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Sammanfattning 
På Sandvik Coromant i Gimo genomförs i dagsläget transformationer, 

vilket medför att verksamheten förbättras. På avdelningen GHMB 

pressas hårdmetallpulver samman, vilket är första steget i 

skärtillverkningen. Här har förbättringsmöjligheter identifieras och en 

av dessa hade syftet att standardisera vågarna i pressmaskinerna. Målet 

med lösningen är att öka flexibiliteten på maskinerna, underlätta 

planeringen av produktion samt minska belastningen på 

konstruktionsavdelningen. Den nya lösningen måste medföra 

rotationslåsning av vågplatta och vågskål (vilket dagens lösning inte 

har), och standardiseringen måste generera minst lika bra 

pressningsresultat som tidigare konstruktion. Projektets avgränsning är 

att endast fokusera på att standardisera vågarna och arbetet med och 

kring dem.  För att nå fram till projektets mål genomfördes först en 

förstudie, vilken gav information om vad som skulle genomföras och 

vilka personer som var viktigast att kommunicera med. Men det som 

ledde projektet mot målet var metoderna i genomförandefasen. Dessa 

metoder gav information om viktiga aktiviteter för att projektet skulle 

komma framåt samt vilka lösningar som var möjliga att genomföra. Här 

skapades även koncept via målspecifikation, brainstorming och 

konceptgenerering.  När ett slutgiltigt koncept hade identifierats gällde 

det att ta fram en prototyp för utvärdering. Utvärderingen visade att 

den framtagna prototypen hade bättre lösningar än den befintliga 

konstruktionen, och den genererade även bättre och noggrannare 

vägningsresultat. Av resultatet drogs slutsasen att den framtagna 

produkten genererade minst lika bra resultat som den befintliga 

lösningen, men den hade bättre rotationslåsning. Den minskar 

belastningen på konstruktionsavdelningen, ökar flexibilitet som då 

också underlättar arbetet för planeringsavdelningen.  
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Abstract 
At Sandvik Coromant in Gimo, transformations are up on the topic, 

these transformations mean that the business will improve. At the 

GHMB6 department, inserts are made from cemented carbide powder, 

which is the first step in inserts production. At this department 

opportunities for improvement have been identified, one of them has 

the purpose to standardize the weight scales in the machines. The goal 

of the project was to increase the level of flexibility in the machines, 

make the work easier for the planning department and reduce the 

encumbrance at the engineering department. A solution for locking the 

scale plate and scale pin, needed to be found, and the standardization 

must work at least as good as before. The project is delimited to the 

standardization and the work with the scale. To reach the project goal, a 

pre-study was done, this pre-study gave information about what is need 

to be done and important persons to discuss with. The project reached 

the goals with the methods in the carry through-phase. These methods 

gave information about important activities that lead this project in the 

right direction and which solution that was realistic. During this phase, 

concepts were created by using target specification, brainstorming and 

concept-generating. When the best concept was found, the next step was 

to create a prototype for evaluation. The evaluation showed that the 

developed prototype had better solutions than the existing construction, 

the prototype also generated better and more accurate weighing result. 

The result was concluded that the developed product generates at least 

as good results as the existing solution, but it had better rotation lock. 

The prototype reduces the encumbrance at the construction department, 

increase the machine flexibility and make the work easier for the 

planning department. 
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Förord 
Jag vill tacka Sandvik Coromant för att jag har fått genomföra ett 

oerhört spännande examensarbete hos er.  

 

Ett stort tack riktas även till mina handledare som har varit till stor hjälp 

under projektets gång. Ni har stöttat mig på ett bra sätt och har hjälpt 

mig vid behov.  Även projektets andra intressenter förtjänar ett varmt 

tack från min sida. Ni har gett mig värdefull information som har 

medfört att projektet nått fram till sitt mål. 
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Terminologi 
 

Additiv tillverkning – en tillverkningsmetod där material smälts lager 

på lager och på så sätt bygger upp en geometri. [1] 

Bessemermetoden – en metod för att framställa stål. [2] 

Ganttschema – ett verktyg för planering.  

Ridning – små vickningar mellan kontaktytor. Kontaktytorna byter 

kontaktpunkter då fler än tre möjliga angreppspunker finns. [3] 

Sintring – upphettning av metallpulver under tryck, så att 

pulverpartiklarna reagerar med varandra och växer samman. [4] 

Skär – den del på ett verktyg som används för skärande bearbetning 

(svarvning, fräsning, borrning med flera) och tillverkas bland annat 

genom att hårdmetallpulver pressas samman och genomgår olika 

processer. Det guldiga materialet inom markeringen i bilden nedan är 

skäret. 

 

Bild 1 - Bilden visar ett skär plus verktygshållare 

Tallrik – lagringsställ för pressade skär. 

Transformation – förändringsarbete för att förbättra verksamheten. 

Våggeneration – medför olika utseende på vågarnas konstruktioner i 

maskinen.
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1 Inledning  
1.1 Företaget 

Sandvik Coromant tillhör Sandvik-koncernen och är verksamma inom 

affärsområdet Sandvik Machining Solutions (SMS). Totalt har 

koncernen cirka 47 000 anställda. Sandvik Coromant har 8 000 anställda 

och är verksamma i 130 olika länder. Sandvik grundades 1862 av Göran 

Fredrik Göransson i Sandviken. Göransson var den första i världen att 

använda Bessemermetoden för industritillverkat stål.  I Sverige är 

Sandvik Coromant etablerade på fyra orter: Gimo, Kista, Sandviken och 

Västberga. Gimoverken, som består av två fabriker, är Sandvik 

Coromants största produktionsenhet med cirka 1 600 anställda. Här 

tillverkas hårdmetallskär för skärande bearbetning samt verktygshållare 

för svarvning, fräsning och borrning. Sandvik Coromant erbjuder sina 

kunder kunskap inom metallindustrin och tillsammans med kunderna 

tar Sandvik Coromant fram nya produktivitetsstandarder. [5] [6] [7] [8] 

1.2 Bakgrund 

På Gimoverken genomförs i dagsläget transformationer, vilket medför 

att förbättringar och genomgång av maskinparken genomförs. På 

pressningen, en avdelning som pressar samman hårdmetallpulver och 

på så sätt ger pulvret en geometri, har det identifierats flera möjligheter 

till förbättringar. Dessa förbättringar kan genomföras på kort tid och 

med låga investeringskostnader. Som det ser ut idag består Presstyp1 av 

olika våggenerationer. Våggenerationerna är konstruerade på olika sätt 

och skiljer sig en aning från varandra, och på grund av detta uppstår 

problem. Det leder bland annat till onödig tillverkning av vågplattor, 

men även onödigt och krångligt arbete för operatörerna. Varje gång en 

ny skärtyp skall introduceras måste två olika storlekar av vågplattor 

tillverkas, och orsaken till detta är olikheterna mellan 

våggenerationerna. Vissa skärtyper behöver en specifik placering på 

vågplattan och därför är det viktigt att plattan inte roterar. Uppstår 

rotation kan skären skadas vid placering på plattan.  I dagsläget finns 

ingen tillräckligt bra lösning för att säkerställa att denna rotation inte 

uppstår. [9] [10] 
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Då Lean-Thinking och Lean-Production är implementerande koncept 

inom Sandvik koncernen, är standardisering en viktig del [10]. I 

dagsläget är maskinerna inte standardiserade till den grad som önskas, 

därför är detta projekt en start i rätt riktning.  

 

1.3 Syfte 

Projektets syfte är att identifiera en lösning som medför en 

standardisering av vågarna i pressningsmaskinerna.[10] 

1.4 Mål 

Målet med projektet är att hitta en standardisering som medför att 

flexibiliteten hos pressmaskinerna ökar, planering av tillverkning blir 

lättare och att belastningen på konstruktionsavdelningen minskar på 

sikt. Lösningen skall erhålla rotationslåsning av vågskål och vågplatta 

för att icke rotationssymetriska vågplattor skall kunna användas på ett 

effektivt sätt. Standardiseringen får inte generera störningar för andra 

funktioner som till exempel robotrörelsen och vägningsresultatet. 

Processens stabilitet får inte påverkas negativt av den nya 

våglösningen.[10] 

1.5 Avgränsningar 

Projektet kommer endast att innefatta standardisering av vågen och 

arbetet med och kring den. Om projektets mål skulle uppnås innan 

planerat kan eventuellt ett fortsatt arbete genomföras.  

1.6 Författarens bidrag 

Stycken och text i denna rapport som inte innehåller källhanvisning eller 

där källhänvisningen inte täcker upp helt och hållet, är författarens 

personliga bidrag. 
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2 Teori  
I detta kapitel presenteras information som är bra att känna till för att lättare 

följa projektet. 

 

2.1 Hur ser pressförloppet ut? 

Under pressningsprocessen genomförs olika steg. Figur 1 nedan 

förklarar stegen bildligt. Ingående komponenter i pressningsförloppet 

är: 
 Det ljusblå är hårdmetallpulver. 

 Utrymmet där pulvret befinns i kallas för dynkavitet. 

 Den mörkblåa plattan föreställer stämpeln. Det är den som pressar 

samman pulvret och formar skärets från ovansidan. 

 Den röda plattan är utstötaren, det är denna som pressar samman 

pulvret och formar skärets undersida. Den ser även till att skäret 

kommer upp ur dynkaviteten. 

 Runt om allt finns själva dynan, och det är inuti den som hela 

pressningsförloppet sker. Mellan dynan och komponenterna finns ett 

glapp så att undanpressad luft kan försvinna ur pulvret. 
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Figur 1 - Bildlig beskrivning av stegen i pressningsförloppet 

 

 

Pressningsförloppet sker i följande steg: 
1. Filling – här laddas dynkaviteten med pulver, en automatisk skopa 

kommer och fyller på med rätt mängd pulver. 

2. Reduced powder level – när dynkaviteten har fyllts med rätt mängd 

pulver, sänks utstötaren och pulverstapeln ner till en lägre nivå. 

Anledningen till att utstötaren och pulverstapeln sänks är för att 

minska risken att pulver tränger sig ut i glappet mellan dyna och 

stämpel. 

3. Entering – Steget där stämpeln går in i dynan. 

4. Pressing – Stämpel och utstötare pressas ihop, mot varandra, vilket 

kompakterar pulvret.  

5. Holding time – när pulvret har pressats samman behålls trycket under 

en specifik tid, på så sätt hinner bindemedlet binda partiklarna och det 

pressade materialet behåller formen.  

6. Unloading – avståndet mellan stämpel och utstötare ökar en aning. 

7. Ejection/Unloading – Materialet transporteras sedan upp till toppen av 

dynkaviteten (till dynans topp). 
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8. Picking – stämpeln flyttas uppåt så att avståndet mellan skär och 

stämpel ökar ytterligare. Robotarmen kommer sedan och plockar bort 

skäret för vägning.  

Efter att dessa steg har genomförts flyttas skäret till en tallrik för 

lagring. Maskinen har registrerat det pressade skärets vikt. Om 

vikten inte stämmer överrens med det nominella värdet sker en 

korrigering. Detta innebär att dynkaviteten fylls med mindre eller 

mer pulver för att driva processen mot det nominella värdet. 

Anledningen till att denna korrigering genomförs, är att med hjälp 

av vikten kontrollera skärens dimensioner. Under sintringen 

(materialet härdas under denna process) minskar skäret med XX % i 

alla riktningar, därför är det av intresse att korrigera vikten och 

därmed densiteten hos pressade skär. [10] 

2.2 Medelvärde 

Ett genomsnittligt värde för den grupp av värden som studeras. 

�̅� =
1

𝑛
 ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

n = antal värden som studeras 

xi = varje enskilt värde [11] 

2.3 Variationsbredd 

Ett spridningsmått som visar hur stor skillnaden är mellan det största 

och minsta värdet, av alla studerade värden. 

Variationsbredd = Xmax – Xmin 

Xmax = största värdet 

Xmin = minsta värdet [11] 

2.4 Varians 

Ungefärligt genomsnittlig kvadratisk avvikelse från medelvärdet. 

Varians = S2 = 
∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
 [11] 
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2.5 Standardavvikelse 

Beskriver hur långt värdena i genomsnitt ligger från medelvärdet. 

Varians = S = √𝑆 [11] 
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3 Metod  
I detta kapitel beskrivs och presenteras metoderna som har använts för att nå 

projektets mål. Projektet har delats in i följande faser: projektinitiering, 

förstudie, planering och genomförande. Till varje fas beskrivs vilka metoder som 

har använts. Projektet har genomförts i en agilmetodik eftersom det inte fanns 

en tydlig kravbild kring projektet. Kraven som fanns från beställaren var att 

vågarna i pressmaskinerna skulle standardiseras, och att standardiseringen 

skulle generera en lösning som medförde att vågplattan kunde låsas mot 

rotation. Det fanns inga krav kring vad som skulle genomföras, eller inom 

vilken lösningsrymd projektet behövdes hållas inom, alla tänkbara förslag var 

välkomna. Därför föll den agilametodiken naturligt eftersom kravbilden var 

otydlig. [12] 

 

3.1 Projektinitiering 

Innan projektet fick ett godkännande av universitetet att starta 

behövdes en SMART genomföras. Det är en beskrivning angående 

projektets Syfte, Mål, Avgränsningar, Resurser och Tid. Denna 

beskrivning togs fram i samarbete med beställaren för att skapa en 

översikt vad projektet skulle gå ut på. SMART återfins i bilaga A.  

3.2 Förstudie 

En förstudie används ofta som underlag för att bestämma om ett projekt 

skall starta eller inte. I detta fall hade beställaren redan bestämt att 

projektet skulle starta, och förstudien användes därmed som underlag 

för att identifiera vad som skulle genomföras och varför. [12] 

Under förstudien ska de viktigaste frågorna redas ut och en klar bild 

över vad som ska göras ska målas upp. Förstudien bör besvara följande 

frågor: 

 Vad ska göras? 

 Varför ska projektet genomföras? 

 Vad blir nyttan/vinningen med att genomföra projektet? 

