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Sammanfattning 

Dagens samhälle konsumerar mer och mer teknik och livscyklerna på produkterna blir kortare. Det 

leder till att höga krav ställs på återvinningsmetoden för teknikprodukter. Återvinningstekniken måste 

utvecklas i samma takt som nya teknikprodukter lanseras på marknaden. En stor del av den teknik 

som dagens samhälle konsumerar innehåller någon form av skärm, så som telefoner, datorer, 

läsplattor och tv-apparater. Dessa produkter måste tas om hand och återvinnas på bästa möjliga sätt 

för att ta vara på metaller och plaster, men även för att minska utsläpp av farliga ämnen. En stor 

mängd av dagens skärmar som återvinns är av LCD typ, dessa skärmar lyses upp med lysrör som 

innehåller kvicksilver. Återvinningen av kvicksilvret är viktigt då det är mycket skadligt för miljön, 

människor och djur. 

En effektiv sönderdelningsmetod är att klippa upp skärmen för att kunna återvinna de ingående 

materialen. Fördelen med att klippa upp skärmar är att skärmen kan öppnas likt en bok, och det blir 

på så sätt enkelt att komma åt alla olika komponenter som ingår i skärmen. Lysrören som lyser upp 

bakgrunden på skärmarna är vanligtvis placerade i över och underkant på skärmen. För att göra 

processen så effektiv som möjligt är det en fördel att klippa hela skärmar med plasthöljet på. Dagens 

maskin, som denna studie baseras på, har problem med att klippa kompletta skärmar. Maskinen som 

används idag är av hydraulisk typ och klipper förhållandevis långsamt med en stor kraft. Problemet 

uppstår när klippbladet börja ”gäspa” under klippet, det medför att samtliga lager i skärmen inte blir 

genomklippta. 

I slutet på teorikapitlet presenteras en analysmodell. I modellen kan strukturen på studien ses och ger 

läsaren en tydlig bild av kommande delar. Studien börjar med att ställa upp olika hypoteser efter 

intervjuer med företag och personer som varit involverade i dagens maskin. Därefter görs en 

nulägesanalys. I studien väljs sedan en hypotes som säger att ”hastigheten och klippspaltens storlek 

har en påverkan på kvaliteten”. För att kunna verifiera eller falsifiera hypotesen utförs tester med en 

testmaskin. Testmaskinens utformning genereras med hjälp av en produktutvecklingsprocess. 

Produktutvecklingsprocessen är ett systematiskt tillvägagångssätt med ett antal steg som följs. Stegen 

leder till koncept för hur testmaskinen ska konstrueras. När allt konstruktionsmaterial är klart går 

processen vidare till byggnation av testmaskinen.  

En testplan tas fram så att alla tester som görs blir gjorda efter samma mönster. Därefter utförs alla 

tester och data samlas in i form av hastighet och energi. I resultatet åskådliggörs insamlad data på ett 

tydligt sätt för att lättare analyseras. I analysen konstateras intressanta samband som sedan diskuteras. 

Bland annat visar sig märke och årsmodell på skärmarna ha stor betydelse för klippbarheten. 

Diskussionen behandlar även produktutvecklingsprocessen och byggutförandet. En av de slutsatser 

som presenteras säger att en ökad hastighet förbättrar klippkvaliteten och tillförlitligheten av 

metoden.    
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Summary 

Today's society is consuming more and more technology, at the same time the life cycles of products 

are getting shorter. This places high demands on the recycling of technology products. Recycling 

technology must evolve at the same rate as new technology products are launched in to the market. A 

large part of the technology that today's society consumes contain some form of display, such as 

phones, computers, tablets, and televisions. These products must be disposed and recycled in the 

best way possible to seize the metals but also reduce the release of hazardous substances. A large 

amount of today's monitors that is recycled is of LCD type, these screens are illuminated with 

fluorescent lamps containing mercury. The recovery of the mercury is important as it is very harmful 

to the environment, people and animals. 

To seize the materials in a screen in an effective way, an effective method is to use a cutting machine. 

The advantage to cut a screen is that the screen can be opened like a book and it is very easy to seize 

all the materials that a screen consists off. The fluorescent lamps that light up the background on the 

screens are normally placed in the lower and the upper part of the screen. To make the process as 

effective as possible it is an advantage to cut entire screens with its plastic housing. Today the 

machine faces problems to cut entire screens with its plastic housing on. The machine, which this 

study is based on, is a hydraulic machine and it cuts relatively slow but with big force. Problems with 

the cut occur when the cutting blade starts to “yawn” during the cutting process, this result in that 

not all the layers in the screen are getting cut. 

At the end of the theory chapter, of this report, an analytical model is presented. This model is 

describing the structure of the report. The work begins with setting up various hypotheses after 

interviews with company’s and people that where involved in the construction of today’s machine. A 

situation analysis is made. In the study a hypothesis is chosen that says “the velocity and the cutting 

gap size has an impact on the cutting quality. To verify or falsify the hypothesis tests are made in a 

test machine. The structure of the test machine is generated with help of a product development 

process. The product development process is a systematic approach with a number of steps to 

follow. The steps lead to concepts of how the machine should be designed. When all design material 

are finished does the process proceeds to construction of the machine.  

A test plan was developed so that every test is done in the exact same way. The testing phase starts 

and data is gathered. In the result chapter collected data is presented in a clear way to make it easy to 

analyze. When the data is analyzed interesting connections are made which is discussed later. It 

shows that the brand and the year when the screen was manufactured has a big significance for how 

well the screen is cut. The product development- and the construction process are discussed in the 

discussion chapter. One of the conclusions that are presented states that an increase of the velocity 

has a positive impact on the cutting quality. 
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Abstrakt 

En stor del av den teknik som idag konsumeras innehåller någon form av skärm. En allt snabbare 

konsumtionstakt av just tekniska produkter ökar pressen på återvinningsindustrin. En vanlig typ av 

skärm är LCD-skärmen som lyses upp med hjälp av lysrör innehållande kvicksilver. Kvicksilver är 

mycket farligt för både människor, miljö och djur. Därför måste det hanteras med stor försiktighet. 

Att klippa upp skärmar för att avlägsna kvicksilvret och komma åt andra värdefulla material har visat 

sig vara en bra metod. Men metoden har utvecklingspotential eftersom kompletta skärmar, med 

plasthölje och kretskort, sällan klipps på ett smidigt sätt.      

I denna studie tas en hypotes fram om att klipphastigheten förbättrar klippkvaliteten, grundat på teori 

bakom plåtklippning och vad experter inom området berättar. Vidare utvecklas en metod för att 

verifiera eller falsifiera hypotesen. Metoden innefattar utveckling av en testrigg, byggnation av 

densamma, fullskaliga tester samt insamlande av testdata. All insamlad data analyseras noggrant, 

diskuteras och sammanställs till slutsatser. Undersökningen visar att en ökning av klipphastigheten 

påverkar klippkvaliteten på ett positivt sätt samt att klippspalten, inom rimliga gränser, kan ökas utan 

att påverka klippkvaliteten.  

Nyckelord: LCD-skärm, datorskärm, klippning, kvicksilver, testrigg, klipphastighet, lysrör. 
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Förord 

Göran Lundholm på Nordic Recycling i Hovmantorp har under lång tid drivit ett projekt om att 

utveckla en metod för att sönderdela kasserade skärmar. Arbetet har lett fram till en helt unik 

hydraulisk klippmaskin som används av företaget idag. Maskinen fungerar inte helt optimalt och 

Göran såg möjligheten till en vidareutveckling. Det har i huvudsak lagt grunden för denna 

undersökning. I undersökningen presenteras först relevant teori. Hypoteser arbetas sedan fram för att 

övergå i konstruktion av en lämplig testrigg. Testriggen byggs och verkliga tester utförs som leder 

fram till ett resultat och olika slutsatser. Några förändringar på den befintliga maskinen utförs aldrig 

utan undersökningen syftar till att leverera ett svar på om hastigheten påverkar klippkvaliteten eller 

inte. 
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Göran Lundholm, VD på Nordic Recycling AB i Hovmantorp, som gjorde denna studie möjlig. Du 
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förtroende.  
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1. Introduktion 
… Detta avsnitt beskriver bakgrund, problemformulering, mål, syfte och avgränsningar till arbetet.  

 

1.1 Bakgrund 

En värld som växer och utvecklas i allt snabbare takt gör att teknisk utrustning används i allt större 

utsträckning. Speciellt elektronik, dit datorer och mobiltelefoner tillhör, används allt mer. Den hjälper 

människan på många olika sätt och samhällsutveckling skulle ske långsammare, om inte helt vara 

obefintlig, utan tekniken. Eftersom den är så viktig för samhället idag läggs mycket fokus på att hela 

tiden utveckla och förbättra den tekniska utrustningen[1]. 

Den snabba tekniska utvecklingen är dock inte bara positiv. Den bidrar även till att konsumenten vill 

ha det senaste på marknaden, vilket leder till att innovations-och livscykeln blir kortare på produkten 

och konsumtionstakten av elektronisk utrustning ökar ännu mer[1]. En högre konsumtionstakt ger 

högre energibehov, högre resursbehov i form av material och därmed en ökad belastning på miljön. 

För att minska belastningen på miljön är det därför viktigt att ta tillvara och kunna återvinna kasserad 

teknik på ett bra sätt. Då kan mycket material återanvändas och energi-och resursbehovet kan 

minskas. Dessutom är återvinning av de olika materialen positivt för ekonomin i och med att det 

finns stor tillgång på kasserade produkter och de återvunna materialen kan säljas tillbaka till 

producenterna. 

I idealfallet skulle metoderna för återvinning utvecklas i samma takt som det kommer nya produkter 

på marknaden.  

Exempel på teknik som kasseras i allt högre takt är tv-apparater, datorer, telefoner, läsplattor och 

liknande teknik. Gemensamt för dessa är att de alla används i samband med en skärm. Skärmar finns 

i en rad olika utföranden som består av flera olika material och även en del miljöfarliga ämnen. De 

vanligaste skärmarna är Plasma och LCD-skärmar. Skärmarna innehåller någon form av belysning 

och i LCD-skärmen utgörs det av lysrör som lyser upp bakgrunden av skärmen. Dessa lysrör är av 

typen CCFL vilket står för cold cathode flourescent lamp [2]. 

CCFL innehåller det mycket miljöfarliga ämnet kvicksilver. Det som gör kvicksilver mycket skadligt 

för miljön i för hög halt är för att det är bioackumulerande, det ökar i koncentration uppåt i 

näringskedjan när rovdjur äter bytesdjur som är kontaminerade. Det beror på att kvicksilver inte kan 

brytas ner av organismer utan binds till protein i djuret[3]. Om kvicksilver tillåts läcka ut i miljön kan 

därför hela ekosystem förstöras. Även människan påverkas. För människan är högst i näringskedjan 

och riskerar därför att få i sig höga halter kvicksilver, främst genom att äta kontaminerad fisk[4]. Men 

även inandning av kvicksilverånga är giftigt för människan. Det kan leda till skador på nervsystemet, 
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immunsystemet och inre organ. I värsta fall kan det vara dödligt. Om kvicksilvret bildar ett 

oorganiskt salt är det mycket frätande på hud, ögon och på mag-och tarmkanalen[5]. 

Men det finns fler hälsoskadliga ämnen i skärmar. På de flesta skärmarna finns det ett plastskal som 

är gjort av ämnet polyuretan. Polyuretan tillverkas genom kemisk reaktion med isocyanater. 

Isocyanater är en grupp kväveföreningar som är mycket reaktiva. När plasten smälter frigörs dessa 

och de kan leda till astma och överkänslighet[6].    

Dessa hälsoskadliga ämnen ställer höga krav på återvinningsmetoderna av LCD skärmar. Samtidigt 

som återvinningsmetoden ska vara tillförlitlig för att arbetsmiljön inte ska bli påverkad, måste 

processen vara energi- och tidseffektiv och därmed också vara kostnadseffektiv för ett 

återvinningsföretag.  

1.2 Problemformulering 

Ett sätt att åstadkomma en effektiv sönderdelning av en skärm är att klippa upp den med en 

hydraulisk maskin. Om skärmen klipps är risken att plasten i höljet inte smälter p.g.a. 

värmeutveckling vid friktion, jämfört med om skärmen skulle sågas upp eller skäras med laser. 

Därmed minskar risken för att maskinoperatören andas in isocyanater. En annan fördel med 

klippning är att skärmen kan klippas i tre sidor vilket gör att den kan öppnas likt en bok och de olika 

skikten kan på ett enkelt sätt plockas ur skärmen och återvinnas. Lysrören är vanligtvis placerade i 

över- och underkant på skärmen, precis där klippet görs. Dessa avlägsnas därför redan i klippet, med 

saxens hjälp. Men klippet förstör ofta lysrören så att kvicksilver kan läcker ut. Det problemet är idag 

åtgärdat genom att det kan sugas upp och filtreras senare i en annan maskin. Innan klippet kan göras 

måste dock skärmens plasthölje avlägsnas manuellt, och detta är inte försvarbart ur tid- och 

kostnadsperspektiv. Framförallt inte när mängden skärmar i behov av återvinning ökar stadigt. 

Att kunna göra det möjligt att klippa kompletta skärmar skulle spara mycket tid i 

återvinningsprocessen. Men att klippa genom flera olika material samtidigt är problematiskt idag på 

grund av att klippbladet ofta börjar bukta, så kallat ”gäspa”, när klippet sker. Samtliga lager blir då 

inte genomklippta och det betyder att operatören ofta får klippa om flera gånger i samma skärm. Att 

behöva klippa om skärmar efter ett misslyckat klippförlopp kan väcka frustration hos 

maskinoperatören. Eftersom operatören tvingas jobba ganska nära maskinens skär kan frustrationen 

och ökat antal klippförlopp öka olycksrisken drastiskt. Risken för inandning av det giftiga kvicksilvret 

och isocyanater ökar också med antalet misslyckade klippförlopp.  

För att möta behovet av återvinning av skärmar behöver metoden förbättras. Varje skärm får bara ta 

några få sekunder att klippa och samtidigt måste materialen kunna tas tillvara på ett enkelt sätt. För 

att metoden ska bli bättre krävs ett mer tillförlitligt klippförlopp. En tillförlitlig klippmaskin med liten 

risk att misslyckas med ett klipp, oavsett skärmmodell, skulle kunna matas med en robot. Med ett 
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antal robotmatade klippmaskiner skulle det svenska återvinningsbehovet av skärmar kunna täckas. 

Med en mer automatiserad process skulle det även bidra till en ökad säkerhet för de operatörer som 

jobbar med återvinningen av skärmarna. Det skulle också bli mer tidseffektivt och det skulle leda till 

lägre energiförbrukning. Resultatet skulle bli mer kostnadseffektivt för återvinningsföretaget i 

slutändan och ge dem en möjlighet att möta framtidens återvinningsbehov av skärmar. 

Undersökningsfrågan för detta arbete formuleras som följande:  

Vad kan öka tillförlitligheten och kvaliteten vid klipp i flera olika sammansatta material?       

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheten att på ett effektivt och tillförlitligt sätt 

kunna klippa flera olika sammansatta material. 

1.4 Mål 

Som mål, för att kunna uppnå syftet, är att verifiera vad som kan ge klipp med hög klippkvalitet av 

hela skärmar och därmed göra metoden mer effektiv och tillförlitlig.  

För att kunna verifiera vad som kan göra klipp i hela skärmar bättre finns det ett par delmål som 

behöver uppfyllas: 

• Undersöka vad som är orsaken till att det inte går att klippa hela skärmar idag. 

• Utifrån undersökningen av möjliga orsaker och teorier arbeta fram en hypotes. 

• Utveckla en testrigg för att kunna testa hypotesen. 

• Bygga testriggen och utföra tester. 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet ska utföras inom en tidsram som motsvarar 22,5 hp vilket är en period på 20 veckor men de 

10 första veckorna sker arbetet på halvtid. Därför har arbetet avgränsats till att utgå från 

klippmaskinen som ägs av Nordic Recycling AB i Hovmantorp och verifiera vad som kan öka 

tillförlitligheten av klippen. 

Undersökning på klippverktyget utformning och material kommer inte att behandlas utom om det 

vid orsaksundersökningen framkommer att det kan ha en avgörande roll i studien. Motiveringen för 

att det inte kommer behandlas är att flera studier har utförts inom det området, i tidigare skeden av 

utvecklingen av dagens maskin. 
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Faktorer som kan påverka resultatet av klippet som sker före själva klippningsprocessen kommer inte 

heller att inkluderas i studien p.g.a. att tiden inte är tillräcklig för detta arbete. Påverkande faktorer 

kan exempelvis vara skärmens placering och skärmens utformning. 

För att utveckla en testrigg kommer en produktutvecklingsprocess användas. Eftersom det ska finnas 

tid för att både bygga och utföra tester på den kommer inte alla steg i produktutvecklingsprocessen 

tillämpas. Resultatet av produktutvecklingsprocessen begränsas av en budget som sätts av företaget 

och av att testriggen måste stå på företaget. Det är nödvändigt att utföra testerna på företaget 

eftersom det krävs bra ventilation när produkter med kvicksilver hanteras. Att testerna ska utföras på 

företaget gör att konstruktionen måste göras transportabel. Det betyder att konstruktionens vikt och 

volym blir begränsande faktorer i utvecklingsprocessen. 
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2. Metod 
… Detta avsnitt beskriver metodologin bakom studien 

 

Denna studie inleds med en nulägesanalys för att identifiera problemet med klipprocessen. 

Nulägesanalysen utförs med hjälp av observationer på processen, SWOT-analys, FMEA och 

intervjuer. Intervjuer görs på operatörer som använder maskinen, företaget som har konstruerat 

maskinen och på verktygstillverkaren. Utifrån de definierade problemen arbetas hypoteser fram som 

sedan testas ifall de är sanna. Hypoteserna bygger på naturvetenskapliga lagar och logiskt 

resonemang. För att kunna testa hypoteserna konstrueras en mekanisk testrigg. Flera koncept av 

testriggen genereras och utvärderas genom att använda delar av en produktutvecklingsmetod. För att 

säkerställa att testet är utan risk utförs FMEA, hållfasthetsberäkningar och dragprov på osäkra 

komponenter.  

Data som mäts upp samlas in med elektronisk mätutrustning som sedan matas in i ett 

beräkningsprogram. I beräkningsprogrammet sparas data som sedan analyseras. Dokumentationen av 

utfallet av testerna görs även med fotografering.  

2.1 Vetenskapligt synsätt 

2.1.1 Positivism 

Med ett positivistiskt synsätt tas en teori fram baserat på att en orsak A leder till en verkan B. 

Avsikten är att kunna beskriva en företeelse endast genom observation och mätningar. Detta synsätt 

används främst i naturvetenskaplig forskning så som matematik och fysik, när målet är att kunna göra 

en förutsägelse och kontrollera orsak eller verkan. Utgångspunkten är en hypotes som sedan testas 

med experiment för att se om den är allmängiltig. För att bekräfta att en hypotes är sann/falsk krävs 

det omfattande antal tester och ett mycket strukturerat arbete[7]. För annars uppfyller resultatet inte 

verifieringsprincipen och är därmed inte vetenskapligt hållbar kunskap. Med verifieringsprincipen menas 

att resultatet är vetenskapligt hållbar kunskap när samma resultat kan genereras om experimenten 

utförs igen[8]. 

2.1.2 Hermeneutik 

Det hermeneutiska synsättet kan sägas vara motsatsen till det positivistiska. Enligt hermeneutiken 

görs en tolkning eller analys av en redan existerande teori. Målet är att kunna tolka och få mer 
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förståelse för ett fenomen. Ordet hermeneutik kommer just från grekiskans ord hermeneuein som 

betyder tolka eller uttolka. Detta åskådningssätt har sina rötter från antiken och religionsutövningen 

på hundratalet e.Kr. 

Inom positivism fokuseras forskningen på en liten del som kan ha en påverkan medan 

hermeneutikens förhållningssätt är att få en överblick och förstå hela fenomenet. När tolkning görs 

enligt hermeneutiken finns det inget slut, för kontinuerligt ökas förståelsen under tolkningens gång 

och nya tolkningar från nya perspektiv kan göras. Detta är vad som kallas den hermeneutiska 

cirkeln[8]. 

Om positivismen främst användes inom naturvetenskap så är det inom humanvetenskap som 

hermeneutiken har sitt främsta användningsområde. De använder hermeneutiken genom att analysera 

hur något, framförallt människor, uttrycker sig som orsak av en upplevelse och kan då uppnå en 

högre förståelse. Denna metod är baserad på de tre dimensionerna upplevelse, uttryck och förståelse som 

filosofen Wilhelm Dilthey preciserade på slutet av 1800-talet[8]. 

2.1.3 Vårt vetenskapliga synsätt 

Studien inleds med att analysera de nuvarande problemen på maskinen. För att få en förståelse av 

problemet baseras analysen på vilka förutsättningarna är när problemet uppkommer. Valet att se på 

inledningen av arbetet på detta sätt kan liknas med ett hermeneutiskt synsätt för målet är att få en 

förståelse och överblick av problemet. 

Med nulägesanalysen gjord tas hypoteser fram grundade på naturvetenskapliga teorier och logiskt 

resonemang. För att testa hypoteserna byggs en testrigg som generar utfall som kan likställas med 

maskinens. Mätdata och observationen av utfallet bekräftar om hypoteserna är sanna eller falska. Ett 

positivistiskt synsätt kan motsvara denna valda uppfattning för ökad kunskap erhålls med hypoteser 

och experiment. Baserat på mätdata kan en teori arbetas fram. Men det kan inte anses vara rent 

positivistiskt för resultatet kan inte fullkomligt uppfylla verifieringsprincipen. Därför att det erhållna 

resultatet av experimentet beror av flera faktorer. Experimenten sker inte under ideala förhållanden 

för naturlagarna, objekten som testen utförs på ser olika ut och antalet tester som utförs är för få. 

Därför väljs ett mer hermeneutiskt synsätt för att få fram en slutsats. Mätvärdena tolkas med hjälp av 

existerande teorier för att få en större förståelse vad som händer i processen. Med den nya tolkningen 

kan problemet ses ur nya synvinklar vilket ger en hermeneutisk cirkel. Det positivistiska synsättet är 

fortfarande inblandat i genererandet av slutsats för målet är att få en så hög förståelse för problemet 

att orsaken kan förutsägas och kontrolleras. 
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2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

2.2.1 Deduktion 

När en studie angrips genom deduktion är det axiom som är utgångspunkten, startpunkten är ett 

generellt uttryck med målet att få det mer specificerat[7]. Därför sägs kunskapsuppbyggnaden ske 

uppifrån och ner med den deduktivt infallsvinkel. Axiomen kan vara erkända teorier, naturlagar eller 

grundläggande principer. Resultatet kan endast resoneras fram utifrån axiomet med logisk 

slutledning. Det sägs vara logiskt giltigt när resultatet inte kan vara falskt om alla antaganden är sanna. 

Det är därför lätt att förstå att det deduktiva systemet används främst av matematiker och fysiker[8]. 

2.2.2 Induktion 

Med den induktiva infallsvinkeln sker kunskapsuppbyggnaden nerifrån och upp i motsats till 

deduktion. Istället är målet att kunna generalisera mer specificerade teorier. Utgångspunkten är 

mätningar som bearbetas för att kunna upptäcka ett mönster och utifrån mönstret kunna ta fram en 

allmängiltig teori[7]. Det som en forskare gör när denne använder sig av induktion är att systematisera 

sina erfarenheter. När sannolikheten är så pass stor att händelseförloppet kan förutspås har en ny 

modell skapats som kan beskriva ett generellt skeende[8]. 

2.2.3 Abduktion 

Abduktion är en blandning av deduktion och induktion. Med hjälp av mätningar och observationer 

utvecklas en teori och slutsatsen fås genom att påverkande faktorer utesluts en efter en. Slutsatsen 

blir därför inte logiskt giltig, som den skulle bli om det utfördes enligt den deduktiva ansatsen, istället 

måste den valideras genom tester. 

Att en hypotes läggs fram utifrån mätningar och observationer av en specifik situation kan liknas med 

den induktiva ansatsen. För att kunna bevisa att hypotesen gäller för alla fall används den deduktiva 

infallsvinkeln genom att resonera utifrån sanna villkor. Ett abduktivt angreppssätt blir därför en mer 

komplex metodik, jämfört med deduktion och induktion, vilket kräver att forskaren har mer 

omfattande erfarenhet på området[9]. 

2.2.4 Vårt vetenskapliga angreppssätt 

Den första delen av arbetet, när en nulägesanalys görs, angrips problemet på induktivt sätt. För det är 

ett mönster som är målet att hitta. Hypoteserna som sedan testas ansätts genom deduktion eftersom 
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hypoteserna resoneras fram med logiskt slutledning grundat på teorier och naturlagar relevanta för en 

klipprocess. Med mätningar och observationer av experimenten kan faktorer börja uteslutas och en 

slutsats tas fram. Detta är det abduktiva angreppssättet och är det som används för slutskedet av 

studien. Sammantaget blir det en blandning av angreppssätt genom arbetet. Men det ger ett logiskt 

sätt att angripa problemet i de olika stadierna.   

2.3 Forskningsmetod 

2.3.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativa undersökningar har ofta rykte om sig att inte vara så noggranna och många gånger anses 

resultaten ha svag testbarhet. Det är nödvändigt att använda sig av en kvalitativ metod när 

forskningen riktar sig mot sådant som inte är direkt mätbart.  Exempel kan vara känslor, beteende 

eller kanske drömmar. Kvalitativa forskningsmetoder är trots detta inte bara användbara i 

sammanhang då samhällsvetenskap och humaniora behandlas. Tvärtom så kan metoderna i hög grad 

användas inom alla forskningsområden. Kvalitativ kategorisering är exempel på en metod som brukar 

användas i startskedet av naturvetenskapliga experiment. Främst då vad som skall ingå i experimentet 

bestäms, men även då hypoteser om hur olika faktorer kommer att påverka utgången av experimentet 

arbetas fram [9]. Att samla in information genom att läsa texter eller böcker och sedan bearbeta 

denna är också exempel på ett kvalitativt arbetssätt [13].  

2.3.2 Kvantitativ metod 

De kvantitativa undersökningsmetoderna bygger på att forskaren samlar in data som är grundade på 

erfarenheter och iakttagelser från verkligheten. Data sammanställs senare och analyseras med syfte att 

skapa undersökningsbara hypoteser. Vanligen genereras dessa verklighetsbaserade data från tester av 

olika slag och varje del i forskningen är väl skild från andra delar. I naturvetenskapliga 

undersökningar och experiment är de kvantitativa metoderna vanligast som bas och kombineras ofta 

med de kvalitativa metoderna [15]. Statistik eller insamlad data brukar delas in i två delar, nämligen 

deskriptiv- och hypotesprövande statistik. Det förstnämnda bygger på att insamlad data omsätts i 

siffror för att sedan klarlägga problemet och det sistnämnda för att med hjälp av insamlad data, testa 

olika hypoteser[14]. 
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2.3.3 Vår forskningsmetod 

Denna undersökning börjas med kvalitativ kategorisering av problemet för att sedan övergå i ett 

alltmer kvantitativt angreppssätt. Under den kvalitativa kategoriseringen kartläggs olika faktorer som 

kommer att kunna påverka utgången av resultatet. Det ges också förslag på olika hypoteser om hur 

faktorerna ger svar på undersökningsfrågan. Underlag till olika faktorers påverkan och hypoteser 

hämtas i huvudsak ur textmaterial som vidare bearbetas. Beslutet om metod motiveras med att 

kvalitativ kategorisering anses som en bra metod gällande startskedet av naturvetenskapliga 

experiment. Att bearbeta pålitligt textmaterial och annan teori anses också vara pålitligt för att skapa 

en grundläggande förståelse av problemet och på så sätt gå vidare i processen.  

Att kartlägga rätt faktorer anses i denna undersökning vara mycket viktigt, främst för att faktorerna i 

ett senare skede mäts och sammanställs statistiskt. Det ger nya hypoteser om hur det verkliga 

problemet ser ut och dessa jämförs med hypoteserna som genererades i startskedet av 

undersökningen. Forskningen övergår därmed till en alltmer kvantitativ undersökningsmetod som 

riktar sig till hypotesprövande statistik. Anledningen är att mätdata av de olika faktorerna observeras 

och dokumenteras utifrån verkliga experiment och tester. Det anses därför motiverat att tillämpa en 

mer kvantitativ metod i senare skedet av undersökningen. 

2.4 Metod för datainsamling 

2.4.1 Intervju 

Det finns ett antal olika metoder för att utföra en intervju. Tre vanliga typer är respondentintervju, 

informantintervju och gruppintervju. Den sistnämnda kan även kallas för gruppdiskussion. 

Respondentintervjun syftar på att en person som själv deltar i det som undersöks intervjuas. 

Informantintervju bygger på att personen som intervjuas inte deltar i det som undersöks, men 

personen ifråga har stor kunskap om området. Gruppintervjun skiljer sig väsentligt från de två 

förstnämnda. Vid en gruppintervju träffas en grupp av likstämmiga personer och diskuterar 

uppfattningar och åsikter runt ämnet som undersöks. Det blir alltså inte ett direkt möte med färdiga 

frågor mellan forskare och intervjuperson utan snarare ett samtal utifrån olika synvinklar[12]. 

  

2.4.2 Observation 

Observation är en metod för att samla in information i olika former. Det kan vara mycket användbart 

att i tekniska och vetenskapliga experiment använda sig utav just observationsmetoden. Att helt 
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enkelt observera vad som händer. Det är viktigt att detta görs efter väl planerade 

observationsscheman och att observationerna registreras regelmässigt. Slumpmässig observation kan 

omöjligtvis leva upp till de krav som ställs på informationen som används i en vetenskaplig teknik. 

Arbetet med observationer kan göras på olika sätt. Att i förväg besluta om vad som skall observeras 

och sedan konstruera ett observationsschema är ett sätt. Ett annat sätt är att via många olika 

observationer skapa sig en stor mängd information om det som undersöks. Det senare utesluter att 

ett i förväg planerat schema följs vid observationstillfället[13]. 

2.4.3 Dokument 

Dokument är en informationskälla som är tryckt eller nedskrivet. Att läsa och föra dokumentation är 

en väldigt vanlig metod för datainsamling eftersom det är lätt att använda sig av. Exempel på 

dokument är litteratur, tidskrifter, fotografier, offentliga handlingar och ljudinspelningar[13]. 

2.4.4 Val av datainsamlingsmetod 

Vad som mäts och observeras beslutas noggrant innan själva förloppet äger rum och undersökningen 

är således baserad på observationer som följer ett tydligt observationsschema. Observationer och 

mätresultat dokumenteras och registreras med hjälp av dator och för hand för att upprätta god 

ordning på insamlad information genom hela undersökningen. Att med hjälp av dator registrera 

information ställer krav på ordning i genomförandet av experiment. Det anses därför motiverat att 

vid observationstillfället använda tydliga scheman över vad som skall observeras.  

Beslutet om vad för data som samlas in fattas i huvudsak under gruppintervjuer med experter. Olika 

metoder för att ge svar på undersökningsfrågan diskuteras och hypoteser arbetas på så sätt fram. 

Maskinen och klippförloppet som i denna rapport undersöks är unikt och det kan på grund av det 

anses svårt att hitta rätt information. Att genom intervjuer med tillverkare, användare och ingenjörer 

diskutera tankar och funderingar anses som bästa metoden för att hitta rätt information. 

Motiveringen till vald intervjumetod är därmed given.       

 

2.5 Val av källor 

En källa kan definieras som en informationsregistrering eller nedskrivet material. Det finns många 

typer av källor och olika sätt att använda dem. För att uppnå syftet med en källa krävs att de kritiskt 

granskas och passar metoden[12]. 
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2.5.1 Primär och sekundärdata 

Data brukar delas in i två olika typer, primärdata och sekundärdata. Primärdata är data som behandlas 

för första gången. Den behöver alltså samlas in innan den kan användas i en undersökning[14]. 

Exempel på primärdata är uppmätt data, brev, fotografier och uttalanden.  Dessa har inte blivit 

tolkade eller utvärderade och därför är användningen av primärdata mer tillförlitligt. Sekundärdata 

har blivit behandlat av andra och därför kan tolkningen på dem påverka utslaget av resultatet. 

