 

kunskap höjdes validiteten i arbetet. Då observationer utfördes på företaget 

samt kontinuerliga diskussioner med kompetent personal hölls stärktes 

validiteten i arbetet ännu mer. För att ytterligare stärka validiteten i arbetet 

kunde intervjuer och enkäter med kunder ha utförts för att få en ännu större 

förståelse för vilka faktorer som var viktiga vid konceptgenereringen. Detta 

behandlades inte då tidsbrist var en avgörande faktor i arbetet. De tester som 

sedan utfördes med hjälp av testkonceptet användes för att få ett ännu 

tydligare svar på huruvida konceptet var driftsäkert eller inte. Genom att 

utföra testet så kunde validiteten stärks ännu mer eftersom testet bevisade att 

all information i form av observationer och litteratursökning hade haft en 

positiv inverkan på konceptgenereringen och lett till att de rätta faktorerna 

kunde testköras och driftsäkerheten kunde undersökas. För att ytterligare 

kunna mäta driftsäkerheten och på så sätt öka validiteten ännu mer, kunde 

konceptet testats på olika maskiner med olika hastigheter och olika 

slutvinklar. Även här var tidsbrist den avgörande faktorn för varför inte fler 

och mera grundliga tester utfördes. Trots få tester kan validiteten i arbetet 

anses vara hög då testet och de observationer som utfördes gav den 

information som behövdes för att kunna bedöma driftsäkerheten i det 

utvecklade konceptet. 

 

Finita elementmetoden som användes för att se så att lyftplattan som 

konstruerades skulle hålla var ytterligare ett mätinstrument som bidrog till 

att stärka validiteten. Att finita elementmetoden inte användes för att se så 

att testplattan skulle hålla berodde på att den inte hade några krav på sig när 

det kom till önskad livslängd. Driftsäkerheten för plattan utvärderades inte 

när testkonceptet testades utan endast med hjälp av finita elementmetoden. 

Att finita elementmetoden endast utfördes på lyftplattan och inte på de andra 

komponenterna som konstruerades berodde på att det endast var lyftplattan 

som skulle utsättas för krafter som kunde orsaka deformation av 

komponenten. De gripmunstycken som konstruerades utsätts för krafter i 

horisontellt led vid rotationen men då dessa bedömdes som ofarliga 

behövdes inte en finita elementanalys utföras på dessa. 

 

Reliabiliteten i arbetet har påverkats negativt av att det är observationer och 

diskussioner med kompetent personal som har lagt grunden för vilka 

faktorer som har varit avgörande vid konceptgenereringen. Denna negativa 
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inverkan har vi försökt att minska genom att vara så objektiva som möjligt i 

de val som var tvungna att tas som inte kunde baseras på fakta och mätbara 

värden. Kvalitetshuset som konstruerades bidrog till en ökad reliabilitet då 

den gav en ökad förståelse för vilka faktorer som var mätbara i form av 

tekniska egenskaper.  Den avgörande faktorn som bidrog till en hög 

reliabilitet i detta arbete var testet som utfördes med hjälp av testkonceptet. 

Detta utfördes objektivt och resulterade i mätbar data som kunde utvärderas 

utan att subjektiva tankar påverkade resultatet. Att olika slutvinklar och 

hastigheter testades samt olika tuber resulterade i att pålitlig data kunde 

samlas in. Om undersökningen skulle upprepas med samma koncept och 

testerna utfördes på samma maskin skulle liknande värden kunna fås fram. 

Att endast en maskin har använts för att testa konceptet påverkade inte 

reliabiliteten negativt. En annan bidragande faktor i arbetet var att ritningar 

konstruerades på både testkonceptet och det slutgiltiga konceptet vilket kan 

anses höja både validiteten och reliabiliteten. 

 

De avgränsningar som sattes upp i arbetet var baserade främst på den 

avgörande tiden som fanns men även Nordens önskemål. Baserat på dessa 

faktorer bestämdes att inte det befintliga lyftsystemet skulle modifieras. Om 

tiden inte var begränsad och detta inte var ett önskemål från Norden skulle 

konceptet möjligtvis ha sett annorlunda ut, vilket skulle kunnat leda till ett 

ännu mer driftsäkert koncept. Tidsbristen påverkade även vilka koncept som 

var genomförbara och vilka som inte var det. Om tiden inte var begränsad 

kunde fler koncept ha utvecklats samt mer information kunde ha samlats in 

vilket kanske skulle bidragit till ett annat resultat. 

8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Koncepttest 

Innan testet genomfördes var det väldigt oklart om tuberna skulle klara av 

rotationen utan att åka iväg från maskinen, eller komma i fel vinkel. Då detta 

inte var möjligt att veta utan att genomföra tester var testet ett måste för att 

kunna veta om konceptet var driftsäkert eller inte. Tidbristen gjorde att ett 

test av det slutgiltiliga konceptet var omöjligt eftersom det skulle ta för lång 

tid att beställa och få hem alla delar. Även tiden det skulle ta för montörerna 

att modifiera en maskin med en annan hållare var en faktor till varför ett 

testkoncept användes. Testkonceptet som utvecklades istället gjorde det 

möjligt att utföra de tester som behövdes. Eftersom tuber har olika form och 

storlek var det avgörande att testa olika sorters tuber med olika korkar och 

storlek. För att det skulle vara ett lyckat koncept så var det tvunget att alla 

olika tuber på något sätt skulle kunna rotera korrekt. De olika 

gripmunstyckena som konstruerades var till för att ha alternativ till olika 

tuber, men behövdes inte användas då det befintliga munstycket klarade av 

rotationen.  
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Även den nya pinnen som skapades testades inte då den vanliga pinnen och 

gripmunstycket klarade av att rotera tuben korrekt. Resultatet av testet kunde 

ha förbättrats om ännu fler olika tuber hade testkörts, samt om en encoder 

hade använts då längre tester skulle kunna ha utförts utan att motorn slirade. 