 Hur mycket pengar är det tänkt att investera i projektet? 
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 När startar genomförandet och när är det tänkt att projektet ska 

avslutas? [12] 

För att besvara dessa frågor kan tre verktyg använda: intressentanalys, 

visionsdokument och kommunikationsplan. [12] 

3.2.1 Intressentanalys 

För att kunna betrakta olika intressenter i projektet genomfördes en 

intressentanalys. Genom brainstorming identifierades olika intressenter 

och listan blev lång. I ett projekt går det oftast inte att lyssna på samtliga 

intressenter, då gäller det att fokusera på intressenterna som är viktigast 

[12]. Av samtliga intressenter som identifierades, valdes de viktigaste ut 

till en egen grupp, med denna grupp diskuterades idéer och tankar 

under projektets gång, se bilaga B. 

En agil intressentanalys bygger på kommunikation mer än 

dokumentation vilket medförde att dialoger kontinuerligt fördes med 

projektets viktigaste intressenter. På så sätt erhålls även ett snabbt och 

synbart resultat. [12] 

3.2.2 Visionsdokument 

Ett visionsdokument används för att visa vad projektet skall 

åstadkomma. Dokumentet ska vara kortfattat men koncist och gärna 

innehålla bilder som hjälper till att förklara vad som ska uppnås.  

Projektets visionsdokument beskriver vad som ska åstakommas, vilken 

fördel det finns att studenten arbetar med detta projekt, vilka tidsramar 

som finns samt vilka som skall använda resultatet. Visionsdokumentet 

återfinns i bilaga C. [12] 

3.2.3 Kommunikationsplan 

Genom att använda en kommunikationsplan kunde möten läggas upp 

på rätt sätt. Olika möten som uppstår ska inte ha samma struktur 

eftersom det inte är tänkt att mötena ska ge samma informationsutbyte. 

Beroende på vilken typ av informationsutbyte som önskas, kommer 

mötena att genomföras på olika sätt och ha olika syften. Om det inte 

finns en plan för detta, löper det en stor risk för att deltagare känner att 

mötet är meningslöst och tidsförödande. Genom 

kommunikationsplanen blir mötesvärden mer strukturerad och kan 

informera parterna vad som förväntas av mötet. I bilaga D återfinns 

kommunikationsplanen. [12] 
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3.2.4 Observera en operatör 

För att skapa förståelse för hur pressningsprocessen gick till, 

genomfördes en aktivitet som innebar att följa med en operatör, på 

eftermiddagarna under en veckas tid. Operatören som studerades var 

noggrann att visa samtliga steg viket skapade en bred grundförståelse 

angående arbetet med och kring vågen.  

3.3 Planering 

För att genomföra projektet på ett strukturerat sätt krävs någon typ av 

planering. Nästan alla projekt som genomförs idag är 

förändringsbenägna, därför är det onödigt att planera långt in i 

framtiden eftersom planeringen troligtvis kommer att fallera på grund 

av förändringar [12]. I projektet valdes att göra en grovplanering i form 

av ett Ganttschema, där stora delmål/aktiviteter planerades in, se bilaga 

E. För att genomföra dessa delmål/aktiviteter i grovplaneringen, måste 

aktiviteterna detaljplaneras och brytas ned till mindre aktiviteter. 

Detaljplaneringen skedde veckovis med cirka 1-2 veckors 

framförhållning. Detta möjliggjorde att onödig tid inte lades ner på 

planeringen, eftersom projekt planerades i korta intervaller. För att 

identifiera aktiviteter som skulle planeras in, användes en loggbok, se 

kapitel 4.4.2 Loggbok. I denna loggbok uppkom aktiviteter som var 

nödvändiga att genomföra, för att driva projektet framåt. Dessa 

aktiviteter listades och planerades allt eftersom. Se bilaga F för att 

studera schemat för den kortsiktiga planeringen, samt bilaga G, kapitel 

loggbok, för att studera hur aktiviteter identifierades under projektets 

gång. 
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3.4 Genomförande 

I detta kapitel beskrivs vilka metoder som har använts under genomgörandet för 

att komma åt nödvändig information, som ledde projektet framåt mot målet. 

Dessa metoder kartlägger arbetet under genomförandet.  

3.4.1 Följa med en maskinmekaniker 

För att förstå hur vågarna var uppbyggda, genomfördes en aktivitet som 

innefattade att observera hur maskinmekanikerna arbetar med vågen. 

Genom att genomföra denna aktivitet skapades förståelse angående 

vilka komponenter på vågen som är utbytbara och möjliga att 

konstruera om.  

3.4.2 Ett levande dokument för informationsinsamling 

Kärnan i projektets genomförande har varit ett dokument där tankar, 

funderingar, arbete och resultat har skrivits ner dagligen. Dokumentet 

innefattar tre olika kapitel: Frågeformulering, Loggbok och Möjliga 

lösningar.  

Frågeformulering 

Innan informationsinsamlingen startade fanns frågor som behövde 

besvaras för att skapa en grundläggande förståelse kring projektet. 

Frågorna/funderingarna antecknades för att succesivt redas ut, en efter 

en. När frågorna var besvarade, fanns en tillräckligt stor grund för att 

kunna starta informationsinsamlingen ”på riktigt”. Givetvis skulle det 

dyka upp flera frågor/funderingar under projektets gång. Det var då 

viktigt att notera dessa någonstans för att frågorna inte skulle glömmas 

bort, och då föll det naturligt att notera frågorna i detta kapitel av 

dokumentet. 

Loggbok 

Under ett projektarbete genomförs många aktiviteter, stora som små. 

Finns det ingen struktur kring vad som genomförts och när, kan det lätt 

bli förvirrande. Därför användes en loggbok för att dagligen skriva ner 

vilka aktiviteter som genomförts under dagen. Här kunde även 

spontana tankar och funderingar skrivas ner, om dessa inte placerades i 

kapitlet ”Frågeformulering”.  När en aktivitet genomförs, blir det oftast 

så att flera nödvändiga aktiviteter uppstår för att projektet ska kunna 

fortsätta i rätt riktning. Då är det viktigt att komma ihåg vad som 

behöver genomföras. Därför skapades en lista som dagligen 

uppdaterades med vilka aktiviteter som var genomförda och vilka 
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aktiviteter som skulle behöva genomföras i framtiden. För att få en 

struktur på genomförandet av aktiviteterna, användes 

detaljplaneringen. Här planerades aktiviteter från aktivitetslistan, med 

1-2 veckors framförhållning, på så sätt kunde aktiviteterna succesivt 

bearbetas bort från listan.  

Studera bilaga G för att se hur loggboken användes och hur aktiviteter 

kom till och arbetades bort från listan. Studera även bilaga F för att se 

när aktiviteterna planerades in. 

Möjliga lösningar 

I den här delen av dokumentet presenterades idéerna kring 

standardiseringen. När en idé väcktes skrevs den ner för att den inte 

skulle glömmas bort under projektets gång. När en idé uppstår finns det 

oftast förslag på hur funktionerna i idén skall lösas. Därför är det viktigt 

att skriva ner dessa men inte allt för detaljerat. Skrivs det alldeles för 

detaljerat är det svårt att tänka i andra banor och på så sätt hitta den 

bästa lösningen. Tankarna blir fastlåsta kring lösningarna som är 

detaljerade i stället för att inspireras av andra områden.  

Till idéerna fanns en lista med några punkter att ha i åtanke. Genom att 

ha dessa punkter i åtanke minskas risken för onödigt arbete på en 

specifik idé. Om svaret på någon av punkterna blir orimligt, är idén 

onödig att genomföra och mer tid behöver inte ödslas.  

3.4.3 Målspecifikation 

För att veta vilka specifikationer som standardiseringslösningen skulle 

behöva, genomfördes en målspecifikation, som uppdaterades under 

projektets gång. Genom att använda en målspecifikation kan det 

säkerställas att den framtagna standardiseringen är tillräckligt bra. 

Genom att jämföra standardiseringen mot målspecifikationen erhålls 

information om eventueller brister, eller så uppfyller standardiseringen 

kraven och önskemålen som satts upp. För att ett projekt inte skall bli 

allt för kostsamt är det viktigt att lägga ner tid på att veta vilka 

specifikationer som lösningen kommer att behöva. Genomförs detta 

noggrant minskar risken för att projektet tar vändning i slutskedet, och 

kostnadskrävande förändringar slipper uppstå därför att samtliga krav 

redan är uppfyllda. [13]   
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3.4.4 Brainstorming 

För att komma åt tänkbara lösningar till specifikationerna i 

målspecifikationen, användes brainstorming som en metod. Metoden 

bygger på att utövarna i brainstorming-gruppen har varsin penna och 

post-it-lappar. På post-it-lapparna skriver deltagarna ner idéer på 

lösningar till specifikationerna. Det gäller att arbeta med en 

specifikation i taget, så att inte lösningar blandas ihop med varandra. En 

bestämd tid för brainstormingen måste finnas, på så sätt erhålls en bra 

struktur på brainstorming-sessionen. När tiden är slut är det dags för 

deltagarna att brainstorma kring nästa specifikation. När alla 

specifikationer har granskats, är det dags att presentera förslagen, en 

specifikation i taget. En viktig regel är att alla förslag är välkomna, ingen 

idé är för dum i denna metod. ”Galna” lösningar kan ge inspiration till 

anda lösningar som är mer relevanta och mindre ”galna”. När alla 

deltagare har presenterat sina lösningar till specifikationen, finns 

möjlighet att diskutera lösningarna. Här kan kombinationer uppstå och 

lösningarna kan förbättras på olika sätt. När en diskussion är klar, ska 

ledaren se till att gruppen går vidare till nästa specifikation. När 

samtliga specifikationer har diskuterats färdigt, är det viktigt att behålla 

allt material som underlag för att ha något att falla tillbaka på. [13] 

Metoden fungerar bäst om deltagarna i gruppen är heterogena. 

Personerna ska ha olika erfarenheter och kompetenser, och anledningen 

till detta är att personernas kreativitet ska kunna stimuleras och att en 

förbättring av idéer ska vara möjligt. På så sätt kan gruppen 

tillsammans komma på flera bra lösningar som inte hade uppstått om 

endast en person genomförde brainstormingen. [13].  

3.4.5 Prototyptillverkning 

För att kunna visualisera idéerna behövdes tre verktyg användas: 

konceptgenerering, CAD- Computer Aided Design och additiv tillverkning.  

Konceptgenerering 

För att ta fram olika idéer som innehöll olika lösningar från 

brainstormingen användes konceptgenerering. Här skapades olika 

koncept av lösningarna till målspecifikationen. När olika koncept tagits 

fram gäller det att värdera och jämföra koncepten i förhållande till 

varandra. På så sätt hittas det koncept som verkar mest användbart. 

Värderingen och analysen av koncepten genomfördes muntligt 

tillsammans med handledaren. [13]  
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CAD – Computer Aided Design 

CAD är ett IT-verktyg som är användbart inom många branscher. Det 

finns flera olika versioner och leverantörer av detta verktyg, och under 

det här projektet användes Solid Works, då det tidigare använts i andra 

projekt. För att visualisera en idé, modellerades prototypen i Solid 

Works. Det som händer är att idén ”tillverkas” i datorn och en visuell 

bild kan skapas. Med hjälp av modellen kan information hämtas från 

intressenter tack vare den tydlighet som uppstår då en idé visualiseras.  

Additiv tillverkning 

För att kunna få djupare information från intressenterna är det alltid bra 

att ha en tillverkad prototyp som intressenterna kan känna och klämma 

på. Det finns ett talspråk som lyder: ”En bild säger mer än tusen ord.”, 

men om det finns en tillverkad prototyp, säger det ännu mer. Därför 

användes additiv tillverkning som metod för att ta fram prototyper. Det 

är en snabb process som ger bra resultat. Prototypen skulle ha kunnat 

tillverkas via skärande bearbetning, men metoden genererar mer 

materialspill samt att additiv tillverkning är bättre om komplexa 

geometrier behöver användas. 

3.4.6 Samverkan 

Under projektet har information hämtats från många intressenter. 

Frågor har retts ut, tankar och idéer har bollats fram och tillbaka. För att 

hämta information från intressenterna genomfördes personlig 

samverkan med processkunnig personal. När en viss information 

efterfrågades, gällde det att hitta rätt person att samverka med. Kunde 

inte personen just då, bokades en ny tid som passade båda parter. 

Samverkan skedda spontant då en viss informations söktes vid ett 

specifikt tillfälle.  
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3.4.7 Tester 

Under projektets gång har olika tester utförts för att utvärdera den framtagna 

prototypen. Hur testerna genomfördes beskrivs nedan. Värt att notera är att 

framtagningen av prototypen har varit en iterativ process där även testen har 

haft inverkan. För att se exakt vilken prototyp som användes under testet, 

studera kapitel 4.2.2 och 4.2.3. 

Vågtest 1 

Detta test gick ut på att jämföra prototypen mot den befintliga 

lösningen. Testet genomfördes i en relativt skyddad miljö där få 

påverkningsområden fanns, automationen var avstängd, vilket 

medförde att vibrationer från maskinen inte uppstod. Påverkan av 

aerodynamiska krafter från robotrörelsen, utsug och tryckluft var inget 

som påverkade resultatet. 

En passbit med en känd vikt, i det här fallet 10,000 gram, placerades på 

pressmaskinens två vågar. Våg 1 var utrustad med prototypen och våg 2 

med den befintliga lösningen. Vikten vägdes sedan 30 gånger på varje 

våg och resultaten noterades. Därefter bytte prototypen och den 

befintliga lösningen plats. Våg 1 var nu utrustad med den befintliga 

lösningen och våg 2 med prototypen, och sedan genomfördes ytterligare 

30 mätningar. Mätningar genomfördes även när vikten inte placerades i 

mitten på vågplattan, på så sätt kunde resultat beroende av position 

noteras. Båda sätten att mäta genomfördes också på två skärsorter. 

Skärens vikt var dock inte kända, men det gjorde inget eftersom 

intresset var hur variationen såg ut mellan mätningarna.  

Studera bilaga H för att se testbeskrivningen och hur testet gick till steg 

för steg.  

Vågtest 2 

Det här testet gick ut på att studera hur prototypen fungerade under 

produktion och när automationen var igång. Testet är intressant att 

genomföra för att studera om prototypen särskiljer sig från den 

befintliga lösningen då vibrationer och aerodynamiska krafter kan 

påverka. Testet utfördes på en order i produktionen, där första halvan 

av ordern vägdes på den befintliga vågkonstruktionen och den andra 

halvan vägdes på prototypen. Testet genererade information om hur 

prototypen fungerade i förhållande till den befintliga konstruktionen, 

under ett verkligt händelseförlopp. 
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Implementering 

Testet gick ut på att placera prototypen i en maskin där riktiga order 

producerades. På så sätt kunde utvärdering av prototypen ske. 