Artiklar, böcker, reportage och sociala medier är sekundärkällor[12]. 

2.5.2 Källkritik 

Med källkritik är syftet att kritiskt granska information och eliminera information som är osäker. För 

att göra en kritisk granskning av en källa gäller det först att finna källmaterial som ger användbar 

information för studien. Det är information som möjliggör besvarandet av studiens frågeställning. 

När källmaterialet är sållat kan en ursprungsbestämning ge klarhet om hur källan kan användas. Hur 

den används beror på författaren, vid vilken tid och var källan genererades, vad den innehåller och 

hur andra källor är relaterade. Ursprungsbestämning görs för att säkerställa att källan inte är 

förfalskad. En tolkning av källan kan sedan utföras. I tolkningen ska källans innehåll utvärderas 

utifrån ursprunget. Slutligen är det användbarheten som ses över när en källa granskas kritiskt. 

Användbarheten för en källa bestämmer hur den kan användas i studien[11].  

2.5.3 Urval 

Om ett urvalsunderlag är stort är det viktigt kunna sålla ut data utan att påverka utfallet av studien. 

Om det är för stort kan det bli kostsamt, tidsödande och leda till en inte lika grundlig studie om ingen 

avgränsning görs. Syftet för studien avgör hur urvalet ska utföras. Det finns två typer av urval. Det är 

icke-sannolikhetsurval som bygger på att data inte väljs ut av en tillfällighet, vilket ger en varierande 

sannolikhet för enskild data att väljas. Den andra typen är sannolikhetsurval som genererar ett urval 

med känd sannolikhet. Med känd sannolikhet blir urvalet representativt för hela urvalsunderlaget[12]. 

2.5.4 Vårt val av källor 

Både primär- och sekundärdata används i studien. Primärdata används i form av uppmätta värden 

från experiment som dokumenteras direkt i ett dataprogram. Det gör att risken blir liten att data 

försvinner på grund av den mänskliga faktorn. Observationer görs också vid varje utfall av klipp på 

skärmarna. De jämförs mellan de olika testfallen och mot den verkliga maskinen. Eftersom antalet 
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tester som utförs inte är stort behövs inget urval av primärdata göras utan att påverka noggrannheten 

av utslaget. 

Som sekundärdata används litteratur, möte med tillverkare och konstruktionsmaterial från 

tillverkaren av maskinen. Litteraturen kritiseras med avseende på om den uppfyller syftet för studien, 

vem som är upphovsmannen samt när och var det skrevs. Flera möten hålls med tillverkare av olika 

komponenter i maskinen som påverkar klipprocessen. Deras erfarenheter har därför en stor påverkan 

på hur problemet angripits. Tillförlitligheten kan ifrågasättas för dessa möten. Men eftersom de har 

jobbat med att utveckla den maskinen som används idag från start och därför redan löst många 

problem som uppkom i utvecklingsprocessen anses deras åsikter pålitliga.  

2.6 Sanningskriterier 

För att få ett mått på hur lämplig och bra en mätmetod eller mätinstrument är används validitet och 

reliabilitet. Det är viktigt att veta om det uppstår en avvikelse i mätdata om det beror på 

mätinstrumentet, mätmetoden eller ett nytt fenomen har upptäckts. Validitet och reliabilitet är därför 

avgörande när granskningen av mätdatas kvalitet görs[9]. 

2.6.1 Reliabilitet  

Enkelt förklarat betyder reliabilitet för en mätning att mätinstrumentet är tillförlitligt. För att en 

mätning ska ha hög reliabilitet ska en mätning kunna utföras flera gånger på samma objekt och ge 

samma resultat. Det kräver att objektet som mäts är stabilt och inte genererar data med ingående 

variation[9,11]. Med ett stabilt objekt menas att tiden inte ska ge någon större variation av resultatet. 

Om samma mätning utförs vid ett senare tillfälle ska det inte ge någon konsekvens på data. 

Ytterligare en faktor som är involverad i reliabiliteten är intern reliabilitet. Intern reliabilitet finns då olika 

indikatorer motsvarar varandras skalor eller visare. Den tredje faktorn, inter-rater reliabilitet eller inter-

observer reliabilitet, ger ett mått på hur konsekvent bedömningen är av ett fall mellan olika 

observatörer[10]. 

2.6.2 Validitet  

Med validitet menas att mätdata som fås fram är den data som var avsedd att mätas upp. Data får 

därför inte innehålla några systematiska fel som påverkar resultatet. För att få en hög validitet ska det 

som mäts upp vara bestämt och klarlagt före själva mätningen. Experimentet behöver också vara 

utförligt planerat innan det ska utföras. För att mätningen skall kunna planeras på ett bra sätt måste 
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alla bakomliggande faktorer som kan påverka resultatet vara definierade och sambandet mellan teori 

och mätdata ska vara tydligt[9]. 

Det finns olika typer av validitet. De mest använda är konstruktvalidiet, intern validitet, extern validitet och 

ekologisk validitet. Konstruktvaliditet, också kallad begreppsvaliditet, ger ett mått på hur bra ett test är när 

testet är baserat på en hypotes som är härledd till en mer etablerad teori. Det kan också beskrivas 

som ett mått på hur bra ett testresultat avspeglar det som var målet att testa. Intern validitet beskriver 

hur bra slutsatsen är kopplad till relationen mellan orsak och verkan. En bra intern validitet 

säkerställer att det är A som leder till B och att det inte finns någon dold faktor som påverkar. Extern 

validitet är ett mått på generaliserbarheten av studien. Om resultatet kan genereras med andra 

individer eller objektet utan att ändra på den specifika inramningen av studien är det hög extern 

validitet. Med ekologisk validitet menas hur pass lätt det är att omsätta resultatet i praktiken[16]. 

2.6.3 Generaliserbarhet av studien 

Generaliserbarheten, den externa validiteten, bestäms av många faktorer. Människor, tid, temperatur 

och plats är några exempel. För att öka generaliserbarheten har teorin och hypoteserna, som lägger 

grunden för experimentet i studien, baserats på naturlagar och väl etablerad teorier som är relevanta 

för undersökningsfrågan. Vid analysen av mätdata är teorierna som används likaså pålitliga källor som 

bygger på vetenskapliga regler. Därför borde slutsatsen av analysen ha hög generaliserbarhet. Men det 

kräver att det negligeras att testobjekten, LCD-skärmar, har varierande utformning. Även om alla 

andra förhållanden är konstanta ger en varierad skärmutformning en varierande mätdata. Därmed 

påverkas resultatet av urvalet av skärmtyper. För att höja generalitetbarheten i experimentet krävs det 

att urvalet av skärmtyper är representativt för de olika modellerna som finns. Det är tidskrävande och 

på grund av avgränsningen med tiden för att utföra denna studie anses det orimligt att utföra det 

arbetet som erfordras för att få fram det urvalet. 

Konstruktionen av testmaskinen har också en påverkan på generaliserbarheten. En bra konstruktion 

möjliggör att varje enskilt test blir oberoende på vem som utför det, miljö och tid. Detta är i åtanke 

men det är omöjligt att göra en konstruktion helt utan kompromisser. För om idealfallet skulle kunna 

uppnås skulle det kosta mycket pengar om ens vara genomförbart. Faktorer som friktion och 

toleranser kan ha inverkan på resultatet. För att minska risken att friktion uppkommer i experimentet 

avgränsas sträckan där det kan förekomma. Men det ger en negativ påverkan på testriggens flexibilitet 

eftersom den sträckan är kopplad till hur experimentet kan varieras. Bra är dock att storleken på 

friktionen som påverkar kan verifieras eftersom de teoretiska värdena som ska uppnås är kända. 

Toleransen har också inverkan på resultatet och hur mycket friktion som utvecklas. Men att bearbeta 

konstruktionsmaterialet med höga toleranser är väldigt kostsamt och studiens avgränsningar gör att 

det inte går att utföra.  
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Sammanfattningsvis är studien generaliserbar i vissa avseende så som på hypotesgenereringen och 

analys av mätdata, men i helhet är den inte det. För det finns faktorer, som kan ge små variationer, 

beroende på konstruktionen. Målet är att utveckla en konstruktion som minskar dessa faktorers 

påverkan men avgränsningar som tid, pengar och lokaler gör att generaliserbarheten inte kommer 

kunna vara total. 

2.6.4 Vårt val av sanningskriterier  

För att uppnå en hög reliabilitet görs mätningarna med hjälp av filmning där filmerna sedan bearbetas 

i ett beräkningsprogram. Reliabilitet blir hög med filmningen eftersom det sparas och kan användas 

flera gånger utan att filmen ändras. De bearbetade filmerna granskas manuellt efter experimentet för 

att ta få fram olika data. Genom att en och samma person utför granskningen byggs inte påverkande 

faktorer som kan komma av tolkningsskillnader. Men för att få en ökad inter-rater reliabilitet gör sig 

en andra och tredje person en uppfattning utifrån filmerna om data är rimlig. En höjning av inter-

rater reliabiliteten fås också eftersom det sker en dokumentation med foton på varje klipp. Då kan 

flera personer göra sig en bedömning av klippets framgång på varje enskild skärm. 

Men det finns ett undantag av mätinstrument som det är känt att reliabiliteten inte är särskilt hög. 

Det är mätinstrumentet som används när dragprover görs. Dragprover görs i studien för att testa 

olika koncept på konstruktionen av testriggen och säkerställa att komponenterna håller för de krafter 

den kommer utsättas för. Dragprovmaskinen är byggd på 50-talet och är inte kalibrerad sen 1999. 

Därför är de uppmätta värdena inte helt tillförlitliga. Att de inte har hög reliabilitet gör att de värdena 

bara används som en indikation och när de används i analysen inkluderas en hög säkerhetsfaktor. 

Som diskuterades i föregående avsnitt är inte validiteten för mätdata fullständig. Faktorer som 

konstruktionen och skärmarnas utformning ger inkonsekventa variationer. Men det försöks nås en 

högre validitet genom att planera testerna väl och vara medvetna om faktorer som kan ha påverkan 

på resultatet. Men på grund av brist på erfarenhet på att planera experiment kan det inte säkerställas 

att alla påverkande faktorer är identifierade. Däremot finns det en begreppsvaliditet som fås genom 

att uppfylla kravet på att bygga hypoteserna på erkända teorier. 
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2.7 Sammanfattning av vald metod 

Det vetenskapliga synsättet som används i studien kan sammanfattas som kombination av 

hermeneutik och positivism. Det hermeneutiska synsättet används för att få en övergriplig förståelse 

för problemet och det positivistiska synsättet används för att öka förståelsen genom att en testa 

hypotes. Med en kombination av deduktion, induktion och abduktion angrips studien. Som 

forskningsmetod används en kvalitativ kategorisering av problemet som sedan övergås i ett alltmer 

kvantitativt angreppssätt. Med hjälp av mätningar, observationer och intervjuer samlas data in. Data 

från mätningarna fungerar som primära källor och sekundära källor används när litteraturstudier och 

intervjuer görs. Så hög reliabilitet och validitet som möjligt försöks uppnås i testningen av 

hypoteserna men brist på erfarenhet, utrustning och budget för testet blir begränsande faktorer som 

kan påverka sanningskriterierna, se sammanfattning i Figur 1. 

 

Figur 1 Sammanfattning av vald metod 
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3. Teori 
… Detta avsnitt beskriver teorierna som används i studien 

3.1 Mekanik 

Kort sammanfattat är mekaniken den del av fysiken som beskriver olika föremål, i antingen rörelse 

eller vila, påverkade av krafter. Föremål i fysiken kallas vanligen för kroppar[17]. 

3.1.1 Rörelse 

En stel kropp har två olika typer av rörelse, translation och rotation. Translation betyder att kroppens 

alla punkter rör sig i samma riktning och med samma hastighet i ett visst ögonblick. Då en kropp 

utsätts för rotation roterar den runt en fixerad axel som går genom den själv. En fixerad axel löper 

genom minst två punkter i kroppen. Kroppar har en tyngdpunkt och tyngdpunkten kan ses som en 

punkt där hela kroppens massa är koncentrerad. Det betyder att alla yttre krafter går genom 

tyngdpunkten. 

Hastighet definieras som förflyttning per tidsenhet och är första derivatan av sträckan med hänsyn till 

tiden. Skrivs vanligen som:  

𝑣𝑣 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 [𝑚𝑚/𝑠𝑠]   (Ekv. 1) 

Där s är sträckan och t är tiden. Medelhastigheten fås således genom att dividera skillnaden i sträcka 

med skillnaden i tid.  

Acceleration är ett uttryck för förändringen i hastighet med hänsyn till tiden. Accelerationen är första 

derivatan av hastigheten och andra derivatan av sträckan. En negativ förändring av acceleration kallas 

vardagligt för inbromsning men en mer korrekt term är retardation. Uttrycket för acceleration skrivs 

vanligen som:  

𝑎𝑎 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 [𝑚𝑚/𝑠𝑠2]     (Ekv. 2) 

Där v är hastigheten och t är tiden. Medelaccelerationen fås genom att dividera skillnaden i hastighet 

med skillnaden i tid[18]. 

  

 16 



Rörelselagarna 

Isac Newton offentliggjorde år 1687 de tre rörelselagarna. Lagarna är dock inte tillämpbara då 

hastigheter nära ljusets hastighet hanteras. De är heller inte gångbara då problem rörande materians 

minsta beståndsdelar behandlas. I det fallet har en nyare mekanik utvecklats som kallas för 

kvantmekanik.  

1. Varje kropp som befinner sig i vila eller i rörelse fortsätter med detta tills den av någon yttre 

påverkande kraft tvingas bryta detta mönster. 

2. En rörelses förändring är i proportion till den påverkande kraften. Rörelsens förändring blir riktad 

enligt den räta linje som kraften verkar. Lagen säger att: 

𝐹𝐹 = 𝑚𝑚 ∙ 𝑎𝑎 [N]     (Ekv. 3) 

Där F är kraften, m är massan [kg] och a är accelerationen [m/s2]. 

3. Varje kraft har en lika stor och motriktad kraft. 

Två begrepp som ofta nämns när det kommer till lagarna om rörelse är vikt och tyngd. Begreppen 

blandas ofta ihop och orsakar förvirring. Vikt är samma sak som massa och betecknas vanligen med 

bokstaven m, enheten är kg. Tyngd däremot är den kraft som ger upphov till en acceleration hos en 

kropp som får falla fritt. Storleken på kraften bestäms av kroppens massa och den lokala 

tyngdacceleration g i [m/s2 ]som råder [18]. 

Läges och rörelseenergi 

En kropp med en viss massa som befinner sig på en viss höjd över nollnivån i ett homogent 

tyngdkraftfält laddas med en bestämd mängd energi. Mängden energi i form av lägesenergi beskrivs 

enligt:  

𝐸𝐸𝑝𝑝 = 𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ [J]     (Ekv. 4) 

Där m är massan[kg], g är gravitationen [m/s2 ] och h är höjden [m] över nollnivån[19]. 

En kropp i rörelse sägs ha en kinetisk energi som beror av kroppens massa och dess hastighet. Den 

kinetiska energin vid en viss hastighet hos en kropp är likvärdig med den energi som krävs för att 

accelerera upp kroppen till just den hastigheten. Mängden kinetisk energi hos en kropp uttrycks som: 

𝐸𝐸𝑘𝑘 = 𝑚𝑚∙𝑑𝑑2

2
 [J]     (Ekv. 5) 

Där m är massan och v är hastigheten. 

Enheten för energi är Joule [J] eller Newtonmeter [Nm][18]. 
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Friktion 

Friktionskrafter är något som existerar tillsammans med normalkrafter i kontaktytan mellan två 

kroppar. Friktionskraften F fås för glidning genom  

𝐹𝐹𝑔𝑔 = 𝜇𝜇𝑔𝑔 ∙ 𝑁𝑁 [N]     (Ekv. 6) 

Där 𝜇𝜇𝑔𝑔 är glidfriktionskoefficienten och N [N] är normalkraften. 

För kroppar i vila gäller: 

𝐹𝐹𝑑𝑑 = 𝜇𝜇𝑑𝑑 ∙ 𝑁𝑁 [N]     (Ekv. 7) 

Där 𝜇𝜇𝑑𝑑 är vilofriktionskoefficienten och N [N] är normalkraften. 

Storleken på friktionskoefficienten bestäms av de båda kropparnas utformning, struktur och material. 

Två väldigt släta kroppar har normalt lägre friktion mellan sig än två kroppar med en mer ovårdad 

yta. Det skiljer sig också mellan rörelsefriktion och vilofriktion. Vilofriktionstalet är normalt högre än 

rörelsefriktionstalet. Riktvärden för friktionskoefficienterna, olika material emellan, går att finna i 

tabeller. Vid noggrannare beräkningar och undersökningar rekommenderas dock att med egna 

experiment mäta fram friktionstalen mellan olika material[18]. 

3.1.2 Belastning 

Belastning förekommer i en rad olika typer, alltifrån dragbelastning, skjuvbelastning till 

slagbelastning. Kort förklarat är belastning av till exempel ett material, när materialet tvingas bära 

laster orsakade av yttre krafter[20]. 

Slagbelastning 

Slagbelastning delas in i tre olika typer. Den ena typen är laster av konstant storlek som rör sig. Det 

kan jämföras med en bil som passerar en bro och utsätter denne för en last.  

Den andra typen är plötsliga laster som exempelvis kan jämföras med förbränningen i en motor eller 

andra typer av explosioner.  

Den tredje typen är direkt slagbelastning som uppkommer då två bilar krockar eller ett fallande 

objekt träffar ett tak.  

Konstruktioner som utsätts för slagbelastning måste vara konstruerade på så sätt att de kan absorbera 

energi. Exempel på en sådan konstruktion är en fjäder. 

När beräkningar utförs på konstruktioner som utsätts för slagbelastning så undersöks vanligen 

nedböjningen av konstruktionen i vila till en början. Figur 2 visar en balk som bär upp massan m [kg] 
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och utsätts för kraften mg [N]. När massan placeras på balken så kommer denna att böja sig i 

kraftens riktning. Beroende på balkens utformning och hur den är upplagd så varierar metoden för 

att beräkna nedböjningen. Metoderna för olika balkar och dess olika ekvationer återfinns i Bilaga 11. 

Nedböjningen betecknas vanligen som  𝛿𝛿𝑑𝑑𝑑𝑑 . 

 

Figur 2. Lastfall med lasten på balken 

Om massan istället lyfts upp och släpps mot balken så kommer massan att få en hastighet. Det gör 

att belastningen på balken ökar och så också nedböjningen. Figur 3 visar förloppet. För att få ett 

värde på hur mycket balken böjer sig vid ett slag så beräknas först en slagfaktor. Slagfaktorn 

betecknas som IF från engelskans Impact Factor och beräknas enligt följande:  

𝐼𝐼𝐹𝐹 = 1 + �1 + 2ℎ
𝛿𝛿𝑠𝑠𝑠𝑠

  [enhetslös]    (Ekv. 8) 

Där h är höjden [m] och 𝛿𝛿𝑑𝑑𝑑𝑑 [m] är nedböjningen i vila[20]. 

 

Figur 3. Lastfall där lasten släpps över balken 
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Sedan beräknas den verkliga nedböjningen genom att multiplicera nedböjningen i vila med 

slagfaktorn enligt:  

𝛿𝛿𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑 = 𝛿𝛿𝑑𝑑𝑑𝑑 ∙ 𝐼𝐼𝐹𝐹 [m]     (Ekv. 9) 

Att nedböjningen ökar genom att massan släpps mot balken beror på att kraften ökar. Att beräkna ett 

värde på den kraft, kallad slagkraft 𝐹𝐹𝑒𝑒 eller ekvivalent statisk kraft, som balken utsätts för vid ett fritt 

fall av massan görs enligt: 

𝐹𝐹𝑒𝑒 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝐼𝐼𝐹𝐹 [N]     (Ekv. 10) 

Många gånger är det intressant att undersöka kraften som blir då till exempel en bil krockar med en 

vägg. Alltså slagbelastning i horisontalplanet. Först måste väggens deformation beräknas då bilen 

belastar väggen i vila. Det betyder att väggen läggs som en balk och bilen ställs på balken. Precis som 

fallet i Figur 2 då massan m ställdes på balken[20]. 

När slag- och stötfaktorn beräknas i horisontalplanet så används hastigheten istället för höjden. Figur 

4 visar fallet då en bil kör mot en vägg med hastigheten v [m/s]. 

 

Figur 4. Fall då en bil kör mot en vägg 

Slagfaktorn beräknas enligt följande: 

𝐼𝐼𝐹𝐹 = 1 + �1 + 𝑑𝑑2

𝑔𝑔∙𝛿𝛿𝑠𝑠𝑠𝑠
 [enhetslös]    (Ekv. 11) 

där v är hastigheten [m/s], g är gravitationen [m/s2] och 𝛿𝛿𝑑𝑑𝑑𝑑[m] är väggens deformation av bilen i 

vila. 

Den totala böjningen av väggen fås av: 

𝛿𝛿𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑 = 𝛿𝛿𝑑𝑑𝑑𝑑 ∙ 𝐼𝐼𝐹𝐹 [m]     (Ekv. 12) 
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Kraften som bilen utsätter väggen för fås av Ekv. 10. Där m är bilens massa [kg] och g är 

gravitationen [m/s2][20]. 

Skjuvbelastning 

Om ett föremål påverkas av två lika stora motriktade krafter i närheten av varandra så utsätts 

föremålet för skjuvning. Figur 5 visar hur skjuvning av en bult kan se ut. 

 

Figur 5. Skjuvning av bult 

Skjuvspänningen betecknas med bokstaven 𝜏𝜏 och sambandet lyder: 

𝜏𝜏 = 𝐹𝐹
𝐴𝐴
 [N/m2]     (Ekv. 13) 

Där F är kraften[N] och A är skjuvarean[mm2][18]. 

När beräkningar görs på bultar likt Figur 5 så multipliceras bultens hållfasthet med värdet 0,58. Det 

för att bulten vid skjuvning inte kan ta lika mycket kraft som vid ren dragbelastning[20]. 
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3.2 LCD-skärmen 

LCD-tekniken började komma in på marknaden i början av 2000-talet. Den används i TV-skärmar, 

datorskärmar, miniräknare och mobiltelefoner. LCD står för liquid crystal display. Liquid crystal display 

är ett tunt ark som består av prismor. Arket gör att ljus från en bakomliggande belysningsenhet 

koncentreras[24]. 

Det finns en generell sammansättningsdesign för skärmarna men belysningsenheten kan variera. Den 

generella sammansättningsdesignen är uppbyggd i flera lager av material som ligger på varandra, se 

Figur 6. De olika typerna som finns i en LCD-skärm är 47 % järnmetall, 33 % plaster, 7 % glas, 7 % 

tryckta kretskort, 4 % icke-järnmetall, 1 % kablar och sladdar samt 1 % övriga material (procenten är 

i andel av totalvikten)[23]. Det finns två typer av belysningsenheter, direktbelysning i en LCD-ljuslåda 

och kantbelysning i en LCD-modul[22]. Stora delar av skärmen återvinns, allting återvinns förutom 

de tunna diffuserarken och skalplasten som sitter runt skärmen[34]. 

 

Figur 6. Generell sammansättningsdesign 
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3.2.1 Direktbelysning med LCD-ljuslåda 

En uppsättning CCFL, cold cathode fluorescent lamps, sitter direkt bakom LCD-arket när ljuskällan 

är av typen direkbelysning med LCD-ljuslåda. För att sprida ut ljuset jämnt över arket sitter ett 

diffuserark mellan LCD-arket och uppsättningen av CCFL, se Figur 7 [22]. 

 

Figur 7. Sammansättning av en LCD-ljuslåda 
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3.2.2 Kantbelysning med LCD-modul 

I en LCD-modul sitter CCFL eller LED-lampor på kanterna. Ljuset leds in i långsidorna på en 

ljusguide. Via ljusguiden och en diffuser leds ljuset vidare till LCD-skärmen. Figur 8 visar den 

generella sammansättningen av en LCD-modul [22]. 

 

Figur 8. Sammansättningen av en kantbelysning med LCD-modul 

3.3 Klippande bearbetningsmetod 

Inom klippande bearbetningsmetoder finns det två huvudgrupper, klippning och stansning. Dessa 

bearbetningsmetoder karakteriseras av att två eggar arbetar mot varandra. Materialet som klipps 

deformeras till den grad att ett brott sker inom en begränsad area. Därför har materialets töjbarhet 

och brottegenskaper stor påverkan på klippets kvalitet[27]. Högsta kvalitet fås om snittytan blir utan 

deformation och grad, men det är ett ideal som inte kan uppnås i praktiken. För att det skulle kunna 

ske skulle det krävas ett material som inte är elastiskt, helt homogent och att krafterna angriper i ett 

enda skjuvningsplan[18]. När konturen som klipps är helt sluten kallas det stansning. En klippande 

bearbetningsmetod passar bäst på plåt och band, men används även på gjutna och smidda 

detaljer[27]. 
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3.3.1 Klippförloppet 

Det som begränsar vad för material som kan klippas är dess elasticitet, hårdhet och seghet. För 

verktygsmaterialet måste ha lägre elasticitet och högre hårdhet och seghet än det bearbetade 

materialet. Kraften som krävs ökar med materialtjockleken, vilket gör att de begränsande 

beståndsdelarna är verktyget och maskinens prestanda[27]. Den teoretiska kraften, när skären är raka 

och parallella, kan beräknas enligt formeln[18]: 

𝐹𝐹 = 𝑘𝑘𝑑𝑑𝑘𝑘 ∙ 𝐴𝐴 [N]     (Ekv. 14) 

𝐹𝐹 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘 [N] 

𝑘𝑘𝑑𝑑𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘ä𝑘𝑘ℎå𝑙𝑙𝑙𝑙𝑘𝑘𝑎𝑎𝑠𝑠ℎ𝑒𝑒𝑘𝑘 [N/m2] 

𝐴𝐴 = 𝑇𝑇𝑣𝑣ä𝑘𝑘𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎𝑘𝑘𝑒𝑒𝑎𝑎𝑟𝑟 𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑘𝑘 𝑠𝑠𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑣𝑣𝑎𝑎𝑘𝑘𝑒𝑒𝑎𝑎𝑟𝑟 [m2] 

𝐴𝐴 = 𝑏𝑏𝑘𝑘𝑒𝑒𝑏𝑏𝑏𝑏𝑒𝑒𝑟𝑟 ∙ 𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡𝑘𝑘𝑙𝑙𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒𝑟𝑟 [m2]  

Skärhållfastheten kan uppskattningsvis beräknas med materialets brottgräns: 

𝑘𝑘𝑑𝑑𝑘𝑘 = 𝑒𝑒 ∙ 𝑅𝑅𝑚𝑚 [N/m2]     (Ekv. 15) 

𝑒𝑒 = 𝐾𝐾𝑡𝑡𝑟𝑟𝑠𝑠𝑘𝑘𝑎𝑎𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑝𝑝å 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑘𝑘𝑒𝑒𝑘𝑘𝑟𝑟𝑎𝑎𝑙𝑙𝑠𝑠 ℎå𝑘𝑘𝑏𝑏ℎ𝑒𝑒𝑘𝑘 [enhetslös] 

𝑒𝑒 ≈ 0.8 [enhetslös] 

𝑅𝑅𝑚𝑚 = 𝐵𝐵𝑘𝑘𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚𝑘𝑘ä𝑟𝑟𝑠𝑠 [Pa] 

  

I det första skedet av klippförloppet sker en elastisk deformation, se Figur 9, som sedan följs av en 

plastisk deformation när krafterna ökas, se Figur 10. Det är plasticeringen som ska vara så liten som 

möjligt för att erhålla en hög kvalitet. Vidare i klippförloppet ökas klippkraften för materialets 

hårdhet ökar med plasticeringen samtidigt som arean som utsätts för skjuvning minskar. När skären 

har kommit approximativt 40 % genom materialet bildas sprickor, se Figur 11. Sprickorna går från 

eggarna på skären in mot klippzonen där de möts eller passerar varandra. När sprickbildningen 

uppkommit minskar klippkraften och klippet är färdigt innan skären möts för sprickorna går 

snabbare igenom materialet än verktyget, se Figur 12. Det är momentet när eggarna på verktyget har 

en skjuvspänning mellan sig som är högre än materialets brottgräns som startar sprickbildningen. 

Därför är det lätt att förstå att med skarpa eggar fås en hög spänningskoncentration, vilket leder till 

tajt klippzon och mindre klippkraft krävs. Omvänt leder ett slitet verktyg till att sprickbildningen sker 

senare och att det blir stor deformationszon[27]. 

 25 



 

Figur 9. Elastisk deformation 

 

Figur 10. Plastisk deformation 
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Figur 11. Sprickbildning 

 

 

Figur 12. Sprickorna har mötts och klippet är igenom 

3.3.2 Inverkan av klippspaltens storlek 

 Klippspalten är det avstånd mellan den övre och undre klippeggen[18]. Materialsegheten och 

storleken på klippspalten har påverkan på kvaliteten vid klipp i plåt. Med en spalt större än 15 % av 

plåttjockleken blir det en grov klippyta. Det beror på att materialet blir nedböjt av klippkrafterna som 

 27 



genererar ett böjmoment. Det blir sedan ett brott i materialet sker på grund av dragspänningar. Stor 

klippspalt ger höga klippkrafter och därför förkortas verktygets livslängd. För att minimera 

klippkrafterna och maximera klippverktygets livslängd ska klippspaltens storlek väljas efter 

materialegenskaperna och mellan 5-10 % av tjockleken på plåten. Om spalten minskas ännu mer blir 

slitaget på verktyget högre igen men klipp med mer precision kan göras. För blankzonen blir större 

och brottzonen mindre[27]. 

3.3.3 Inverkan av klipphastigheten 

Klippning och stansning utförs vanligast i excenterpressar med en ungefärlig klipphastighet på 1 

m/min. Om detta jämförs med skärhastigheten hos svarvning som har rekommenderat 500 m/min 

är klipphastigheten mycket låg. När bearbetningshastigheten är låg kan det leda till uppkomst av svets 

mellan arbetsstycket och skäret, hög friktion och att blankzonen dras med verktyget. Med en hög 

klipphastighet blir klippet bättre för deformationszonen minskas, p.g.a. friktionsförhållandet 

förändras, och för att arbetsstycket får en högre hastighet. Arbetsstycket får en acceleration som ger 

ett motriktat moment till det moment klippkraften ger upphov till. Idealt skulle det leda till att 

momenten tar ut varandra och materialets tvärsnitt inte har något moment alls. Det skulle endast 

förekomma skjuvspänning i tvärsnittet och klippet går rätlinjigt igenom materialet. Med ett rakt klipp 

ökas blankzonen vilket är en fördel för kvaliteten. 

En annan fördel med hög klipphastighet är att skjuvzonen får en högre temperatur och materialet 

deformeras lättare. Men eftersom klippet går snabbt hinner inte värmen ledas vidare i materialet runt 

omkring och deformationszonen blir smal. Resultatet blir att klippet sker rakt igenom materialet[27]. 

Om deformationszonen blir tillräckligt smal kan brottet ses som sprött. Det betyder att även ett segt 

material kan uppföra sig som ett sprött material när det utsätts för slagpåkänningar eller så kallat 

chockas som det blir när det klipps med hög hastighet. [33] 

Företaget AB Swedish Fastening har gjort experiment på att klippa plåtar som visade att en hastighet 

mellan 9 och 12 m/s är gynnsammast för kvaliteten på klippet. Klippkantsdefekter minskar mycket 

och material med låg klippbarhet är oproblematiskt när hastigheten blir i denna omfattning. Andra 

fördelar som uppkommit av experimentet var att förslitningar av verktyget inte påverkades, 

klippspaltens roll minskade och noggrannheten på verktygsdimensionerna kunde minskas[27]. 
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3.4 Riskanalysmetoder 

3.4.1 FMEA 

FMEA är en analysmetod som används inom produktutveckling, konstruktion, produktion och 

service. FMEA står för Failure modes and effects analysis, på svenska betyder det feltillstånd och 

feleffektanalys. Med denna analysmetod kan analysen börja tidigt i produktutvecklingsprocessen. 