Då endast testkonceptet provkördes och inte det slutgiltiga kunde inte 

driftsäkerheten vid ett oväntat stopp säkerställas eftersom testfästet som 

användes inte var konstruerat för att tåla smällar, vilket det slutgiltiga 

skyddande förbindelseelementet var konstruerat för. För att få ett tydligare 

resultat skulle detta ha provkörts för att se så att ett oväntat stopp inte 

påverkade maskinen negativt.  

8.2.2 Slutgiltigt koncept 

Det slutgiltiga konceptet löser rotation och lyft av tuben i en modul. Testet 

som genomfördes visade att själv rotationen kunde utföras driftsäkert. Att 

testet endast utfördes på testkonceptet och inte på det slutgiltiga konceptet 

påverkade resultatet negativt då den slutgiltiga driftsäkerheten är svår att 

säkerställa. Driftsäkerheten för endast rotationen och lyftet av tuben är 

densamma för testkonceptet som för det slutgiltiga konceptet. Det beror på 

att eftersom testkonceptet kunde rotera tuben driftsäkert visar detta att även 

det slutgiltiga konceptet ska kunna göra det då det har samma utformning. 

Det slutgiltiga konceptet är en genomförbar lösning och skulle kunna 

utvecklas vidare genom att istället för att använda en stegmotor använda en 

servomotor, detta för att kunna styra accelerationen och hastigheten enklare 

och få en jämnare tubförflyttning. FEM-analysen påvisade att plattan inte 

utsattes för särskilt stora påfrestningar förutom precis vid hålen där den 

monteras fast. Detta anser vi inte vara något problem då detta beror på 

förenklingar som vi gjort när vi simulerat, det vill säga att hålets insidor 

sitter fast. När plattan är fäst med bultar och dessutom får stöd underifrån så 

kommer detta inte uppstå.  

 

Då arbetet endast fokuserar på att kunna lyfta och rotera två tuber åt gången 

skulle en fortsättning på arbetet vara att se om det fungerade för fler än två 

tuber. Att använda aluminium för lyftplattan och inte stål visade sig vara ett 

bra val då lyftanordningen kunde lyfta upp lyftplattan med två motorer utan 

problem. För att göra det ännu mer hållbart skulle en stålplatta kunna 

testköras för att se om lyftsystemet skulle orka bära upp den. På så sätt 

skulle en ännu starkare konstruktion kunna uppnås. För att helt kunna 

säkerställa att det slutgiltiga konceptet fungerar och är driftsäkert skulle det 

behöva testköras under en längre tid för att kunna upptäcka potentiella 

felkällor. Fortsättning på arbetet skulle vara att göra ett instruktionsblad för 

hur monteringen av konceptet skulle gå till, detta för att underlätta för 

montörerna om konceptet ska användas i framtiden istället för 

rotationsmodulen. 
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9. Slutsatser 

Kostnaden för det slutgiltiga konceptet var lägre än kostnaden för 

rotationsmodulen. Även resursförbrukningen och platsanvändningen 

minskas med det slutgiltiga konceptet. På grund av det är slutsatsen att det är 

möjligt att minska platsanvändningen och resursförbrukningen i en 

tubfyllningsmaskin genom att kombinera lyft och rotation av tuber. Tester 

och analyser har visat att det slutgiltiga konceptet är en fungerande lösning 

då det är möjligt att rotera och lyfta tuben samtidigt på ett driftsäkert sätt. Då 

det skyddande förbindelseelementet bidrar till ökad driftsäkerhet kan 

slutsatsen dras att det slutgiltiga konceptet skulle fungera att köra ännu mer 

driftsäkert än vad  testkonceptet påvisade. 
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Redovisning av FEM analys: 

 
Krafter för vardera motor: 

 
𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎 𝐹 = 0,8 ∗ 𝑎   (1) 

 

Där F= kraften, m=motorns massa, a= accelerationen. 
 

Accelerationen fås genom: 

 

𝑎 =  𝑔 + 𝑎1    (2) 

 

Där a= accelerationen, g= gravitationen, a1=plattans medelacceleration. 

 

Plattans medelacceleration fås genom: 

 

 𝑎1 =
𝑣

𝑠
  𝑎1 =

3

0,1
  𝑎1 =  30𝑚/𝑠2  (3)

   

 

Där v= hastigheten, s= sträckan. 

 

(3) i (2) ger= 

 

𝑎 = 9,82 + 30  𝑎 = 39,82𝑚/𝑠2.   (4) 

 

(4) i (1) ger: 

 

𝐹 =  0,8 ∗ 39,82  𝐹 =  31,86𝑁. 

 

 

Kraft för plattan: 

 
𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎 𝐹 = 0,5 ∗ 𝑎   (5) 

 
Där F= kraften, m=plattans massa, a= accelerationen. 

 

(4) i (5) ger: 

 

 

𝐹 = 0,5 ∗ 39,82 𝐹 = 19,91𝑁 
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19,91 är kraften som fixeras på hela plattan. 31,86N är krafen som fixeras 

vid vadera hål där motorerna ska sitta. Plattan är fixerad i de fyra skruvhålen 

till höger på plattan, se figur 10.1. Vissa förenklingar har gjorts, till exempel 

har medelaxelerationen använts då den verkliga maxaxelerationen inte var 

känd. Dessutom är plattan fixerad i hålen. 

 

Figur 10.1: Fixerade krafter på plattan. 
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