Operatörerna skulle kontrollera hur prototypen fungerade och notera 

förbättringsområden.  
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4 Resultat 
I det här kapitlet presenteras resultatet från metoderna som användes under 

genomförandefasen.  Resultat från metoderna i genomförandet delas in i 

följande delar: undersökning, prototyptillverkning och utvärdering.  

 

4.1 Undersökning 

Här presenteras resultat kring metoderna: Följa med en maskinmekaniker, Ett 

levande dokument för informationsinsamling, Målspecifikation och 

Brainstorming. 

4.1.1 Följa med en maskintekniker 

Denna metod var viktig och effektiv för att en nödvändig förståelse 

kring vågen skulle kunna erhållas. Genom att studera 

maskinmekanikern skapades en förståelse för hur vågen var uppbyggd. 

Det visade sig att maskinerna har olika vågar, det finns två typer av 

konstruktioner, nämligen vågtyp 1 och vågtyp 2.  

Vågtyp 1: Vågen består av två vågceller. På vågcellerna sitter en 

påbyggnadsvågskål och det är den som trycks ner i vågcellen när ett 

objekt placeras på vågen. För att minimera risken att pulver kommer ner 

i vågcellerna och stör mätningen, finns en vågkåpa som skyddar. 

Eftersom påbyggnadsvågskålen har en stor yta, gör det att hålen i 

vågkåpan måste vara stora för att objektet ska kunna placeras på 

påbyggnadsvågskålen, och risken att pulver kommer ner i vågcellen är 

därmed stor. För att lösa det problemet har en bottenplatta fästs i 

påbyggnadsvågskålen. På bottenplattan sitter en hylsa och det är denna 

hylsa som sticker upp ur vågkåpan. På så sätt kunde hålen i vågkåpan 

konstrueras mindre. I hylsan sitter en vågskål, och det är på denna 

vågskål som den sista detaljen, vågplattan, placeras. På vågplattan 

placeras sedan det pressade skäret för registrering av vikt. Det finns 

även ett stift i hylsan och ett spår på vågskålen, detta för att låsa 

vågskålen mot rotation. Studera bilaga I för konstruktion av vågtyp 1.  

Vågtyp 2: Denna vågtyp är uppbyggd på samma sätt som vågtyp 1 

gällande vågcellen, påbyggnadsvågskålen och vågkåpan. Typerna 

skiljer sig dock åt en aning konstruktionsmässigt. Liksom vågtyp 1 har 

vågtyp 2 en bottenplatta placerad på påbyggnadsvågskålen. På 
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bottenplattan finns en pinne som har yttre gängor. På denna pinne har 

sedan vågskålen skruvats fast för att vågskålen inta ska rotera. 

Problemet blir då att hålet på vågkåpan måste vara minst lika stort som 

vågskålens diameter för att vågkåpan ska kunna placeras på plats. 

Lösningen till det stora hålet som då blir är två skjutbleck. Dessa 

skjutbleck täcker över hålet i vågkåpan så att det totala hålet blir 

mindre, och risken för att pulver kommer ner till vågcellen minskas. Se 

bilaga J för konstruktion av vågtyp 2. 

Under denna aktivitet erhölls även information gällande problem med 

vågtyperna. Vågtyp 1 hade problemet att stiftet, som skulle låsa mot 

rotation, hade gått sönder på nästan alla vågar. Detta medförde att 

vågskålen kunde rotera fritt. Problem med vågtyp 2 var att operatörerna 

aldrig lyfte bort vågkåpan för att dammsuga upp det pulver som 

kommit ner till vågcellen. Denna rengöring genomfördes endast en 

gång per år, när en utomstående person kom och kalibrerade vågarna. 

Orsaken till detta var skjutblecken. För att kunna lyfta bort vågkåpan 

var skjutblecken tvungna att flyttas, och när vågkåpan sedan skulle 

placeras tillbaka behövde skjutblecken täcka över det stora hålet i 

vågkåpan. Om skjutblecken då placerades fel, genererade det störning 

och fel vikt erhölls när vågen skulle mäta vikten på skären.   Båda 

typerna hade ett gemensamt problem när det gällde vågskålen och 

vågplattan. Vågskålen hade en lösning gällande rotationslåsning, men 

när en vågplatta placerades på vågskålen fanns det ingen funktion som 

stoppade plattan från att rotera. Detta genererade svårigheter kring 

hantering av skär som behövde läggas på icke rotationssymetriska 

vågplattor.  

4.1.2 Ett levande dokument för informationsinsamling 

Som det nämns i genomförandet är den här metoden, som innefattade 

ett dokument, kärnan i arbetet. Metoden sträcks genom hela 

genomförandet från undersökning till utvärderingen av lösningen.  

Egentligen finns inte så mycket att säga gällande resultatet, eftersom 

dokumentet beskriver hur resultatet vuxit fram under projektets gång, 

dag för dag. Läs bilaga G, kapitel Loggbok för att studera hur resultatet 

växte fram.  

För att nämna någonting gällande resultatet av dokumentet var det via 

loggboken som idéer på lösningar uppstod. Genom att skriva ner vilka 

aktiviteter som hade genomförts under dagen och spontana tankar, 
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väcktes idéer på standardiseringen. Dessa presenterades sedan i kapitlet 

Möjliga lösningar på standardiseringen. I ett tidigt skede av 

undersökningen konstaterade studenten, handledaren och chefen att en 

lösning gällande bottenplatta, hylsa, vågskål och vågplatta skulle bli 

lösningen på standardiseringen.  I dokumentet beskrivs det dagliga 

arbetet för att nå fram till en slutgiltig produkt. Som tidigare nämnts, läs 

bilaga G för att se hur resultatet växte fram.  

4.1.3 Målspecifikation 

Målspecifikationen uppdaterades under projektet då mer information 

erhölls från olika intressenter. Den slutgiltiga målspecifikationen kan 

studeras i tabell 1. 

Tabell 1 - Denna tabell visar målspecifikationen. Denna tabell uppdaterades 

succesivt under projektets gång. 

Specifikation Krav eller 

önskemål 

Kommentar 

Rotationslåst Krav  

Lätthanterlig Krav  

Lägre vikt än tidigare Önskemål  

Stabil Krav  

Aerodynamisk Krav/Önskemål Minst lika aerodynamisk som 

tidigare 

Fullständig mätning Krav/Önskemål  

Passa till samtliga 

maskiner 

Krav  

Möjlig att tillverka via 

additiv tillverkning eller 

skärande bearbetning  

Krav Här gäller det att endast tänka 

på konstruktionens geometri. 

Om geometrin blir för 

avancerad och komplex 

kommer den inte kunna 

tillverkas via skärande 

bearbetning 
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4.1.4 Brainstorming 

För att få ut bästa möjliga resultat av brainstorming behövs en grupp 

sättas samman. Trots detta genomfördes nästan all brainstorming 

individuellt av studenten, ibland kunde handledaren involveras. Att en 

grupp inte sattes samman berodde på tidsbrist. Det gick inte att sätta 

samman en grupp, eftersom tänkta medlemmar var upptagna. 

Operatörerna hade inte tid då de var underbemannade, och tjänstemän 

var upptagna med andra arbeten, och därför genomfördes 

brainstormingen av endast studenten. Dock valde studenten att besöka 

tänkta medlemmar för att genomföra en kort brainstorming på några 

minuter och få lite feedback. Se Tabell 2 som är resultat från 

brainstormingen, här hittas lösningar kring specifikationer i 

målspecifikationen.  

Tabell 2 - Tabellen visar resultatet från brainstormingen av lösningar till 

specifikationerna i målspecifikationen. 

Specifikation Lösning 
1. Rotationslåst (vågplatta) Spår, flärp, lim, kil, pigg, gängor, 

gummiband, nit,  

2. Rotationslåst (vågskål) Kilar, spår, pinne, piggar, 

bajonettkonstruktion, fyrkantig,  

3. Lätthanterlig Få komponenter, passa på endast 

ett sätt, löstagbar, markeringar 

4. Lägre vikt än tidigare Plast, ihålig konstruktion, olika 

materialdelar, mindre 

konstruktion 

5. Stabil Solid, få anläggningspunkter, 

tung, styvt material/styv 

konstruktion, låg höjd 

6. Aerodynamisk Samma dimensioner som tidigare, 

spetsig, avfasad, konisk, ihålig 

7. Fullständig mätning Låg kant på vågplatan, högre 

konstruktion, mindre vågkåpa 
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8. Passa i samtliga maskiner En höjd på bottenplatta + hylsa 

som medför att konstruktionen 

fungerar på samtliga maskiner, 

nya vågkåpor (lika höjd i alla 

maskiner)  

  



VT15 MT033G, Examensarbete, 15 hp 

Standardisering av pressmaskiner  

 

Resultat 

2015-08-26 

Patric Pettersson 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  

21 

4.2 Prototyptillverkning 

Under denna process användes konceptgenerering, CAD och additiv 

tillverkning för att nå fram till en välutvecklad prototyp.  

4.2.1 Konceptgenerering 

Efter att ha brainstormat fram olika lösningar på specifikationerna 

behövdes olika koncept sättas samman. Detta genomfördes av 

studenten och handledaren tillsammans. Flera av koncepten såg 

snarlika ut designmässigt men det var små detaljer som skiljde 

koncepten åt.  

Efter att ha intervjuat olika intressenter och pratat med handledaren, 

bestämdes att koncepten kunde förbättras. Därför togs ett nytt koncept 

fram som var en blandning av koncepten. Koncept 5 - optimal blev det 

koncept som prototypen grundades på. Studera Bilaga K för konceptens 

olika lösningar. 

4.2.2 CAD- Computer Aided Design 

I ett tidigt skede av undersökningsfasen hade det konstaterats att en 

lösning kring bottenplatta, hylsa, vågskål och vågplatta skulle 

genomföras. Därför applicerades koncept 5 - optimals lösningar till 

dessa detaljer. Genom att använda CAD kunde konceptet visualiseras.  

Figur 2-15 visar hur konceptet såg ut och ger förklaring till hur 

konceptet skulle fungera. 
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Figur 2 – Bilden visar bottenplattan. Hålen i mitten är till för att kunna skruva ihop 

bottenplattan med hylsan. Skruvarna skall vara av storleken M3 där skruvhuvudet 

har en 45ᵒ vinkel till centrumlinjen.  I varje hörn finns ytterligare hål, som är till för 

att skruva fast bottenplattan i påbyggnadsvågskålen. 

 

Figur 3 – Denna figur visar bottenplattan sedd underifrån.  
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Figur 4 – Detta är den nydesignade hylsan. I hylsan finns tre klackar som är 

placerade med en vinkel om 120ᵒ. Dessa klackar låser vågskålen mot rotation. Valet 

av tre klackar är för att cirkulärt formade material centreras bättre om det finns tre 

angreppsområden. För att vågskålen endast skall kunna placeras på ett specifikt 

sätt, är klacken inom den röda markeringen större. Denna klack är även visuellt 

större för att underlätta placering av vågskålen.  
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Figur 5 – I figuren syns vågskålen. Det är på denna som skäret placeras för vägning. 

Vågskålen har olika spår och spåren, som liknar spåret inom den blåa fyrkanen, är 

till för att vågskålen skall säkerställas mot rotation. Spåren som liknar spåret inom 

den röda fyrkanten, är till för att passa på hylsans klackar. Det är svårt att se att 

spåren, som är till för hylsans klackar, har olika storlekar. Dessa storlekar stämmer 

överrens med hylsans klackar. Det rödmarkerade spåret passar på hylsans 

rödmarkerade klack i figur 3. Det är enklare att se att spåren för vågplattan har olika 

storlekar, och att spåret inom blåmarkeringen är störst.  

Spåren för hylsan och vågplattan har placerats med samma vinkeldelning, och av 

strategiska skäl har de största spåren placerats på samma vinkel. Detta för att 

underlätta vid placering av komponenterna. Det största spåret skall alltid vara riktat 

mot pressverktyget (dyna, utstötare o.s.v.) vilket medför att appliceringen kommer 

gå enklare trots att detaljerna endast passar på ett specifikt sätt. 
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Figur 6 – Ovansidan av vågskålen, det rödmarkerade spåret är störst och kommer att 

vara riktad mot pressverktyget.  

 

 

Figur 7 – Detta är en framtagen vågplatta sedd snett ovanifrån. 
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Figur 8 – Detta är undersidan av vågplattan. Eftersom klackarna har olika storlekar, 

vilket spåren på vågskålen också har, kan vågplattan endast placeras på ett specifikt 

sätt. Detta medför att icke rotationssymetriska vågplattor endast kan placeras på ett 

sätt, vilket leder till att skären alltid hamnar i samma position om plattan tas bort 

och sedan återplaceras på vågskålen igen. Vågplattans botten har även konstruerats 

med ett spår. Spåret är till för att undanpressad luft skall kunna ta vägen 

någonstans. 
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Figur 9 – Figuren visar en icke rotationssymetrisk vågplatta. Om plattan hade 

kunnat placeras på flera olika sätt, eller inte varit rotationslåst finns en risk att 

skador på skäret uppstår. Om vågplattan av någon anledning tas bort från vågskålen 

för att sedan återplaceras, kommer vågplattan troligast att inte hamna i exakt samma 

läge, vilket medför att skären placeras fel. Då finns en risk att skären skadas. Skären 

kan även skadas om vågplattan roterar via vibrationer som uppstår. Nu när 

rotationslåsning finns och att vågplattan endast kan placeras på ett specifikt sätt 

försvinner dessa risker.  

 

 

Figur 10 – Detta är bottenplattan och hylsan hopmonterade och sedd från sidan. 
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Figur 11 – Figuren visar bottenplatta och hylsa samt vågskålen innan hopmontering. 

 

 

Figur 12 – Här är bottenplatta, hylsa och vågskålen hopmonterade.  
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Figur 13 – Figuren visar hur vågplattan ska placeras på vågskålen. Genom att rotera 

vågplattan när den vilar på vågskålen, kommer kilarna att falla ner i rätt spår. 