Metoden går ut på att diskuterar felhändelser hos en produkt och deras konsekvenser när felet 

inträffar. Att börja på komponent nivå och jobba sig upp till systemnivå är att föredra, då fås en bred 

bild av vilka konsekvenser olika fel har på systemet.  För varje fel som identifieras måste det bedömas 

hur stor sannolikheten för felet är, hur stor chans det är att upptäcka felet samt att bedöma hur 

allvarligt felet är. Dessa tre faktorer kan graderas i skalor om 10, se beskrivning av graderingarna i 

Tabell 1, Tabell 2 och Tabell 3 . Dessa tre faktorer multipliceras senare, till ett risktal (Risk Priority 

Number). Detta risktal kommer ligga i intervallet 1-1000, desto högre risktalet är desto högre prioritet 

måste det var att jobba med detta fel för att sänka risktalet. När det har arbetats med att minska 

felkällorna så görs en ny FMEA på det som förbättrats. Detta görs för att få en bild av hur arbetet 

med att minska felkällorna har gått. [28, 29] 
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Tabell 1. Skala för allvarlighetsgraden 

Gradering Beskrivning på allvarlighetsgrad 

1 Effekten noteras inte av kunden 

2 Väldigt liten effekt noteras av kunden 

3 Liten effekt som gör kunden irriterad, men söker 
inte service 

4 Liten effekt, kunden söker service 

5 Måttlig effekt, kunden kräver omedelbar service 

6 Signifikant effekt, ger kundmissnöje 

7 Större effekt, systemet kanske inte är opererbart, 
ger klagomål från kunden 

8 Extrem effekt, systemet är inte opererbart 

9 Kritisk effekt, fullständig systemavstängning, 
skaderisk 

10 Farligt, fel uppstår utan varning, livshotande 
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Tabell 2. Skala förfelsannolikheten 

Gradering Approximativ 
felsannolikhet 

Förekomstbeskrivning 

1 <1*10-6 Extremt avlägsen 

2 1*10-5 Avlägsen, väldigt 
osannolikt 

3 1*10-4 Väldigt liten chans att 
förekomma 

4 4*10-4 Liten chans att 
förekomma 

5 2*10-3 Förekommer i 
undantagsfall 

6 1*10-2 Måttlig förekomst 

7 4*10-2 Ofta förekommande 

8 0.20 Hög förekomst 

9 0.33 Väldigt hög förekomst 

10 >0.50 Extremt hög förekomst 

 

Tabell 3. Skala för upptäcktssannolikheten 

Gradering Upptäcksbeskrivning 

1 Nästan helt säkert att upptäcka 

2 Väldigt hög chans att upptäcka 

3 Hög chans att upptäcka 

4 Måttligt hög chans att upptäcka 

5 Medelhög chans att upptäcka 

6 Mindre chans att upptäcka 

7 Liten chans att upptäcka 

8 Avlägsen chans att upptäcka 

9 Väldigt avlägsen chans att upptäcka 

10 Ingen chans att upptäcka 
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Analysmetoden kan sammanfattas i 9 steg: 

1. Det första steget handlar om att bestämma sig för vilka funktioner eller delar av konstruktionen 

som ska testas.  

2. När funktioner för analys valts undersöks det hur de olika funktionerna kan gå sönder. 

3. I tredje steget undersöks vad ett eventuellt fel kan leda till. Det rekommenderas att detta görs 

utifrån tre olika frågor. Dels, vad händer lokalt? Vad händer med systemet? Och vad händer med 

uppdraget? Den lokala aspekten är precis där felet uppstår, definiera hur systemet påverkas av 

detta och hur det påverkar i sin tur uppdraget, som naturligtvis är att uppfylla syftet med 

konstruktionens existens. 

4. Det fjärde steget bygger på att ta fram orsaker till varför felet uppstod. 

5. I det femte steget görs försök att rätta till problemet. Kanske behöver konstruktionen ändras för 

att undvika att ett fel uppstår. 

6. Om fel kan uppstå och det får konsekvenser undersöks här allvarligheten hos konsekvenserna.  

7. Sjunde steget syftar på sannolikheten för att ett fel ska uppstå och leda till en viss 

allvarlighetsgrad. Även här används en skala för att bättre beskriva risken. 

8. När nummer tagits fram i steg sex och sju multipliceras dessa med varandra för att få fram det så 

kallade RPN och som beskriver hur allvarlig en viss avvikelse är. En hög siffra betyder att det är 

allvarligt. 

9. I det sista steget ses de olika numren från steg åtta över och prioriteras beroende på 

allvarlighetsgrad.[31]    

 

3.4.2 SWOT-analys 

Analysmetoden SWOT är en förkortning för, Strength, Weaknesses, Opportunities och Threats. På 

svenska betyder det Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. SWOT-analysen kan göras på ett helt 

företag eller en enskild produkt. Den används för att få djupare insikt och förståelse var styrkor och 

svagheter finns för företag eller produkter. Styrkor och svagheter är aspekter som kan påverkas, men 

hot och möjligheter är aspekter som är svåra att påverka då det kan handla om saker i omvärld eller 

framtiden.  

Det bästa sätter att börja med en SWOT-analys är att i grupp sätta sig ner och diskuterar alla fyra 

punkterna i analysen. Det är till stor hjälp att ha flera involverade i diskussionerna då det blir lättare 

att se ett problem från flera vinklar. Med hjälp av postitlappar (affinity process) kan alla tankar 

kategoriseras. De olika områdena som SWOT-analysen innehåller ses visuellt i Figur 13 [30]. 
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Figur 13. SWOTENs olika områden 

3.5 Produktutveckling 

Att ha en väldefinierad produktutvecklingsprocess gör att komplexa system kan brytas ner i mindre 

undersystem. Det leder till att det är lättare att hitta roten till problemet då arbetet lättare kan 

struktureras upp samt att tid och pengar används mer effektivt. För ett företag är tid och pengar 

något som det ska hållas hårt i. Därför har metoder för produktutveckling utvecklas för att inte det 

ska behöva byggas flera fysiska prototyper som ska testas som sedan måste modifieras när testerna 

inte leder till de förväntade resultaten. 

För att slutprodukten ska bli den bästa möjliga måste flera olika processer samverka. I själva 

produktutvecklingsprocessen behövs en produktplaneringsprocess som sätter kriterierna för 

produktutvecklingen. Dessa kriterier sätts i in tur i samverkan med kunder och leverantörer, landets 

lagar, miljön och inte minst vad samhället vill ha ut av det. 

 33 



Generellt handlar produktutvecklingsprocessen om att arbeta fram en lösning på en produkt genom 

att konstruktören ska ta sig igenom flera steg. De kan sammanfattas som att: 

• Ta fram mer ingående kriterierna för produkten 

• Ta fram flera koncept på lösningar 

• Analysera, testa och välja ut koncept 

• Ta fram lösningar för de sista detaljerna 

• Analysera, testa och välja ut den slutgiltiga lösningen [28]  

Denna metod kan beskrivas närmare i en så kallad systematisk synvinkel vilket betyder att fokus 

ligger på relationen mellan saker och ting, vilket är precis vad system betyder [31]. 

Stora delar av de olika stegen i produktutvecklingsprocessen som beskrivs nedan är baserade på 

boken Getting Design Right därför skrivs inte dess referens ut, se [31] i referenslistan. De undantag av 

litteratur som används refereras i texten. 

3.5.1 Problemdefinition 

För att komma fram till vad det egentliga problemet är finns det i denna metod tre huvudsakliga steg. 

Det första steget handlar om att bestämma själva projektet. Det andra handlar om att bestämma 

innehållet, och det tredje handlar om att bestämma de funktionella krav som ställs på konstruktionen. 

Nedan följer en förklaring till dessa tre olika steg. 

Att välja och namnge ett projekt 

När det första steget genomförs ska själva projektets utformning bestämmas. Då är det viktigt att 

frågar sig hur konstruktionsprojektet ska angripas. Konstruktionsprojekt startar alltid med någon 

form av idé. Antingen ska ett upptäckt problem lösas, eller så finns redan en lösning på ett problem, 

men lösningen måste testas på problemet. Att börja med ett problem kallas i denna process att 

närmar sig en lösning från topp till tå. När konstruktionsprocessen startar med en lösning angrips det 

hela från tå till topp istället. Oavsett hur det görs är det viktigt att ett problem av värde identifieras. 

Om problemet verkligen är stort och det gör en skillnad att lösa det så blir det mycket roligare att 

jobba med. Samtidigt får inte problemet vara för stort eller för svårt att lösa. Det är viktigt att det 

finns avgränsar och målet är tydligt. Processen kan annars bli alltför stor och det lilla problem som 

från början var tänkt att lösa riskerar att förbli olöst. För att lyckas lösa ett problem är det viktigt att 

problemet har ett namn. När problem först dyker upp kan de vara svåra att upptäcka, det är något 

som retar men det går inte riktigt säga vad det är. Även vetskapen om att andra människor retar sig 

på samma sak kan göra att det svårt att identifiera själva orsaken. Först när någon sätter ett namn på 

själva problemet kan en lösning ta form. 
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Konceptskissering  

När väl problemet har ett namn blir det lättare att ta fram idéer för hur det kan lösas. I denna process 

rekommenderas det starkt att dessa idéer skissas ner bildligt. Arbetas det med ett problem som rör en 

befintlig produkt är det bra att rita produkten i sin användarmiljö med nya idéer för hur den kan bli 

bättre. Ska det utvecklas en helt ny produkt så skissas denna på ett enkelt sätt i den tänkta miljön. Det 

aktiverar den högra delen av hjärnan och gör att nya och ännu bättre idéer genereras snabbare. Dessa 

skisser behöver inte alls se bra ut utan mer bara göra det hela synligt. Dessa tidiga idéer för en lösning 

behöver heller inte finnas kvar i konstruktionen senare. Blir resultatet en mycket bättre idé så har 

troligen dessa enkla lagt grunden. 

Skräddarsy processen 

Med en enkel bild över sin idé är det bra att fundera över hur omfattande konstruktionsprocessen ska 

bli. Ett problem kan analyseras och undersökas i evighet om det inte beslutas att faktiskt göra något 

åt det. Ofta finns det antingen en tidsbegränsning eller en kostnadsbegränsning när det arbetas med 

konstruktionsprojekt och risken är att pengarna eller tiden tar slut långt före det att syftet är uppnått. 

För att undvika det är det viktigt att i ett tidigt skede se över processen i sin helhet och bestämma sig 

för vilka steg som är onödiga för just detta projekt. Kanske är några av stegen svåra att applicera på 

ett bra sätt och det hela blir bara tidskrävande. Det finns dock risker med att hoppa över steg, de 

hänger ofta ihop och att hoppa över ett av två som hänger ihop, kan få till konsekvens att processen 

avstannar. 

Bestämmande av användarrollerna 

När omfattningen för processens är bestämd måste det funderas på vem som ska använda och ha 

nytta av konstruktionen som ska arbetas fram. Ägaren, kunden och användaren är de tre olika 

rollerna som kommer i kontakt med konstruktionen. Målet måste alltid vara att tillfredsställa alla 

dessa tre. En person kan spela alla rollerna och de olika rollerna kan också gestaltas av en stor mängd 

människor. Ägaren är vanligtvis konstruktören eller det företag konstruktören jobbar åt. Kunden är 

den som köper produkten och ser till att den kommer till användning hos just själva användaren. 

Användaren använder produkten så som den är avsedd. Genom att bestämma sig för vem som spelar 

dessa olika roller blir det lättare att bestämma hur produkten måste fungera. Kanske riktar sig 

konstruktören till en speciell grupp av människor med särskilda behov, kanske riktar den sig rent av 

till djur. I alla olika fall kommer produkten se annorlunda ut. 
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Projektsammanfattning 

När rollerna identifierats är det bra om det kan göras en kort sammanfattning av projektet. 

Sammanfattningen ska inte vara längre än en mening och det är viktigt att få med både syfte och mål 

med konstruktionen ur ägarens perspektiv. Det gör det lättare att hela tiden hålla rak kurs och inte 

frångå det ursprungliga problemet. När sammanfattningen är klar har det första av de tre stegen 

genomförts för att definiera sitt verkliga problem. 

Projektavgränsning 

Det andra steget handlar om att bestämma innehållet i projektet. Att ställa sig frågan, vad som ska 

göras, kan vara bra. Projektet måste begränsas inom vissa ramar och verkligen bestämma vad som ska 

ingå här. Ju fler olika människor som arbetar med ett konstruktionsprojekt, desto viktigare är det att 

kontinuerligt se till så att det hålls inom ramarna. Olika människor angriper nämligen ett problem på 

olika sätt och risken för missförstånd är stor om gränserna är vaga. Ett bra sätt att hålla ordning på 

vad som ska ingå i det konstruktionssystem är att sammanställa innehållet i ett innehållsdiagram. För 

att komma fram till och ta reda på hur enheterna i ett system samverkar är det viktigt att vistas i den 

miljö ens konstruktion kommer att användas. 

Nulägesanalys 

Något som också är väldigt viktigt är att arbeta nära kunden och användaren. På så vis blir det lättare 

att hitta behovet av ens nya produkt eller ens befintliga förbättrade produkt. Ett bra sätt är att samla 

in kommentarer från användaren. Låta användaren besvara frågor av olika slag, en sammanställd 

enkät är ett exempel. Fördelen med undersökningar gjorda i verkligheten, av de som faktiskt ska 

använda konstruktionen, är att inga svar är lika de andra. Det går inte att ha för många 

kundkommentarer. Det är också viktigt att tänka på att inte formulera om kundens kommentarer 

bara för att de tycks bli enklare att jobba med. I största möjliga mån ska kundens formuleringar 

bevaras som de är. 
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Resultatsummering av nulägesanalys 

När kundens funderingar och önskemål är insamlade är det dags att sammanställa resultatet. Det görs 

enklast med en process som kan kallas sambandsprocessen. Den ska alltså visa hur de olika 

kommentarerna hänger ihop och hur det är möjligt att kategorisera dem. Det börjas med att samla 

alla kundkommentarer i en stor hög för att sedan granska dem en och en. Efter granskningen gäller 

det att para ihop dem med varandra. Det gäller alltså att hitta grupper där flera olika kommentarer 

kan samlas. När kommentarerna är sorterade i grupper namnges de olika grupperna med ett namn 

som beskriver gruppens innehåll. Ett bra sätt att rent praktiskt genomföra denna sortering är att 

skriva alla kundkommentarer på ”Post It”-lappar. En stor vägg kan användas där lapparna kan 

klistras upp så det blir lättare att få en överblick. Att sedan röra sig utmed väggen och läsa de olika 

kommentarerna gör att det hela tiden dyker upp nya idéer för hur de kan paras ihop med varandra. 

Tycks en kommentar höra hemma i flera olika grupper så är det bara att kopiera lappen och hänga 

den på olika ställen. När processen är genomförd bör alla kundkommentarer ha blivit placerade i 

grupper med ett beskrivande namn och steg två i att definiera problemet är därmed genomfört. 

Att ställa funktionella krav på konstruktionen  

Det tredje steget handlar om att plocka fram de funktionella krav som ställs på konstruktionen. Helt 

enkelt, vad ska produkten kunna göra. Kraven som ställs på konstruktionen ska dock bara beskrivas 

som vad produkten ska göra, inte hur det ska vara möjligt. Det blir ett senare problem i processen. 

Det viktigaste med denna del är att inte glömma viktiga krav. Ett klassiskt exempel är om en man 

som byggde en båt i sin källare. När båten var färdig var den alldeles för stor för att bära upp för 

trappan och ut. Mannen borde ställt krav på konstruktionen att den inte skulle vara större än att den 

kan bäras upp för trappan och ut. 

För att inte missa viktiga krav som bör ställas på konstruktionen så görs denna del ganska 

omfattande. Det inleds med att samla ihop olika användarfall. Alltså en beskrivning av hur produkten 

används i en viss situation. 

Insamling av användarfall 

Det börjas med att samla in möjliga användarfall som finns. När insamlingen är gjord är det viktigt att 

prioriterar de olika fallen. Användarfallen prioriteras efter vilka som kan ge upphov till att bestämma 

funktionella krav. Det vanligaste prioriterings system som används är graderna hög, mellan och låg.  

När alla prioriteringar är satta, kollas det närmare på de högprioriterade fallen.  
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Beteendebeskrivning av användarfallen 

Beteendebeskrivningar skapas av andvändarfallen för de högprioriterade fallen, med detta menas att 

en analys görs på andvändarfallet. Det som analyseras är vad användaren av produkten gör och hur 

systemet reagerar. Det enklaste sättet att göra en analys av beteendebeskrivningen är att göra en 

tabell. Tabellen innehåller fem viktiga punkter. 

• Användarfallets namn 

• Initialtillstånd 

• Beteendetråd 

• Sluttillstånd 

• Noteringar 

Det första som måste tänkas på är att ha ett bra konkret namn på sitt användarfall. Efter att ha hittat 

ett bra namn så måste vilket initial tillstånd systemet ska befinna sig i anges. För att få en bra röd tråd 

genom denna analys så måste de olika händelserna beskrivas noggrant. Det bästa sättet vid detta 

stadium av analysen är att göra det så noggrant som möjligt för det lönar sig alltid i slutändan.  

Vad användaren gör och hur systemet reagerar ska sedan beskrivas. Detta kan göras på djup nivå, för 

det ger bra systemkrav, d.v.s. det som krävs av systemet under användarfallet. Det är viktigt i detta 

steg att beskriva systemets reaktion med formellt språk, så som " systemet skall...". Om det formella 

skrivsättet används är det lättare att hitta de användbara systemkraven som behövs. Sluttillståndet 

beskriver det tillstånd som system är i. Om sluttillståndet och initialtillståndet inte är detsamma så har 

beteendebeskrivningen av användarfallet inte lyckats och det måste göras om tills att initial och 

sluttillstånd är desamma. Under denna process kan frågor och funderingar komma upp, det är därför 

väldigt viktigt att skriva ner och noterar dessa i analysen. 

Det svåraste med denna typ av analys är inte veta vilken detaljnivå det ska ha, det bästa i det fallet är 

att välja den typ av nivå som passar gruppen bäst.  

När alla beteendebeskrivningar av andvändarfallsanalyserna är gjorda fås funktionskrav fram. Dessa 

krav är de som är beskrivna med "systemet skall..." i tabellen. Det är viktigt att sammanställa alla 

funktionskrav som genererats i tidigare analys. Detta görs bäst genom en simpel tabell där alla kraven 

sätts i en lista. Efter att ha samlat alla funktionskraven är det möjligt att skriva om dessa från deras 

formella form till enklare meningar. 
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Slutför kraven 

När båda analyssorterna är klara är det viktigt att göra en lista av ursprungskraven, detta görs då det 

senare i processen blir lättare att se var kraven kommer ifrån. Det är också viktigt att tänka på innan 

processen av funktionskraven lämnas att inga av kraven är skrivna på så sätt att de utgör ett hinder i 

processen som följer. 

3.5.2 Mätning av behov och sätt krav 

Jämför produktmålen 

Att jämföra de olika produktmålen är viktigt för att i senare steg i produktutvecklingsprocessen 

kunna göra rätt kompromisser. Kompromisser är oundvikligt men de kan vara avgörande att ha med 

i beräkningen för att inte missa målet med vad kunden vill få ut av produkten i slutändan. Därför 

rankas produktmålen efter vilket som är mer eller mindre viktigt för att nå slutmålet. Rankningen av 

produktmålen kan göras enligt ett synsätt som Professor Thomas L. Saaty utvecklade på 70-talet. Det 

kallas den analytiska hierarki processen. Den delar upp det i fyra steg: 

 
1. Gruppera produktmålen och sätt delmålen i undergrupper med liknande mål. 

2. Prioritera undergrupperna och huvudgrupperna med en bråkdel av 1 som symbolisera hur viktig 

just det delmålet är i relation till de andra. Summan av dessa ska bli 1 för alla undergrupper och 

detsamma gäller för huvudgrupperna. 

3. Dessa bråkdelar för delmålen och produktmålen i huvudgrupperna multipliceras med varandra 

som resulterar i den relativa prioriteten för det enskilda delmålet. 

4. Sortera delmålen efter den relativa prioriteten där högst tal är högst rankad och lägst tal är lägst 

rankad. 

Översättning till tekniska krav 

De mål som kunden har satt på produkten kan sällan direkt överföras till en fysisk komponent som 

löser alla problem utan kundens mål måste översättas till rätt språk. En konstruktör måste ha det 

översatt som tekniska krav på produkten. Dessa tekniska krav måste vara mätbara och ge produkten 

rätt egenskaper. En bra metod för att göra just det är att använda sig av kvalitetshuset, se Figur 14. Med 

hjälp av kvalitetshuset kan relationen mellan kundkraven och produktens tekniska egenskaper 

upptäckas. Med denna teknik underlättar det även för produktutvecklingsteamet att kunna sätta 

målvärden som ska uppnås av de tekniska egenskaperna. Utöver relationen mellan kundkraven och 

de tekniska egenskaperna redovisar kvalitetshuset relationen mellan konkurrenternas och den egna 
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produkten. Det synliggör mer tydligt vilka kundkrav som är viktigast för kunden, vilket gör att mer 

fokus kan läggas på att uppfylla dessa i produktutvecklingsprocessen[29]. 

 

Figur 14. Uppbyggnad av kvalitetshuset 

 

3.5.3 Utforskning av konstruktionsutrymmet 

Genom att utforska konstruktionsutrymmet, är det möjligt att hitta lämpliga koncept som är 

relevanta för problemet. Följande steg rekommenderas[32]: 

1. Klargöra problemet och bryt ner funktionerna 

2. Brainstorm och research 

3. Organisera koncept fragment 

4. Rensa och Expandera  
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Klargör problemet och bryt ner funktionerna 

Det är viktigt att alla i produktutvecklingsgruppen har samma uppfattning om vad som är själva 

problemet som det strävas efter att lösa. Bästa sättet att klargöra problemet är genom att använda sig 

av tekniken ”kravdriven design”. Detta innebär att utifrån krav som är satta fås en startpunkt där det 

är möjligt att klargöra problemet. Det finns olika typer av krav, det är viktigt att veta vilka krav som 

ska använda för att klargöra sitt problem. Det görs en skillnad mellan primär funktion och tvingad 

funktion. Primär funktion innebär att funktionen är ett måste för att systemet skall kunna fungera. 

En tvingad funktion är ett krav hur den primära funktionen skall uppfyllas. Primära funktionen är 

vad systemet måste göra för att fungera och den tvingade funktionen är hur det måste fungera. Det är 

de primära funktionerna som är lämpliga att använda som startpunkt för att klargöra problemet[32]. 

Genom att gå tillbaka och kolla på användningsfallen och användarfallanalyserna och analysera 

funktionerna ännu djupare är det möjligt att få fram primära funktioner. Det är viktigt att använda 

abstrakt för att vidga idéer för framtida lösningar när dessa analyser utförs och de primära 

funktionerna plockas fram. Funktionerna väljs ut efter vad som tycks vara av störst betydelse, dessa 

funktioner har ofta potential att leda till en annan konstruktion strategi. 

Brainstorma och utforska 

I detta steg sätter sig konstruktionsgruppen ihop och börjar fundera på eventuella lösningar till de 

funktionella kraven. Konceptfragment är idéer som löser en eller flera problem till de funktionella 

kraven. I detta skede spelar det ingen roll om idéerna är för dyra opraktiska eller inte kompatibla med 

andra funktionella krav. Här kan alla i gruppen dela med sig av sina idéer hur problemet skulle kunna 

lösas, det är viktigt att inte börjar diskutera någons förslags nackdelar. Då finns det stor chans att 

kreativiteten i gruppen försvinner. Det behöver inte vara realistiska förslag som läggs upp under 

denna fas, så länge de löser problemet. Det är viktigt att skriva upp alla idéer som gruppen kommer 

på under denna fas i produktutvecklingen. Det går också att ta fram lösningar på konceptfragment 

genom att utföra en marknadsundersökning. Detta kan göras genom att kolla på hur konkurrenterna 

går tillväga med deras problem, det är också möjligt att kolla på produkter som inte är direkt 

anknutna till den produkten som ska utvecklas, där är det möjligt att få inspiration och möjliga 

lösningar[32]. 

Organisera konceptfragment  

I detta steg organiseras de konceptfragment som togs fram i brainstormingen och researchen. Lättast 

görs det genom att göra en kategoriserad lista där liknande lösningar hamnar under samma kategori. 

Av denna lista är det lämpligt att göra ett träddiagram på hur de olika fragmenten är länkade. 
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Rensa och utforska  

När träddiagrammet av konceptfragmenten är gjort är det enkelt att överblicka alla potentiella 

lösningar till problemen. Men eftersom brainstormingssteget var väldigt kreativt så finns det möjligen 

lösningar som inte är användbara. Det är därför alla konceptfragmenten ska kollas igenom i detta steg 

och bestämma om de ska tas bort eller om de ska utforskas ännu mer. 

Utforska koncept 

När de första fyra stegen är klara kan konstruktionsidéer börja utforskas. Detta kan enkelt göras 

genom att göra en tabell med konceptfragmenten som är uppdelade i funktioner. När tabellen är klar 

är alla möjliga lösningar organiserade efter vilken funktion de uppfyller. För att bilda ett koncept är 

det nödvändigt att kombinerar konceptfragmenten på olika sätt. Genom att kombinera olika 

konceptfragment faller det ut ett koncept till slut. Det är inte optimalt att nöja sig med ett koncept. 

Det är viktigt att försöka kombinera så många olika konceptfragment som möjligt för att få fram 

många olika koncept. I detta stadie är det möjligt att få fram koncept som gruppen inte tror på, det är 

viktigt att även om tvivel över detta koncept uppstår att inte ta bort det. Dessa koncept kommer att 

vägas mot varandra i ett senare skede. 

3.5.4 Optimera valet av konstruktion 

Att välja rätt väg att gå eller att bestämma sig för ett visst koncept att arbeta vidare med är aldrig en 

lätt sak. Svårigheten ökar också beroende på hur många olika personer som arbetar med 

konstruktionen. Någon kommer alltid tycka annorlunda jämfört med en annan och risken är stor att 

det blir diskussioner som bara går runt och runt. För att lättare bestämma sig finns det en metod som 

kallas för Pugh-analysen, som rekommenderas starkt i denna konstruktionsprocess. Metoden 

utvecklades av professor Stuart Pugh under 1980-talet i Scotland och bygger på att man hela tiden 

har möjligheten att gå tillbaka till ett visst beslut och se om ny information kan förändra ens val. 

Metoden är indelad i sju olika steg och för att den ska fungera bra krävs det att i tidigare del av denna 

process tagit fram ett antal olika koncept att välja mellan. Det första steget är just att bestämma sig 

för vilka olika koncept som ska ingå i Pugh-analysen. 

Identifiering av utmärkande egenskaper 

I det andra steget används de mål som satts på konstruktionen från det avsnitt där problemet 

identifierades. Med dessa mål kommer de olika koncepten att jämföras. Det gäller att försöka välja ett 

koncept som på ett bra sätt uppfyller dessa olika mål. När det jämförande arbetet börjar kan det 
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mycket väl hända att alla koncepten uppfyller målen väl. Det gör det svårt att välja ett utav dem 

eftersom att skillnaderna mellan koncepten då inte spelar någon roll. Det kan också vara så att viktiga 

skillnader identifieras mellan dem som inte har med målen att göra. I så fall krävs det att gå tillbaka 

till det avsnitt där problemet identifierades och gå igenom målen med konstruktionen ytterligare en 

gång. Troligtvis är det missat att ta hänsyn till viktiga detaljer. Att välja bort vissa av målen under 

detta arbete kan också vara bra. Kanske har mål om en viss färg eller en viss form önskats under 

generering av dessa, och sådana mål saknar här relevans. Oavsett hur koncepten ser ut så kan de alltid 

i ett senare skede målas i en viss färg eller väljas i ett speciellt material. 

Att väga koncepten  

Den tredje delen av denna metod handlar om att börja väga de olika koncepten mot varandra i 

förhållande till de mål som bestämts att använda. De olika koncepten brukar listats som kolumner 

och de olika målen som rader i en tabell. Efter det utses ett utav koncepten till referenskoncept och 

det ska helst vara ett koncept som det finns stort förtroende för. De andra koncepten betraktas sedan 

var för sig i förhållande till referenskonceptet. Om det betraktade konceptet anses bättre än 

referenskonceptet när det gäller att uppfylla ett visst mål så tilldelas denna ruta ett plus-tecken (+). Är 

det sämre så tilldelas ett minus-tecken (-), och är det lika bra som referenskonceptet så tilldelas rutan 

en nolla (0). Referenskonceptet tilldelas en nolla i alla rutorna. När vägningen är klar summeras 

resultatet och de olika koncepten rankas. De sämsta koncepten sorteras sedan bort.  

En mer noggrann vägning 

Denna ranking är dock lite för enkel för att använda i det slutliga beslutet om vilket koncept som ska 

tas vidare genom processen. Det fjärde steget bygger därför på att ranka de kvarvarande koncepten 

med ett mer noggrant system. Siffrorna 1 till 5 brukar då användas istället. Siffran 1 betyder, mycket 

sämre än referenskonceptet, och siffran 5 betyder, mycket bättre än referenskonceptet. Siffran 3 

betyder, lika bra som referenskonceptet. Samma referenskoncept som tidigare väljs även här och 

tilldelas siffran 3 på alla punkter. Vägningen görs sedan om med siffrorna 1 till 5 istället för 0, + och -

. I jämförandet av produktmålen i denna process beskrivs hur vikten av de olika målen vägs 

procentuellt. Denna procentuella viktighet spelar nu en stor roll i det femte steget i denna metod. Vid 

den aktuella nivån i konstruktionsprocessen finns en bättre kännedom om de olika målen. Det skulle 

vara möjligt att här till exempel uppskatta en kostnad för de olika koncepten, eller kanske uppskatta 

användarvänligheten av de olika, och på så sätt få en mer noggrann viktighet på de olika målen. Hur 

detta genomförs är upp till konstruktören som jobbar med processen, men det enklaste är att 

använda sig utav den viktighet som kom fram tidigare i processen. 
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Val av koncept för fortsatt utveckling 

För att få ihop den slutliga Pugh-konceptväljningstabellen sammanförs nu rankningen från steg fyra 

med viktigheten i steg fem. Genom att multiplicera viktigheten i procent för de olika målen med 

rankingen från steg fyra, fås för varje mål en viss poäng. Dessa summeras och ger varje koncept en 

total poäng. När den totala poängen för varje koncept räknats fram kan dessa jämföras med varandra 

och en vinnare kan slutligen väljas. Steg sex och sju i Pugh-analysen är därmed genomfört.  

3.5.5 Utveckla arkitekturen 

När utvecklingen av arkitekturen ska appliceras har en översiktlig konstruktion tagits fram genom de 

föregående stegen. Därför kan fokus nu läggas på att bryta ner konstruktionen i mindre delsystem 

och utveckla dessa mer i detalj. 

Tillvägagångssättet för att utveckla arkitekturen kan utföras i 3 steg: 

1. Utforma beteendet hos systemet med hjälp av delsystemsfunktioner. 

2. Utforma styrningen av delsystemen 

3. Utforma strukturen på hela systemet  

Utforma beteendet 

Målet med att utforma beteendet är att kunna sätta funktionella krav på alla delsystemen. Först görs 

en återblick på de användningsfall och dess resulterande krav som har definierats i början av 

processen. Sedan ska delsystemens önskade beteende kartläggas så att de olika funktionerna är 

tilldelade till sina respektive delsystem. Detta kan göras med hjälp av en ODT-mall eller så kallad 

operational description template. När detta är gjort ska en identifiering av meddelande, utlösare och 

samverkan göras för att ge en förståelse för hur de olika delsystemen ska vara sammankopplade. 

Beteendet hos systemet kan också identifieras genom att känna igen de olika tillstånden systemet har 

och hur det går från ett tillstånd till ett annat. 

En förståelse av funktionerna i systemet fås i slutändan som kan härledas till de ursprungliga kraven 

vilket ger ett samband mellan varje härled funktion med de ursprungliga kraven. 

Utforma styrningen 

När det börjar bli många detaljer är det viktigt att kunna summera de olika delsystemens beteenden 

på ett sätt som är övergripligt. Detta kan göras ur 2 olika aspekter. Antingen genom en funktionell 

aspekt eller genom att titta på tillståndsförändringen. 
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Med en funktionell aspekt kartläggs relationerna mellan funktionerna för att ge en bild av hur de ger 

systemet dess beteende. Detta kan göras med hjälp av matriser för att spara utrymme. 

Om beteendet beskrivs genom tillståndsförändringen är det vilka händelser som leder till förändring i 

systemet som visar vilka tillstånd det kan få. Med hjälp av en state change-matris är det lätt att 

presentera detta utförande. 

Utforma strukturen 

Nu kan fokus läggas på den fysiska konstruktionen, vilket innefattar de viktigaste delsystemen och 

dess växelverkan dem emellan. 

Först identifieras och slutförs delsystemen i en kvadratisk matris, så kallad interface matrix. När detta är 

gjort är det viktig att dokumentera på vilket sätt växelverkan sker mellan delsystemen. Sedan gäller 

det att ta reda på om det kan uppkomma några negativa biverkningar som ett delsystem kan ha på ett 

annat. Kommen så här långt kan en mer komplett skiss på konstruktionen göras där de nu mer 

detaljerade koncepten för delsystemen ska integreras. Med denna skiss kan sedan en uppskattning 

göras på hur mycket materialet skulle kosta och tillförlitligheten om den produkten skulle tillverkas 

efter denna skiss. 

3.5.6 Att styrka sin konstruktion 

Detta kapitel beskriver hur konstruktionen bör undersökas för att se om den uppfyller syftet. 

Tillfredsställer den användaren på ett bra sätt och har konstruktionsarbetet levt upp till den 

sammanfattning som i början stiftades? För att undersöka om arbetet har lyckats så är det två steg 

som genomförs. Dels kontrolleras kraven som fanns på konstruktionen, gentemot utvecklad 

konstruktion, och dels kontrolleras riskerna med konstruktionen. 

Kontrollera konstruktionen 

För att kontrollera konstruktionen mot de krav som ställts på den finns det två olika genomgångar 

som ofta används. Antingen så granskas konstruktionen tillsammans med en grupp av kunder och 

användare. Konstruktören får på så sätt sitt uppdrag utvärderat, eller så används en så kallad intern 

genomgång som är en genomgång av konstruktionen inför betydande experter. Det är dock viktigt 

att dessa experter inte har ingått i konstruktionsteamet, men de ska ha liknande erfarenheter. Den 

bästa utvärderingen fås naturligtvis om båda dessa genomgångar görs. När stora komplexa system 

utvecklas är det bra om olika delar inom konstruktionen utvärderas var för sig. Det ger en bättre 

kontroll och risken för missar minskar. Den interna utvärderingen kan också ge svar på om 
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konstruktionen är möjlig att tillverka och om speciella krav är möjliga att uppnå. Det är därför viktigt 

att det interna utvärderingsteamet sammansätts på så sätt att en mängd olika kompetenser kommer 

att ingå här. 

3.6 Analysmodell 

Analysmodellen används för att visa hur analysprocessen för detta arbete ser ut, se Tabell 4. Första 

steget är att identifiera problemet som ger parametrar till en hypotesgenerering, därefter genereras 

koncept för experiment. För att verifiera om hypotesen gäller jämförs teorin med resultatet av 

experimentet. 

Tabell 4. Analysmodell 

Identifiera problem 

 

Göra nulägesanalys 

• Intervjuer 

• FMEA, SWOT 

 

Hypotesgenerering 

 

Ta fram hypoteser som kan vara möjliga 

lösningar 

 

Konceptgenerering av experiment 

 

Hitta och välja koncept som uppfyller 

kraven för experimentet 

 

Planering av experiment 

 

Planera utförandet av experiment 

 

Tillverkning av 

experimentutrustning 

 

Tillverka 

• Beställa material 

• Bearbeta material 

• Montera ihop 

experimentutrustningen 

Genomförande av experiment 

 

Verifiering av hypotes 

• Dokumentera data 

Analys 

Analysera data 

Verifiera Hypotes 
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3 Genomförande 

… Detta avsnitt beskriver hur studien utförs. 

 

4.1 Hypotes 

I samarbete och genom gruppintervju med konstruktörer, brukare och ägare av befintlig maskin har 

olika hypoteser arbetats fram för hur klippförloppet skulle kunna förbättras. En av hypoteserna 

bygger på att fästa vassa och hårda spetsar på klippverktyget som går ner och penetrerar skärmen 

innan själva klippet utförs. Tanken är då att snittet blir perforerat utmed klippeggens linje och brottet 

blir på så vis rakare och ordentligt genomskuret. Spetsarna skulle också likt spikar sammanbinda och 

fixera de olika lagren i skärmen och lösa problemet med glidningar mellan materialen. Enligt 

konstruktörer av dagens maskin kan det dock vara svårt att tillverka tillräckligt hållfasta spetsar som 

inte böjer sig eller deformeras. 

Dagens maskin uppskattas klippa med konstant hastighet mellan 0,03 – 0,04 meter per sekund. 

Hydraulcylindern levererar ett maximalt tryck av 80 kN. En annan hypotes bygger därför på att låta 

kniven gå ner med befintlig hastighet mot skärmen för att sedan öka. När eggen ska tränga in i 

skärmen aktiveras en ventil som släpper ett lagrat tryck från en ackumulator. Kniven får då en mycket 

stor acceleration och således större anslagsenergi ner i skärmen och materialet blir på så vis chockat. 

Tanken är att ett finare brott skall uppstå då materialet utsätts för en stor energi under en kort tid. 

Ackumulatorn ska laddas med energin som vanligen transporteras till tank då hydraulcylindern 

återgår till ursprungsläget. Enligt diskussion kan det dock vara svårt att på en väldigt kort sträcka 

accelerera upp kniven i en nämnvärd ökad hastighet.     

En tredje hypotes behandlar en markant ökning av klipphastigheten. Denna hypotes liknar mycket 

föregående hypotes, men i detta fall har kniven en konstant hastighet, betydligt högre än befintlig, 

genom hela förloppet. Enligt optimal-hastighetsteorin, som tagits fram av AB Swedish Fastening, är 

en bra hastighet mellan nio till tolv meter per sekund för klippning av plåt. Eftersom att en skärm 

enligt teori innehåller flera olika lager av material, växelvis placerade, så kan inte teorier om 

klipphastigheten för plåt direkt appliceras på klippning av skärmar. Skärmar innehåller dock 

aluminium- och stålplåt som tenderar att vika sig runt klippmothållet och aldrig bli genomklippt. 

Enligt gruppdiskussion med konstruktörer av befintlig maskin kan felet bero på en alltför stor 

klippspalt mellan kniv och mothåll. Innan klipp är klippspalten i dagens maskin justerad till 0,05 

millimeter. I en sådan spalt får inte plåten i skärmarna plats och borde således bli genomklippt. 

Användare av maskinen påstår att extrema krafter uppstår under klippet och tvingar isär skäret och 

dynan. Fenomenet kallas gäspning och resulterar i en ökad klippspalt. 
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Om teorin, angående att klippspaltens betydelse minskar med en ökning av klipphastigheten, kan 

tillämpas för LCD-skärmarna så skulle det eliminera problemet med gäspning. Användare av 

maskinen menar att dagens långsamma klippförlopp bjuder in till att vika materialet i skärmarna runt 

mothållet. När material tvingas ner i klippspalten pressar detta kniven från mothållet. En ordentlig 

ökning av hastigheten borde chocka materialet så mycket att det direkt spricker och ett brott uppstår. 

De krafter som tidigare skapats och bidragit till gäspning bör därför också elimineras vid en ökad 

hastighet. De tre hypoteser som diskuterats fram sammanfattas nedan. 

1. Spetsar på klippverktyget som perforerar skärmen och sammanbinder de olika lagren bör ge ett 

bättre klipp. 

2. Kniven går ner med låg hastighet och slås in i skärmen via ett lagrat tryck från en ackumulator. 

Materialet blir på så vis chockat och därmed sprött och ett bättre klipp fås. 

3. Konstant hög hastighet genom hela klippförloppet chockar materialet så att det blir sprött och ett 

bättre klipp fås.  

Eftersom att teorier bakom klippning baseras på klippning av enbart ett lager plåt åt gången anses det 

nödvändigt att testa betydelsen av hastigheten gällande klippning av flera lager samtidigt. I samråd 

med maskinens ägare beslutas att hypotes 1 är alltför svår att testa. Däremot bör klippspaltens 

betydelse också analyseras då den enligt teori för plåtklippning bör väljas till 5 – 10 % av 

materialtjockleken. Skärmar är av olika typ och tjocklek men kan uppskattas vara 40 millimeter tjocka 

i genomsnitt. Det skulle betyda att klippspalten bör vara mellan, 

0,05 ∙ 40 = 2 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Och 

0,1 ∙ 40 = 4 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Dagens maskin fungerar och används dagligen i återvinningsarbete och är därför inte lämplig till 

tester och experiment. För att testa hastighetens inverkan samt klippspaltens betydelse kommer en 

separat testrigg att konstrueras och byggas. I samråd med ägare och brukare av dagens maskin bör 

testriggen i största möjliga mån likna denna. Hastigheten bör också kunna varieras på ett smidigt sätt 

för att visa på skillnader mellan olika. Att nå så höga hastigheter som 9-12 m/s anses inte nödvändigt. 

Riggen bör dock hantera hastigheter som är av betydande skillnad jämfört med dagens 

klipphastigheter.  

Att låta en kniv falla fritt under kontrollerade former mot en skärm har i samtycke med maskinens 

ägare beslutats vara en bra metod för testning av hastigheten. Hastigheten kan då varieras med 

höjden. Testning av klippspaltens betydelse bör kunna utföras samtidigt.  

Hypotes 2 anses inte nödvändig att testa då den i hög grad liknar hypotes 3 som är den som kommer 

testas. Testning av klippspaltens betydelse kommer bakas in i testningen av hypotes 3.   
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Ekv. 4 respektive Ekv. 5 kan kombineras så att ett uttryck för hastigheten beroende av höjden fås. 

𝐸𝐸𝑘𝑘𝑣𝑣. 4 = 𝐸𝐸𝑘𝑘𝑣𝑣. 5 

𝑚𝑚 ∙ 𝑚𝑚 ∙ ℎ =
𝑚𝑚 ∙ 𝑣𝑣2

2
 

𝑚𝑚 ∙ ℎ =
𝑣𝑣2

2
 

𝑣𝑣 = �2 ∙ 𝑚𝑚 ∙ ℎ 

Insättning av hastigheten 12 m/s från optimal-hastighetsteorin ger höjden: 

12 = �2 ∙ 𝑚𝑚 ∙ ℎ 

ℎ =
122

2 ∙ 9,82
≈ 7,33 𝑚𝑚 

7,33 meter fallhöjd ses som för högt och en testrigg av sådan storlek kan bli svår att hantera på ett 

smidigt sätt. Eftersom att så höga hastigheter inte anses nödvändigt att testa så bör riggen göras 

mindre. Efter diskussion med ägaren till befintlig maskin anses en halvering av maximal teoretisk 

hastighet, utgöra tillräckligt stor testhastighet. Den fallande kniven bör också kunna bromsas upp på 

ett smidigt sätt. Det skulle innebära en höjd på: 

ℎ =
62

2 ∙ 9,82
≈ 1,8 𝑚𝑚 

Med tanke på uppbromsning beslutas efter diskussion att testriggen totalt bör vara någonstans mellan 

3 och fyra meter hög. Kniven borde då gå att bromsa och eventuellt kan hastigheter över sex meter 

per sekund nås.  

4.2 Produktutveckling av testrigg 

Denna produktutvecklingsprocess tillämpas på en testrigg som ska verifiera om hypotesen stämmer. 

Under processens gång kommer beslut tas om vilka steg som anses mindre respektive mer 

nödvändiga att applicera. De som anses mindre nödvändiga kommer inte få egna rubriker utan 

kommer bakas in och finnas i åtanke när de mer nödvändiga appliceras. Tiden för denna 

undersökning är en stor begränsande faktor och också den kommer ligga till grund för beslut om 

vilka steg som kan tillämpas fullt ut.   
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4.2.1 Problemdefinition 

Problemet är att LCD-skärmarna inte blir genomklippta varje gång och det yttre plasthöljet måste 

demonteras innan skärmen kan klippas. En lösning på problemet kan vara att öka hastigheten i 

klippet och det är hypotesen som ska testas. Det ger ett tillvägagångssätt som går nerifrån och upp. 

Hypotesen om att en högre hastighet skulle ge ett bättre klipp är baserad på teorier som påvisar att 

deformationszonen blir mindre, blankzonen ökas och klippet skulle bli mer rakt. Namnet på detta 

problem kommer därför vara samma som namnet på denna undersökning, ökning av kapacitet på 

hydraulisk klippmaskin.  

En första skiss  

Figur 15 visar en första skiss av testriggen och hur den är tänkt att fungera. En kniv faller med hjälp 

av tyngdkraften mot skärmen och når en viss hastighet. Hastigheten kan varieras genom förändring 

av höjden. 

 

Figur 15. En första skiss av testriggen 

Skräddarsy processen 

Eftersom produktutvecklingsprocessen används för att generera en konstruktion av en testrigg så går 

det inte att applicera alla steg i processen fullt ut. Testriggen är unik för just ett problem och kommer 

troligen att skrotas när testerna är genomförda. I utvecklingen av testriggen används därför bara de 

steg som anses relevanta. Enkelt uttryckt betyder det att testriggen endast behöver kunna användas 

för att verifiera hypotesen om klipphastigheten på ett bra sätt. Ritningar av riggen presenteras därför 
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bara som skisser och användarvänlighet och ergonomi ses som mindre viktigt. Däremot kommer 

utvecklingen av riggen sträva mot att generera en så säker produkt som möjligt.  

Bestämmande av användarrollerna 

Ägaren av testriggen som konstrueras är Nordic Recycling i Hovmantorp. Företaget finansierar 

konstruktionen och har även formulerat undersökningsfrågan eller problemet som konstruktionen 

har för avsikt att testa. Författarna av denna undersökning har av Nordic Recycling blivit anlitade för 

att lösa eller undersöka problemet. Beslutet om att undersöka problemet med hjälp av en testrigg har 

tagits av författarna och Nordic Recycling anses därför också vara kunden till denna produkt. Nordic 

Recycling kommer inte själva att utföra och analysera testerna utan det kommer att göras av 

författarna. Författarna blir därför användarna av produkten. 

Nulägesanalys 

För att analysera situationen som den är idag har författarna valt att använda sig utav dels en SWOT-

analys och en FMEA-analys. Resultatet från dessa undersökningar ihop med tankar och funderingar 

från användarna, alltså författarna, kommer utgöra underlag för fortsatt arbete med processen. 

FMEA-matrisen återfinns i Bilaga 1 Tabell 13. 

SWOT 

En SWOT-analys görs för att få en överblick över dagens situation på klippmaskinen. Den utförs 

efter möten och intervjuer har gjorts med företagen som är involverad i konstruktionen och 

användandet av maskinen, se Tabell 5. 
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Tabell 5. SWOT-analys på dagens maskin 

Styrkor Svagheter 

Flexibel 

Kompakt 

Tystlåten  

Unik 

Rörelsesensorer 

Lättanvänd 

 

Opålitligt klippförlopp  

Demontering före användning krävs 

Risk för splitter 

Långsam 

Inga liknande produkter på marknaden 

Dyra komponenter 

 

Möjligheter Hot 

Tillförlitlig process 

Ta bort demontering 

Snabbare process 

Unik lösning  

Automation 

 

Plagiat  

Inga LCD-skärmar att återvinna 

Förändrad lagstiftning 

Ingen förtjänst på återvunnet material 

Styrkor 

Maskinens anses vara flexibel i det avseendet att den kan klippa alla modeller oberoende på LCD-

skärmens utformning, utom när de överstiger 32”. Att maskinen är kompakt är en styrka eftersom 

det finns begränsat utrymme i lokalen. Dessutom är den tystlåten i och med att den är hydraulisk. 

Det är viktigt ur arbetsmiljösynpunkt eftersom en operatör befinner sig i dess närhet under 

användningen. 

Klippmaskinen är helt unik, det finns ingen annan i världen som är likadan. Det gör att den är väldigt 

konkurrenskraftig. För den är den enda maskin som klipper upp LCD-skärmar för att kunna 

återvinna material och ta hand om de miljöfarliga ämnena i Sverige. Andra metoder finns, som 

sågning av skärmarna, men de är inte lika framgångsrika metoder ur återvinningssynpunkt. 

Andra styrkor med maskinen är att den har inbyggda rörelsesensorer och är lättanvänd. 

Rörelsesensorerna säkerställer att operatörens händer eller andra föremål inte är inne i klippmaskinen 
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när klippet görs. Kontrollpanelen består av enstaka knappar med tydliga funktionssymboler, vilket 

gör att operatören har liten chans att trycka fel.  

Svagheter 

En stor svaghet i maskinen är att klippförloppet är opålitligt. I nuläget demonteras alla skärmarna, 

maskinen klipper endast genom modulen och inte genom det yttre plastskalet. Även om den inte 

behöver klippa genom det hårda plastskalet går inte klippet igenom varje gång. Då får operatören 

klippa flera gånger i samma sida, vilket tar tid och är ineffektivt för företaget.  

Maskinen är öppen framtill eftersom en operatör måste komma åt att lägga in varje skärm manuellt 

som ska klippas. När klippverktyget sedan klipper de olika materialen, däribland plast och glas, finns 

det risk för att operatören utsätts för splitter. 

Ännu en svaghet är att klippet sker relativt långsamt. Efter att operatören har tryckt på startknappen 

tar det flertalet sekunder innan klippet är avslutat och operatören kan antingen byta sida på skärmen 

eller mata in en ny.  

En styrka för maskinen är att den är unik men det kan också vara en svaghet. Att den är unik gör att 

det inte finns liknande produkter på marknaden att konkurrera mot. Konkurrens gör att bättre och 

mer effektiva konstruktionslösningarna tas fram jämfört med när det inte finns någon konkurrens, 

eftersom konsumenten vill köpa den produkt som fungerar bäst. Egenskapen av att vara unik leder 

också till att komponenterna blir dyra att byta ut om något skulle gå sönder eller slitas ut. 

Möjligheter 

Om klipp processen skulle bli mer tillförlitlig och därmed kunna klippa genom hela skärmar utan 

demontering av plasthöljet, skulle det leda till en snabbare och effektivare process. Automation kan 

vara nästa steg för att öka effektiviteten ytterligare och minska skaderisken för operatören. 

Klippmaskinen skulle i detta utförande inte bara fortfarande vara unik men också ha en 

produktionsnivå som ger bra utdelning för företaget. Vilket skulle leda till att företaget kan ta hand 

om större kvantiteter av LCD-skärmar och därmed öka sin marknadsandel.  

Hot 

Plagiat är alltid ett hot för ett företag för det kan skada dess position på marknaden. Ett annat hot för 

klippmaskinen är att LCD-skärmar som ska återvinnas tar slut. Det skulle kunna bero på att ny teknik 

tränger undan LCD-användningen eller att lagstiftningen ändras. Idag finns det lag på att de 

miljöfarliga ämnena måste tas om hand men om den lagen försvinner kommer inte företag vilja 
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betala för att det ska tas om hand. Ytterligare ett hot är om återvinningsföretaget inte får tillräckligt 

bra betalt för det återvunna materialet för att kunna täcka sina kostnader att utföra arbetet. 

 

FMEA- De högsta prioritetsnumren 

FMEA-analysen av maskinen i dagsläget gav fem stycken riskprioriteringsnummer över 200, se Bilaga 

1. Det första höga numret genererades på komponenten styrbackar till värdet 256. Styrbackarna är 

den komponent som den rörliga delen av klippverktyget löper i. De tar upp stora krafter i alla 

riktningar utom vertikalt och är väldigt viktiga för maskinens funktion. Ett möjligt fel på dessa skulle 

kunna vara att de fastnar i sitt spår eller att de glappar. Om de skulle fastna i sitt spår skulle inte 

kniven röra sig överhuvudtaget och ett klipp blir således inte utfört. Orsaken till felet kan bero på 

defekta lager i styrbackarna. Sannolikheten för ett fel av den typen har uppskattats till 4 främst för att 

lager över lag är ganska pålitliga. Lagren utsätts dock för stora krafter som kan orsaka förslitning. 

Allvarlighetsgraden är satt till 8. Felet får allvarliga konsekvenser på grund av att maskinen upphör att 

fungera. Sannolikheten att upptäcka felet har också tilldelats en 8 för att backarna måste demonteras 

om lagren skall inspekteras. 

Komponenten pneumatisk cylinder har också ett riskprioriteringsnummer högre än 200. Möjliga fel 

på cylindrarna är att de antingen inte går ner, eller så går de inte upp. Går de inte ner och håller fast 

skärmen så kan denna röra sig i olika riktningar under klippet. Det kan leda till ett dåligt klipp. Om 

cylindrarna fastnar nere så blir det svårt för operatören att få loss skärmen efter klippet. Felen kan 

bero på att lufttrycket är helt obefintligt, exempelvis för att en luftslang gått av. Luftslangar brister 

med tiden och därför har sannolikheten för förekomst av detta fel satts till 7. Allvarlighetsgraden av 

felet är uppskattat till siffran 8 för att maskinen inte går att använda på ett smidigt och säkert sätt 

utan luftcylindrarna. Att upptäcka felet är ganska lätt eftersom att ett luftslangbrott ger ifrån sig högt 

pysande ljud. Sannolikheten för upptäckt tilldelas därför siffran 3.  

Hydraulslangar är en vanlig felkälla i hydrauliska system och har i detta fall tilldelats 

riskprioriteringsnumret 324. I de flesta fall havererar en hydraulslang på grund av brott på själva 

slangen, men brott på slangens kopplingar förekommer också. Ett slangbrott leder till minskat eller 

obefintligt arbetstryck och maskinen kan således inte genomföra ett klipp. Trycksatt läckande 

hydraulvätska kan läcka ut i operatörens riktning och skada henne eller honom allvarligt. 

Hydraulcylindern kan också ges möjlighet att falla fritt och skada den som felsöker maskinen. Ett 

slangbrott kan bero på flera olika faktorer men den största risken i detta fall är att fel hydraulvätska 

används. Är inte slangen anpassad till denna så kan den lösas upp. Sannolikheten för att felet 

förekommer är satt till siffran fyra. Hydraulvätskan byts sällan och risken är därför inte så hög. Om 

felet uppkommer så leder det till stopp och risk för personskada. Allvarlighetsgraden är därför 

uppskattad till siffran 9. Att upptäcka att maskinen drivs av fel hydraulvätska anses mycket svårt. En 
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trasig slang byts vanligen bara ut utan närmre eftertanke på orsaken till brottet och sannolikheten för 

upptäckten tilldelas därför siffran 9.  

Haverier i ventiler i hydrauliska system ger ofta upphov till svårlösta problem. Ventilers uppgift är 

vanligen flödesreglering och vid fel så antingen öppnar de inte, eller så stänger de inte. Det kan leda 

till både ett dåligt klipp eller inget klipp alls. Vanliga orsaker till ventilhaverier är brott på fjädrar som 

ingår i ventilen. Det kan också bero på att partiklar från hydraulsystemet har samlats i ventilen och 

bromsar denna. Trasig fjäder och partiklar i ventilen har tilldelats riskprioriteringsnumren 432 

respektive 210. Sannolikheten för att en trasig fjäder förekommer har satts till siffran 6 och 

partiklarna till siffran 3. Partiklar förekommer alltid i hydraulsystem men chansen att de orsakar ett 

ventilhaveri är relativt låg. Trasiga fjädrar är betydligt vanligare, särskilt då maskinen varit i drift en 

längre tid. Allvarlighetsgraden för fjädrar respektive partiklar har satts till siffrorna 8 och 7. När felet 

väl uppkommer så får de till konsekvens att maskinen inte går att använda. Att upptäcka felet anses 

vara extremt svårt eftersom att ventilen måste delas. Om ventilen delas så går det att finna en fjäder 

som är av, men att hitta partiklar som bromsar ventilen kan vara omöjligt för blotta ögat. 

Sannolikheten för upptäckt av trasig fjäder tilldelas därför siffran 9 och upptäckt av partiklar siffran 

10. 

Resultatsummering av nulägesanalysen 

 En sammanställning av kommentarer från användarna av produkten, baserade på analyserna och 

säkerhetsmässiga tankar kring brukandet av den samma, har gjorts, se Tabell 14 i Bilaga 2. 

Kommentarerna baseras även på diskussioner som ägt rum i form av gruppintervjuer med utvecklare, 

tillverkare och användare av dagens maskin.  

Vidare i processen paras olika kommentarer ihop med varandra i grupper. Om två olika 

kommentarer liknar varandra eller har med samma sak att göra så placeras de i en grupp. Gruppen 

namnges sedan med ett ord som beskriver alla kommentarerna genomgående. En sortering av 

kommentarerna kan ses i Tabell 15, Tabell 16 och Tabell 17 i Bilaga 2. 

Att ställa funktionella krav på konstruktionen  

Att ställa funktionella krav görs ganska omfattande. Först genereras olika användarfall som sedan 

prioriteras med bokstäverna L, M och H,Tabell 6 visar de olika användarfallen och dess prioritering. 

.  
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Tabell 6. användarfall och dess prioritering 

Användarfall Prioritering 

Användare placerar en skärm för klippning i 

testriggen 

H 

Användare låser fast skärmen M 

Användare klipper sönder en skärm H 

Användare samlar in data  H 

Användare plockar ut sönderklippt skärm ur 

testriggen 

L 

Beteendebeskrivning 

Vidare i processen sätts användarfallen in i så kallade beteendebeskrivningar. Beteendebeskrivningar 

görs endast av de användarfall som gavs prioriteringen H. Det användarfall som fick prioriteringen M 

inkluderas i användarfallet, användare placerar en skärm för klippning i testriggen. 

Beteendebeskrivningarna ses i Bilaga 3. 

Slutför kraven 

När beteendebeskrivningarna är färdiga sammanfattas de olika krav som uppkommit i en tabell. De 

olika kraven på testriggen benämns också med en referens kallad UK. UK står för ursprungligt krav 

och gör det lättare att återkoppla till dessa senare. Varje krav tilldelas även ett abstrakt funktionsnamn 

som beskriver innebörden av kravet. Kravens olika referenser och dess abstrakta beskrivning, ses i 

Bilaga 3Tabell 21. 

4.2.2 Mätning av behov och kravsättning 

Jämför produktmålen 

För att öka förståelsen för vad som är viktigast att uppnå så görs en prioritering av de olika 

grupperna med användarens kommentarer från Tabell 15, Tabell 16 och Tabell 17 i Bilaga 2. Här har 

dock gruppnamnen brutits ner i mindre beståndsdelar och tilldelats en prioritering. Tabell 7 visar 
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gruppnamnen och dess olika prioritering. Summan av varje rad i tabellen blir 1 och för att få det 

avrundade resultatet längst ner i tabellen, multipliceras numren i varje kolumn med varandra.   

Tabell 7. grupper med kundkommentarer prioriterade efter relevans 

1 Gör testriggen användarvänlig Gör testriggen 
kostnadseffektiv 

Gör 
testriggen 
säker 

2 0,2 0,4 0,4 

3 Gör 
testriggen 
flexibel 

Gör 
testriggen 
funktionell 

Gör testriggen 
kostnadseffektiv 
relativt till budgeten 

Gör 
testriggen 
säker att 
använda 

4 0,6 0,4   

  1  

6   1 

Avrundat 
resultat 

0,12 0,08 0,4 0,4 

Översättning till tekniska krav 

För att synliggöra de tekniska kraven på testriggen används kvalitetshuset, se Bilaga 4. Någon 

konkurrensjämförelse görs inte eftersom testriggen inte utvecklas för att kunna konkurrera med 

liknande produkter och för att det inte finns några liknande. 

Sambandsmatrisen mellan kundmål och tekniska egenskaper 

Först identifieras mätbara tekniska egenskaper som har en påverkan på kundmålen. Två tekniska 

egenskaper är ”Maximal hastighet att uppnå” och ”maximal höjd”. Den maximala höjden som 

klippverktyget kan släppas från begränsas till stor del av budgeten och hur högt den truck som ska 

användas för att lyfta verktyget kan lyfta. Eftersom verktyget ska generera hastighet genom att falla 

fritt från en bestämd höjd så ökar den maximala hastigheten som kan uppnås med den maximala 

höjden på riggen. Därför sätts relationen mellan de tekniska egenskaperna och kundmålen som starkt 

positiv. Funktionaliteten på testriggen kan bli sämre om höjd och hastighet ökas eftersom det sätter 

högre krav på säkerhet och det krävs mer energi att ladda testriggen, vilket är en negativ relation. 

Negativ relation blir det också på kostnadseffektiviteten eftersom det kan göra att det krävs mer 

material, mer komplex konstruktion och mer omfattande säkerhetsåtgärder. 
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En ökning av maximala skärmstorleken som kan klippas är den tredje tekniska egenskapen som ökar 

flexibiliteten. Den kan bli något mindre funktionell eftersom konstruktionen kräver större utrymme. 

Eftersom en större maskin kostar och det kan utvecklas större krafter som påverkar styrningen med 

större skärmar, blir det ett negativt samband med säkerheten och kostnadseffektiviteten.  

Samma resonemang förs för klippverktygets massa angående flexibiliteten. Att kunna variera massan i 

experimentet ger fler testmöjligheter och med en ökad massa kan högre krafter fås. Samma samband 

kan också finnas mellan funktionaliteten, kostnadseffektiviteten och säkerheten. 

Med ökad maximal kraft som styrningen kan ta upp i klippet leder självfallet till en mer flexibel 

testrigg. Eftersom styrningen blir en inte lika viktig faktor som påverkar den höjd, hastighet och 

massa som kan fås på verktyget. Men storleken på kraft som de kan ta upp är kopplade till 

omfattningen och komplexiteten av dess konstruktion. Därför ökas priset med upptagningsförmågan.  

Hållfastheten i låsmekanismen som håller klippverktyget uppe har en stark förankring med 

säkerheten. Men det kan ha en negativ relation till kostnaden eftersom hållfasthet är kopplat till 

materialkvalitet och konstruktionen. Med samma resonemang kan flexibiliteten och funktionaliteten 

påverkas med minskad materialkostnad. En lägre kvalitet på materialet eller begränsad mängd kan 

därför också påverka säkerheten av testriggen. 

Tillverkningstiden hålls så låg som möjligt på grund av tidsbegränsningen för studien och det kan 

leda till att konstruktionen inte kan göras alltför komplex och omfattande. Det ger en negativ relation 

mellan tillverkningstiden och flexibiliteten, funktionaliteten och säkerheten. På samma sätt kan en 

minskad tillverkningskostnad påverka kundmålen förutom att det har ett positivt samband med 

kostnadseffektiviteten. 

Sambandsmatrisen för de tekniska egenskaperna 

För att få en bild av hur de tekniska egenskaperna påverkar varandra görs en identifiering av deras 

inbördes relationer. 

Att öka den maximala hastigheten som ska kunna uppnås i experimentet kan göras genom att öka 

den maximala höjden. Därför finns ett positivt samband dem emellan. Ett positivt samband finns det 

även mellan tiden det tar att tillverka och vad tillverkningskostnaden blir. Minskar tiden minskar 

tillverkningskostnaden. De resterande tekniska egenskaperna har negativ påverkan inbördes eller 

ingen alls. Exempelvis om klippverktygets massa ökar blir materialkostnaden högre. 
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Mål- och uppskattningsvärden 

Under sambandsmatrisen för kundmålen och de tekniska egenskaperna sätts målvärden för de 

tekniska egenskaperna, en uppskattning av svårighetsgraden att utföra det, viktning av dess betydelse 

för kundmålen och den uppskattade kostnaden. 