 

Figur 14 – Figuren visar hur det ser ut när samtliga komponenter är hopmonterade 

tillsammans. 
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Figur 15 – Denna figur visar hur det ser ut när en icke rotationssymetrisk vågplatta 

är hopmonterade med resterande komponenter.  
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4.2.3 Additiv tillverkning 

Med hjälp av additiv tillverkning kunde konceptet väckas, modellen 

tillverkades som en riktig produkt. Detta gjorde det lättare för 

intressenterna att komma med förslag på förbättringar. Förslagen som 

kom upp var:  

 Lättare att placera vågskålen i hylsan 

 Någon markering som visar i vilket läge delarna ska sitta 

 Mindre glapp 

Efter att ha diskuterat intressenternas förbättringsområden med 

handledaren genomfördes följande korrigeringar: 

 För att lättare kunna placera vågskålen i hylsan, omdesignades 

hylsans innerdiameter så att spelet mellan vågskålen och hylsans 

innervägg blev mindre. Genom att spelet minskade blev 

vågskålen enklare centrerad och därmed hamnade spåren 

enklare på klackarna. 

 På vågplattan placerades en markering, som var till för att visa 

hur vågplattan skulle sitta på vågskålen. 

 För att minska rotationsglappet skapades en tightare 

konstruktion. Det innebar att klackarna och spåren fick mindre 

spelrum mellan varandra. 

Den nya prototypen hade bara en visuell förändring och det var 

markeringen, se figur16. Denna version skulle sedan utvärderas genom 

olika tester.  
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Figur 16 – På vågplattan syns nu en markering, den inom röda cirkeln. Markeringen 

skall riktas in så att den är vänd mot pressverktyget (dyna, utstötare o.s.v.) Då 

hamnar klackarna i rätt position för att passa in i vågskålens spår.  
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4.3 Utvärdering 

För att veta att en produkt fungerar i verkligheten och inte enbart i teorin, 

behöver någon utvärdering genomföras. I detta kapitel presenteras resultatet av 

utvärderingarna. 

4.3.1 Vågtest 1 

Detta test innebar utvärdering med en känd vikt på 10,000 gram och 

utvärdering med två skärsorter vilkas vikt var okända. Resultatet av 

varje enskild mätning kan studeras i bilaga L.  

Enligt mätningarna för 10,000 gram-vikten, tyder resultatet på att 

mätningarna blev noggrannare med den framtagna prototypen. I 

omgång 1, det vill säga när prototypen var placerad på våg 1, erhölls 

följande resultat: 

Tabell 3 - Resultat från omfång 1 med 10,000 gram passbit. 

 
Omgång 1 

 

Våg 1 – Prototyp 

 

Våg 2 – Befintlig 

Medelvärde 9,99987 10,00173 

Variationsbredd 0,002 0,004 

Varians 1,88506E-07 1,44368E-06 

Standardavvikelse 0,00043 0,00120 

 

Som tabell 3 visar, tyder det på att resultatet av mätningarna är bättre 

vid prototypen än vid den befintliga lösningen. För att verifiera att det 

inte berodde på vågen, genomfördes en omgång 2, där konstruktionerna 

bytte plats, se resultatet i tabellen nedan. 

  



VT15 MT033G, Examensarbete, 15 hp 

Standardisering av pressmaskiner  

 

Resultat 

2015-08-26 

Patric Pettersson 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  

34 

 

Tabell 4 - Resultat från omfång 2 med 10,000 gram passbit. 

 
Omgång 2 

 

Våg 1 – Befintlig 

 

Våg 2 – Prototyp 

Medelvärde 10,00223 9,99990 

Variationsbredd 0,006 0,003 

Varians 2,46092E-06 2,31034E-07 

Standardavvikelse 0,00157 0,00048 

 

Även omgång 2 påvisar att prototypen ger ett bättre resultat trots att 

konstruktionerna har bytt våg. 

Av intresse studerades även hur mätningarna varierade beroende av 

position. Figur 17 visar positionerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

2 
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5 

Figur 17 – Varje siffra symboliserar varje position på vågskålen. 
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Tabell 5 - Resultat från mätningarna då testet med olika mätningar genomfördes 

med 10,000 gram testbit som referens. 

 
 

Olika placering 

 

Våg 1 – Befintlig 

 

Våg 2 – Prototyp 

Medelvärde 9,99780 9,99990 

Variationsbredd 0,005 0,001 

Varians 4,17778E-06 1E-07 

Standardavvikelse 0,00204 0,00032 

 

Resultatet från tabell 5 tyder på att prototypen genererar ett 

noggrannare resultat när vikten placeras på olika positioner.  

 

Efter att passbiten användes för att genomföra testet, användes två skär 

med okänd vikt och mätningarna gick till på exakt samma sätt (dock 

genomfördes 20 mätningar i stället för 30). Eftersom vikten på skären 

inte var känd, blev resultatet gällande variationsbredd, varians och 

standardavvikelse det intressanta.  

 
Tabell 6 - Resultatet av mätningarna då Alfa 90 användes som referens. 

 Vågtest 1 - Alfa 90 (okänd vikt) 

 Omgång 1 Omgång 2 

 

Våg 1 – 

Prototyp 

Våg 2 – 

Befintlig 

Våg 1 – 

Befintlig 

Våg 2 – 

Prototyp 

Medelvärde 0,48675 0,48720 0,4875000000 0,48690 

Variationsbredd 0,001 0,003 0,003 0,001 

Varians 1,97368E-07 4,84211E-07 7,89474E-07 9,47368E-08 

Standardavvikelse 0,00044 0,00070 0,00089 0,00031 

 

  



VT15 MT033G, Examensarbete, 15 hp 

Standardisering av pressmaskiner  

 

Resultat 

2015-08-26 

Patric Pettersson 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  

36 

 
Tabell 7 - Resultat från mätningarna då testet med olika positioner genomfördes 

med Alfa 90 som referens. 

 Vågtest 1 - Alfa 90 (okänd vikt) pos. 

 Omgång 1 Omgång 2 

 

Våg 1 – 

Prototyp 

Våg 2 – 

Befintlig 

Våg 1 – 

Befintlig 

Våg 2 – 

Prototyp 

Medelvärde 0,48700 0,48650 0,48690 0,48710 

Variationsbredd 0,000 0,004 0,001 0,001 

Varians 0 1,16667E-06 1,0E-07 1,0E-07 

Standardavvikelse 0 0,00108 0,00032 0,00032 

 

 

Genom att studera resultatet av mätningarna för Alfa 90 syns det att 

prototypen är bättre än den befintliga lösningen i både omgång 1 och 2. 

När det gäller mätningarna av olika placering visar resultatet att 

prototypen var bättre i omgång 1, men lika bra som den befintliga 

lösningen i omgång 2.  

 
Tabell 8 - Resultatet av mätningarna då Quintus användes som referens. 

 Vågtest 1 - Quintus (okänd vikt) 

 Omgång 1 Omgång 2 

 

Våg 1 – 

Prototyp 

Våg 2 – 

Befintlig 

Våg 1 – 

Befintlig 

Våg 2 – 

Prototyp 

Medelvärde 0,31210 0,31175 0,31195 0,31205 

Variationsbredd 0,001 0,002 0,001 0,001 

Varians 9,47368E-08 3,02632E-07 5E-08 5E-08 

Standardavvikelse 0,00031 0,00055 0,00022 0,00022 
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Tabell 9 - Resultat från mätningarna då testet med olika mätningar genomfördes 

med Quintus som referens. 

 Vågtest 1 - Quintus (okänd vikt) pos. 

 Omgång 1 Omgång 2 

 

Våg 1 – 

Prototyp 

Våg 2 – 

Befintlig 

Våg 1 – 

Befintlig 

Våg 2 – 

Prototyp 

Medelvärde 0,31190 0,31210 0,31200 0,31200 

Variationsbredd 0,001 0,002 0,000 0,000 

Varians 1,0E-07 3,22222E-07 0 0 

Standardavvikelse 0,00032 0,00057 0 0 

 

 

Resultatet för Quintus visar att prototypen var bättre i omgång 1 och 

lika bra som den befintliga lösningen i omgång 2. Detta resultat uppstod 

även då vägning av olika placeringar genomfördes.  
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4.3.2 Vågtest 2 

Resultatet från detta test har sammanställts i tabell 10.  

Tabell 10 - Resultat från vågtest 2. 

Row Labels Average of Weight StdDev of Weight Max of Nom Min of Nom 

Befintlig 6,318 0,424 % 0,016 -0,014 

Prototyp 6,318 0,376 % 0,015 -0,013 

Grand Total 6,318 0,401% 0,016 -0,014 

 

Det som går att utläsa ur tabellen är att prototypen är bättre i samtliga 

avseenden, vilket är procentuell standardavvikelse av vikten och 

max/min avvikelse mot nominell vikt.  

För att förklara resultatet procentuell standardavvikelse av vikten bättre 

kan figur 18 och 19 studeras. Bilderna beskriver inte testet utan är 

förenkling för att resultatet lättare skall förstås.  

 

Figur 18 - Ett förenklat resultat som kan symbolisera mätningar från testet. [14] 
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Figur 19 - Ett förenklat resultat av standardavvikelsen som kan symbolisera 

mätningar fån testet. [15] 

Om figur 18 hade varit faktiska mätningar hade den blå grafen varit 

prototypen och den röda hade varit den befintliga lösningen. Dock 

skulle linjerna ha legat på varandra, centrerade kring samma värde på 

y-axeln eftersom konstruktionerna erhöll samma medelvärde enligt 

tabell 10. Den blå linjen sprider mindre, den är mer lik en rät linje än 

vad den röda är. Resultatet av det blir att skären som pressas när 

prototypen används, kommer att erhålla en mindre spridning på vikten 

och på så sätt vara mer lika varandra än skären som pressas när den 

befintliga lösningen används.   

Figur 19 visar standardavvikelsens kurva. Om figur 19 skulle varit ett 

resultat från mätningarna hade den röda linjen varit prototypen och den 

gröna hade varit den befintliga. Det resultatet ur bilden visar, är att 

prototypen sprider mindre. Det medför att skär som pressas med 

prototypen på vågen, kommer med större sannolikhet att ligga inom 

toleranser i förhållande till skären som pressas då den befintliga 

lösningen används. Varför är det så? Svaret är att eftersom resultaten 

tyder på att mätningarna blir noggrannare med prototypen, kommer 

processen gällande pulverfyllning att bli stabilare. Det processen kan 

styra är att den blå och röda grafen (figur 18) kommer så nära det 

nominella värdet som möjligt (det vill säga att graferna är centrerade 

kring det nominella värdet), men variationerna/bruset (topparna och 

dalarna som medför att graferna inte är en räta linjer) mellan varje 
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mätning kan inte minskas av processen. Det skulle kunna vara så att 

prototypen har bättre standardavvikelse och variationsbredd, men ändå 

inte ligger inom toleranserna. Om det är värdet 0.0015 som är nominellt 

värde och toleransen är +/- 0,001, kommer samtliga bitar i den blå grafen 

att bli kasserade trots att variationen och standardavvikelsen är mycket 

bättre. Men i det faktiska resultat ligger medelvärdet lika som det 

nominella värdet och då genererar prototypen ett bättre resultat 

eftersom standardavvikelsen och variationen är bättre. 

Som sagt är figurerna inte tagna från resultatet utan hämtade externt. 

Det faktiska resultatet mellan prototyp och den befintliga lösningen 

kommer inte skilja sig mycket åt om resultatet skulle ritas upp i en riktig 

graf och jämföras. Anledningen till detta är att skillnaden är väldigt 

liten.  0,424 – 0,376 = 0,048 % i standardavvikelse. Resultatet visar ändå 

att prototypen är bättre i samtliga avseenden enligt tabell 10. 

4.3.3 Implementering i fullskalig produktion 

När prototypen hade utvärderats i vågtest 1 och 2, var det dags att 

kontrollera att prototypen fungerade i en fullskalig produktion. Med 

detta test erhölls även förbättringsområden som operatörerna noterade 

under produktionen. Förbättringsområden som kom fram var att en 

ökad stabilitet var nödvändig och en lägre totalhöjd för att inte 

robotarmen och vågplattor med öar skall kollidera med varandra. 

Utöver det fungerade prototypen bra.  

Det uppstod ett fel med en av vågcellerna när testet genomfördes. Efter 

att ha pratat med operatörer och tekniker ansågs det att prototypen inte 

var orsaken, det problemet kunde uppstå ibland. Problemet var att 

vägningen blev instabil. Detta uppstod bara på den ena vågcellen, vilket 

enligt operatörerna också tydde på att det var ett problem som inte 

orsakats av prototypen. Dock avslutades testet, efter detta problem, och 

originalkonstruktionen användes igen. 

Efter implementeringen konstruerades prototypen om i CAD, nu med 

en lägre höjd och en stabilare lösning. Hylsan förkortades och 

innerdiametern minskades ytterligare. Tidigare vilade vågskålen på 

hylsans ovansida, men för att minska risken för eventuell ridning, 

uppdaterades prototypen med att vågskålen vilade på klackarnas 

ovansida i stället för på hylsans ovansida. Eftersom klackarna 

tillsammans har en mindre ytarea än hylsans topparea, minskas risken 

för ridning om vågskålen vilar på klackarna eftersom antalet 
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anläggningspunkter är färre. Därför skapades ett litet spel mellan 

vågskålen och hylsan för att försäkra att vågskålen endast vilade på 

klackarna. [3]  

 

Figur 20 – När detaljerna är på plats uppstår ett spel mellan hylsan och vågskålen, se 

den röda markeringen. Detta spel är på 0.15 mm och är till för att vågskålen inte 

skall vila på hylsan. I stället vilar vågskålen på klackarna i hylsan.  

 En uppsättning av denna senaste prototyp tillverkades för utvärdering, 

i avseende förbättringsområdena som påpekades under 

implementeringen. Efter att ha pratat med operatörer och tekniker, som 

hade utvärderat den senast upplagan, ansågs det att lösningen kring 

standardiseringen var genomförd. Den senaste prototypen blev den 

sista och där med den slutgiltiga produken.  