Den svåraste tekniska egenskapen anses vara att öka den maximala hastigheten eftersom 

konstruktionens storlek är begränsad av lokalen experimentet ska utföras i. Konstruktionens 

komplexitet begränsas också av den mycket avgränsade tiden för att hitta fungerande 

konstruktionslösningar som uppfyller säkerhet- och kostnadskraven. 

Formeln för den beräknade betydelsen är summan av all relativ betydelse multiplicerad med antalet 

relationsmarkeringar för respektive teknisk egenskap. 

100 ∙ � � (𝑅𝑅𝑒𝑒𝑙𝑙𝑎𝑎𝑘𝑘𝑟𝑟𝑣𝑣𝑒𝑒 𝑏𝑏𝑒𝑒𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏𝑒𝑒𝑙𝑙𝑠𝑠𝑒𝑒 ∙ 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑘𝑘𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑙𝑙𝑎𝑎𝑘𝑘𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑠𝑠𝑚𝑚𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑒𝑒𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑎𝑎𝑘𝑘)
𝑇𝑇𝑒𝑒𝑘𝑘𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑒𝑒𝑔𝑔𝑒𝑒𝑇𝑇𝑑𝑑𝑘𝑘𝑒𝑒𝑝𝑝

� = 𝐵𝐵𝑒𝑒𝑘𝑘ä𝑘𝑘𝑟𝑟𝑎𝑎𝑏𝑏 𝑏𝑏𝑒𝑒𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏𝑒𝑒𝑙𝑙𝑠𝑠𝑒𝑒 

Den beräknade betydelsen för den maximala hastigheten blir: 

100 ∙ �(0.12 ∙ 2) + (0.08 ∙ 1) + (0.04 ∙ 1) + (0.04 ∙ 2)� = 44 

De största kostnaderna uppskattas bli för styrningen i konstruktionen och materialet. En väl 

fungerande styrning som kan ta upp mycket kraft kräver fina toleranser vilket är mycket kostsamt. 

Materialkostnaden beräknas också bli hög på grund av storleken på konstruktionen och för att det 

krävs en kvalitetsnivå på komponenterna. 

Målvärdena på 7.5 m/s för maximal hastighet och 2.9 m som maximal höjd är baserade på att det 

inte finns budget för materialet för att kunna bygga högre i budgeten. Samt för att trucken som ska 

användas för att lyfta upp klippverktyget inte kan lyfta mer än 4 m. 32 tum som är målvärde på 

maximal skärmstorlek kommer av att dagens klippmaskin kan klippa upp till den storleken. Massan 

på klippverktyget har påverkan på anslagsenergin i klippet och hur mycket kraft som krävs för att 

ladda testriggen och därför begränsas målvikten till 100 kg. Då anses den teoretiska anslagsenergin bli 

tillräckligt hög men massan är inte så pass tung att det ger svårigheter vid laddningen. Den maximala 

kraftupptagningen i styrningen uppskattas till 11 kN. Detsamma gäller hållfastheten i 

låsningsmekanismen, kravet är där att den måste hålla för den maximala massan på klippverktyget 

med viss säkerhetsmarginal. 

En budget för experimentet är satt och därför har den begränsat material- och tillverkningskostnaden 

till 12000 kr respektive 8000 kr. Tillverkningskostnaden får en mindre del eftersom flera 

komponenter kan bearbetas av studenterna själva. Den sammanlagda tiden för tillverkning av 

testriggen uppskattas till 4 veckor. 
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Listan över ursprungskrav på konstruktionen utökas nu med de tekniska prestationsmålen, se Tabell 

8. 

Tabell 8. Utökning av ursprungskrav med de tekniska prestationsmålen 

Index Ursprungskrav Abstrakt namn 

UK.13 Maximala hastigheten som ska 

uppnås på klippverktyget ska vara 

7,5 m/s 

Maximal fallhastighet 

UK.14 Maximal fallhöjd ska vara 2.9 m Maximal fallhöjd 

UK.15 Största storleken på skärm som ska 

kunna klippas är 32 tum 

Största skärmstorlek 

UK.16 Maximala massan på 

klippverktyget ska vara 100 kg 

Maximal verktygsmassa 

UK.17 Den maximala kraften som 

styrningen kan uppta ska vara 11 

kN 

Maximal styrningskraft 

UK.18 Låsmekanismen ska hålla för minst 

500 kg 

Hållfasthet på låsmekanism 

UK.19 Materialkostnaden ska inte 

överstiga 12000 kr 

Materialkostnad 

UK.20 Tillverkningstiden skall vara 

mindre än 4 veckor 

Tillverkningstid 

UK.21 Tillverkningskostnaden ska vara 

mindre 8000 kr 

Tillverkningskostnad 

4.2.3 Utforskning av konstruktionsutrymmet 

Klargör problemet och bryter ner funktionerna 

I denna del av processen bryts testriggens krav och funktioner ner i finare detalj. Tabell 18, Tabell 19 

och Tabell 20 i Bilaga 3används som grund men utvecklas till en större noggrannhet. Testriggens 
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funktioner beskrivs sedan med ett så abstrakt språk som möjligt. När nya detaljerade krav tagits fram 

ses de över ur relevanssynpunkt. De nya kraven är markerade med gult i Bilaga 5. Tabell 23,Tabell 24 

, och Tabell 25. De krav som anses som mer viktiga än andra markeras med fetstil. De som inte 

markeras anses som möjliga att vänta med till ett senare skede av denna process. 

Brainstorma, organisera och utforska koncept 

I detta steg används de krav som i Bilaga 5 Tabell 23, och Tabell 25 i fetmarkerades. Alla 

fetmarkerade krav placeras högst upp i en tabell och under varje fetmarkerat krav genereras förslag 

på hur konstruktionen skall kunna åstadkomma detta. Förslagen ses sedan över och de som ses som 

alltför dyra, orealistiska eller avancerade stryks bort ur processen. När strykningen är klar 

sammanbinds ett lösningsförslag ur varje funktionskrav med en linje i en viss färg. Linjen utgör ett 

konceptförslag för hela konstruktionen. Tabell 26 i Bilaga 6 visar processen samt tre olika linjer och 

därmed tre olika förslag på hur testriggen kan konstrueras. Tabell 27 i Bilaga 6 visar en 

sammanställning av de genererade koncepten med namn. 

4.2.4 Optimera valet av konstruktion 

Alla de koncept som genererades i föregående steg undersöks här i noggrannare detalj. De tre olika 

koncepten placeras överst i en tabell och som rader sätts de gruppnamn med kundkommentarer som 

genererades i Bilaga 7 Tabell 7, så kallade attributnamn. Billås och magneter väljs ut som 

referenskoncept och tilldelas siffran 0 i alla rutor. De andra koncepten utvärderas i förhållande till 

referenskonceptet. Resultatet summeras och de olika koncepten rankas. Tabell 28 visar processen.     

En mer noggrann vägning 

För att på ett noggrannare sätt besluta om vilket koncept som skall tas vidare i processen så görs en 

mer exakt vägning med siffrorna ett till fem. Den relativa betydelsen som genererades i Bilaga 7 

Tabell 7 för varje attributnamn används för att räkna ut en relativ betydelse för varje attributnamn 

inom varje koncept. Det görs genom att multiplicera rankingen med den relativa betydelsen för varje 

attributnamn. Slutligen summeras den relativa betydelsen för varje koncept och den högsta summan 

ger en vinnare. Resultatet kan ses i Tabell 29 i Bilaga 7. Det koncept som vinner vägningen blev 

”Billås och magneter” och är det koncept som vidareutvecklas. 
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4.2.5 Utveckla arkitekturen 

Beteende utformning 

En översiktlig konstruktion har nu genererats. Nästa del i utvecklingsprocessen blir att gå in i detalj 

och bryta ner den i delsystem. Det görs för att kunna konstruera delsystemen med rätt funktion för 

ändamålet. I Tabell 30 beskrivs hur delsystemen i testriggen ska användas i kronologisk ordning vid 

varje test. Dessa beteendebeskrivningar kallas även funktionella krav. En överblick av de funktionella 

kraven för respektive undersystem kan ses i Tabell 31. 

För att underlätta förändringar av konstruktionen i framtiden härleds de funktionella kraven till 

ursprungskraven, se Tabell 32. 

Struktur Utformning 

Skärmlåsningssystemet uppfyller det funktionella kravet genom att två hål borras i varje ände av ett 

VKR-rör som placeras över skärmen som ska ligga på dynan. Ändarna ligger över de tvärgående 

VKR-rören som håller konstruktionen fast i gjutjärnsblocken. Motsvande två hål borras och gängas i 

dessa VKR-rör. En bult i varje ände kan då låsa fast det tvärgående VKR-röret över skärmen och 

trycka ner den mot dynan, se Figur 16. 

 
Figur 16. Skiss på skärmlåsningssystemet och fastsättningen i gjutjärnsklossarna. 
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Utlösningsmekanismen består av ett billås med en fastskruvad förlängningsarm i plattjärn. I änden på 

plattjärnet borras ett hål för infästning av ett långt rep. Då kan låset utlösas på avstånd genom att det 

dras i repet. Billåsets hållfasthet testas i en dragprovsmaskin som säkerställer att låsmekanismen ska 

kunna låsa och hålla minst 5 ggr klippverktygets vikt, se Figur 17. 

 
Figur 17. Skiss på utlösningsmekanismen 

På motsatt sida om klippverktyget där skären sitter, monteras 14 hjul. Dessa hjul ska ta upp krafter i 

horisontalled och styr verktyget mot en plåt som är fastsvetsad på VKR-rör som i sin tur är 

fastbultade i konstruktionen. VKR-rörens position och därmed placeringen av plåten kan justeras 

genom att två spår har frästs ut i infästningspunkterna på konstruktionen, se Figur 18. 

 
Figur 18. Skiss på justering av mothåll 

För att kunna justera in skärmens position används en passbit som placeras mellan styrningsplåten 

och skärmens kant som ska bli avklippt. På det sättet klipps samma bredd på kanten bort oavsett 
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storlek på skärmen, vilket de även gör i dagens maskin. För att säkerställa att skärmen placeras i 

mitten under skären sätts måttband på underliggande dyna. Då kan positionen justeras genom 

avläsning av måttbandet på varje sida om skärmen, se Figur 19. 

 
Figur 19. Skiss på hur injustering av skärmen ska kunna göras 

När klippmaskinen ska laddas med potentiell energi kommer en truck att användas för att höja upp 

verktyget till rätt höjd. Trucken måste ha något att sätta gafflarna och därför svetsas mindre VKR-rör 

ihop till ett handtag för dessa. Detta handtag svetsas också på ett större VKR-rör där billåset är 

centrerat med två lyftöglor symmetriskt placerade på var sida om billåset. Lyftöglorna är till för att 

sätta karbinhakar i. På klippverktyget sitter motsvarande tre lyftöglor. Mellan klippverktygets och 

lyftanordningens öglor sätts vajrar som är monterade på karbinhakar. Vajern mellan mittenöglan på 

klippverktyget och billåset har skavskydd istället förr karbinhakar. Vajrarna med karbinhakar fungerar 

som säkerhet när skärm och inställningar ska justeras eftersom klippverktyget måste hänga i luften 

under tiden, se Figur 20. 

 
Figur 20. Skiss på lyftanordningen med utlösningsmekanismen och säkerhetsvajrarna 
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Som uppbromsning av klippverktyget när klippet är avslutat används bildäck itu sågade på mitten. 

Dessa halvor placeras på tvären mellan de två gjutjärnsblocken så att de kommer under dynans 

position. Eftersom däcken inte blir låsta och kan flytta på sig när klippverktyget träffar dem behöver 

de kontrolleras och eventuellt justeras, se Figur 21. 

 
Figur 21. Skiss på uppbromsningssystemet 

Justering av klippspalten sker genom att spår fräses ur i vinkeljärn. Dessa vinkeljärn monteras på 

dynan med spåret ner mot gjutjärnsblocket som dynan ligger på. Gjutjärnsblockets tvärgående spår 

mot vinkeljärnets spår gör det möjligt att låsa fast dem i dynan med bult och mutter, se Figur 22. 

 
Figur 22. Vinkeljärn med spår för justering av dynan 
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För att kunna registrera vilken höjd som klippverktyget släpps från placeras färgglad tejp på UPE-

balkarnas sidor på bestämda höjder, se Figur 23. 

 
Figur 23. Skiss på hur höjderna ska markeras upp 

 

Klipphastighet registreras med kameror som filmar förflyttningen av det fallande klippverktyget med 

känt antal bilder per sekund. Ett underliggande stöd placeras under den överhängande delen av dynan 

för att ta upp deflektion som kan uppkomma i dynan, se Figur 24. Detta stöd tas inte upp tidigare i 

utvecklingsprocessen för det är en simpel konstruktion som uppfyller funktionskravet.  
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Figur 24. Skiss på det underliggande stödet för dynan 

Eftersom studien har en begränsad budget görs en uppskattning av kostnaden för att bygga testriggen 

enligt dessa skisser, se Bilaga 8 Tabell 33.  

4.2.6 Att styrka sin konstruktion 

Kontrollera konstruktionen 

Eftersom säkerheten har mycket hög prioritet för konstruktionen av testriggen utförs en FMEA på 

den, se Tabell 34 Bilaga 9. Resultatet av FMEA-analysen används för att göra personerna som är 

inblandade medvetna om var i konstruktionerna de största riskerna finns och hur de ska förebyggas. 

De högsta riskprioriteringsnumren  

FMEA-analysen av den genererade testriggen gav sex riskprioriteringsnummer högre än 100 och det 

maximala värdet är 1000. Komponenten ”Stöd för undre klipphållare” gav två ganska höga nummer 

på 324 respektive 432. För att rymmas under nedre klipphållaren så är stödet ganska smalt och för att 

nå upp till undre klipphållaren så är det ganska högt. Det gör stödet ostabilt och risken är därmed 

ganska hög för att det flyttar sig under klippet. Det måste också ses över efter varje klipp och 

eventuellt justeras. Justering ger också en risk för förflyttning om stödet placeras fel. Sammantaget 

ges en ganska hög risk för att felet skall förekomma. Om stödet går ut utanför nedre klipphållaren så 

kommer den övre klipphållaren att klippa i stödet. Antingen kollapsar stödet eller så splittras den 
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övre klippeggen. Om klippeggen splittras så kan inte experimentet fortgå och tilldelas därför en hög 

allvarlighetssiffra. Om stödet går sönder kan det repareras, men det tar ganska lång tid. Att upptäcka 

att stödet flyttar sig under klippets gång är näst intill omöjligt och tilldelas därför siffran nio. För att 

minska risken för ett haveri kommer stödet att fixeras på något sätt så att det inte kan röra sig. Ett 

vanligt spännband skulle kunna fungera.  

Skärmspännaren har också tilldelats ett nummer över hundra. Om skärmspännaren dras åt ojämnt 

kan krafter uppkomma i sidled på skärmen vilket skulle kunna orsaka att skärmen rör sig. Om 

skärmen rör sig så mycket så att den inte längre är i centrum av övre klipphållaren så uppstår stora 

belastningar på rälshjulen så att dessa deformeras och klipphållaren kantrar i sin bana. Eftersom att 

skärmspännaren lossas respektive dras åt inför varje test så är risken ganska stor att denne dras åt 

ojämnt. Minst ett rälshjul måste då bytas ut, vilket görs ganska lätt, så allvarligheten är inte extremt 

stor. Att däremot upptäcka att skärmen flyttat sig i sidled efter inspänning anses som mycket svårt 

och riskprioriteringsnumret blir därför 140. För att minska risken för en sned inspänning kommer ett 

vattenpass läggas på skärmspännaren. 

Utlösningsmekanismen kan fjärrutlösas med hjälp av en lina. När utlösningsmekanismen hissas upp 

tillsammans med övre klipphållaren kan linan fastna i själva riggen. Om det inte uppmärksammas och 

lyftet fortgår så utlöses utlösningsmekanismen ofrivilligt och kan orsaka en personskada. Linan är 

ganska lång och risken att det händer är på grund av det ganska hög. Eftersom att personskada kan 

förekomma så är allvarlighetsgraden hög. Att upptäcka felet är medelsvårt och sammantaget ger det 

ett risknummer på 350. För att undvika personskador kommer säkerhetsvajer att användas så kniven 

kan aldrig falla fritt mer än en decimeter. En personskada kan dock förekomma inom en decimeter så 

stor försiktighet kommer vidtas då höjden är runt en decimeter eller mindre.  

För att övre klipphållaren skall kunna lyftas upp på ett säkert sätt så krävs det att den truckanpassade 

lyftanordningen förblir på truckens gafflar. Om en hydraulslang på trucken tidigare gått sönder eller 

om något annat läckt ut på gafflarna så skulle de kunna vara hala och lyftanordningen kan då glida av. 

Det skulle kunna orsaka en personskada och allvarligheten ses därför som hög. Sannolikheten att det 

skulle hända är ganska låg och det är ganska lätt att upptäcka. För att minska risken ytterligare 

kommer gafflarna noga inspekteras innan varje lyft.  

Säkerhetsvajer och lyftvajer förbinds mellan övre klipphållare och lyftanordning via gängade lyftöglor. 

En sådan lyftögla skulle kunna haverera och orsaka en personskada. Anledningen till ett haveri kan 

bero på exempelvis en por i lyftöglan. Det är nästan omöjligt att upptäcka och allvarligheten blir hög 

eftersom att det kan orsaka en personskada. Risken att det skulle inträffa ses däremot som mycket 

låg. För att minska risken kommer öglorna att testas med de krafter de är tänkta att uppta. 
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Riggens funktion 

Med hjälp av belastningstabeller kan ett särskilt lastfall hittas som återspeglar principen för en 

fallande kniv och en stansdyna. Beräkningarna bygger på att den fallande kniven står på dynan eller 

faller på den. Det är inte tänkt att hända då testriggen används men innebär en bra metod för att 

teoretiskt undersöka kraften i testriggen och jämföra den med dagens maskin. Det ger också en 

indikation på att ett underliggande stöd behövs. Olika lastfall återfinns som Bilaga 11.  

För att få vissa säkerhetsmarginaler i beräkningarna antas dynan endast vara utformad som den 

tunnaste delen, hela vägen in till gjutjärnsklossen den ligger på. Figur 25 visar principen för 

testriggens dyna och hur den är upphängd.   

 

Figur 25. Bild av dyna monterad på gjutjärnskloss 

 

Dynan kan då ses som en balk som är fäst i ena änden och belastas med en kraft i andra. Balkens 

längd blir sträckan som dynan ligger utanför klossen. Figur 26 visar principen.  
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Figur 26. Principskiss av jämntjock dyna monterad på gjutjärnskloss 

Varje sida är benämnd med en bokstav och aktuellt mått i millimeter. Måttet som benämns a är 

dynans utstick. Figur 27 visar dynans tvärsnitt. 

 

Figur 27. Tvärsnitt av jämntjock dyna 

Elasticitetsmodulen för kolstål är 207 GPa, se Bilaga 12-Material data . 

Tröghetsmomentet för en solid rektangulär bit ges av formeln: 

 𝐼𝐼 = 𝑐𝑐∙𝑏𝑏3

12
  (Bilaga 13) 

Dynans tröghetsmoment blir då: 

𝐼𝐼𝑑𝑑𝑑𝑑𝑇𝑇𝑒𝑒 =
0,71 ∙ 0,0253

12
= 9,24 ∙ 10−7 𝑚𝑚4 

Dynan belastas med en kraft längst ut och får på så vis en nedböjning. Måttet på den nedböjningen 

ges av ekvationen i Bilaga 11 lastfall 1, där m är massan på det fallande klippverktyget, L är dynans 

längd, E är dynans elasticitetsmodul och I är dynans tröghetsmoment.  

Dynans nedböjning då klippverktyget enbart ställs på dynan utan att falla ges enligt följande: 

𝛿𝛿𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑚𝑚∙𝑔𝑔∙𝐿𝐿3

3∙𝐸𝐸∙𝐼𝐼
  (Bilaga 11,Lastfall 1) 

𝛿𝛿𝑑𝑑𝑑𝑑 =
70 ∙ 9,82 ∙ 0,06163

3 ∙ 207 ∙ 109 ∙ 9,24 ∙ 10−7
= 2,8 ∙ 10−7 𝑚𝑚 

Om nu verktyget får falla fritt mot dynan så kommer detta att utsätta dynan för en större kraft och 

således böja dynan ytterligare. Den ungefärliga fallhöjden är 2,9 meter. För att få ett värde på den 

nedböjningen beräknas först slag och stötfaktorn enligt Ekv.17. 
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𝐼𝐼𝐹𝐹 = 1 + �1 + 2ℎ
𝛿𝛿𝑠𝑠𝑠𝑠

 (Ekv. 17) 

𝐼𝐼𝐹𝐹 = 1 + �1 +
2 ∙ 2,9

2,8 ∙ 10−7
= 4552,3 

Nedböjningen som fallet åstadkommer ges då av Ekv.18. 

𝛿𝛿𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑 = 𝛿𝛿𝑑𝑑𝑑𝑑 ∙ 𝐼𝐼𝐹𝐹  (Ekv. 18) 

𝛿𝛿𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑 = 2,8 ∙ 10−7 ∙ 4552,3 = 0,0013 m  

Om verktyget får falla fritt 2,9 meter och träffar dynan så kommer denna alltså att böja sig ungefär 

1,3 millimeter. Detta påvisar att det underliggande stödet är befogat.  

Hur mycket dynan i testriggen skulle böja sig med hjälp av kraften från dagens maskin beräknas som 

en statisk last direkt på dynan. Klippverktygets hastighet kan då försummas eftersom att den är så låg. 

Dagens maskin levererar ungefär 80 000 Newton. 

𝛿𝛿𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑚𝑚∙𝑔𝑔∙𝐿𝐿3

3∙𝐸𝐸∙𝐼𝐼
 (Bilaga 11, Lastfall 1) 

𝛿𝛿𝑑𝑑𝑑𝑑 =
80000 ∙ 0,06163

3 ∙ 207 ∙ 109 ∙ 9,24 ∙ 10−7
= 3,26 ∙ 10−5 𝑚𝑚 

Nedböjningen vid kraften 80 000 Newton blir alltså 0,000033 meter eller 0,033 millimeter och är 

dagens maskins maximala kraft. Eftersom att nedböjningen då testriggens klippverktyg släpps 2,9 

meter är betydligt större så borde testriggen komma igenom en skärm utan problem. 

 

4.3 Byggutförandet 

När konceptet för testriggen var klar, tillverkades testriggen.Tillverkningen utförs under 4 veckors tid 

utan leveranstid av material inkludrat. En sammanställning kan ses i Bilaga 14. 

4.4 Testutförandet 

För att få ett testresultat med hög reliabilitet och validitet ska varje enskilt försök utföras på samma 

sätt. Det är också avgörande att mätdata dokumenteras på ett bra sätt. Därför görs en testplanering 

där varje steg i utförandet beskrivs, se Bilaga 10. Tillgången på skärmar är begränsat till antalet och 

det varierar mellan antalet av samma modell. Därför utförs varje set av tester med varierande märke 

och modeller på skärmarna, dock inga skärmar större än 32 tum klipps. Variationen av modeller på 

skärmarna som klipps väljs så lika som möjligt som det går i varje set av tester. Men eftersom 
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tillgången på skärmar är begränsad går det inte att få de helt lika. Det ska ha mindre påverkan 

eftersom målet är att få bra klippkvalitet oberoende på modell och märke.  

Utförande av analys på testresultaten 

När testerna är avslutade ska alla klippen vara dokumenterade i respektive mappar med tillhörande 

testnummer. I varje mapp ska foton av klippresultaten och film av klippförloppet finnas. Filmerna 

ska analyseras för att beräkna hastigheten före och efter klippet. Kameran filmar med 240 bilder per 

sekund, därför blir tiden känd mellan två bilder. Genom bearbetning av bilderna i ett MATLAB-

program kan varje enskild bild granskas och avläsning av förflyttning av markeringarna som sitter på 

klippverktyget göras. Hastighetsberäkningarna görs enligt Ekv. 1. De uträknade hastigheterna och 

den teoretiska hastigheten före klippet på testets höjd dokumenteras i tillhörande testmapp. 

 72 



5. Resultat 

… I detta avsnitt redovisas resultatet av studien. 

5.1 Resultat av produktutvecklingsprocess och byggutförande 

Produktutvecklingsprocessen genererade ett koncept för en testrigg som var möjlig att bygga med 

hänseende till både budget och tid. Byggutförandet genererade en testrigg som ansågs tillräckligt bra 

för att genomföra planerade tester och så småningom leverera ett svar på undersökningsfrågan. 

Konceptet som genererades för det fallande klippverktyget har totalt tolv rälshjul vars funktion är att 

styra klippverktyget genom UPE-profilerna. Det har totalt 14 större stödhjul på baksidan som har till 

uppgift att uppta de krafter som skapas i ett klipp. Ett fräst spår för fixering av klippeggen samt 

lyftöglor för vajer finns också. Figur 46 visar en bild av konceptet.  

Det verkliga klippverktyget skiljer sig inte mycket från konceptet. Den enda skillnaden är de tre hål 

som syns i kanterna och i mitten av det frästa spåret för klippeggen. Anledningen till hålen är att de 

sågs som den enklaste lösningen att skapa radier i hörnorna och i mitten. Utan radierna skulle inte 

klippeggen gå att montera. Figur 47 visar en bild av det färdiga klippverktyget.    

 

Figur 28. Konceptbild av övre klipphållaren komplett med rälshjul och stödhjul 

 

Figur 29. Verklig bild av övre klipphållaren komplett med rälshjul och stödhjul 
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Konceptet för hela testriggen har två stora UPE-profiler som utgör räls för det fallande 

klippverktyget. Det finns ett justerbart mothåll i form av en plåt mellan två VKR-profiler. Konceptet 

visar även principen för skärmlåsningen, hur skärmen är placerad på dynan och hur dynan är 

monterad och förhåller sig till de övriga delarna. Gjutjärnsklossarna utgör basen i hela konstruktionen 

och konceptet ger en tydlig bild av hur testriggen står på dessa.  

Den verkliga testriggen har också två stora UPE-profiler som räls. Övriga balkar består av VKR-

profiler och dynan är utformad och placerad som i konceptet. En skärm ligger inspänd för klippning 

precis som i konceptet. 

 

Figur 30. Konceptbild av hela testriggen med en skärm inspänd 

 

Figur 31. Verklig bild av hela testriggen med en skärm inspänd 
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5.2 Resultat av data 

Experimentet 

Varje skärm och modul som ingick i testet blev märkt med testnummer och fotograferad efter varje 

klipp, se Bilaga 14. Olika modeller och märken på skärmar klipptes, vilket gjorde att tjockleken som 

skulle klippas igenom varierade. Därför beräknades ett medelvärde på tjockleken för 10 olika 

skärmar. Medelvärdet blev 39.8 millimeter. 

En sammanställning av insamlad data från testerna med testriggen görs i en tabell. I tabellen visas 

uppmätt data och beräknad data baserad på den uppmätta för varje enskilt test, se Bilaga 15. 

Innebörden av testnumren är att första siffran står för höjden som klippverktyget faller innan den 

börja klippa. 1 står för en höjd på 1 meter, 2 för en höjd på 2 meter och 3 för en höjd på 2.9 meter. 

Den andra siffran står för klippspalten i millimeter. Den sista siffran står för vilket nummer i 

ordningen testet är. På 1 meter gjordes tester även med moduler. För att skilja skärmarna och 

modulerna åt på 1 meters höjd har ett S lagts till för skärm och M för modul på respektive 

testnummer. Till exempel testnummer 2.3.4 står för släpp på 2 meters höjd, 3 millimeters klippspalt 

och klipp nummer 4 med dessa testparametrar. 

Varje test filmades med en kamera som tog 240 bilder per sekund. På det fallande klippverktyget 

gjordes markeringar som visade när klippverktyget precis skulle börja gå igenom skärmen och när 

den var i höjd med det nedre skäret.  Om skärmen blev genomklippt skulle det sistnämnda motsvara 

en markering för avslutat klipp. På ena UPE-balken sattes en mätskala fast så att förflyttningen av 

markeringarna på övre klippverktyget kunde avläsas. Filmerna bearbetades i ett MATLAB-program 

som resulterade i att varje enskild bild som utgjorde filmen kunde granskas. Därmed kunde 

förflyttningen mellan två bilder avläsas och hasigheten beräknas enligt Ekv.1, se Figur 50, Figur 51 

och Figur 52. 
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Figur 32. Beräknad hastighet vid 1 meter vid initierat klipp (S för skärm och M för modul) 

 

Figur 33. Beräknad hastighet vid 2 meter vid initierat klipp 
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Figur 34. Beräknad hastighet vid 2.9 meter vid initierat klipp 

Den teoretiska hastigheten beräknas genom att kombinera Ekv.4 och Ekv.5 för att lösa ut 𝑣𝑣. 

𝐸𝐸𝑘𝑘𝑣𝑣. 4 = 𝐸𝐸𝑘𝑘𝑣𝑣. 5 

𝑚𝑚 ∙ 𝑚𝑚 ∙ ℎ =
𝑚𝑚 ∙ 𝑣𝑣2

2
 

𝑚𝑚 ∙ ℎ =
𝑣𝑣2

2
 

𝑣𝑣 = �2 ∙ 𝑚𝑚 ∙ ℎ 

Med känd hastighet kan den motsvarande rörelseenergin beräknas enligt Ekv.5. Alla beräkningarna 

görs i ett MATLAB-program, se Bilaga 17. Den teoretiska energin vid initierat klipp, verkliga energin 

vid initierat klipp och den verkliga energin vid avslutat klipp beräknas, se Bilaga 16. Skillnaden mellan 

den teoretiska och den verkliga energin vid initierat klipp beräknas sedan. Det ger en indikation på 

hur mycket energiförluster som blir i fallet av klippverktyget. För att visa hur den teoretiska och den 

verkliga energin vid initierat klipp förhåller sig till varandra görs ett diagram, se Figur 53.  
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Figur 35. Den teoretiska och verkliga energin vid klippets början 

  

Skillnaden mellan den verkliga energin vid initierat klipp och avslutat klipp visar hur mycket energi 

som går åt till klippet, se Figur 54.  

 

Figur 36. Energiförlusten i klippet 
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För att lättare kunna analysera de olika klippens kvalitet rangordnas de efter en färgskala, se Tabell 9. 

Tabell 9. Skala för kvaliteten 

 Väldigt bra klipp, alla materialen har gått av i ett rakt snitt. 

 Skärmen blev klippt, men plåtmaterialen böjdes ner innan de gått av. 

 Skärmen blev inte klippt, alla komponenterna hänger fortfarande ihop. 

 

De testnummer som markeras med grönt har hög kvalitet i klippet. Klippverktyget har i dessa gått 

igenom alla lagren av material, förutom de tunna diffuserarken, utan någon större nedböjning och 

snittet blir mycket rakt. Att diffuserarken inte blir avklippta gör inget eftersom de sitter löst inuti 

modulen och de ska ändå plockas ut. Ett exempel på en skärm som är markerad med grönt är 2.1.5, 

se Figur 55 och Figur 56. 

 

Figur 37. Testnummer 2.1.5, skärm framifrån 

 

Figur 38. Testnummer 2.1.5, avklippt kant 

 Med gul färg markeras de testnummer där klippverktyget har gått igenom plastkomponenterna och 

börjat klippa i plåten. Men plåten har istället för att blivit avklippt böjts ner runt det nedre 

klippverktyget i klippet. Exempel på gulmarkerat testnummer är 3.1.2, se Figur 57 och Figur 58. 
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Figur 39. Testnummer 3.1.2, skärm framifrån 

 

Figur 40. Testnummer 3.1.2, avklippt kant 

När testnumret är rödmarkerat betyder det att kvaliteten är mycket dålig. Förutom att klippverktyget 

inte lyckats klippa igenom plåten har den heller inte klippt av plastkomponenterna i skärmen. Ett av 

testnumren som blivit rödmarkerat är 3.5.4, se Figur 59 och Figur 60. 