När den senaste upplagan godkändes, tillverkades ytterligare sju 

uppsättningar, totalt fanns åtta stycken. Sex av dessa placerades i 

maskinerna för att användas under fullskalig produktion, två användes 

som reservdelar om något skulle hända. Detta blev starten för 

standardiseringen. I skrivande stund (2015-05-29) har det visat sig att 

produktionen går minst lika bra som tidigare på de tre maskiner där 

den slutgiltiga produkten implementerades. [10] 
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5 Slutsats 
Slutsatserna som kan dras av projektet är att uppsatta mål har blivit 

uppnådda. Maskinens flexibilitet har ökats genom standardiseringen, 

och nu finns möjlighet att tillverka samtliga skär i alla maskiner. Även 

rotationslåsningen leder till att flexibiliteten ökar, eftersom flera 

skärsorter kan tillverkas i framtiden då icke rotationssymetriska 

vågplattor kan användas på ett effektivare sätt. Med ökad flexibilitet 

kommer arbetet för planeringsavdelningen att underlättas, då samtliga 

skär kan tillverkas i alla maskinerna. Detta medför att det finns en 

mindre faktor att ta ställning till vid planering av tillverkning. 

Konstruktionsavdelningen kommer inte behöva designa flera vågplattor 

av samma typ eftersom samma standard finns i de olika presstyperna, 

vilket leder till minskad belastning på lång sikt. 

 

När det gäller vägningen är det viktigt att resultatet av 

vägningsprocessen inte blir sämre än tidigare lösning. Kapitel 4.3 visar 

tydligt att resultatet av vägningsprocessen är minst lika bra som den 

tidigare konstruktionen. Detta medför att standardiseringen är 

implementerbar.  

 

I övrigt anses det att kassationerna kommer att kunna sänkas tack vare 

rotationslåsningen, framförallt för nya produkter som inte är 

rotationssymetriska. Risken för kantskador vid placering av skär på 

vågplattan kommer att reduceras, tack vare att vågplattan inte roterar 

och att skären därmed placeras lika varje gång. Underhållsarbetet i form  

av rengöring kommer att underlättas, eftersom operatörerna kan 

dammsuga vågen utan att vara rädda för att rotera icke 

rotationssymetriska vågplattor. Tidigare kunde det ställa till problem 

men tack vare rotationslåsningen kan dammsugningen ske säkrare och 

effektivare. 
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5.1 Förslag till fortsatt arbete  

För att standardiseringen skall kunna genomföras fullt ut, och inte bara 

nyttja den implementering som genomförts på tre maskiner, kommer ett 

fortsatt arbete att vara viktigt. Följande punkter måste genomföras för 

att implementeringen skall kunna genomföras ordentligt:  

 Kontrollera om produkten behöver tillverkas i ESD plast. 

Enligt vågleverantören behövs det användas ett material som är 

elektriskt ledande, annars finns det risk att statiskt elektricitet 

lagras och påverkar vågresultatet. Därför behövs detta studeras 

för att se om det stämmer. 

 Bestämmelser hur beställning av den framtagna produkten skall 

gå till. I dagsläget har prototyptillverkningsavdelningen 

producerat produkterna, detta håller inte i längden då större 

beställningar behöver genomföras. 

 Genomgång med konstruktionsavdelningen angående 

vågplattorna. När vågplattor med öar behöver konstrueras skall 

öarna konstrueras på den platta vågplattan. Det enda som 

behöver konstrueras då är öns dimensioner och placering.   

 Bestämmelse för vart lagret med reservdelar skall finnas. 

 Omkonstruktion av skjutblecken på den lilla vågkåpan. Nu när 

maskinerna har samma lösning, kommer skjutblecken på 

vågkåpan inte att behöva flyttas när vågkåpan lyfts bort från 

vågcellen. Det räcker nu att skjutbleckens hål har en diameter 

som är bredare än hylsan. Ett alternativ är att ha kvar samma 

skjutbleck om hålet ner till vågcellen inte blir för stort.  
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6 Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras kapitlen: metod, resultat och slutsats.  

 

6.1 Metod 

Här diskuteras metoderna som har använts under projektets gång.  

6.1.1 Projektinitiering 

Detta var något som var väldigt viktigt. Till en början fanns en oro över 

att inte riktigt veta vad som skulle genomföras, allt kändes inte helt 

”hundra”. Genom att ha ett dokument som påminner om syfte, mål, 

avgränsningar, resurser och tid så kunde arbetsuppgiften sjunka in dag 

för dag och bli allt klarare.  

6.1.2 Förstudie 

Som det beskrivs i metoddelen fungerar förstudien som ett underlag för 

att bestämma om ett projekt skall starta eller inte. Sandvik hade redan 

bestämt att det skulle genomföras så därför användes metoden för att 

hitta information om vad som skulle genomföras. Med hjälp av 

intressentanalysen kunde de viktigaste intressenterna enkelt identifieras 

och på så sätt kunde deras åsikter beaktas.  

Förstudien skulle kunna genomföras en aning bättre. Det fanns ingen 

information om hur mycket pengar Sandvik var beredd att lägga på 

lösningen och där hade förstudien kunnat göras bättre. Om information 

kring kostnader hade funnits hade projektet kanske sett annorlunda ut. 

Som ett exempel kunde samtliga vågar bytts ut så att standardiseringen 

hade lösts på det sättet, men det hade blivit för omfattande och hade 

inte varit relevant i detta projekt. Det kanske skulle ha varit tillåtet 

eftersom information om kostnadsbegränsningar saknades. 

6.1.3 Planering 

Planeringen fungerade väldigt bra. Genom att först planera med en 

grovplanering och att sedan planera med en detaljplanering, missades 

inte så många aktiviteter. Studeras detaljplaneringen, syns många 

missade aktiviteter/moment och nästan alla är påverkade av ledighet. 

Pulsmöten och skriva loggbok har många röda moment. Detta 

orsakades av frånvaro under ledighet. Beställa testorder och skapa 

beskrivning behövde inte genomföras, därför är dess aktiviteter röda. 
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Ett möte med handledaren blev inställt på grund av att han råkade 

dubbelboka två möten, då är det bara aktiviteten ”diskussion hur vi ska 

göra med vågkåporna” kvar. Denna aktivitet genomfördes inte och 

hamnade därmed som fortsatt arbete (fjärde punkten). Detta tyder på att 

planeringen fungerade bra då endast en aktivitet blev inställd. 

6.1.4 Genomförande 

Metoderna som har använts under genomförandet har fungerat riktigt 

bra. Vissa metoder skulle kunna ha använts på ett effektivare och bättre 

sätt. Brainstorming-processen genomfördes av studenten själv och 

handledaren kunde involveras ibland. Här skulle ett bättre resultat 

förmodligen erhållits om flera personer involverats. Inte bara under 

korta sekvenser som nu, utan personerna skulle behöva vara med under 

hela processen för ett optimalt resultat. Om tänkta personer hade 

involverats till önskad grad, hade eventuellt en annan lösning uppstått 

och den hade kanske varit bättre. 

När det gäller genomförda tester finns även här förbättringar att 

genomföra. För att statistiska resultat skall vara rättvisande anser 

studenten att flera mätningar behöver genomföras. Under vågtest 1 

genomfördes maximalt 30 mätningar och för ett mer rättvisande resultat 

skulle fler mätningar ha genomförts.  

Studenten har tidigare inte använt metoden ”Ett levande dokument för 

informationsinsamling” utan det var en ny metod. Metoden var väldigt 

bra och arbetet kunde enkelt genomföras på ett strukturerat sätt. Till en 

början var det arbetsamt att ha koll på aktiviteterna som skulle 

genomföras, men genom att använda loggboken släppte ett stort tryck 

från axlarna. Aktiviteterna behövde inte lagras i minnet utan de fanns 

dokumenterade. Eftersom alla aktiviteter listades så kunde de enkelt 

planeras in i detaljplaneringen.  

6.2 Resultat 

Nar resultatet från vågtest 1 studeras, är prototypen bättre än den 

befintliga lösningen. Frågan är egentligen hur rättvisande resultatet är. 

Som tidigare nämndes skulle det i dagsläget genomföras flera 

mätningar för att få ett säkrare resultat. Teoretiskt sätt skulle de ”30 

sämsta resultaten” i en tänkt serie om 100 mätningar kunnat erhållas 

från den befintliga lösnigen, medan de ”30 bästa” erhölls från 

prototypen, och därav resultatbilden. Därför hade det varit intressant att 
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genomföra flera mätningar. Samtidigt erhålls en känsla att resultatet 

hade sett lika ut ändå, även om flera mätningar skulle genomföras. 

Resultatet blev alltid bättre för prototypen, trots att placeringsbyte på 

vågarna genomfördes. Därför känns det märkligt om det bästa 

resultaten för prototypen och de sämsta för den befintliga hade ringats 

in under hela testet. Fallet skulle kunna vara så men det känns orimligt. 

Därför hade flera mätningar garanterat ett noggrannare resultat för 

detta test. 

Resultatet i vågtest 2 visar också att prototypen var bättre än den 

befintliga lösningen. Detta resultat är mer rättvisande, eftersom flera 

mätningar skedde och att det var ett verkligt händelseförlopp. 

Skillnaden är väldigt liten men fortfarande till det bättre för prototypen. 

Om testet skulle genomföras flera gånger och resultatet följer samma 

mönster, så kommer den lilla skillnaden i längden generera att 

processen blir stabilare. Detta är viktigt eftersom skärens dimensioner, 

under sintring, minskar med XX % i alla riktningar. Har skären då 

samma densitet efter pressningen medför det att skären inom ordern 

kommer att minska lika mycket och man får då samma kvalitet på 

skären.   

6.3 Slutsats 

Slutsatserna som har presenterats visar att den framtagna produkten har 

klarat av de uppsatta målen med projektet. Slutsatserna känns 

trovärdiga även fast flera tester skulle vara intressant att genomföra, för 

att säkerställa att resultatet av vågtest 1 och 2 inte berodde på 

tillfälligheter.  
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Bilaga A: SMART 
Standardisering av pressmaskiner 

 

Bakgrund och syfte med examensarbetet 

Vid AB Sandvik Coromant i Gimo utförs i dagsläget en genomgång av 

deras maskinpark vid pressningen (pressning av skär). Här har det 

identifierats ett antal variabler/funktioner som definierar vilka 

produkter som kan köras i pressarna. För att standardisera maskinerna 

har det identifierats några ändringar som kan utföras på kort tid och 

med låg investeringskostnad. Detta projekt kommer att fokusera på att 

standardisera vågarna i pressparken genom att konstruera en adapter 

till deras vågar så att de har samma dimensioner. Detta krävs då det ofta 

tillverkas specialkonstruerade vågplattor till ett stort antal produkter 

och detta kräver i dagsläget konstruktion av två versioner av varje 

modell. Syftet är att minska belastningen på konstruktionsavdelning på 

sikt.  

Utöver detta så finns det i dagsläget ingen konstruktion för att låsa 

vågplattorna i rotationsriktning, vilket krävs för nya produkter som 

kräver en specifik riktning på vågplattorna för att inte skada produkten. 

Mål 

Målet med detta projekt är att standardisera Sandviks maskiner och 

verifiera att detta inte skapar störningar för andra funktioner, så som 

vägning av produkter och risk för kollisioner i robotrörelsen. Målet är 

även att möjliggöra rotationslåsta vågplattor för samtliga specialplattor.  

Avgränsningar 

I dagsläget kommer arbetet endast att infatta standardisering av 

pressmaskinerna, samt att granska så att standardiseringen inte skapa 

någon störning i andra funktioner. Utöver detta kommer 

rapportskrivning, förberedelse av presentation och opponering att 

räknas in till projektarbetet. Standardiseringen av pressmaskinerna 

kommer att avgränsas så att jag endast kollar på vågarna som väger 

skären och arbetet kring och med dessa vågar. Om tid för annat finns, 

kan en bredare standardisering utföras men detta blir extraarbete.  
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Resurser 

Jag kommer att arbeta på Sandvik vilket medför att jag kommer att 

behöva ett kontor eller liknande arbetsplats. Dator med lämpliga 

program så som CAD-program, Sandviks interna mailprogram med 

mera kommer att vara nödvändigt. Passerkort och arbetskläder är också 

något som kommer att vara ett måste. Sandvik kommer att stå för all 

nödvändigt material som kommer att behövas för att genomföra 

examensarbetet. 

Tid 

När det kommer till tidsplanering är tanken att totalt 10 veckors arbeta 

skall genomföras på Sandvik. De 8 första veckorna kommer att innefatta 

processinlärning, förståelse hur operatörer arbetar och hur maskinerna 

fungerar, identifiering av tänkbara lösningar, det vill säga arbetet mot 

målet (genomförandet). De två sista veckorna kommer att innefatta 

rapportskrivning och förberedelse för presentation. Tidsplanering finns 

som separat Excel fil, den innehåller en översiktlig planering. 

Planeringen kommer att uppdateras allt eftersom när nödvändiga 

aktiviteter har identifierats.   

Kommentarer 

Enligt min handledare, när han ansökte om resurser på Sandvik, skrev 

han följande angående projektet: 

”Lämplig utbildning är inom produktion och/eller produktutveckling. 

Goda kunskaper inom CAD är önskvärt 
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Bilaga B: Intressentanalys 
 

 

Intressent Kontaktperson

er 

Telefonnummer /  

e-post 
Chef Joel Erfäldt +4617384773 / 

joel.erfaldt@sandvik.com 

Handledare/Teknik

er 

Sirwan Safary +4617384311 / 

sirwan.safary@sandvik.co

m 

Tekniker Peter Burman +4617384343 / 

peter.burman@sandvik.co

m 

Tekniker Hans Westlind +4617384805 / 

hans.westlind@sandvik.ci

m 

Maskin tekniker Torbjörn Larsson +4617384067 

Operatörer Operatörer på  

Pressningen 

 

 

 

mailto:joel.erfaldt@sandvik.com
mailto:sirwan.safary@sandvik.com
mailto:sirwan.safary@sandvik.com
mailto:peter.burman@sandvik.com
mailto:peter.burman@sandvik.com
mailto:hans.westlind@sandvik.cim
mailto:hans.westlind@sandvik.cim
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Bilaga C: Visionsdokument 
Projektets vision är att standardisera vågarna i pressmaskinerna på 

AVDELNINGNE. Genom att hitta en enhetlig lösning kommer 

standarden medför att belastningen på konstruktionsavdelningen 

minskar på lång sikt. Standardiseringen hoppas även kunna underlätta 

för operatörerna.  Standardiseringen ska inte endast appliceras i Gimo, 

utan i framtiden ska samtliga pressmaskiner ha samma standard.  

Projektarbetaren jobbar inte på företaget och har tidigare inte arbetet 

med dessa maskiner. Detta medför att en person med ”ny syn” kommer 

att betrakta maskinerna och troligen se lösningar som inte tidigare har 

beaktats.  

 

Tid: 10 veckor á 40 timmar 

Beställare: Sirwan Safary, Avdelning , Sandvik Coromant 

Resultatets användare: operatörer och tekniker på Avdelning 
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Bilaga D: Kommunikationsplan 
Möten 
För att arbetet ska kunna genomföras kommer olika typer av möten att 

behöva genomföras. Dessa möten leder projektet succesivt framåt och 

ger upphov till informationsutbyte.  De olika mötena läggs in i en 

kalender där personer kan bjudas in till aktiviteterna.  

 

Möten med företagets handledare: möten med handledaren sker 

dagligen och ett flertal gånger. Mötena sker spontant och när luckor 

finns. På dessa möten presenterar studenten sina idéer och funderingar, 

vad studenten vill ha hjälp med samt kommande aktiviteter. 

Handledaren ger återkopling och hjälper studenten vid behov. Skall 

större och mer omfattande aktiviteter genomföras, kommer dessa bokas 

genom företagets interna kalender. 

 

Möten med universitetets handledare: dessa möten kommer att ske via 

Skype eftersom studenten befinner sig på en annan plats i förhållande 

till handledaren. Möten kommer att bokas då studenten känner att det 

behövs vägledning gällande arbetet. Studenten kommer presentera hur 

arbetet ser ut och vilken riktning det är på väg åt. Hanledaren kommer 

att hjälpa studenten om det visar sig att projektet är på väg i en fel 

riktning. Handledaren kommer även att ge tips och saker att tänka på, 

för att arbetet ska fortsätta mot rätt riktning.  Material som studenten 

vill att handledaren ska ta del av skall skickas in dagen före mötet. Ett 

dokument med punkter som studenten vill ta upp kommer också att 

skickas med.  

 

Intervjuer: Intervjuer kommer att vara en stor del i arbetet. Dessa 

intervjuer planeras under projektets gång för att kunna få ut viktig 

information under projektets gång.  Intervjuerna planeras tillsammans 

med personen/personerna som ska intervjuas.  
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Dokumentation  
Vid alla möten ansvarar studenten för att nödvändig information skriv 

ned eller på något annat sätt samlas in. Information som dokumenteras 

sparas på studentens personliga dator eller på studentens företagsdator. 

Dokumentationen på företagsdatorn kommer att sparas på den lokala 

hårdisken och back-ups sker kontinuerligt. Dokumentation som sparas 

på studentens personliga dator kommer även att sparas på ett externt 

USB-minne.
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Bilaga E: Grovplanering 
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Bilaga F: Detaljplanering kort sikt 
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Bilaga G: Ett levande dokument för 
informationsinsamling 
Frågeformulären 

Detta kapitel består av frågor som jag skrev ner de första dagarna av 

exjobbet. Vissa av frågorna kan besvaras via tester och utvärderingar 

medan andra kräver intervjuer.   
 Vilka maskiner har stora/små vågar? 

Se excellfil för identifikation [9] 

 

 I vilka maskiner sitter vågplattorna fast och inte?  

I alla små sitter vågplattorna fast. I samtliga stora är vågskålarna löstagbara 

men skall vara låsta mot rotation. Dock är många pinnar trasiga vilket gör att 

rotation är möjligt. [9] 

 

 Hur mycket glappar de plattor som sitter fast? 

Svårt att säga, men de glappar lite. Inget som borde vara störande vid 

tillverkning av specialskär. [9] 

 

 Om inte alla sitter fast, vad är då orsaken till detta? 

Orsaken är att en pinne som skall låsa mot rotation har gått sönder eller 

försvunnit. Det påverkar inte vågen funktionellt utan endast om en specifik 

skärplacering krävs på vågskålen. [9] 

 

 Hur mycket roterar plattorna under körningen (vibrationer och liknande)? 

Det är svårt att säga, men vi vet att de roterar en del. Vi har inte gjort några 

mätningar för att veta exakt. [10] 

 

 Har man funderat på att korrigera de stora plattorna till mindre plattor och 

vice versa? 

Det var så projektet började, första tanken var att det skulle skapa adaptrar 

för att fixa det problemet, men sedan kom du in i bilden och då fick du kolla 

på en lösning. [10] 

 

 Hur mycket pulver och smuts samlas på vågen, hur stor betydelse har detta 

på resultatet? 
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Det kan samlas en del pulver på vågen, men vi ska städa då och då. Det 

påverkar inte vågen då vågen ska kalibrera/nollställa sig inför varje vägning. 

Det enda som jag skulle kunna tänka mig är att om det skulle bli så mkt pulver 

att en stor vikt påverkar vågen, så kan noggrannheten kanske försämras. [10] 

 

 Hur ofta ska man städa vågen och resterande miljö i maskinen? 

Det beror på, på vågen och dynbordet genomförs det varje ställ, pressen som 

helhet varje fredag [10] 

 

 Om man vrider och vänder på vågplatten (stora) måste man då kalibrera om 

vågen?  

Nej det ska man inte behöva. [10] 

 

 Hur känslig är vågarna för en plattas vikt?  

Vågen är inte så känslig för vikten då vågen nollas mellan varje vägning, den 

är känslig för vibrationer, magnetism och luftflöden. [10] 

 

 Hur mycket försämras vågens precision genom att lägga på plattorna? 

Ingen aning i dagsläget [10] 

 

 

 Finns det någon eller några skärsorter som MÅSTE använda de stora 

vågplattorna?  

I dagsläget vill vi att alla skären skall ligga på en vågplatta som är tillräckligt 

stor så att skären ryms på hela plattan. Tyvärr gör inte alla skär det idag. [10] 

 

 

 Vilka skär fixeras i dagsläget, varför och hur fixeras skären?  Fungerar det 

bra för dessa sorter?  

Vilka skärsorter kan jag inte gå in på då det inte får nämnas i din rapport, men 

det finns några skär som behöver ligga på ett specifikt sätt. Tidigare har det 

inte varit problem men på senare tid har vet börja komma mer komplexa 

geometrier vilket medför att icke rotationssymetriska vågplattor kommer att 

behövas. Därför måste fixering fungera bra för att minska kassaktioner. [10] 

 

 Genererar någon av vågtyperna bättre precision än den andra? 

Teoretisk skulle jag säga att vågarna med små vågskålar genererar bättre 

precision pga. att det uppstår mindre vibrationer och mindre störning via 

luftströmning. [10] 
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Loggbok 

Detta är en loggbok där jag skriver ner mina tankar angående exjobbet. 

Här kommer tankar, funderingar, noteringar på vad jag har gjort samt 

kommande aktiviteter att noteras dagligen. På så sätt kan jag enkelt 

minnas vad jag gjort tidigare veckor.  

Uppgifter som behöver genomföras kommer att växa fram tack vare att 

loggboken fylls i. Dessa uppgifter presenteras den dag som de växer 

fram. Om aktiviteten genomförs markeras den med grön, varav en 

kommentar adderas. Om en aktivitet inte genomförs, kommer den att 

följa med listan till kommande dag, och listan kommer att bli längre. 

30e mars 
Det har visat sig att de vågar som används i pressmaskinerna kan bytas 

ut så att det är samma typ av vågplatta i samtliga maskiner. Genom att 

se till att vågplattorna är små, vilket är bäst för att inte uppnå 

”segeleffekt”, måste adaptrar skapas. Eftersom de små vågplattorna 

kommer att vara rotationslåsta och sitta fast, får operatörer problem när 

de kommer att byta standardgummiplattorna. Tas en adapter fram som 

endast är till för att bytet av standardgummiplattorna skall gå enklare 

finns det troligtvis en hel del vinning. Operatörerna kommer anse att 

bytet är enklare, vilket kommer att medföra att gummiplattorna byts ut 

innan de har slitits för mycket och därmed en vinning av kvaliteten på 

det pressade ämnena. 

 

Uppgifter att ta med: 
1. Kontakta leverantören för vågarna:  

Genomfört.  Det visade sig att dem inte hade något med vågskålarna att 

göra, kolla vidare.  

2. Skapa olika adaptrar 

 

31e mars 
Idag har jag kontaktat de som jag trodde var leverantören av den del på 

vågen som vi har tänkte att korrigera. Det visade sig att det inte är 

samma företag som leverarat vågen som den komponenten. Jag måste 

under morgondagen försöka reda ut hur vi skall gå vidare med allt. 

Utöver det har jag slipat lite på rapporten och sett till att internet 

tillgång finns till min personliga dator så att jag kan använda internet 

ordentligt. 
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Uppgifter att ta med: 
1. Skapa olika adaptrar 

2. Disskutera med Joel, Burman och Sirwan hur vi skall göra 

3. Kontakta Maskinleverantör 

1a april 
Idag har jag kollat närmare på vågskålarna och konstaterat att den 

lösning vi hade tänkt ersätta de stora vågskålarna med inte längre är av 

intresse.  Vi kan inte garantera att dagens lösning på de små 

vågskålarna hamnar lika varje gång vågskålen skruvas fast på skruven. 

Därför behöver en ny lösning uppdateras. Det har visat sig att det är 

någon på Sandvik som har konstruerat de stora vågskålarna + 

bottenplatta, denna person behöver kontaktas för att bolla idéer om ny 

typ av vågskål + bottenplatta.  Vidare diskussioner angående vågskål + 

bottenplatta och vågkåpa kommer att drivas vidare med Sirwan, Joel 

och Burman. 

 

Jag genomförde brainstorming för att komma på lösningar angående 

rotationslåsning av en platta som skall placeras på vågskålen.  De 

lösningar som jag kom på var: lim, kil, pigg/-ar, tre-punkts spår, flärp, 

gängor. Det som är av intresse och verkar mest relevant är tre-punkts 

spår, där efter kommer piggar. Dessa två är de som vi kommer att 

använda oss av, och vilken av dem som egentligen kommer att behövas 

utvärderas.  

Uppgifter att ta med: 
1. Skapa olika adaptrar 

2. Disskutera med Joel, Burman och Sirwan hur vi skall göra: 

Genomfört.  Vi kom överrens att vi skulle göra en mer noggrann beskrivning 

till Mathias Schei för att förklara hur vi menar. Några tester och kontroller 

måste genomföras innan vidare kontakt tas.  

3. Fortsatt utredning och diskussion med Joel, Burman och Sirwan hur vi skall 

göra 

4. Testa att skruva fast de små vågskålarna + bottenplatta i de maskinerna 

med stora vågskålar. Går det att placera dem där och fungerar det bra? 

5. Funder hur man ska göra med vågkåpan, är det stor skillnad på de som är till 

de små vågskålarna mot de som är till de stora? 

6. Hitta konstruktören till de stora vågskålarna: 69.51/130-1 

Genomfört. Konstruktörerna har gått i pension, jag har kontaktat GUGK 

angående CAD-modellen 
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7. Ta ordentligt med bilder när punkt 3 genomförs. På så sätt kan du enkelt 

förklara för Mathias Schei hur vi tänkt gå till väga, kontrollera vad han tror. 

8. Kontakta Maskinleverantör 

 

2a april 
Idag har jag tagit fram ritningar till de stora vågskålarna. Det visade sig 

att ansvarig person och den person som har designat vågskålen har gått 

i pension. Jag vände mig till GUGK för att få en STEP-fil på vågskålen. 

På så sätt kan jag eventuellt konstruera om en platta. Jag är nu inne på 

att använda tänket från de stora vågskålarna, men att man istället 

använder den lilla diametern.  På så sätt slipper man en adapter för skär 

som endast skall läggas på gummiplatta. Givetvis kan en adapter 

användas för att minimera slitage på vågskålen.  

Jag har även installerat Solid Works för att kunna använda konstruera 

vågplattor vågskål mm. Jag försökte att få en maskintekniker att hjälpa 

mig med att studera vågarna. Tanken var att jag skulle studera om den 

stora bottenplattan passade på den lilla och vise versa. Dock hade inte 

maskinteknikern tid så vi bestämde att detta test kommer att äga rum 

tisdagen den 7e april. 

 

Uppgifter att ta med: 
1. Skapa olika adaptrar 

2. Fortsatt utredning och diskussion med Joel, Burman och Sirwan hur vi skall 

göra 

3. Testa att skriva fast de små vågskålarna + bottenplatta i de maskinerna med 

stora vågskålar. Går det att placera dem där och fungerar det bra? 

Genomfört, det är inget problem att byta. Hålet blir väldigt stort på kåpan 

som är till vågen med de små vågskålarna men detta kan korrigeras med 

nya skjutbleck.  

4. Funder hur man ska göra med vågkåpan, är det stor skillnad på de som är till 

de små vågskålarna mot de som är till de stora? 

5. Ta ordentligt med bilder när punkt 3 genomförs. På så sätt kan du enkelt 

förklara för Mathias Schei hur vi tänkt gå till väga, kontrollera vad han tror. 

Genomfört, bilder finns. Nu gäller det bara att skapa en beskrivning så att vi 

kan få synpunkter från Mathias. 

6. Kontakta Maskinleverantör 

7. Se till att få en STEP-fil på 69.51/130-1 

Genomförd. Filen har erhållits och konstruktion kan nu starta. 
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7e april 
Idag har jag öppnat upp vågkåporna två maskiner, en med stor och en 

med liten vågskål. Vi konstaterade att plattorna har samma hålbild och 

där med passar att byta plats med varandra.  Vågkåporna är olika 

dimensionerade, de har inte samma volym och inte heller samma 

centrumdelning på hålen där vågskålarna går upp ur kåpan. Detta 

medför att samma kåpor inte kan användas till samtliga maskiner. Dock 

kan samma bottenplatta användas eftersom hålen i kåporna är 

tillräckligt stora för att använde den lösning som just nu ligger framme 

som idé (litenvågskål men löstagbar som den stora).  

Jag har även suttit och skrivit på rapportens inledande del och läst lite 

om agilprojektledning. STP-filen av den stora vågskålen har erhållits 

vilket medför att jag kan börja konsturera mina idéer för att enkelt 

kunna förklara för andra personer.  

Uppgifter att ta med: 
1. Skapa olika adaptrar 

2. Fortsatt utredning och diskussion med Joel, Burman och Sirwan hur vi skall 

göra 

3. Funder hur man ska göra med vågkåpan, är det stor skillnad på de som är till 

de små vågskålarna mot de som är till de stora? 