 

Figur 41. Testnummer 3.5.4, skärm framifrån 
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Figur 42. Testnummer 3.5.4, avklippt kant 

För att kunna väga de olika kombinationerna av höjd och klippspalt viktas de olika färgerna. De 

grönmarkerade har värdet 2, gult värde 0 och rött -1. Värdet för varje testkombination fås genom att 

summera testernas tilldelade värden, se Tabell 10. Om alla testerna för en testkombination varit 

grönmarkerade hade summan blivit 10, vilket då är max. Det minsta möjliga värdet är -5 när alla är 

rödmarkerade. Eftersom huvudmålet med experimentet är att få bra klipp i skärmar görs viktningen 

bara på dessa och eftersom 1-meterstesterna inte genererade något annat än rödmarkerade resultat 

räknas de inte med i jämförelsen. 

Tabell 10. Viktning av hur bra varje testkombination var 

 Vikt (summan för varje 

testkombination) 

Höjd 2 meter, klippspalt 1 millimeter 1 

Höjd 2 meter, klippspalt 3 millimeter 0 

Höjd 2 meter, klippspalt 5 millimeter -4 

Höjd 2.9 meter, klippspalt 1 millimeter 0 

Höjd 2.9 meter, klippspalt 3 millimeter 1 

Höjd 2.9 meter, klippspalt 5 millimeter 0 
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Antalet grön-, gul-och rödmarkerade i förhållande till antalet tester kan sedan beräknas, se Tabell 11. 

 

Tabell 11. Andelarna för de olika klippkvaliteterna 

Andel gröna med moduler: 22,2 % 

Andel gröna bara hela skärmar: 15,2 

% 

Andel gula bara hela skärmar: 39,4 

% 

Andel röda bara hela skärmar: 45,5 

% 

Andel gröna, gula och röda vid respektive höjd beräknas utan modulerna, se Tabell 12. 

Tabell 12. Andelen gröna, gula och röda vid respektive höjd 

Andel gröna tester på 2.9 meter: 13 

% 

Andel gröna på 2 meter: 20 % 

Andel gröna på 1 meter: 0 % 

Andel gula på 2.9 meter: 67 % 

Andel gula på 2 meter: 20 % 

Andel gula på 1 meter: 0 % 

Andel röda på 2.9 meter: 20 % 

Andel röda på 2 meter: 60 % 

Andel röda på 1 meter: 100 % 
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6. Analys 

… I detta avsnitt görs analysen på resultatet. 

Resultatet av produktutvecklingsprocessen och byggutförandet visar en verklig testrigg som till 

nästan 100 procent stämmer överens med konceptet. Det finns små skillnader när bättre och billigare 

lösningar hittades efter konceptgenereringen. De få skillnader som finns hade ingen möjlighet att på 

ett negativt sätt påverka resultatet av testerna. 

Resultatet visar på totalt 8 bra klipp, 13 halvbra och 15 dåliga, se Bilaga 16. Det första klippet som 

gick från en meters höjd visar att hastigheten då klippet börjar är högre än den teoretiska hastigheten. 

Så kan inte vara fallet och hastigheten är således mätt eller registrerad på felaktigt sätt.  

Graferna som visar de uppmätta hastigheterna visar en ganska stor variation. En del av variationen 

verkar bero på en varierande energiförlust i riggen. Totalt av de 15 dåliga klipp som genomfördes så 

stod kniven still i åtta utav dem efter klippet. Sådana skärmar kräver således en större mängd energi 

för att genomklippas. I de övriga sju hade kniven en resthastighet. Det fallande klippverktyget hade 

en resthastighet efter alla de klipp som genomfördes från tre meter.  

Den kombination av testspalt och höjd som gav bäst klipp enligt viktningen var höjden 2 meter och 

klippspalten 1 millimeter. Lika bra var kombinationen med höjden 2.9 meter och 3 millimeters 

klippspalt. Sämst var höjden 2 meter och 5 millimeter klippspalt. 

Analys av klippspaltens påverkan 

I teorin står det att klippspaltens storlek minskar i betydelse när klipphastigheten ökar jämfört med 1 

m/min som är vanligt att excenterpressar arbetar med. De testerna som utfördes från 1 meters höjd 

gjordes både på hela skärmar och moduler. Det blev inget klipp genom skärmarna men alla 

modulerna blev genomklippta med ett fint snitt, se testnummer 1.1.1, 1.3.1 och 1.5.1 i Bilaga 15. I de 

klipp som gjordes på skärmarna från 1 meters höjd absorberas hela energin i skärmen som 

klippverktyget var laddat med.  

De tre modulerna som klipptes på 1 meters höjd klipptes med olika klippspalter och det går inte att 

se någon skillnad på brottytan dem emellan. Den initierade hastigheten för dessa klipp är i 

genomsnitt 3.75 m/s vilket är 225 gånger så snabbt jämfört med vad en vanlig excenterpress 

presterar. Dagens klippmaskin som används i återvinningsföretaget arbetar med en hastighet mellan 

0.03 och 0.04 m/s så jämfört med den är 3.75 m/s en ökning med runt 107 gånger. Detta kan visa att 

teorin om klippspaltens betydelse stämmer även för moduler. 

På både 2 och 2.9 meters höjd blev skärmar genomklippta med klippspalterna 1, 3 och 5 millimeter, 

se testnummer 2.1.2, 2.1.5, 2.3.4, 3.3.4 och 3.5.5 i Bilaga 16. Dock så är inget testnummer 
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grönmarkerat för 2 meter och en klippspalt på 5 millimeter. Det finns det heller inte för höjden 2.9 

meter och en klippspalt 1 millimeter.  

Om klippen som är grönmarkerade för 2-metersklippen jämförs ses en skillnad mellan de två testerna 

med 1 millimeters klippspalt och det testet som har gjorts med 3 millimeters klippspalt. Snittet ser 

inte lika rakt och exakt ut på framsidan av skärmen på 3-millimeterstestet som det är på de två 1-

millimeterstesterna. Det är även en skillnad på vilken hastighet som klippverktyget hade när det 

träffade skärmarna. Hastigheten är lägst för 3-millimeterstestet, vilket gör att energin som 

klippverktyget träffar skärmen med är lägre än för de två 1-millimeterstesterna. 

En liten skillnad kan ses i snittet mellan 3-millimeterstestet och 5-millimeterstestet för höjden 2.9 

meter. Klippet med 5-millimetersspalt ser mer ojämnt ut på framsidan av skärmen. 

Om 3-millimeterstestet på 2.9 meters höjd jämförs med de två 1-millimeterstesterna på 2 meters höjd 

går det inte att se någon betydande skillnad på snittens kvalitet. 

I teorin står det också att om klippspalten är större än 15 % av tjockleken på materialet blir kvaliteten 

dålig. Om klippspalten är mellan 5-10 % av tjockleken är klippkraften som minst och verktygets 

livslängd maximeras. En klippspalt på mindre än 5 % ger högre klippkrafter. 5, 3 och 1 millimeter 

motsvarar i procent av den genomsnittliga tjockleken på 39.8 millimeter 12.6 %, 7. 5 % respektive 2.5 

%. Med klippspalten på 3 millimeter ska det enligt teorin krävas minst klippkraft. Med liten klippkraft 

blir energin som krävs för att klippa igenom en skärm liten. Därför jämförs energiförlusterna i 

klippen för det visar just hur mycket energi som går åt att klippa i skärmen. Genomsnittet av 

energiförlusterna i klippen mellan de olika spaltstorlekarna för klipp på 2 meters höjd är 898.4 J för 1 

millimeter spalt, 790.8 J för 3 millimeter spalt och 801.2 J för 5 millimeter spalt. Det är lägst 

energiförluster för 3-millimetersspalten.  

Samma jämförelse görs för testerna på 2.9 meters höjd. De genomsnittliga energiförlusterna vid 

respektive klippspalt är 950.8 J för 1 millimeter spalt, 894.2 J för 3 millimeter spalt och 1082.6 J för 5 

millimeter spalt. Även här är energiförlusterna minst vid 3 millimeter spalt. 

En jämförelse mellan energiförlusterna i klippet för de grönmarkerade på höjden 2 meter visar att 

testnummer 2.3.4, vilket har 3 millimeters klippspalt, har lägre energiförluster jämfört med 

testnummer 2.1.2 och 2.1.5 med 1 millimeters klippspalt. Det finns inget grönmarkerat test på 5 

millimeters klippspalt vid 2 meters höjd, däremot är inget enskilt värde på energiförlusten mindre vid 

5 millimeters spalt jämfört med det vid 3 millimeters klippspalt. 

Motsvarande iakttagelser på testerna vid 2.9 meters höjd visar att testnummer 3.3.4, vilket är test med 

3 millimeters klippspalt, har lägre energiförluster än testnummer 3.5.5  med 5 millimeters klippspalt. 

Det finns ingen grönmarkerad vid 1 millimeters spalt på 2.9 meters höjd men om de enskilda värdena 

jämförs med energiförlustvärdet på testnummer 3.3.4 visar det att 3 värden är lägre vid 1 millimeters 

klippspalt. 
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Hur mycket energiförlust det blir i varje klipp är inte bara kopplat till hur mycket klippkraft det 

krävts. Därför jämförs energierna vid initierat klipp för de grönmarkerade vid respektive höjd. Om 

den energin är lägre vid 3 millimeters klippspalt jämfört med de andra två spaltstorlekarna när 

skärmen blivit helt genomklippt kan det betyda att teorin om klippkraften stämmer.  

På 2-meterstesterna där testnummer 2.1.2, 2.1.5 och 2.3.4 blev framgångsrikt avklippta är den energin 

vid precis påbörjat klipp som minst för 2.3.4 med sin 3 millimeters klippspalt. Vid 1 millimeters 

klippspalt är det i genomsnitt 45 % mer energi. Det går också att se att samma energinivå som 

testnummer 2.3.4 hade resulterade i ett rödmarkerat klipp vid 1 millimeters spalt och gulmarkerat 

klipp vid 3 millimeters spalt vid 2 meters höjd, se testnummer 2.1.4 och 2.5.4. Men även testnummer 

2.3.2 som har 3 millimeters klippspalt har samma energinivå, likväl är den rödmarkerad. 

Vid höjden 2.9 kan de grönmarkerade testnummer 3.3.4 och 3.5.5 jämföras. 3.3.4 har ungefär 20 % 

lägre initierad energi än 3.5.5. 

Att genomföra ett bra klipp vid stor klippspalt verkar kräva en större mängd energi. Av de tre 

moduler som klipptes från en meters höjd ses att den som klipptes med spalten fem millimeter 

krävde mest energi. Gällande de grönmarkerade skärmarna krävde 3.5.5 störst mängd energi. Testet 

2.3.4 krävde väldigt låg energi jämfört med de övriga grönmarkerade som sinsemellan har ganska lika 

energiförluster i klippet. Dessutom har 2.3.4 störst energiförluster i testriggen jämfört med de andra 

grönmarkerade testerna.   

Analys av hastighetens påverkan 

Enligt teorin blir brottytan bättre med hög hastighet. Om fotografierna på den grönmarkerade 2.3.4 

som var på 2 meters höjd jämförs med 3.3.4 på 2.9 meters höjd kan en viss skillnad ses i snittet. 

Testnummer 3.3.4 ser ut att ha ett finare och rakare snitt i plast- och glasytan än 2.3.4. Snittet på 2.3.4 

ser mer grovt ut. Däremot ser det tjockare plasthöljet som sitter runt skärmen ut att ha spruckit i 

närheten av klippet på 3-meterstestet. Hastighetsskillnaden och energiskillnaden vid precis påbörjat 

klipp mellan dessa är 1.82 m/s respektive 751 J. 

En jämförelse mellan fotografierna på de gulmarkerade testnumren 2.3.1, 2.3.5 på 2 meters höjd och 

3.3.1, 3.3.3, 3.3.5 på 2.9 meter visar inte att de på 2.9 meters höjd har bättre snitt i plast-och glasytan. 

Det är ganska lika snittytor mellan de olika höjderna med 3 millimeters spalt. Om det istället tittas på 

om plåten har blivit helt genomklippt är 1 av 2 av de gulmarkerade testerna med 3 millimeters 

klippspalt på höjden 2 meter det. 1 av 3 är helt genomklippta av de gulmarkerade testerna på 3 

millimeters klippspalt och höjden 2.9 meter. 

Samma jämförelse för de gulmarkerade kan göras mellan testet 2.5.4 på 2 meters höjd och testerna 

3.5.1 och 3.5.2 på 2.9 meters höjd, eftersom de har gjorts med samma klippspalt. Snitten i plast-och 

glasytorna är av liknande kvalitet på 2.5.4 och 3.5.1. Däremot är snittytan sämre för 3.5.2 jämfört med 
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de andra två testerna. På testnummer 2.5.4 syns det att den ingående plåten inte ens har blivit 

påbörjad någon klippning i kanterna. Hela plåten har bara blivit vikt runt nedre klippverktyget. På 

testnummer 3.5.1 syns det att klippverktyget har börjat klippa i ena kanten på plåten. Plåten i 

testnummer 3.5.2 har på liknande sätt som i 2.5.4 endast vikts, utan några bevis på att klippning i den 

påbörjats. 

Testnummer 3.5.1 där det syns att det har börjat klippas i plåten har en högre energiförlust i klippet 

än vad testnummer 2.5.4 och 3.5.2. Den är också högre än vad energiförlusterna är för de 

grönmarkerade testerna 3.3.4 och 3.5.5. 

Genomsnittshastigheten för de grönmarkerade testerna på 2 meters höjd är 5.17 m/s precis vid 

början av klippet och 2.57 m/s efter. För de rödmarkerade på samma höjd är genomsnittshastigheten 

5.13 m/s i början av klippet och 0.91 m/s efter. Ingångshastigheten är mycket lika men det är stor 

skillnad på hastigheten som klippverktyget har vid avslutat klipp. De rödmarkerade testernas 

hastighet har bromsats upp med 4.22 m/s jämfört med de grönmarkerades på 2.60 m/s. För de 

gulmarkerade testerna är hastigheten i genomsnitt densamma som för de grönmarkerade. Den 

genomsnittliga hastigheten efter som är 2.53 m/s är bara något lägre för de gulmarkerade än för de 

grönmarkerade. De gulmarkerade har en genomsnittlig hastighetssänkning på 2.63 m/s vilket är 

nästan densamma som för de grönmarkerade. Det som skiljer de gulmarkerade testernas 

medelvärden åt är lite på hastigheten vid avslutat klipp, annars är de nästan identiska. 

En analys av genomsnittshastigheterna för testerna på 2.9 meters höjd visar att sambanden mellan de 

gröna, gula och rödmarkerade testerna liknar de för 2 meters höjd. Det är något större skillnad i 

hastigheten efter klipp mellan de gulmarkerade och grönmarkerade. 

Genomsnittshastigheten för de grönmarkerade är 6.68 m/s vid initierat klipp och 4.25 m/s efter. 

Skillnaden i hastighet blir 2.43 m/s. Hastigheterna vid initierat klipp är ungefär desamma för de gul-

och rödmarkerade. Gulmarkerade har 6.11 m/s och rödmarkerade 6.69 m/s. De rödmarkerade på 

2.9 meters höjd skiljer sig mot de grönmarkerade på samma sätt som vid 2 meters höjd, det är ganska 

mycket lägre hastighet efter klippet och därför blir hastighetsskillnaden stor. Medelvärdet efter 

klippet för rödmarkerade är 2.53 m/s och skillnaden blir 4.16 m/s. När det gäller de gulmarkerades 

genomsnittshastighet efter klippet, 3.74 m/s, är det proportionellt något större i skillnad mot de 

grönmarkerade jämfört med hur det är vid 2 meters höjd. Hur mycket hastigheten sjunker i klippet 

för de gulmarkerade, vilket blir 2.37 m/s, är ganska likt för de grönmarkerade, på samma sätt som det 

var vid 2 meterstesterna. 

Den genomsnittliga energiförlusten i klippet för de grönmarkerade skärmtesterna är 836.4 J. Jämförs 

den med de gulmarkerade med den genomsnittliga energiförlusten på 752.2 J har det krävts mindre 

energi när klippet gått igenom skärmen men inte klippt av plåtkomponenterna än när klippet har gått 

igenom utan någon nedböjning av plåten. 
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För de rödmarkerade testerna är den genomsnittliga energiförlusten 961.8 J. Mer energi har alltså gått 

åt när klippet misslyckades helt än när plåten antingen vek ner sig eller blev helt avklippt. 
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7. Diskussion 

… I detta avsnitt diskuteras analysen. 

För att förstå problemet med dagens klipprocess analyserades den nuvarande maskinen på ett 

noggrant sätt. Vi använde oss dels av SWOT-analys och FMEA-analys samt intervjuer med tillverkare, 

användare och ägare av dagens maskin. Eftersom att maskinen är helt unik så kändes intervjuer som 

den säkraste metoden att få reda på rätt fakta. Utifrån intervjuerna och teori om klippande 

bearbetning så arbetades hypoteser fram, varav en vi beslutade att testa.  

Varför testa hypotes 

Den teori som presenterats om klippande bearbetning syftar fullt ut till klippning av plåt. Huruvida 

den gick att applicera på klippning av flera olika sammansatta material var ännu inte känt. Det som 

sades i intervjuer var heller inte baserat på någon teoretisk grund utan egentligen bara på upplevelser, 

observationer och iakttagelser. Att bygga en studie på enbart tvivelaktig teori och på vad människor i 

maskinens närhet berättar och tror om den ansågs av oss inte vara en bra väg till en lyckad 

undersökning. Att däremot testa hypotesen under de förutsättningar som råder i dagens maskin tyckte 

vi var det säkraste sättet att nå en bra slutsats. 

Metod för testning 

För att kunna testa hypotesen hade vi två alternativ. Antingen modifiera den maskin som idag finns på 

företaget, eller bygga en annan maskin vars syfte enbart skulle vara att testa hypotesen. Att bygga om 

den befintliga maskinen skulle innebära en stor kostnad för företaget. Dels skulle det bli stillestånd i 

återvinningsproduktionen i kanske flera månader, det skulle krävas stor kunskap om maskinens 

funktion och driftsystem och kanske hade de flesta av maskinens hydrauliska komponenter behövts 

bytas ut. Någon kunskap om maskinens olika delsystem har inte vi och hade därför behövt hyra in 

sådan personal. Att byta ut komponenter i maskinen tror vi hade varit extremt kostsamt för att bara 

undersöka en hypotes. Med detta som grund och i samråd med maskinens ägare beslutades att 

byggandet av en separat testrigg nog skulle bli det billigaste och bästa alternativet. Då kunde 

hypotesen testas utan att påverka övrig verksamhet negativt. I ett senare skede känns det kanske också 

mer motiverat att förändra den befintliga maskinens funktion om man innan vet resultatet av 

förändringen. Det positiva med en separat testrigg är alltså också det negativa. Om förändringen av 

klipphastigheten skulle visa sig ha stor betydelse för klippkvaliteten så krävs en ombyggnad av 

befintlig maskin efter avslutad undersökning. Dock om förändringarna direkt i maskinen skulle visat 

sig ha stor betydelse för klippkvaliteten, så vore förändringen redan genomförd och produktionen 

kunde fortsatt med en uppgraderad maskin. Om förändringen inte haft betydelse vore arbetet 

 88 



meningslöst. Det skall också tilläggas att ombyggnationer av befintlig maskin hade ökat pressen på oss 

studenter. Med nästan obefintlig erfarenhet av liknande arbete hade ett sådant ansvar varit tungt att 

axla. 

Utveckling av testrigg 

För att få fram en så bra testrigg som möjligt så valde vi att arbeta med en noggrann och strukturerad 

produktutvecklingsprocess. Främst för att vår ringa erfarenhet av riktig produktutveckling kunnat 

göra att väsentliga delar missats i annat fall. Det var viktigt för oss att på ett bra sätt integrera de 

system som är av betydelse i dagens maskin. Då menar vi främst klippdyna, skäreggar och 

klippverktyg. Att systematiskt arbeta fram ett koncept, grundat på kommentarer från alla inblandade, 

kändes som den mest lämpliga metoden.  

Från en annan betraktares ögon kan säkert produktutvecklingsprocessen kännas överarbetad, tung 

och onödig för en testrigg som bara ska användas till ett fåtal tester. Den tillsammans med 

byggutförandet utgör ju trots allt större delen av genomförandet i denna undersökning. Med större 

erfarenhet av maskinutveckling kunde säkert utvecklingen av riggen gjorts friare och mindre 

omfattande. Mer energi kunde då lagts på att leverera konstruktionsförslag för den befintliga 

maskinen. System Engineering är namnet på den process vi använt och den riktar sig i första hand till 

utveckling av produkter vars syfte är att användas mer än en gång. Det har gjort att en del steg känts 

onödiga eller konstiga att applicera på vår produkt. Kanske talar det än mer för att processen var 

onödig att applicera på en testrigg. Dock så lokaliserades och åtgärdades många problem, redan innan 

byggutförandet, under processens gång. Även om utvecklingen genomförts snabbare och mindre 

systematiskt så har vi svårt att se att alla problem hade upptäckts i god tid. Även av den mest erfarna 

produktutvecklare.  

Kanske var vi också för snabba att i vissa fall klassa steg som onödiga att applicera. Eftersom att 

riggen bara skulle användas en kort tid togs knappt ingen hänsyn till saker som ergonomi och 

användarvänlighet. Det visade sig att även om en justering av någonting skall göras endast ett fåtal 

gånger så värdesätter man högt att den kan göras med lätthet. Exempelvis så visade sig justeringen av 

klippspalten vara extremt tidskrävande. Skulle vi göra om processen så skulle vi ta större hänsyn till 

sådana bitar.    

Att bygga testriggen  

Innan byggnationen kunde börja var vi tvungna att begära finansiering för projektet. Vi presenterade 

konceptet för Nordic Recycling och förklarade noggrant dess funktion. I all hast presenterade vi också 

en total kostnad för hela testriggen på 10 000 kronor. Den siffran hade ingen egentlig grund utan var 

bara en grov uppskattning. Då vi senare började begära in offerter på material och andra delar så 
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visade det sig att en dubblering av budgeten nog kom att krävas. Vi är tacksamma att Nordic 

Recycling trodde på oss och ändå gick med på att genomföra projektet. Vi ser det inträffade som en 

lärorik läxa och kommer troligen aldrig mer att presentera en icke genomräknad prisuppgift. 

Erfarenheten fick oss också att vidare i processen lägga stora ansträngningar på att få allting till så lågt 

pris som möjligt. Det gjorde att stora delar av den maskinbearbetning av verktyg vi tänkt låta andra 

företag göra, gjorde vi själva. Det blev ganska omfattande och tog lång tid men samtidigt var det 

extremt lärorikt. Utan större ansträngning lyckades vi även bli sponsrade med alla de hjul som skulle 

gå åt, både rälshjul och stödhjul. Vi är extremt tacksamma mot företaget Swede Wheel som valde att 

hjälpa oss gratis. Efter alla tunga prisuppgifter vi tidigare samlat in så blev detta en frisk fläkt i 

projektet.     

Med en kortare byggtid kunde mer tid lagts på själva testningen och undersökningen men den hade då 

blivit betydligt dyrare. Kostnad i relation till resultat verkar alltid vara en balansgång. Vi vill också 

poängtera att svårigheten i att utveckla nya produkter inte ligger i att teoretiskt ta fram bra idéer. 

Snarare handlar det om att förena dessa med praktiska lösningar som sedan tillsammans fyller en 

önskad funktion. Tack vare möjligheten att själva både konstruera och bygga testriggen så tycker vi att 

vi lärt oss just det. Det är en kunskap omöjlig att läsa sig till och även om andra tycker att denna 

undersökning, i alltför stor utsträckning har riktats till praktiska och tidskrävande moment, så var det 

värt det. 

Tack vare att vi var en så sammansvetsad grupp studenter och kompletterade varandra på ett bra sätt 

så stod testriggen så småningom färdig. Vi såg då till att testa den flera gånger för att i god tid 

upptäcka eventuella fel och brister. Under testperioden havererade några av rälshjulen och vi lärde oss 

på så sätt vikten av att bromsa upp klippverktyget rakt. Vi såg också till att beställa hem ordentligt 

med reservhjul för att slippa stillestånd i den senare testningen. Då riggen var tillräckligt testad och 

klar så transporterade vi den till Nordic Recycling i Hovmantorp. Vi såg noggrant till att fixera riggen 

innan genom att dra åt alla dess bultar ordentligt. Den extra ansträngningen visade sig vara lönsam då 

vi åter monterade riggen på testplatsen. Alla mått visade sig stämma bra och några justeringar var 

knappt nödvändiga. Dock visade sig den undre klipphållaren vara feltillverkad. Den beställdes färdig 

av ett specialiserat företag som tillverkat verktygsdelarna i den befintliga maskinen. Det var inga 

allvarliga måttavvikelser, men tillräckligt för att den inte skulle passa i vår rigg. Vi löste det problemet 

på ett smidigt sätt genom att med skärbrännare avlägsna lite av UPE-profilerna. Trots att problemet 

gick att lösa på ett smidigt sätt så kan vi inte låta bli att förundras över hur även den enklaste sak kan 

gå fel. Det man minst anar verkar vara det som oftast orsakar problem. 

Mätfel 

När den verkliga hastigheten beräknades användes filmer som filmats med 240 bilder per sekund. 

Om experimentet hade gjorts om skulle vi ha använt en kamera som kunde ta 1000 bilder per sekund 
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eller fler. För de bilderna som vi granskade och gjorde våra hastighetsberäkningar på är lite suddiga. 

Markeringarna, som satt på det fallande klippverktyget, var de som visade sträckan verktyget flyttade 

sig mellan två bilder. Verktyget flyttade sig för mycket under 1/240-dels sekund så att markeringen 

blev lite utsmetad. Det försvårar avläsningen på förflyttningen vilket gör att det kan skilja sig mellan 

olika tester. För att minska risken för variation av hur avläsningen görs gjorde samma person dessa 

och på samma sätt för alla testerna. Men det går inte helt att undgå att viss felmarginal finns. 

Testnummer 1.1.1.S visar tydligt på det då den beräknade verkliga hastigheten är högre än den 

teoretiska. Det behöver inte bara bero på mätfel när bilderna utvärderades. Det kan bero på att det 

blev något fel vid bearbetning av filmerna i MATLAB-programmet så att tidsskillnaden blivit större 

än 1/240-dels sekund. Det felet är inte troligt eftersom det inte verkar ha blivit fel vid de andra 

mätningarna och det är samma beräkningsprogram som använts till alla testerna. Det kan också ha 

blivit fel när höjden ställdes in, att höjden blev högre än 1 meter. Den uppmätta hastigheten 5.16 m/s 

motsvarar en höjd på 1.36 meter. Det skulle betyda att när vi lyfte upp övre klippverktyget tog vi fel 

på 36 centimeter.  Det är inte heller särskilt troligt eftersom vi hade en tydlig mätskala med 1, 2 och 

2.9 meter markerade på UPE-balkarna. Troligast är att det blev så hög verklig hastighet på grund av 

en kombination av felavläsning och att klippverktyget lyftes något för högt. 

Variationen av hastighet 

Det blev en variation av den uppmätta hastigheten mellan de olika testerna på respektive höjd. Det 

kan komma av att sträckan som klippverktyget föll under 1/240-dels sekund mättes manuellt. Det 

kan också bero på testriggens konstruktion. Hur mycket förluster det blev i testriggen beräknades för 

varje test genom att subtrahera den teoretiska energin vid respektive höjd med den uträknade 

energin. Att förlusterna är varierande har en stark koppling till att hastigheterna varierar. Förlusterna 

uppkommer av att det blir friktion mellan hjulen och UPE-balkarna och i hjulens lager. Hjulen hade 

glidlager vilket ger högre friktion jämfört med om de haft rullager. Det kan ha resulterat i att vissa 

hjul inte börjat rulla i rälsen om det uppkommit ett för högt tryck mellan hjulen och UPE-balkarna. 

Konstruktionen gjordes så att det skulle vara någon millimeter i spel mellan hjulen och UPE-

balkarna. Om klippverktyget inte släppts perfekt mitt emellan UPE-balkarna kan det leda till att 

hjulen på den sidan inte kan börja rulla utan istället glider nerför profilen. Dessutom är UPE-

balkarnas yta grov och lite rostig på sina ställen vilket kan ha påverkat utfallet av hastigheten om 

hjulen inte rullat ordentligt. För att minska ytans friktionskoefficient smörjdes rälsytorna med olja. 

Att det blev bra klipp i vissa testomgångar och vissa inte alls bra kan vara påverkat av dessa 

energiförluster i konstruktionen. Men det kan inte bara bero på det för vissa rödmarkerade tester har 

haft lägre energiförluster i riggen än grönmarkerade. Vi tror om vi istället valt hjul med rullager och 

kunnat bearbeta ytan i UPE-balkarna som hjulen rullar mot så att så lite friktion som möjligt skulle ha 

uppkommit i fallet skulle vi kommit igenom fler skärmar med fint snitt. Kanske hade större delen av 

de som blivit gulmarkerade kunnat bli gröna. 
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Klippspaltens påverkan 

Efter att ha analyserat vårt resultat tror vi att klippspaltens storlek minskar i betydelse till viss del när 

hastigheten ökar. Testerna på modulerna vid 1 meters höjd visar tydligt att det inte blivit någon 

skillnad i kvaliteten vilket stärker att teorin stämmer. Men den klippmaskinen som används idag 

klipper redan moduler med bra resultat så därför är det inte så intressant att gå vidare med. Det var 

därför vi valde att inte testa moduler på höjderna 2 och 2.9 meter. Men modultesterna kan ändå ge en 

indikation om att teorin kan stämma. 

De grönmarkerade testerna på skärmarna visar lite skillnad på kvaliteten mellan de olika 

spaltstorlekarna. Vid respektive höjd gav den mindre klippspalten lite bättre snitt. Men det är svårt att 

bekräfta att det är allmängiltigt för då krävs det många fler tester som visar att det inte är en 

tillfällighet. Troligtvis har skärmmodell, anslagsenergin och skärpan på klippeggen stor påverkan på 

utfallet. Som nämns tidigare varierar hastigheterna och därmed anslagsenergierna mellan testerna i 

vårt experiment. Vi har också olika skärmmodeller med lite varierande ålder. Vissa var så gamla som 

från 2000 och de nyaste var från 2007. Verktygen vi hade i vår testrigg var slitna eftersom de tagits ur 

klippmaskinen som gått 4000 klipp med dessa. Klippverktygen slets under tiden vi testade men det är 

i så fall marginellt och den skillnaden mellan de första och de sista klippen är svår att påvisa. 

Eftersom alla 1-meterstester gjordes först och 2.9-meterstesterna sist. För att påvisa om verktyget 

slitits under experimentet så pass att det ger skillnad i utfallet skulle exakt samma test behövts ha 

utförts, ett i början och ett i slutet. Men vi tror att skärpan var relativt oförändrad under testförloppet 

eftersom vi synade den mellan testen. 

 Enligt vår teori ska det krävas minst klippkraft när klippspalten är mellan 5 och 10 % av tjockleken 

på skärmen. Det ger att testerna med 3 millimeters klippspalt är de tester vi tror kommer ge bäst 

resultat. När vi jämförde energiförlusterna i klippen vid respektive höjd och klippspalt visar det sig att 

det vid 3 millimeters klippspalt är de som minst vid både 2 och 2.9 meters höjd. I analysen jämförs 

också den initierade energin mellan de grönmarkerade skärmklippen. Det visar att även den initierade 

energin var som minst för de grönmarkerade 3-millimeterstesterna. Detta kan vara bevis på att teorin 

gäller för klipp i skärmar och inte bara i plåt. Vi tror det är troligt, för vad vi har förstått är svårast att 

klippa igenom i en skärm är just plåtkomponenterna. Plast och glasdelarna blev nästintill alltid 

genomklippta i våra tester. När vi tittade på energierna verkar det som att 3 millimetersspalten är bäst 

och därför skulle teorin kunna stämma. Men enligt viktningen visar det sig att 3 millimeters klippspalt 

är bäst vid höjden 2.9 meter men inte för 2 meter. Vid 2 meter ger viktningen att 1 millimeter 

klippspalt är bäst. Att vi kommer fram till skilda resultat kan förklaras av att i viktningen vägs 

snittytornas kvalitet in och hur många misslyckade klipp det blev vid respektive kombination av 

parametrar. Om vi hade gjort fler klipp på varje testkombination kanske viktningen och 

energianalysen gett samma resultat. Men återigen tror vi att utfallet beror mycket på vilken 
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skärmmodell som blir klippt. Vissa skärmar innehöll stor del plåt i stål, andra hade bara lite plåt i 

ramen vilket gav stor skillnad oavsett höjd som klippverktyget släpptes från. 

Även om vi inte kan bevisa till fullo att klippspaltens storlek minskar i betydelse vid hög 

klipphastighet och att en klippspalt mellan 5-10 % av tjockleken ger minst klippkraft kan vi se en 

indikation på det. Vi tror att om en ökning av hastigheten kan görs på dagens klippmaskin kan 

klippspaltens storlek ökas inom rimliga gränser från dess 0.05 millimeter som den har idag. Vi tror att 

då kommer skärpan på klippeggen hålla längre och det skulle leda till att fler bra klipp kommer kunna 

göras innan verktygen måste skickas på slipning. Det gör att maskinen blir mer lönsam för företaget. 

Hastighetens påverkan 

Enligt vår teori blir klippet bättre med högre hastighet. Det vi kommer fram till efter att ha analyserat 

snitten på alla skärmarna vid de olika höjderna ger ett varierande resultat. I vissa fall ser vi tydligt att 

den högsta höjden och därför också den högsta klipphastigheten klipper skärmen bättre än vid den 

lägre höjden. Men när vissa av de gulmarkerade jämförs syns ingen skillnad. Variationen beror 

antagligen främst på de olika skärmmodellerna. För att kringgå den faktorn hade antalet tester behövt 

vara många fler. Men då hade andra påverkande faktorer dykt upp, så som att eggen nöts ner och att 

rälshjulen slits mer. Hjulen hade vi kunnat byta ut eftersom vi hade flera i reserv. Men om vi hade 

behövt skicka klippverktygen på slipning hade experimentet avstannat och tagit mer tid. Tid som vi 

inte skulle ha haft i vårt arbete. 

Om vi jämför våra framgångsrika klipp med de klipp vi har sett som har gjorts i dagens maskin på 

hela skärmar är kvaliteten på våra klipp bäst. Det bekräftar att det går att få så bra klipp som önskas 

när hastigheten blir högre än vad den är idag. Dock kan vi inte visa på någon optimal hastighet då 

klippet blir perfekt varje gång oberoende på skärmmodell. Om dagens klippmaskin byggs om så att 

klipphastigheten kan komma upp i de hastigheterna vi testat och högre tycker vi den borde 

konstrueras på så sätt att hastigheten kan ställas in manuellt. Då kan vidare studier utföras för att 

kunna hitta en optimal hastighet som fungerar på alla typer av skärmar. Ett svårt problem vi ser med 

en maskin som klipper med höga hastigheter är hur verktyget ska kunna bromsas upp efter klippet. 

Dessutom om den nuvarande klippmaskinen ska byggas om för då finns det redan många 

begränsningar i konstruktionen. En idé på hur det kanske skulle kunna lösas är att använda sig av 

hydrauliska kolvar som tar upp energin vid inbromsningen genom att skicka olja till en ackumulator. 

Vi tror det kommer uppkomma en del vibrationer vid klippen om hastigheten ökas i dagens maskin 

eftersom vi märkte att det blev det i vår testrigg. Dessa vibrationer skulle kunna ge bekymmer 

eftersom de kan orsaka utmattningsförslitningar i sammanfogningarna. Det kan vara svårt att 

upptäcka vid inspektion och ger förödande följder om de brister. 
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Det finns två problem gällande arbetsmiljön som också kan uppkomma om klipphastigheten ökas i 

maskinen. För det första blir det högre ljudnivåer när skärmarna klipps med hög hastighet. Antingen 

får maskinen konstrueras på ett sätt så att ljuden kan dämpas eller får operatörens användande av 

hörselskydd säkerställas. Det andra problemet kan bli säkerheten för operatören. Idag sitter 

rörelsedetektorer på maskinen som känner av om operatören har händerna inne i maskinen, men den 

detektorn kan behöva ses över om hastigheten ökas. Det måste vara garanterat att klippverktyget inte 

går ner för snabbt så att detektorn inte hinner ge operatören tillräcklig med tid för att dra ut 

händerna. Säkerheten kan också påverkas genom att det flyger mer splitter när skärmen klipps med 

hög hastighet jämfört med innan. Det blir viktigare att personalen i närheten av maskinen har 

skyddskläder och skyddsglasögon. 

Vi tror inte att risken för personalen att få i sig för höga halter av kvicksilver ökar med att hastigheten 

ökar jämför med nuläget eftersom lysrören klipps fortfarande bort hela. Eventuellt ökar risken att 

isocyanater frigörs om det blir så pass mycket värmeutveckling i klippen. När vi utförde testerna blev 

det inte någon hög värmeutveckling så att plasterna i skärmen smälte. Men vi körde klippen med 

ganska långa tidsintervaller mellan klippen jämfört med när de klipper i dagens maskin.  

Ett anmärkningsvärt samband vi hittade med hastigheten är att hastigheten vid avslutat klipp för de 

testerna som blev grön- och gulmarkerade är relativt hög och lika jämfört med de rödmarkerade. Det 

är logiskt att de rödmarkerade har låg hastighet vid avslutat klipp eftersom det var så mycket som 

bromsade upp när klippet misslyckades. Men vi tycker det skulle ha varit större hastighetsskillnad 

mellan de grön-och gulmarkerade eftersom plåtdelarna i de gulmarkerade testerna veks ner och 

klämdes fast mellan övre och undre klippverktyget. Det visar sig att det krävdes mindre energi för att 

vika ner plåten än det hade krävts för att klippa igenom de gulmarkerade skärmarna. För dessa 

skärmar hade kanske ett mothåll som motverkar att plåten kunde vikas ner gjort att de blev 

genomklippta. 

Vår förhoppning med studien var att kunna visa att problemet med gäspningen skulle minska eller 

försvinna om klipphastigheten ökade. Vi kunde inte hitta några stödjande teorier om detta, förutom 

att klippkraften blev som minst med en klippspalt på 5-10 % av materialtjockleken och det gällde 

bara för plåt. Med mindre klippkraft resonerade vi att det borde därför också ge mindre krafter som 

särade på övre och undre klippverktyget i klippet. Alltså borde gäspningen minska. Men våra 

förhoppningar att kunna påvisa detta gick inte i uppfyllelse. Det visade sig istället att rälshjulen blev 

förstörda i vissa klipp och vi var tvungna att ersätta dessa. Det var främst rälshjulen riktade framåt, 

mot dynan, som blev förstörda. Att rälshjulen bakåt inte blev utsatta för samma krafter beror på att vi 

hade kraftiga mothållshjul som tog upp kraft mot mothållet. Rälshjulen riktade framåt blev skadade 

genom att gummit trycktes sönder men de rälshjulen som blev förstörda bakåt var böjda. Att de 

böjdes berodde troligen av att mothållsplåten inte gick tillräckligt långt ner. När det övre 

klippverktyget gick igenom skärmen tryckte mothållshjulen mot plåten men sen föll klippverktyget 

några centimeter till innan däcken bromsade upp den. Då fanns inget bakhåll och klippverktyget 
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kunde välta lite framåt. Eftersom klippverktyget i de flesta fall hade en del hastighet efter klippet blev 

krafterna på rälshjulen större än vad de klarade av. Om vi hade gjort om konstruktionen på vår rigg 

hade vi gjort mothållsplåten längre och valt kraftigare rälshjul med rullager. Hjulen hade valts så att 

de skulle kunna ta upp lika mycket kraft som mothållshjulen. Då kanske det även hade blivit bättre 

styrning och gäspningsproblemet mindre. Men kraftigare hjul hade krävt större dimensioner på UPE-

balkarna. Kraftigare UPE-balkar och hjul skulle ha gjort att konstruktionen hade kostat mer i 

material. Då hade inte vår budget räckt till eftersom att den redan var fullt utnyttjad. Alternativet 

hade kunnat vara att helt tänka om på hur styrningen kunde konstrueras. Men det är svårt att hitta ett 

billigare alternativ än vad vi har valt. 

Vidare studier 

Vi tror det skulle löna sig att vidareutveckla denna studie för att kunna konstruera den optimala 

maskinen för att återvinna LCD-skärmar. För antalet LCD-skärmar som ska återvinnas kommer inte 

att minska på väldigt många år. Om det går att konstruera en maskin som kan klippa skärmarna på ett 

bra sätt oberoende av skärmmodell skulle inmatandet och utmatandet kunna ske automatiserat. Det 

skulle göra arbetsmiljön bättre och med tillräcklig kvantitet på skärmar som ska återvinnas, vilket det 

med säkerhet finns. Att få en tillförlitlig metod och möjlighet att automatisera processen skulle vara 

lönsamt ur ekonomisk synvinkel också. I denna studie har vi valt att avgränsa oss till LCD-skärmar 

eftersom de innehåller kvicksilver som måste tas om hand. De innehåller också andra material som 

går att återanvända men som inte görs idag. Indium-tennoxid, som sitter vid kretskortet, är ett sådant 

material. Idag är det inte lönsamt att återvinna det men det är troligt att det bliri krav på det i 

framtiden. Det här materialet finns i alla typer av skärmar så som smartphones, läsplattor och TV. 

Istället för att återanvända materialet förstörs det och det bryts nytt råmaterial för varje ny produkt. 

Det är inte hållbart för miljön i längden. För det första går det åt energi för processerna att ta fram 

och transportera materialet. För det andra är inte tillgången på råmaterial obegränsad. Vi måste vara 

smarta med hur vi använder jordens resurser eftersom vi bara blir fler, konsumerar mer, 

teknikutvecklingen går i en rasande fart framåt och livscyklerna på teknisk utrustning blir kortare. Vi 

tror att det skulle löna sig att vidareutveckla och fortsätta denna studie för att kunna utveckla en 

optimal återvinningsmetod för andra typer av skärmar och inte bara LCD-skärmar. Eftersom sidorna 

på varje skärm klipps upp kan alla ingående materialen återvinnas enkelt. Om sedan det skulle 

komma en lag som kräver att indium-tennoxid återvinns och det blir ekonomiskt lönsamt skulle 

Nordic Recycling AB ha en stor fördel av att redan utvecklat metoden. De skulle vara först på 

marknaden med att kunna ta hand om kasserade skärmar och därför kunna vara väldigt 

konkurrenskraftiga innan några konkurrenter hunnit utveckla sina egna metoder. 
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8. Slutsats 

… I detta avsnitt redogörs slutsatsen för studien. 

Vid arbete med produktutveckling är det mycket värt att kunna arbeta nära och i god relation med 

både ägare, kunder och användare. Väl förberedda gruppintervjuer är ett bra sätt att dissekera ett 

problem. Att systematiskt och noggrant arbeta fram koncept gör att problem och svårigheter kan 

upptäckas och åtgärdas i god tid. I all typ av utveckling är ekonomi en viktig parameter. Kostnad 

måste alltid vägas mot resultat och målet bör vara att finna den skärningspunkt då lägst kostnad möter 

bästa resultatet för ändamålet. Att både konstruera och bygga en prototyp är extremt tidskrävande 

men skänker samtidigt värdefulla kunskaper och erfarenheter. Problem dyker alltid upp men 

lösningen är sällan långt borta.  

Med experimentet kan en indikation ses på att en högre klipphastighet ger bättre klippkvalitet än den 

klipphastighet som dagens klippmaskin har. Experimentet visar också att klippspalten kan göras lite 

större för att förlänga klippverktygets livslängd när hastigheten ökar utan att kvaliteten blir sämre. 

Någon optimal hastighet som vi kan med säkerhet säga att alla olika typer av skärmar blir 

genomklippta med önskad kvalitet kan inte påvisas. Dock utfördes bra klipp vid hastighet så låg som 

5.18 m/s men det rekommenderas att konstruera den verkliga maskinen så den kan uppnå högre än 7 

m/s, gärna med möjlighet att justera hastigheten. Märke och årsmodell på skärmarna visar sig i 

experiment spela en avgörande roll för hur framgångsrikt klippet blir. Men även hur testriggen 

konstruerades och hur pass vasst klippverktyget var kan ha påverkat utgången av experimentet.   

Vidare studier för att hitta en optimal maskin att klippa LCD-skärmar med lönar sig både kortsiktigt 

och i längden. För behovet av att kunna återvinna LCD-skärmar kommer öka. Det skulle också vara 

lönsamt att vidareutveckla studien för andra typer av skärmar, så som läsplattor och smartphones, i 

avseende att kunna återanvända alla de olika ingående materialen. Att återvinna material är viktigt för 

att spara på jordens resurser, det minskar miljöpåverkan och bidrar till en ökad välfärd i samhället. 
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Bilaga 1, sid.1(1) 
 

Bilaga 1-FMEA på dagens maskin 

Tabell 13. FMEA på dagens klippmaskin 

Artikelnr Komponent Funktion Möjligt fel Feleffekt Felorsak Sannolikheten för 
förekomst av fel 

Allvarlighetsgrad av fel Sannolikheten för upptäckande av 
fel 

RPN 

1.  Styrbackar Tar upp kraft i 
horistontalled från 
klippverktyget 

Fastnar i sitt spår 
Eller 
glappar 

Inget klipp 
 
Eller 
 
Dåligt klipp 

Defekt på lagren 
 
Slitna 
 
Inget smörjmedel 

4 
 
7 
 
6 

8 
 
3 
 
3 

8 
 
8 
 
8 

256 
 

168 
 

144 
2.  Pneumatisak cylindrar Håller fast skärmen 

under klippet 
Cylindern går inte 
ner 
 
Eller  
 
Cylindern fastnar 
nere 

Dåligt klipp 
 
Eller 
 
Det går inte att 
plocka ut skärmen 

Läckage 
 
Inget lufttryck 
 
 

3 
 
7 

7 
 
8 

3 
 
4 

63 
 

224 

3.  Ljusgrind Rörelsesensorer Sönder Inget klipp Ingen signal 3 8 1 24 
4.  Klippverktyget Klipper Trubbigt verktyg Dåligt klipp Slitage 

 
Dålig slipning 

8 
 
5 

6 
 
7 

2 
 
2 

96 
 

70 
5.  Bultar i verktyget Håller klippverktyget på 

plats i klipphållaren 
Brott på bult 
 
Eller 
 
Lösa 

Tappa verktyget 
 
 
Klipper 
I dynan 
 

Vibrationer 
 
Tar upp mer kraft än 
beräknat 
 
För hårt åtdragna 

4 
 
3 
 
 
6 

1 
 
4 
 
 
1 

9 
 

10 
 
 

10 

36 
 

120 
 
 

60 
6.  Hydraulslang 

 
Leder hydraulvätska Trasig Inget klipp 

 
Skadligt för 
operatören 

Skavda 
 
Fel hydraul-vätska 

2 
 
4 

3 
 
9 

2 
 
9 

12 
 

324 

7.  Elektronik Ger signaler om start och 
stopp 

Fungerar inte Inget klipp Kortslutning 
 
Strömavbrott 
 
Dålig kontakt 

2 
 
4 
 
3 

8 
 
8 
 
7 

8 
 
1 
 
8 

128 
 

32 
 

168 
8.  Elmotor Driver hydrauliken Startar inte Inget klipp Strömavbrott 

 
Dålig kontakt 
 
Defekt på lagren 

4 
 
3 
 
3 

8 
 
7 
 
7 

1 
 
8 
 
5 

32 
 

168 
 

105 
9.  Ventiler Reglerar öppningsarean i 

hydraulsystemet 
Öppnar inte  
 
Eller 
 
stänger inte 

Dåligt klipp 
 
Eller 
 
Inget klipp 

Trasig fjäder 
 
Partiklar i ventilen 
 
Elfel 

6 
 
3 
 
3 

8 
 
7 
 
7 

9 
 

10 
 
8 

432 
 

210 
 

168 
10.  Hydraulcylinder Omvandlar hydrauliskt 

tryck till arbete 
Cylindern går inte 
ner 
 
Eller  
 
Cylindern fastnar 
nere 

Dåligt klipp 
 
Risk för skador 

Läckage 
 
Brott på kolvstång 
 
Kolven kantrar 

5 
 
4 
 
2 

9 
 
9 
 
7 

1 
 
4 
 
3 

45 
 

144 
 

42 

11.  Pump Bygga upp tryck i 
hydraulsystemet 

Bygger inget tryck Dåligt klipp 
 
Eller  
 
Inget klipp 

Brott på axeln 
 
Inre läckage 
 
Elfel 

4 
 
5 
 
3 

8 
 
3 
 
7 

5 
 
9 
 
8 

160 
 

135 
 

168 
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Bilaga 2-Kommentarer på testriggen 

Tabell 14. Sammanställning av kommentarer rörande testriggen 

Kommentarer om konstruktion av testrigg 

Testriggen måste vara flexibel och tillåta oss att genomföra fullskaliga tester samt tester på skärmar 

av olika typ.  

Testriggen måste rymmas i lokalen där testerna ska utföras.  

Testriggen bör i största möjliga mån likna den maskin som används idag för att uppnå ett så 

trovärdigt resultat som möjligt. 

När testriggen används får inte farliga ämnen så som kvicksilver läcka ut och skada oss eller andra 

människor. 

Vid höga klipphastigheter kan troligen splitter förekomma. Testriggen måste vara utformad så att 

sådant inte kan skada oss eller andra människor. 

Eftersom att klipphastigheten testas måste denna på ett smidigt sätt kunna varieras.  

Testriggen måste uppta stora krafter i horisontalled i klippögonblicket.  

Styrningen av klippverktyget får inte bromsa hastigheten. 

Vid fel på styrningen av klippverktyget måste detta snabbt kunna upptäckas. 

Klippverktyget får inte klippa i dynan. 

Skärmen måste hållas fast under klippet. 

Det uppkommer extrema krafter bakåt i klippögonblicket som gör att klippverktyget vill gäspa. Ni 

måste ha väldigt bra styrning för att uppta dessa.  

Att öka hastigheten kan ge ett bättre klipp om ni övervinner hastigheten på de inre glidningar som 

uppkommer de olika materialen emellan. Ni måste chocka materialet.   

Låt klippbladet gå ner, kittla skärmen lite, överraska den sedan med en extrem kraft från en 

ackumulator. 

Man får inte ett bra testresultat för 10 000 kr. 
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Ett fritt fallande verktyg måste kunna utlösas på avstånd. 

Kvicksilver är extremt farligt. Ni får absolut inte dammsuga upp det om det läckt ut! 

Verktyget får absolut inte falla på någon person för jag antar att det väger ganska mycket. 

 

Tabell 15.  Kommentarer som syftar till testriggens flexibilitet och funktion 

Grupp 1 Flexibilitet och Funktion 

Testriggen måste vara flexibel och tillåta oss att genomföra fullskaliga tester samt tester på skärmar 

av olika typ. 

Testriggen måste rymmas i lokalen där testerna ska utföras. 

Testriggen bör i största möjliga mån likna den maskin som används idag för att uppnå ett så 

trovärdigt resultat som möjligt. 

Eftersom att klipphastigheten testas måste denna på ett smidigt sätt kunna varieras. 

Testriggen måste uppta stora krafter i horisontalled i klippögonblicket. 

Styrningen av klippverktyget får inte bromsa hastigheten. 

Vid fel på styrningen av klippverktyget måste detta snabbt kunna upptäckas. 

Klippverktyget får inte klippa i dynan. 

Skärmen måste hållas fast under klippet. 

Det uppkommer extrema krafter bakåt i klippögonblicket som gör att klippverktyget vill gäspa. Ni 

måste ha väldigt bra styrning för att uppta dessa. 

Att öka hastigheten kan ge ett bättre klipp om ni övervinner hastigheten på de inre glidningar som 

uppkommer de olika materialen emellan. Ni måste chocka materialet.   

Låt klippbladet gå ner, kittla skärmen lite, överraska den sedan med en extrem kraft från en 

ackumulator. 
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Tabell 16. Kommentarer som har med testriggens ekonomi att göra 

Grupp 2 Ekonomi 

Man får inte ett bra testresultat för 10 000 kr. 

 

Tabell 17. Kommentarer som har med testriggens säkerhet att göra 

Grupp 3 Säkerhet 

När testriggen används får inte farliga ämnen så som kvicksilver läcka ut och skada oss eller andra 

människor. 

Vid höga klipphastigheter kan troligen splitter förekomma. Testriggen måste vara utformad så att 

sådant inte kan skada oss eller andra människor. 

Ett fritt fallande verktyg måste kunna utlösas på avstånd. 

Kvicksilver är extremt farligt. Ni får absolut inte dammsuga upp det om det läckt ut! 

Verktyget får absolut inte falla på någon person för jag antar att det väger ganska mycket. 
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Bilaga 3-Beteendebeskrivningar 

Tabell 18. Beteendebeskrivning av ”användare placerar en skärm för klippning i testriggen” 

Användare placerar en skärm för klippning i testriggen 

Startvillkor 

1. Testriggen är i vila 

 

Användare Testriggen Skärmen 

Användaren lägger en 
skärm i testriggen 

  

 Testriggen skall tillåta 
skärmen att ligga kvar 

 

  Skärmen ligger i testriggen 

Användaren justerar 
skärmens placering inför 
klippet 

  

  Skärmen ligger rätt placerad 
inför klippet 

Användaren justerar dynan   

 Testriggen skall tillåta dynan 
att bli justerad i förhållande 
till klippverktyget 

 

Användaren låser fast 
skärmen 

  

 Testriggen skall tillåta 
skärmen att låsas fast 

 

  Skärmen är fastlåst 

Slutvillkor 

1. Testriggen är i vila 
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Tabell 19. Beteendebeskrivning av ”användare klipper sönder en skärm” 

Användare klipper sönder en skärm 

Startvillkor 

1. Testriggen är i vila innehållande en skärm 

 

Användare Testriggen Skärmen 

Användaren justerar 
mothållet i förhållande till 
klippverktyget 

  

 Testriggen skall tillåta 
mothållet att bli justerat 

 

Användaren laddar 
klippverktyget med energi 

  

 Testriggen skall tillåta 
verktyget att laddas med 
energi 

 

Användaren låser verktyget 
vid en viss energinivå 

  

 Testriggen skall låsa 
verktyget på ett säkert sätt 
vid aktuell nivå 

 

Användaren inaktiverar 
säkerhetslåsmekanismen 

  

 Testriggen skall tillåta 
säkerhetslåsmekanismen att 
inaktiveras och samtidigt 
hålla kvar verktyget vid 
aktuell nivå 

 

Användaren utlöser 
verktyget på behörigt 
avstånd 

  

 Testriggen skall tillåta 
verktyget att utlösas på 
behörigt avstånd 
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Tabell 20. Beteendebeskrivning av ”användare samlar in data” 

Användare samlar in data 

Startvillkor 

1. Testriggen är laddad 

 

Användare Testriggen Datainsamlingsutrustning 

Användaren läser av höjden   

 Testriggen skall tillåta 
användaren att läsa av 
höjden 

 

Användaren startar 
datainsamlingsutrustning 

  

  Datainsamlingsutrustningen 
är aktiverad 

Användaren utför 
experimentet 

  

 Testriggen skall styra 
mätplåten genom givaren 

 

  Datainsamlingsutrustningen 
registrerar en signal 

  Datainsamlingsutrustningen 
lagrar den registrerade data 

Användaren stoppar 
datainsamlingsutrustningen 

  

 Testriggen skall förhindra 
att eventuellt splitter träffar 
användaren 

 

 Testriggen skall förhindra 
att kvicksilver läcker ut 

 

  Skärmen är sönderklippt 

Slutvillkor 

1. Testriggen är i vila innehållande en skärm 
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  Datainsamlingsutrustningen 
är inaktiverad 

Användaren laddar 
testriggen med energi 

  

Slutvillkor 

1. Testriggen är laddad 
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Tabell 21, lista över krav som genererades från beteendebeskrivningarna av testriggen 

Index Ursprungskrav Abstrakt funktionsnamn 

UK.1 Testriggen skall tillåta 
skärmen att ligga kvar 

Plan yta 

UK.2 Testriggen skall tillåta dynan 
att bli justerad i förhållande 
till klippverktyget 

Justerbar dyna 

UK.3 Testriggen skall tillåta 
skärmen att låsas fast 

Skärmlåsning 

UK.4 Testriggen skall tillåta 
mothållet att bli justerat 

Justerbart mothåll 

UK.5 Testriggen skall tillåta 
verktyget att laddas med 
energi 

Laddning 

UK.6 Testriggen skall låsa 
verktyget på ett säkert sätt 
vid aktuell nivå 

Verktygslåsning 

UK.7 Testriggen skall tillåta 
säkerhetslåsmekanismen att 
inaktiveras och samtidigt 
hålla kvar verktyget vid 
aktuell nivå 

Säkerhetslås 

UK.8 Testriggen skall tillåta 
verktyget att utlösas på 
behörigt avstånd 

Utlösningsmekanism 

UK.9 Testriggen skall förhindra 
att eventuellt splitter träffar 
användaren 

Splitterskydd 

UK.10 Testriggen skall förhindra 
att kvicksilver läcker ut 

Giftskydd 

UK.11 Testriggen skall tillåta 
användaren att läsa av 
höjden 

Höjdavläsning 

UK.12 Testriggen skall styra 
mätplåten genom givaren 

Styrning 
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Bilaga 4-Kvalitetshuset 

Tabell 22. Kvalitetshuset på testriggen 
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Bilaga 5-Noggrannare beteendebeskrivningar 

Tabell 23. Noggrannare beskrivning av ”användare placerar en skärm för klippning i testriggen” 

Användare placerar en skärm för klippning i testriggen 

Startvillkor 

2. Testriggen är i vila 

 

Användare Testriggen Skärmen 

Användaren lägger en 
skärm i testriggen 

  

 Testriggen skall tillåta 
skärmen att ligga kvar 

 

  Skärmen ligger i testriggen 

Användaren justerar 
skärmens placering inför 
klippet 

  

 Testriggen skall hjälpa 
användaren att placera 
skärmen rakt 

 

  Skärmen ligger rätt placerad 
inför klippet 

Användaren justerar dynan   

 Testriggen skall tillåta dynan 
att lossas 

 

 Testriggen skall tillåta 
dynan att bli justerad i 
förhållande till 
klippverktyget 

 

 Testriggen skall behålla 
dynan vinkelrät mot 
klippverktyget genom 
hela justeringen 

 

 Testriggen skall tillåta dynan 
att sättas fast  

 

Användaren låser fast 
skärmen 

  

 Testriggen skall bibehålla 
skärmens position 

 

 Testriggen skall tillåta 
skärmen att låsas fast 

 

  Skärmen är fastlåst 

Slutvillkor 

2. Testriggen är i vila 

 

 

  

11 
 



Bilaga 5 sid 2(3) 
 

Tabell 24. Noggrannare beskrivning av ”användare klipper sönder en skärm” 

 

  Användare klipper sönder en skärm 

Startvillkor 

2. Testriggen är i vila innehållande en skärm 

 

Användare Testriggen Skärmen 

Användaren justerar 
mothållet i förhållande till 
klippverktyget 

  

 Testriggen skall tillåta 
mothållet att lossas 

 

 Testriggen skall tillåta 
mothållet att bli justerat 

 

 Testriggen skall behålla 
mothållet vinkelrät mot 
klippverktyget genom 
hela justeringen 

 

 Testriggen skall tillåta 
mothållet att sättas fast 

 

Användaren laddar 
klippverktyget med energi 

  

 Testriggen skall tillåta 
verktyget att laddas med 
energi 

 

 Testriggen skall lagra energi    

Användaren låser verktyget 
vid en viss energinivå 

  

 Testriggen skall låsa 
verktyget på ett säkert 
sätt vid aktuell nivå 

 

Användaren inaktiverar 
säkerhetslåsmekanismen 

  

 Testriggen skall tillåta 
säkerhetslåsmekanismen 
att inaktiveras och 
samtidigt hålla kvar 
verktyget vid aktuell nivå 

 

Användaren utlöser 
verktyget på behörigt 
avstånd 

  

 Testriggen skall tillåta 
verktyget att utlösas på 
behörigt avstånd 

 

 Testriggen skall förhindra 
att verktyget  fastnar 

 

 Testriggen skall förhindra 
att verktyget gäspar 

 

 Testriggen skall förhindra 
att eventuellt splitter träffar 
användaren 

 

 Testriggen skall förhindra 
att kvicksilver inte 
påverkar omgivningen 

 

  Skärmen är sönderklippt 

Slutvillkor 

2. Testriggen är i vila innehållande en skärm 
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Tabell 25. Noggrannare beskrivning av ”användare samlar in data” 

Användare samlar in data 

Startvillkor 

2. Testriggen är laddad 

 

Användare Testriggen Datainsamlingsutrustning 

Användaren läser av höjden   

 Testriggen skall tillåta 
användaren att läsa av 
höjden 

 

Användaren startar 
datainsamlingsutrustning 

  

  Datainsamlingsutrustningen 
är aktiverad 

Användaren utför 
experimentet 

  

 Testriggen skall tillåta att 
datainsamlingsutrustning 
i form av mätplåt 
monteras på den samma 

 

 Testriggen skall tillåta att 
datainsamlingsutrustning 
i form av givare monteras 
på den samma 

 

 Testriggen skall tillåta 
mätplåten att gå genom 
givaren 

 

  Datainsamlingsutrustningen 
registrerar en signal 

  Datainsamlingsutrustningen 
lagrar den registrerade data 

Användaren stoppar 
datainsamlingsutrustningen 

  

  Datainsamlingsutrustningen 
är inaktiverad 

Användaren laddar 
testriggen med energi 

  

Slutvillkor 

2. Testriggen är laddad 
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Bilaga 6- Konceptgenerering 

 

Tabell 26, sammanställning av fetmarkerade funktionella krav, förslag på lösningar, samt tre koncept för hela riggen 

Testrigge
n skall 
hjälpa 
användar
en att 
placera 
skärmen 
rakt 

Testriggen 
skall tillåta 
dynan att 
bli justerad 
i 
förhållande 
till 
klippverkty
get 

Testriggen 
skall 
behålla 
dynan 
vinkelrät 
mot 
klippverkty
get genom 
hela 
justeringen 

Testriggen 
skall tillåta 
skärmen att 
låsas fast 

Testrigg
en skall 
förhindr
a att 
verktyge
t gäspar 

Testrigg
en skall 
tillåta 
mothålle
t att bli 
justerat 

Testriggen 
skall 
behålla 
mothållet 
vinkelrät 
mot 
klippverkty
get genom 
hela 
justeringen 

Testriggen 
skall tillåta 
verktyget 
att laddas 
med energi 

Testrigge
n skall 
låsa 
verktyget 
på ett 
säkert sätt 
vid aktuell 
nivå 

Testriggen skall 
tillåta 
säkerhetslåsmekanis
men att inaktiveras 
och samtidigt hålla 
kvar verktyget vid 
aktuell nivå 

Testrigg
en skall 
tillåta 
verktyge
t att 
utlösas 
på 
behörigt 
avstånd 

Testrigg
en skall 
förhindr
a att 
verktyge
t  fastnar 

Testriggen 
skall 
förhindra 
att 
kvicksilver 
påverkar 
omgivning
en 

Testriggen skall 
tillåta att 
datainsamlingsutrust
ning i form av 
mätplåt monteras på 
densamma 

Testriggen skall 
tillåta att 
datainsamlingsutrust
ning i form av givare 
monteras på 
densamma 

Mothåll Spår med 
bult 

Mothåll Tejp Styrbacka
r 

Spår med 
bult 

Mätskala Truck Truck och 
låsdubb 

Mythbusters 
quickrelease 

Rep Hjul Ventilation Gängade hål Magnet 

Markerad 
mall 

Räls, skena Räls, skena Spännband Glidplatt
or 

Räls, 
skena 

Passbit Travers Truck och 
säkerhetsli
nor 

Panikhake för häst Pneumati
sk 
cylinder 

Räls, 
skena 

Dragskåp Lim Svets 

Mätskalor Linbana  Kardborreba
nd 

Rullager  Gängstavar Vinsch   Billås Vajer  Kolfilter Svets Bult 

   Domkraft Hjul  Räls, skena Hydraulcylin
der 

  Solenoid   Magneter  

   Pneumatisk 
cylinder 

   Kuggstänger        

   Bom med 
gångjärn 

   Löprullar 
och linor 

       