4. Konstruera dina idéer med hjälp av CAD, använd dessa till beskrivningen. 

5. Skapa en beskrivning som kan skickat till Mathias Schei samt 

MASKINLEVERANTÖR 

8e april 
Idag har jag suttit och CAD:at hela dagen och blev nästan klar med 

samtliga detaljer som behövs för att jag ska kunna skapa en beskrivning 

av min idé.  

Uppgifter att ta med: 
1. Skapa olika adaptrar 

2. Fortsatt utredning och diskussion med Joel, Burman och Sirwan hur vi skall 

göra 

3. Funder hur man ska göra med vågkåpan, är det stor skillnad på de som är till 

de små vågskålarna mot de som är till de stora? 

4. Konstruera dina idéer med hjälp av CAD, använd dessa till beskrivningen. 

5. Skapa en beskrivning som kan skickat till Mathias Schei samt 

MASKINLEVERANTÖR   
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9e april 
Idag har jag fortsatt att arbetet i CAD för att visualisera min idé. 

Korrigeringar på modeller från gårdagen har genomförts efter att ha 

funderat och genomfört diskussioner med Sirwan.   

Uppgifter att ta med: 
1. Skapa olika adaptrar 

2. Fortsatt utredning och diskussion med Joel, Burman och Sirwan hur vi skall 

göra 

3. Funder hur man ska göra med vågkåpan, är det stor skillnad på de som är till 

de små vågskålarna mot de som är till de stora? 

4. Konstruera dina idéer med hjälp av CAD, använd dessa till beskrivningen. 

5. Skapa en beskrivning som kan skickat till Mathias Schei samt 

MASKINLEVERANTÖR  

10e april 
Idag har jag gjort de sista justeringarna på CAD-modellerna, så nu är 

idén klar. Olika vågplattor/adaptrar har konstruerats till storlekarna 30, 

40, 50 och 60mm. Dessa plattor är rotationslåsta och platta. De skär som 

kommer att behöva ligga på ”öar” kommer att skapas utifrån någon av 

dessa plattor.  

Jag har även pratat med Hans angående de nya maskinerna. Dess 

vågplattor är inte lika som i PRESSTYP1. Jag måste studera vågcellen för 

att få en inblick hur den ser ut.  

Jag ar även kollat och skrivit lite i rapporten. 

 

Uppgifter att ta med: 
1. Skapa olika adaptrar 

Genomfört.  Adaptrarna/vågplattorna har erhållit diametrarna 30, 40, 50 

och 60mm (platta) 

2. Funder hur man ska göra med vågkåpan, är det stor skillnad på de som är till 

de små vågskålarna mot de som är till de stora? 

3. Konstruera dina idéer med hjälp av CAD, använd dessa till beskrivningen. 

Genomfört.  En första prototyp på min idé är nu klar och redo att printas ut 

genom additiv tillverkning. 

4. Skapa en beskrivning som kan skickat till Mathias Schei samt 

MASKINLEVERANTÖR 

5. Skicka STP-filer så att en prototyp kan skapas.  

6. Lyft på vågkåpan i Presstyp2 och studera om det ser lika ut där som i 

Presstyp1. 
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7. Prata med Sirwan, Joel, Peter och Hans hur vi ska göra med presstyp2 och 

dess vågskål. 

13e april 
Idag har vi varit till konstruktionsavdelningen och skickat CAD-filer till 

dem. De kommer under veckan att skriva ut samtliga delar i plast och 

jag kan då erhålla min prototyp. Utöver det har jag skrivit i rapporten 

och korrigerat den lite.  

 

Uppgifter att ta med: 
1. Funder hur man ska göra med vågkåpan, är det stor skillnad på de som är till 

de små vågskålarna mot de som är till de stora? 

2. Skapa en beskrivning som kan skickat till Mathias Schei samt 

MASKINLEVERANTÖR 

3. Skicka STP-filer så att en prototyp kan skapas.  

Genomfört. STP-filer skickades till Sirwan. Som ska skicka det vidare.  

4. Kolla att Sirwan beställt prototypen 

5. Lyft på vågkåpan i presstyp2 och studera om det ser lika ut där som i 

Presstyp1. 

6. Prata med Sirwan, Joel, Peter och Hans hur vi ska göra med presstyp2 och 

dess vågskål. 

14e april 
Idag har jag pratat med Sirwan, han hade beställt prototypen och den 

ska vara klar denna vecka. Efter diskussioner med Sirwan kom vi fram 

till att plattorna, som kommer att läggas på vågskålen, ska ha samma 

totala höjd. Om plattorna har samma höjd kommer operatörerna att få 

kortare ställtider, vilket är bra. Därför har plattorna korrigerats så att 

alla plattor, vid användning, kommer att ha samma totala höjd 

(Genomfört). Jag var även ut och kollade under vågkåporna idag för att 

kontrollera att prototypen inte är för kort, vågplattan måste kunna 

sticka upp en bit över vågkåpan men det fanns marginal för detta.  Jag 

passade på att studera vågen i Presstyp2, det visade sig att den och 

Presstyp1 har samma hål bild på bottenplattan som skruvas fast i 

vågcellen. Detta medför att min idé är applicerbar till samtliga pressar.   

Uppgifter att ta med: 
1. Funder hur man ska göra med vågkåpan, är det stor skillnad på de som är till 

de små vågskålarna mot de som är till de stora? 

2. Skapa en beskrivning som kan skickat till Mathias Schei samt 

MASKINLEVRANTÖR   
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3. Kolla att Sirwan beställt prototypen  

Genomfört, Sirwan har beställt prototypen. När jag har fått den kan jag 

fråga intressenterna vad de tycker. 

4. Lyft på vågkåpan i presstyp2 och studera om det ser lika ut där som i 

Presstyp1. 

Genomfört. Det visade sig att samtliga pressar har samma hålbild i 

bottenplattan som skrivas fast i vågcellen. Detta är bra i och med att min idé 

nu är applicerbar till samtliga maskiner.  

5. Prata med Sirwan, Joel, Peter och Hans hur vi ska göra med presstyp2 och 

dess vågskål. 

6. Konstruera om bottenplattan så att dimensionerna stämmer överrens med 

verkligheten. 

15e april 
Idag har jag suttit och skrivit lite i metod – delen i rapporten samt läst 

lite om agil projektledning. 

Efter lunchen var prototypen klar, jag visade den för Sirwan som tyckte 

den såg mycket bra ut. Jag visade även den för Hans och även han 

tyckte det var en bra idé. Det som Sirwan och Hans hade som 

gemensam synpunkt var att jag skulle kunna använda någon markering 

som visar vilket läge de olika delarna ska sitta. Jag behövde konstruera 

den mer tydlig än den redan var, för att operatörerna inte ska bli 

förbannade när idén väl ska användas. Jag korrigerade detta och 

skapade nu en version 2. 

Uppgifter att ta med: 
1. Funder hur man ska göra med vågkåpan, är det stor skillnad på de som är till 

de små vågskålarna mot de som är till de stora? 

2. Skapa en beskrivning som kan skickat till Mathias Schei samt 

MASKINLEVERANTÖR   

3. Prata med Sirwan, Joel, Peter och Hans hur vi ska göra med presstyp2 och 

dess vågskål. 

4. Konstruera om bottenplattan så att dimensionerna stämmer överrens med 

verkligheten. 

5. Vänta på svar angående hålbilder på bottenplattan. Kontakta Mathias Schei 

igen vid behov. 

6. Printa ut de uppdaterade delarna 

7. Testa plastprototypen i maskinen.  

8.  
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16e april 
Idag fick jag en ritning för att veta hur hålen på bottenplattan skall 

placeras. Jag korrigerade bottenplattan och skickade den samt de 

tidigare uppdaterade komponenterna till Mikael Kraft. När dessa skriv 

ut är det möjligt att testa prototypen i maskinen.  Har även skrivit i 

rapporten.  

Uppgifter att ta med: 
1. Funder hur man ska göra med vågkåpan, är det stor skillnad på de som är till 

de små vågskålarna mot de som är till de stora? 

2. Skapa en beskrivning som kan skickat till Mathias Schei samt 

MASKINLEVERANTÖR  

3. Prata med Sirwan, Joel, Peter och Hans hur vi ska göra med Presstyp2 

pressen och dess vågskål. 

4. Konstruera om bottenplattan så att dimensionerna stämmer överrens med 

verkligheten. 

Genomfört. Mathias skickade en ritning för hur hålen ska vara placerade.  

5. Vänta på svar angående hålbilder på bottenplattan. Kontakta Mathias Schei 

igen vid behov. Behövde ej genomföras. 

6. Printa ut de uppdaterade delarna 

Genomfört. Dela 

7. Testa plastprototypen i maskinen.  

17e april 
Idag fick jag den uppdaterade prototypen som nu kan testas för 

utvärdering. Jag passade på att prata med några intressenter och fick lite 

förslag på hur prototypen skulle kunna uppdateras för att göra det 

lättare för operatörerna. Jag har även förberett inför handledningen med 

Micke på måndag och skickat filer till honom.  

Uppgifter att ta med: 
1. Funder hur man ska göra med vågkåpan, är det stor skillnad på de som är till 

de små vågskålarna mot de som är till de stora? 

2. Skapa en beskrivning som kan skickas till Mathias Schei samt 

MASKINLEVERANTÖR 

3. Prata med Sirwan, Joel, Peter och Hans hur vi ska göra med Presstyp2 

pressen och dess vågskål. 

4. Testa prototypen genom att väga med en passbit 

5. Skapa en testorder 

6. Testa plastprototypen i maskinen.  

7. Se till att kontrollera CAD-modellen. Kontrollera att ”facket” alltid hamnar 

exakt lodrätt mellan hålen på bottenplattan 
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8. Konstruera prototypen så att plattan och vågskålen enklare placeras på sin 

plats.  

20e april 
Jag har kontreollerat att vågplattan alltid hamnar i ett visst läge för att 

kunna försäkra sig om att skären hamnar på rätt sätt. Tar man fram en 

ny skärtyp som behöver läggas på ett specifikt sätt så skall det vara 

enkelt att korrigera vågplattan, och man skall kunna utgå från en punkt, 

d.v.s. den stora kilen. Skapas spåren, som skären ska ligga i, på en tänkt 

linje med kilen så kommer skären att läggas rakt.  

Jag har haft handledningsmöte med Mikael Bäckström där vi 

disskuterat hur arbetet går, hur det ligger till och vad jag ska göra. Jag 

har även fått lite feedback på prototypen. Sirwan har pratat med Peter 

så att vi kan genomföre tester på den framtagna prototypen.  

 

Uppgifter att ta med: 
1. Funder hur man ska göra med vågkåpan, är det stor skillnad på de som är till 

de små vågskålarna mot de som är till de stora? 

2. Skapa en beskrivning som kan skickas till Mathias Schei samt 

MASKINLEVERANTÖR  

3. Prata med Sirwan, Joel, Peter och Hans hur vi ska göra med Presstyp2 

pressen och dess vågskål. 

4. Testa prototypen genom att väga med en passbit 

5. Skapa en testorder 

6. Testa plastprototypen i maskinen.  

7. Se till att kontrollera CAD-modellen. Kontrollera att ”facket” alltid hamnar 

exakt lodrätt mellan hålen på bottenplattan. 

Genomfört. Enligt kontroll på datorn ska facket alltid hamna exakt lodrätt 

med hålen på bottenplattan. Det enda som kan ställa till det är 

pressunionen på tillverkningen.  

8. Konstruera prototypen så att plattan och vågskålen enklare placeras på sin 

plats. Ha i åtanke de förslag som Micke kom med 
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21a april 
Idag har test av prototypen genomförts. Förberedelsen i form av 

tillstånd till maskin, letande av passbit med känd vikt och planering av 

testplanen har tagit lite tid. Därför startades testet efter lunch. Resultatet 

såg väldigt bra ut och efter att ha visat det för Hans så kom vi överrens 

om att genomföra samma test fast för en mindre vikt. Därför såg vi till 

att hitta två skär av den minsta typen för att genomföra testet på. Dock 

var inte vikten känd, men variation i mätningarna kan i alla fall 

betraktas på så sätt. Det testet genomförs imorgon.  
Utöver det har jag skrivit lite på rapporten.  

 

Uppgifter att ta med: 
1. Funder hur man ska göra med vågkåpan, är det stor skillnad på de som är till 

de små vågskålarna mot de som är till de stora? 

2. Skapa en beskrivning som kan skickas till Mathias Schei samt 

MASKINLEVERANTÖR 

3. Prata med Sirwan, Joel, Peter och Hans hur vi ska göra med Presstyp2 

pressen och dess vågskål. 

4. Testa prototypen genom att väga med en passbit 

Genomfört. En 10.000g passbit användes för att mäta. Hur testet gick till 

kan studeras i dokumentet Vågtest 1. 

5. Genomför samma test som Vågtest 1, men med små skär. 

6. Sammanställ mätresultaten från vågtest 1. 

7. Skapa en testorder 

8. Testa plastprototypen i maskinen med automation.  

9. Konstruera prototypen så att plattan och vågskålen enklare placeras på sin 

plats. Ha i åtanke de förslag som Micke kom med 

22a april 
Idag har vågtest 1 genomförts med de små skären. Dock genomfördes 

endast 20 mätningar istället för 30, eftersom jag ansåg att 20 mätningar 

var tillräckligt. Jag har visat resultatet för Joel och vi har fått hans 

godkännande att testa prototyperna under en riktig order för att på så 

sätt kunna utvärdera prototypen.  

En beställning är skickad till Mikael Kraft för att skriva ut två nya 

prototyper som skall användas under testet med verklig order.  En mall 

för data kring vågtest 1 har skapats.  
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Uppgifter att ta med: 
1. Funder hur man ska göra med vågkåpan, är det stor skillnad på de som är till 

de små vågskålarna mot de som är till de stora? 

2. Skapa en beskrivning som kan skickas till Mathias Schei samt 

MASKINLEVERANTÖR  

3. Prata med Sirwan, Joel, Peter och Hans hur vi ska göra med Presstyp2 

pressen och dess vågskål. 

4. Genomför samma test som Vågtest 1, men med små skär. 

Genomfört. Test med de små skären har genomförts, dock var inte vikten 

känt men variation mellan mätningar kan enkelt studeras. 