   Handkraft            
   Klister            
   Sugproppar            
 

Tabell 27, sammanställning av genererade koncept med ett konceptnamn 

Färg Konceptnamn 
Blå Billås och magneter 
Grön Högteknologisk 
Röd Vinsch och löprullar 
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Bilaga 7- Vägning av koncept 

Tabell 28. Ranking av de olika koncepten 

Attributnamn Billås och 
magneter 
(referenskoncept) 

Högteknologisk Vinsch och 
löprullar 

Flexibel 0 - - 

Funktionell 0 + - 

Kostnadseffektiv 0 - - 

Säker 0 + 0 

Summa 0 0 – 3 

Rankning 1 1 2 

 

Tabell 29. Noggrannare vägning av koncepten genom ranking och relativ betydelse 

Attributn
amn 

Relat
iv 
bety
delse 

Billås och 
magneter 
(referenskoncep
t) 

Högteknologisk Vinsch och 
löprullar 

  Rank
ning 

Relat
iv 
bety
delse 

Rank
ning 

Relat
iv 
bety
delse 

Rank
ning 

Relat
iv 
bety
delse 

Flexibel 0,12 3 0,36 2 0,24 2 0,24 

Funktione
ll 

0,08 3 0,24 4 0,32 2 0,16 

Kostnadse
ffektiv 

0,4 3 1,2 1 0,4 2 0,8 

Säker 0,4 3 1,2 4 1,6 3 1,2 

Summa   3  2,56  2,4 

Rankning   1  2  3 

Utveckla?   Ja  Nej  Nej 
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Bilaga 8-Funktioner på delsystem 

Tabell 30. Användningsbeskrivning 

Användare
n 

Skärmlåsn
ing 

Utlösnings
mekanism 

Styrning 
av 
klippverkt
yg 

Mothåll Injusterin
g skärm 

Lyftanord
ning 

Säkerhetss
ystem 

Dämpning
ssystem 

Justering 
av 
klippspalt 

Datainsam
lings 
utrustning 

Användare
n låser övre 
klippverkty
get i 
lyftanordni
ngen 

          

  Systemet 
skall låsa 
klippverkty
get  

        

       Systemet 
skall säkra 
klippverkty
get 

   

Användare 
laddar 
delvis 
klippverkty
get med 
potentiell 
energi 

          

      Systemet 
skall tillåta 
klippverkty
get att 
lyftas 

    

Användare
n justerar in 
mothållet 

          

    Systemet 
skall tillåta 
mothållet 
att justeras 

      

Användare
n lägger dit 
en skärm  

          

         Systemet 
skall tillåtas 
att justeras 
till rätt 
klippspalt 

 

     Systemet 
skall tillåta 
justeras in i 
rätt 
position 

     

Användare
n låser fast 
skärmen 

          

 Systemet 
skall tillåta 
att låsa fast 
skärmen 

         

Användare
n justerar 
och 
kontollerar 
dämpningss
ystemet 

          

        Dämpnings
systemet 
skall tillåta 
att justeras 
och 
kontrolleras 

  

Användare
n kopplar 
bort 
säkerhetssy
stemet 

          

       Systemet 
skall tillåta 
att bli 
bortkopplat 
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Användare
n laddar 
klippverkty
get med full 
potentiell 
energi 

          

      Systemet 
skall tillåta 
klippverkty
get att 
lyftas 

    

  Systemet 
skall hålla 
klippverkty
get tills det 
blir utlöst 

        

Användare
n 
registrerar 
höjddata 

          

          Systemet 
skall tillåta 
att höjden 
blir 
registrerad 

Användare
n startar 
datainsamli
ngsutrustni
ng 

          

          Systemet 
skall tillåta 
att startas 

          Systemet 
skall tillåta 
registrering 
av data 

Användare
n utlöser 
utlösnings
mekanisme
n 

          

  Systemet 
skall tillåta 
att 
klippverkty
get utlöses 

        

   Systemet 
skall tillåta 
klippverkty
get att 
styras i 
fallet 

       

Användare
n stoppar 
datainsamli
ngsutrustni
ng 

          

          Systemet 
skall tillåtas 
att stoppas 
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Tabell 31. De funktionella kraven på delsystemen 

Skärmlås
ning 

Utlösning
smekanis
m 

Styrning 
av 
klippverkt
yg 

Mothåll Injusterin
g skärm 

Lyftanord
ning 

Säkerhets
system 

Dämpnin
gssystem 

Justering 
av 
klippspalt 

Datainsa
mlings 
utrustnin
g 

Systemet 
skall tillåta 
att låsa fast 
skärmen 

Systemet 
skall låsa 
klippverkt
yget 

Systemet 
skall tillåta 
klippverkt
yget att 
styras i 
fallet 

Systemet 
skall tillåta 
mothållet 
att justeras 

Systemet 
skall tillåta 
justeras in 
i rätt 
position 

Systemet 
skall tillåta 
klippverkt
yget att 
lyftas 

Systemet 
skall säkra 
klippverkt
yget 

Dämpning
ssystemet 
skall tillåta 
att justeras 
och 
kontrollera
s 

Systemet 
skall 
tillåtas att 
justeras till 
rätt 
klippspalt 

Systemet 
skall tillåta 
att höjden 
blir 
registrerad 

 Systemet 
skall hålla 
klippverkt
yget tills 
det blir 
utlöst 

    Systemet 
skall tillåta 
att bli 
bortkoppla
t 

  Systemet 
skall tillåta 
att startas 

 Systemet 
skall tillåta 
att 
klippverkt
yget 
utlöses 

       Systemet 
skall tillåta 
registrerin
g av data 

         Systemet 
skall 
tillåtas att 
stoppas 

 

 

 

Tabell 32. Härledning av de funktionella kraven till ursprungskraven 

Index Härledd funktionellt krav  Funktionsnamn Härledd från 

HK.1 Systemet skall tillåta att låsa fast 
skärmen 

Låsa fast UK.1 

HK.2 Systemet skall låsa klippverktyget Låsa Klippverktyget UK.6 

HK.3 Systemet skall hålla klippverktyget 
tills det blir utlöst 

Hålla klippverktyget UK.7 

HK.4 Systemet skall tillåta att 
klippverktyget utlöses 

Utlösa klippverktyget UK.8 

HK.5 Systemet skall tillåta klippverktyget 
att styras i fallet 

Styras vid fall UK.12 

HK.6 Systemet skall tillåta mothållet att 
justeras 

Justera mothåll UK.4 

HK.7 Systemet skall tillåta justeras in i 
rätt position 

Justering av skärm UK.1 

HK.8 Systemet skall tillåta klippverktyget 
att lyftas 

Lyft av klippverktyg UK.5 

HK.9 Systemet skall säkra klippverktyget Säkring av klippverktyget UK.7 

HK.10 Systemet skall tillåta att bli 
bortkopplat 

Bortkopplat UK.7 

HK.11 Dämpningssystemet skall tillåta att 
justeras och kontrolleras 

Dämpning av fall UK.5 

HK.12 Systemet skall tillåtas att justeras 
till rätt klippspalt 

Klippspalt justering UK.2 

HK.13 Systemet skall tillåta att höjden blir 
registrerad 

Höjdregistrering UK.11 

HK.14 Systemet skall tillåta att startas Start av datainsamling UK.11 

HK.15 Systemet skall tillåta registrering av 
data 

Registrering av data UK.11 

HK.16 Systemet skall tillåtas att stoppas Stopp av Datainsamling UK.11 

 

18 
 



Bilaga 8 sid 4(4) 
 

Tabell 33. Uppskattning av material-och tillverkningskostnad 

Komponent Beskrivning Råmaterial Bearbetning Kvantitet Totalpris 

Övreklippverktyg 50x250x810 
mm 

2700kr 3000kr 1  

Undreklippverktyg 50x200x705 
mm 

2200kr 2000kr 1  

UPE-Balk 7,20m 5750kr  1  

VKR-Rör 6m  1  

Hjul (små) Ø 50mm  1400kr  34  

Hjul (stora) Ø125mm 1800kr  14  

Övrigt Bultar, 
verktyg, 
vajer, 
karbinhakar,   

1500kr    

Fraktkostnader Bensin, släp 2500kr    

Totalt     22800kr 

19 
 



Bilaga 9 sid 1(2) 
 

Bilaga 9- FMEA på testriggen 

Tabell 34. FMEA på testriggen 

Artikel nr Komponent Funktion Möjligt fel Feleffekt Felorsak Sannolikheten för 
förekomst av fel 

Allvarlighetsgrad av 
fel 

Sannolikheten för 
upptäckande av 
fel 

RPN 

12.  Vertikal räls Styra övre klipphållare 
mot skärm rakt och 
med låg friktion 

Bromsar övre 
klipphållaren  
 
Eller 
 
Styr ej övre 
klipphållaren 
rakt mot skärm 

Högt slitage 
på rälshjul  
 
Eller 
 
Dåligt klipp 

Rälsen är rostig  
 
 
 
 
 
Rälsen är inte 
parallell 

10 
 
 
 
 
 

10 

2 
 
 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
 
 
2 

40 
 
 
 
 
 

20 

13.  Rälshjul Sammanbinda övre 
klipphållare med 
vertikal räls 

Bromsar övre 
klipphållaren  
 
Eller 
 
Spårar ur 

Dåligt klipp  
 
 
 
Eller 
 
Inget klipp 

Defekta hjullager 
 
 
 
 
Defekt 
hjulupphängning 

3 
 
 
 
 
 
8 

3 
 
 
 
 
 
3 

8 
 
 
 
 
 
3 

72 
 
 
 
 
 

72 
14.  Mothållshjul Sammanbinda övre 

klipphållare med 
mothåll 

Bromsar övre 
klipphållaren  
 
Eller  
 
Styr in denne i 
undre 
klipphållare 

Dåligt klipp  
 
 
 
Eller 
 
Splittring av 
övre och 
undre 
klippegg 
 

Defekta hjullager 
 
 
 
 
Osymmetriska i 
rundhet 

3 
 
 
 
 
 
2 

2 
 
 
 
 
 
8 

8 
 
 
 
 
 
3 

48 
 
 
 
 
 

48 

15.  Mothåll Stödja övre 
klipphållaren genom 
hela klippet och uppta 
kraft 

Styra in övre 
klipphållaren i 
den undre 
 
 
Eller 
 
Upptar ej kraft 

Splittring av 
övre och 
undre 
klippegg 
 
Eller 
 
Dåligt klipp 

Mothåll ej rakt 
 
 
 
 
 
 
Mothåll för långt bak 

4 
 
 
 
 
 
 
4 

8 
 
 
 
 
 
 
2 

2 
 
 
 
 
 
 
3 

64 
 
 
 
 
 
 

24 
16.  Övre klipphållare Bärare av övre klippegg Löst klippegg 

 
Dåligt klipp  
 
Eller 
 
Splittring av 
övre och 
undre 
klippegg 

Lösa bultar 2 
 
 
 
2 
 

2 
 
 
 
8 

5 
 
 
 
5 

20 
 
 
 

80 

17.  Övre klippegg Klipper skärm Kommer ej 
igenom skärm 

Dåligt klipp Dålig skärpa 5 2 2 20 

18.  Undre klipphållare Mothåll till övre 
klipphållaren 

Övre klippegg 
kolliderar med 
undre klippegg 

Dåligt klipp 
 
 

Ej parallell med övre 
klipphållaren 
 

6 
 
 

2 
 
 

4 
 
 

48 
 
 

20 
 



Bilaga 9 sid 2(2) 
 

 
Eller 
 
Löst undre 
klippegg 

 
 
 
Eller 
 
Splittring av 
övre och 
undre 
klippegg 

 
 
 
 
Lösa bultar 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 

80 

19.  Undre klippegg Klipper skärm Kommer ej 
igenom skärm 

Dåligt klipp Dålig skärpa 5 2 2 20 

20.  Stöd för undre 
klipphållare 

Stödjer undre 
klipphållaren där den 
hänger fritt 

Flyttar sig 
under klippet 

Stödet 
kollapsar 
 
Eller 
 
Splittring av 
övre 
klippegg 

Fel placerat 
 
 
 
 
Fel placerat 
 

6 
 
 
 
 
6 

6 
 
 
 
 
8 

9 
 
 
 
 
9 

324 
 
 
 
 

432 

21.  Skärmspännare Håller fast skärm Skärm rör sig Dåligt klipp 
 
Eller 
 
Kantring av 
övre 
klippverktyg 

Gängskärning  
 
 
 
Ojämn inspänning 

5 
 
 
 
5 

3 
 
 
 
4 

2 
 
 
 
7 

30 
 
 
 

140 

22.  Utlösningsmekanism Håller övre 
klipphållaren och 
släpper densamma 

Utlöser under 
lyft 
 
Eller 
 
Utlöser inte 

Risk för 
personskada 
 
Eller 
 
Inget klipp 

Utlösningslina fastnar 
under lyft 
 
 
Lös 
spakinfästningsskruv 

7 
 
 
 
6 

10 
 
 
 
3 

5 
 
 
 
2 

350 
 
 
 

36 

23.  Vajer Säkrar övre 
klipphållaren och 
förbinder 
utlösningsmekanismen 
med övre klipphållaren 

Brott  Risk för 
personskada 
 
Eller 
 
Inget lyft 

Skav 
 
Glidning i Vajerlås 
 
Defekta karbinhakar  

3 
 
5 
 
2 

9 
 
9 
 
9 

2 
 
2 
 
3 

54 
 

90 
 

54 

24.  Truckanpassad 
lyftanordning 

Håller 
utlösningsmekanism, 
lyftöglor och Vajer. 
Hängs på truckgafflar 

Glider av 
truckgafflar 
 
 

Risk för 
personskada 
 
Eller 
 
Inget lyft 

Hala gafflar 
 
Tiltade gafflar 

4 
 
5 

9 
 
9 

3 
 
2 

108 
 

90 

25.  Gängad lyftögla  Vajerfäste för lyft och 
säkerhet 

Brott 
 
Eller 
 
Gängskjuvning 

Risk för 
personskada 
 
Eller 
 
Inget lyft 

Defekt lyftögla 
 
För stor vikt 

3 
 
3 
 

9 
 
9 

7 
 
3 

189 
 

81 
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Bilaga 10- Testplanering 

Laborationsutrustning 

• Testrigg 
• Truck som lyfter minst 4.5 m i höjd 
• LCD-skärmar inte större än 32 tum 
• Kamera som tar 240 bilder per sekund 
• Vanlig kamera 
• Stativ till kameror 
• Dator 
• Säkerhetskläder och säkerhetsutrustning i form av heltäckande kläder, skor med stålhätta, 

skyddsglasögon och handskar 

Förberedelser 

Ett medelvärde på tjockleken beräknas på 10 olika skärmar. Medelvärdet används för att kunna 

märka upp, på UPE-balkarna, de olika höjderna som det övre klippverktyget ska släppas ifrån. 

Kamera som ska användas för mätning av hastigheten riggas upp. 

Två tydliga markeringar sätts på övre klippverktygets plana yta som är riktat mot kameran. 

Markeringarna ska positioneras så deras förflyttning avläst mot en måttskala ger distanser som leder 

till hastighetsberäkningar precis vid påbörjat klipp och avslutat klipp. 

Parametrar som ska ändras 

Testerna utförs med tre olika fallhöjder och tre olika klippspalter. Varje testsett görs 10 repetitioner.  

Höjderna som ska testas är: 1 m, 2 m och 2.9 m. 

Klippspalterna som ska testas är: 5 mm, 3 mm och 1 mm. 

Testerna inleds med den lägsta höjden och största spalten i varje testsett. Första testsettet blir med en 

höjd på 1 m och klippspalt på 5 mm. När det bestämda antalet klipp har gjorts justeras klippspalten 

till 3 mm och höjden är fortsatt 1 m. På samma sätt varieras parametrarna för alla testerna. 
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Laborationsutförande 

Utgångsläge: Testriggen är oladdad. Övre klippverktyget sitter löst mellan UPE-profilerna mot 

däcken mellan gjutjärnsblocken. 

1. De tre vajrarna fästs i sina respektive lyftöglor/billåset på lyftanordningen. Truckgafflarna körs in 
i lyftanordningens handtag. Linan fästs till utlösningsmekanismen i billåset som kontrolleras och 
det säkerställs att den inte kan fastna när trucken lyfter klippverktyget. 
 

2.  Trucken lyfter klippverktyget till en höjd så att de bakre hjulen är i samma höjd som 
mothållsplåten. Mothållsplåten justerar in i position mot de bakre hjulen. Rakheten av plåten 
kontrolleras. 
 

3. Dynans position justeras till rätt klippspalt. Kontroll av rakhet på dynan och positioneringen av 
det underliggande stödet görs. 
 

4. Truck lyfter klippverktyget så att det går att kontrollera däckens position och lossa 
skärmlåsningen. Insamling av bortklippta bitar och klippt skärm från föregående klipp görs.  
 

5. Den klippta skärmen blir fotograferad. Sedan slängs det i container avsedd för att förvara 
kvicksilvergas.  
 

6. Ny skärm med nästa testnummer positioneras på dyna. Injustering av dess läge med måttband på 
dyna och passbit görs. Skärmen spänns fast med skärmlåsningen lika mycket i båda ändar av 
VKR-röret. 
 

7. Filmningen av förloppet startas och verifiering av testnummer filmas. 
 

8. Säkerhetsvajrarna hakas ur klippverktyget. Ingen person får längre stå i närheten av testriggen. 
 

9. Trucken höjer klippverktyget till rätt fallhöjd. Akta utlösningslinan! Klippeggens nedre kant ska 
vara på önskad höjdmarkering. Höjden fotograferas för dokumentationens skull. 
 

10. Utlösning av billåset genom att dra i linan. (Klippverktyget faller.) 
 

11. Filmningen avslutas. Filmen förs över till mapp med tillhörande testnummer i en dator. 
 

12. Den klippta skärmen tas loss och fotograferas. Fotona förs över till den tillhörande testmappen.
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Bilaga 11- Lastfall
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Bilaga 12-Material data 
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Bilaga 13-Yttröghetsmoment 
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Bilaga 14-Byggutförandet 

 

För att tillverka och bygga testriggen har inga tekniska ritningar använts utan istället har de solider 

som genererats genom produktutvecklingsprocessen använts. Genom att direkt i ritprogrammet ta 

fram mått på olika delar har de kunnat tillverkas med toleranser inom en millimeter.  

VKR- och UPE-profiler levererades som 6 respektive 7.20 meters ämnen. Steg ett i processen var att 

kapa dessa i rätt längder. UPE-profilen delades på mitten och VKR-profilen delades i mindre bitar. 

Figur 28 visar hur mått har genererats från tredimensionella modeller.  

 

Figur 43. Bild av måttsatta VKR-profiler i tredimensionell modell 

Steg två inleddes med fräsning av spår för justering samt borrning av hål för fastsättning. Mått 

genererades även här från tredimensionella modeller. All fräsning och större delen av all borrning 

gjordes i CNC-styrd fräsmaskin. Figur 29 visar resultatet av fräsningen för det vinkeljärn som håller 

dynan på plats och tillåter denne att justeras fram och tillbaka.  
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Figur 44. Bild av färdigt vinkeljärn för justering av dynan 

När alla mindre bitar tillverkats och bearbetats så började dessa sättas samman till större 

komponenter. Den mest använda sammansättningsmetoden var MIG-svetsning. All svetsning 

innebar problem med dragspänningar i olika riktningar och det var svårt att behålla långa delar av 

konstruktionen raka. För att ändå stanna inom rimliga toleranser användes kilar som svetsfixturer. 

För att koncentrera dragspänningarna in i kilarna så placerades dessa med lika avstånd till varandra 

över svetsfogarna. Figur 30 visar principen för kilarna då VKR-profiler sammanfogades med UPE-

profiler. 

 

Figur 45. Användning av kilar i samband med dragspänningar på grund av svetsning 

28 
 



Bilaga 14 sid 3(11) 

För att på ett tidigt stadie se om konstruktionen höll sig inom toleranserna gällande rakhet så 

provmonterades den. De gjutjärnsblock som planerades utgöra basen i konstruktionen visade sig då 

vara sneda i kanterna. Det gjorde att UPE-balkarna inte kunde monteras mot blocken som planerat.  

En förutsättning för att få en stabil konstruktion var just att få balkarna mot blocken och en justering 

av VKR-balkarnas monteringshål krävdes. Istället för att behålla hålen runda så skars dem till spår 

med hjälp av skärbrännare. Figur 31 visar hur monteringshålen justerades.  

 

Figur 46. Hål omvandlas till spår med hjälp av skärbrännare 

Med hålen justerade kunde konstruktionen monteras enligt skisser och finjusteras in till rätt position. 

För att justera in parallelliteten balkarna emellan så användes hydrauliska domkrafter i botten för att 

pressa isär konstruktionen. Rakheten mättes med vattenpass. Figur 32 visar riggen stående för första 

gången.  
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Figur 47. Konstruktionen monteras och justeras för första gången 

Då riggen justerats in påbörjades arbetet med övre klipphållaren. Hål borrades och konturen för 

klippeggen frästes i CNC-styrd fräs. Figur 33 visar borrning av hål för montering av stödhjul och 

Figur 34 visar då konturen för klippeggen tillverkas.  

 

Figur 48. Hål positioneras ut med ett NC-borr för att sedan borras 
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Figur 49. Konturen där klippeggen skall monteras fräses ut 

När fräsningen och borrningen av den övre klipphållaren färdigställts så monterades hjulen på och 

klipphållaren lyftes sedan in i riggen med hjälp av travers. Riggen testkördes flera gånger på olika höjder 

för att eventuella fel och brister skulle kunna upptäckas. Då allt verkade fungera så fixerades 

konstruktionen med tvärgående balkar och M 16-bultar. Figur 35 visar hur övre klipphållaren hålls på plats 

med travers och hur konstruktionen samtidigt fixeras. Efter ett antal släpptester så förstördes några av de 

hjul som styrde övre klipphållaren genom de stående UPE-profilerna. Det visade sig att uppbromsningen 

av övre klipphållaren inte verkat i centrum av denne. Hjulen byttes ut och uppbromsningen i form av ett 

gammalt bildäck justerades in rakt under övre klipphållaren. Figur 36 visar  haveriet.    
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Figur 50. Övre klipphållaren hålls på plats med travers och tvärgående balkar monteras för att fixera konstruktionen 

 

Figur 51. Bild av havererat rälshjul 

Den nedre klipphållaren beställdes färdig av ett företag som är specialiserade på just pressverktyg och som 

tillverkat den befintliga klippmaskinens verktyg. Ritningar på den befintliga dynan fanns kvar hos företaget 

och att låta dem tillverka den igen ansågs vara det billigaste och bästa alternativet. Figur 37 visar den övre 

klipphållaren med alla hjul samt den undre klipphållaren med vinkeljärn för justering monterade. Figur 38 

visar hur mothållet i form av en plåt fixerades med skruvtvingar för att sedan svetsas fast.  
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Figur 52. Bild av övre och undre klipphållare 

 

 

Figur 53. Fixering av mothållsplåt för senare svetsning 

När alla ingående detaljer i testriggen monterats samman och passats ihop med varandra så monterades 

hela riggen ner för vidare transport till företaget. Ett litet släp lånades och ett stort släp hyrdes för att 

rymma de stora delarna. UPE-profilerna behölls monterade i ett stycke för att dess justering inte skulle 

behöva göras om. Allt surrades noggrant och kördes till företaget. Figur 39 och Figur 40 visar förloppet.   
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Figur 54. Lastning och surrning av testrigg på stort släp 

   

 

Figur 55. Lastning och surrning av gjutjärnskloss på litet släp 

 Väl framme på företaget så lossades delarna med truck, placerades på testplatsen och monteringsarbetet 

påbörjades. Figur 41 visar hur trucken användes då gjutjärnsklossarna placerades ut. Figur 42 visar hur 

klossarna justerades in till rätt mått och position.    
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Figur 56. Gjutjärnsklossar lyfts på plats med hjälp av truck 

 

 

Figur 57. Viss finjustering var nödvändig efter truckens insatser 

Även testriggen lyftes på plats med hjälp av truck. Olika mått så som rakhet och parallellitet 

kontrollerades noggrant innan fastmontering. Den övre klipphållaren lyftes i och den undre 

monterades på gjutjärnsklossen. Figur 43 visar hur testriggen monterades fast. Figur 44 visar hur den 

övre klipphållaren lyftes ner i sina spår.  
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Figur 58. Montering av rigg på testplatsen 

 

 

Figur 59. Montering av övre klipphållaren 

Säkerhetvajer, skärmlåsning och klippeggar monterades slutligen in i testriggen och övre klipphållaren 

kunde provlyftas med truck. Testriggen stod färdig på företaget och redo för testning den 27 april 

2015. Figur 45 visar riggen i sin helhet på företaget.   
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Figur 60. Allt monterat och övre klipphållaren provlyfts med truck 
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Bilaga 15-Fotodokumenterade tester 

Test 1.1.1.S 
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Bilaga 16-Mätdata

 
 
 
 
 
 
  

Testnr Höjd Sträcka vid initerat klipp [m] Tid vid initerat klipp [s] Sträcka vid avslutat klipp [m] Tid vid avslutat klipp [Teoretiska hastighet [m/s] Hastighet vid initerat klipp[m/s] Hastighet vid avslutat klipp[m/s] Teoretisk energi [J] Energi vid initerat klipp [JEnergi vid avslutat klipp [J] Energiförluster i klippet [J] Energiförluster i riggen [J]
1,1,1,S 1 0,0215 0,00417 0 0,00417 4,43 5,16 0 739 1002 0 1002 -264
1,1,1,M 1 0,0152 0,00417 0,0101 0,00417 4,43 3,65 2,424 739 501 221 280 238
1,3,1,S 1 0,0152 0,00417 0 0,00417 4,43 3,65 0 739 501 0 501 238
1,3,1,M 1 0,0152 0,00417 0,0101 0,00417 4,43 3,65 2,424 739 501 221 280 238
1,5,1,S 1 0,0165 0,00417 0 0,00417 4,43 3,96 0 739 590 0 590 148
1,5,1,M 1 0,0165 0,00417 0,00887 0,00417 4,43 3,96 2,1288 739 590 171 420 148
2,1,1 2 0,0190 0,00417 0 0,00417 6,27 4,56 0 1480 783 0 783 697
2,1,2 2 0,0216 0,00417 0,00430 0,00417 6,27 5,18 1,032 1480 1012 40,1 972 468
2,1,3 2 0,0228 0,00417 0,00253 0,00417 6,27 5,47 0,6072 1480 1127 13,9 1113 353
2,1,4 2 0,0190 0,00417 0 0,00417 6,27 4,56 0 1480 783 0 783 697
2,1,5 2 0,0241 0,00417 0,0139 0,00417 6,27 5,78 3,336 1480 1260 419 841 221
2,3,1 2 0,0228 0,00417 0,0127 0,00417 6,27 5,47 3,048 1480 1127 350 778 353
2,3,2 2 0,0190 0,00417 0 0,00417 6,27 4,56 0 1480 783 0 783 697
2,3,3 2 0,0228 0,00417 0,00507 0,00417 6,27 5,47 1,2168 1480 1127 55,7 1072 353
2,3,4 2 0,0190 0,00417 0,0139 0,00417 6,27 4,56 3,336 1480 783 419 364 697
2,3,5 2 0,0228 0,00417 0,00887 0,00417 6,27 5,47 2,1288 1480 1127 171 957 353
2,5,1 2 0,0228 0,00417 0 0,00417 6,27 5,47 0 1480 1127 0 1127 353
2,5,2 2 0,0228 0,00417 0 0,00417 6,27 5,47 0 1480 1127 0 1127 353
2,5,3 2 0,0215 0,00417 0,0127 0,00417 6,27 5,16 3,048 1480 1002 350 653 478
2,5,4 2 0,0190 0,00417 0,0101 0,00417 6,27 4,56 2,424 1480 783 221 562 697
2,5,5 2 0,0228 0,00417 0,0165 0,00417 6,27 5,47 3,96 1480 1127 590 537 353
3,1,1 3 0,0253 0,00417 0,0139 0,00417 7,55 6,07 3,336 2146 1388 419 969 758
3,1,2 3 0,0228 0,00417 0,0139 0,00417 7,55 5,47 3,336 2146 1127 419 708 1019
3,1,3 3 0,0253 0,00417 0,0152 0,00417 7,55 6,07 3,648 2146 1388 501 887 758
3,1,4 3 0,0228 0,00417 0,0114 0,00417 7,55 5,47 2,736 2146 1127 282 846 1019
3,1,5 3 0,0279 0,00417 0,0126 0,00417 7,55 6,70 3,024 2146 1688 344 1344 458
3,3,1 3 0,0279 0,00417 0,0241 0,00417 7,55 6,70 5,784 2146 1688 1260 429 458
3,3,2 3 0,0279 0,00417 0,0114 0,00417 7,55 6,70 2,736 2146 1688 282 1406 458
3,3,3 3 0,0253 0,00417 0,0165 0,00417 7,55 6,07 3,96 2146 1388 590 798 758
3,3,4 3 0,0266 0,00417 0,0164 0,00417 7,55 6,38 3,936 2146 1534 583 951 612
3,3,5 3 0,0253 0,00417 0,0152 0,00417 7,55 6,07 3,648 2146 1388 501 887 758
3,5,1 3 0,0253 0,00417 0,0076 0,00417 7,55 6,07 1,824 2146 1388 125 1263 758
3,5,2 3 0,0266 0,00417 0,0253 0,00417 7,55 6,38 6,072 2146 1534 1388 146 612
3,5,3 3 0,0253 0,00417 0,0101 0,00417 7,55 6,07 2,424 2146 1388 221 1167 758
3,5,4 3 0,0304 0,00417 0,0101 0,00417 7,55 7,30 2,424 2146 2004 221 1783 142
3,5,5 3 0,0291 0,00417 0,019 0,00417 7,55 6,98 4,56 2146 1836 783 1054 310
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Bilaga 17-Matlabprogram 

clc 
clear all 
close all 
 
% Detta programmet läser in värden från ett Excel dokument och sätter 
in 
% värdena i en matris. Från denna matrisen hämtas värden för att räkna 
ut 
% teoretisk energi, hastighet innan klippet, hastighet efterklippet, 
energi 
% före, energi efter, skillnad i energi i klippet och skillnad i energi 
i 
% riggen. 
m=75.3; %Detta är massan på klippverktyget 
 
[num,text,raw]= xlsread('Testresultat.xlsx'); %Läser in excell dokument 
med namnet "Testresultat" 
 
 
 
for i=1:36; 
v= num(i,1); 
energi(i,1) = ((m*v^2)/2); %Uträkning av den teoretiska energin 
end 
 
 
for j=1:36; 
    s=num(j,2); 
    t=num(j,3); 
    hast(j,1)=(s/t); %Uträkning av hastigheten före klippet 
end 
 
for k=1:36; 
    S=num(k,4); 
    T=num(k,5); 
    hastefter(k,1)=(S/T);% Uträkning av hastigheten efterklippet 
end 
 
for o=1:36; 
    V=num(o,7); 
    energifore(o,1)=((m*V^2)/2) %Energin före klippet 
end 
 
for p=1:36; 
    W=num(p,8); 
    energiefter(p,1)=((m*W^2)/2)% Energi efter klippet 
end 
     
Skillnadiklipp= energifore-energiefter; %Energi förlust i klippet 
Skillnadirigg=energi-energifore; %Energi förlusten i riggen 
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%Här skrivs alla uträkningar till Samma Excel dokument som läses in 
till en 
%början 
xlswrite('Testresultat.xlsx',energi,'G2:G37') 
xlswrite('Testresultat.xlsx',hast,'H2:H37') 
xlswrite('Testresultat.xlsx',hastefter,'I2:I37') 
xlswrite('Testresultat.xlsx',energifore,'J2:J37') 
xlswrite('Testresultat.xlsx',energiefter,'K2:K37') 
xlswrite('Testresultat.xlsx',Skillnadiklipp,'L2:L37') 

xlswrite('Testresultat.xlsx',Skillnadirigg,'M2:M37') 
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