5. Sammanställ mätresultaten från vågtest 1. 

6. Skapa en testorder 

7. Testa plastprototypen i maskinen med automation.  

8. Konstruera prototypen så att plattan och vågskålen enklare placeras på sin 

plats. Ha i åtanke de förslag som Micke kom med 

23e april 
Idag har resultatet från Vågtest 1 sammanställts. Det är nu enkelt att 

överblicka och studera resultatet. Två prototyper skrivs ut idag, vilket 

medför att test med prototyper under en verklig order kommer kunna 

testas imorgon eller under nästa vecka.  

Uppgifter att ta med: 
1. Funder hur man ska göra med vågkåpan, är det stor skillnad på de som är till 

de små vågskålarna mot de som är till de stora? 

2. Skapa en beskrivning som kan skickas till Mathias Schei samt 

MASKINLEVERANTÖR  

3. Prata med Sirwan, Joel, Peter och Hans hur vi ska göra med Presstyp2 

pressen och dess vågskål. 

4. Sammanställ mätresultaten från vågtest 1. 

Genomfört, finns på Excel fil där medelvärde, variationsbredd, varians och 

standardavvikelse är beräknat.  

5. Skapa en testorder 

6. Testa plastprototypen i maskinen med automation.  

7. Konstruera prototypen så att plattan och vågskålen enklare placeras på sin 

plats. Ha i åtanke de förslag som Micke kom med 
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24e april 
Idag har jag sett till att de två utskrivna prototyperna är monterade och 

redo att placeras i maskinen. Jag har även visat upp prototypen för 

operatörer samt Magnus ”Kalle” Karlsson. Operatörerna kom till mig 

och sa att de hade ett problem de ville att jag skulle lösa. Det visade sig 

att de inte kunde städa maskinen ordentligt, för hade de gjort det hade 

det troligen medfört att körningen hade fått många kasserade bitar efter. 

Anledningen till detta var att skären låg på ett visst sätt. Och skulle dem 

städa fanns det stor risk att vågplattans position skulle ändras. De kav 

mig då uppdraget att hitta en lösning på detta. Jag har redan tagit fram 

en lösning för rotationslåsningen blev mitt svar, och visade prototypen 

för dem. Det tyckte de såg ”SKIT BRA” ut, vilket kändes som en stor 

vinst för mig. 

Utöver detta har jag arbetat med rapporten.  

Uppgifter att ta med: 
1. Funder hur man ska göra med vågkåpan, är det stor skillnad på de som är till 

de små vågskålarna mot de som är till de stora? 

2. Skapa en beskrivning som kan skickas till Mathias Schei samt 

MASKINLEVERANTÖR  

3. Prata med Sirwan, Joel, Peter och Hans hur vi ska göra med Presstyp2 

pressen och dess vågskål.  

4. Skapa en testorder 

5. Testa plastprototypen i maskinen med automation.  

6. Konstruera prototypen så att plattan och vågskålen enklare placeras på sin 

plats. Ha i åtanke de förslag som Micke kom med 

27e april 
Idag har prototypen körts på en riktig order, vågtest 2. Först pressades 

1100 bitar där vågen var utrustade med de befintliga. Och efter det 

pressades 1200 skär när vågen var utrustade med prototyperna. 

Resultatet sammanställdes sedan med data från maskin och med hjälp 

av Sirwan. 

Jag passade även på att prata med operatören vad han tyckte om min 

prototyp. Han tyckte att det var en riktigt bra lösning och det gjorde 

arbetet enkelt för dem. Det enda negativa han hade som synpunkt var 

höjden. Det var väldigt nära att borstarmen slog i vågplattan. I övrigt 

tyckte han som sagt att prototypen var riktigt bra.  

Uppgifter att ta med: 
1. Funder hur man ska göra med vågkåpan, är det stor skillnad på de som är till 

de små vågskålarna mot de som är till de stora? 
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2. Skapa en beskrivning som kan skickas till Mathias Schei samt 

MASKINLEVERANTÖR  

3. Prata med Sirwan, Joel, Peter och Hans hur vi ska göra med Presstyp2 

pressen och dess vågskål.  

4. Skapa en testorder 

5. Testa plastprototypen i maskinen med automation.  

Genomfört. se Excel fil för resultatet. 

6. Konstruera prototypen så att plattan och vågskålen enklare placeras på sin 

plats. Ha i åtanke de förslag som Micke kom med 

28e april 
Idag genomfördes vågtest 1 ännu en gång, men med 10, 20 30 och 40 

gram. Prototypen hade bra värden och när dessa visades för Joel, ansåg 

han att det bara var att testköra prototypen under några dagar i 

produktionen. På så sätt kan operatörerna eventuellt anmärka på olika 

saker, vad som är bra och vad som kan förbättras.  

Uppgifter att ta med: 
1. Funder hur man ska göra med vågkåpan, är det stor skillnad på de som är till 

de små vågskålarna mot de som är till de stora? 

2. Skapa en beskrivning som kan skickas till Mathias Schei samt 

MASKINLEVERANTÖR  

3. Prata med Sirwan, Joel, Peter och Hans hur vi ska göra med Presstyp2 

pressen och dess vågskål.  

4. Skapa en testorder 

Behöver inte genomföras 

5. Konstruera prototypen så att plattan och vågskålen enklare placeras på sin 

plats. Ha i åtanke de förslag som Micke kom med. 

6. Låt prototypen användas i maskinen under några dagar. 

 

29e april 
Idag har prototyperna placerats i presstyp1,press 557, där den kommer 

att utvärderas av operatörerna under några dagar. Jag har konstruerat 

om prototypen och tagit till mig all feedback jag fått. Olika modeller av 

prototypen har konstruerats och jag skall prata med Sirwan under 

morgondagen och bestämma vilken modell vi skall använda. De 

operatörer som har testat att placera vågskålen och plattan anser inte att 

det är något problem.  

Utöver detta har jag rättat stavfel i text och dokument som tillhör 

arbetet. 
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Uppgifter att ta med: 
1. Funder hur man ska göra med vågkåpan, är det stor skillnad på de som är till 

de små vågskålarna mot de som är till de stora? 

2. Skapa en beskrivning som kan skickas till Mathias Schei samt 

MASKINLEVERANTÖR   

3. Prata med Sirwan, Joel, Peter och Hans hur vi ska göra med Presstyp2 

pressen och dess vågskål.  

4. Skapa en testorder 

Behöver inte genomföras 

5. Konstruera prototypen så att plattan och vågskålen enklare placeras på sin 

plats. Ha i åtanke de förslag som Micke kom med. 

6. Låt prototypen användas i maskinen under några dagar. 

30e april 
Idag har jag pratat med Sirwan angående en sista och slutgiltig modell 

av prototypen. Vi ska skriva ut en uppsättning och studera så att 

stabiliteten är den som önskas. Därefter är det bara att skriva ut flera 

uppsättningar om produkten är så bra som vi önskar. Jag pratade med 

intressenter och tog till mycket feedback angående prototypen, vilket 

har medfört att den slutgiltiga versionen snart är färdig. Visar det sig att 

den senaste versionen av prototypen inte håller önskad stabilitet, så 

måste någon åtgärd genomföras. Annars är produkten färdig.  

Uppgifter att ta med: 
1. Funder hur man ska göra med vågkåpan, är det stor skillnad på de som är till 

de små vågskålarna mot de som är till de stora? 

2. Skapa en beskrivning som kan skickas till Mathias Schei samt 

MASKINLEVERANTÖR   

3. Prata med Sirwan, Joel, Peter och Hans hur vi ska göra med Presstyp2 

pressen och dess vågskål.  

4. Skapa en testorder 

Behöver inte genomföras 

5. Konstruera prototypen så att plattan och vågskålen enklare placeras på sin 

plats. Ha i åtanke de förslag som Micke kom med. 

6. Låt prototypen användas i maskinen under några dagar. 
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4e maj 
Idag har jag haft en dålig dag på jobbet, jag har inte varit speciellt aktiv 

och tankarna har varit på många andra ställen. Jag ligger ändå långt 

fram så detta gör inte så mycket, men aningen irriterande. 

Jag har sett till att Mikael Kraft ska ta fram den senaste prototypen som 

eventuellt blir den slutgiltiga produkten. Jag har fått tider på hur lång 

tid det kommer att ta för en utskrift på 8 enheter och tvättning av 

stödmaterial. Det tar ca 24h + 7-8h.  

Jag har även suttit och fixat lite på rapporten.  

Uppgifter att ta med: 
1. Funder hur man ska göra med vågkåpan, är det stor skillnad på de som är till 

de små vågskålarna mot de som är till de stora? 

2. Skapa en beskrivning som kan skickas till Mathias Schei samt 

MASKINLEVERANTÖR   

3. Prata med Sirwan, Joel, Peter och Hans hur vi ska göra med Presstyp2 

pressen och dess vågskål.  

4. Konstruera prototypen så att plattan och vågskålen enklare placeras på sin 

plats. Ha i åtanke de förslag som Micke kom med. 

5. Låt prototypen användas i maskinen under några dagar. 

5e maj 
Idag har jag kontrollerat hur prototyperna har fungerat i maskinen. Det 

visade sig att dem hade gått riktigt bra fram tills i fredags. I fredags 

hade något hänt med vågen och dem hade bytt ut mina prototyper mot 

den gamla konstruktionen. Felet på vågen berodde inte på prototyperna 

sa operatörerna, utan bytet hade bare skett ändå.  

Jag genomförde vågtest1 på den slutgiltiga/senaste prototypen, där en 

10,000g vikt användes. Det gav samma resultat som tidigare.  

Uppgifter att ta med: 
1. Funder hur man ska göra med vågkåpan, är det stor skillnad på de som är till 

de små vågskålarna mot de som är till de stora? 

2. Skapa en beskrivning som kan skickas till Mathias Schei samt 

MASKINLEVERANTÖR   

3. Prata med Sirwan, Joel, Peter och Hans hur vi ska göra med Presstyp2 

pressen och dess vågskål.  

4. Konstruera prototypen så att plattan och vågskålen enklare placeras på sin 

plats. Ha i åtanke de förslag som Micke kom med. 

Genomfört. Komponenterna sätts nu enkelt på plats. Dock kan inte sväriska 

ytor tillverkas så att det blir så bra som man önskar i skirvaren (det micke 

gav som förslag) därför användes 3 platta ytor som tidigare.  
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5. Låt prototypen användas i maskinen under några dagar. 

Genomfört. Prototypen fungerade väldigt bra, ett fel på vågen uppstod dock 

i fredags, men operatörerna sa att det inte berodde på grund av prototypen. 

6. Prata med Sirwan hur vi skall gå vidare med produkten. 

- Hur ska arbetet se ut med CAD-filerna, två olika modeller, en för 3D-

printing och en för skärande bearbetning? 

- Hur skall arbetet se ut med vågplattorna framöver? 

6e maj 
Idag har vi konstaterat att prototypen är klar, den framtagna designen 

är nu alltså klar. Jag har beställt sju stycken uppsättningar till, men det 

var över 100 timmars kö på maskinen så det kommer att dröja till mitten 

eller slutet av nästa vecka innan produkterna erhålls.  

Utöver det har jag arbetet med rapporten.  

Uppgifter att ta med: 
1. Funder hur man ska göra med vågkåpan, är det stor skillnad på de som är till 

de små vågskålarna mot de som är till de stora? 

2. Skapa en beskrivning som kan skickas till Mathias Schei samt 

MASKINLEVERANTÖR   

3. Prata med Sirwan, Joel, Peter och Hans hur vi ska göra med Presstyp2 

pressen och dess vågskål.  

4. Prata med Sirwan hur vi skall gå vidare med produkten. 

- Hur ska arbetet se ut med CAD-filerna, två olika modeller, en för 3D-

printing och en för skärande bearbetning? 

- Hur skall arbetet se ut med vågplattorna framöver? 

5. Låt den slutgiltiga produkten användas på en halv lina under några dagar för 

utvärdering.  

7e maj 
Idag har jag bara arbetat med rapporten. 

Uppgifter att ta med: 
1. Funder hur man ska göra med vågkåpan, är det stor skillnad på de som är till 

de små vågskålarna mot de som är till de stora? 

2. Skapa en beskrivning som kan skickas till Mathias Schei samt 

MASKINLEVERANTÖR   

3. Prata med Sirwan, Joel, Peter och Hans hur vi ska göra med Presstyp2 

pressen och dess vågskål.  

4. Prata med Sirwan hur vi skall gå vidare med produkten. 

- Hur ska arbetet se ut med CAD-filerna, två olika modeller, en för 3D-

printing och en för skärande bearbetning? 

- Hur skall arbetet se ut med vågplattorna framöver? 
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5. Låt den slutgiltiga produkten användas på en halv lina under några dagar för 

utvärdering.  

8e maj 
Idag har jag bara arbetat med rapporten. 

Uppgifter att ta med: 
1. Funder hur man ska göra med vågkåpan, är det stor skillnad på de som är till 

de små vågskålarna mot de som är till de stora? 

2. Skapa en beskrivning som kan skickas till Mathias Schei samt 

MASKINLEVERANTÖR   

3. Prata med Sirwan, Joel, Peter och Hans hur vi ska göra med Presstyp2 

pressen och dess vågskål.  

4. Prata med Sirwan hur vi skall gå vidare med produkten. 

- Hur ska arbetet se ut med CAD-filerna, två olika modeller, en för 3D-

printing och en för skärande bearbetning? 

- Hur skall arbetet se ut med vågplattorna framöver? 

5. Låt den slutgiltiga produkten användas på en halv lina under några dagar för 

utvärdering.  

11e maj 
Idag har jag bara arbetat med rapporten. Skulle haft handledning med 

Micke men han råkade dubbelboka den tiden så handlednigen sker 

imorgon kl 14.00 

Uppgifter att ta med: 
1. Funder hur man ska göra med vågkåpan, är det stor skillnad på de som är till 

de små vågskålarna mot de som är till de stora? 

2. Skapa en beskrivning som kan skickas till Mathias Schei samt 

MASKINLEVERANTÖR   

3. Prata med Sirwan, Joel, Peter och Hans hur vi ska göra med Presstyp2 

pressen och dess vågskål.  

4. Prata med Sirwan hur vi skall gå vidare med produkten. 

- Hur ska arbetet se ut med CAD-filerna, två olika modeller, en för 3D-

printing och en för skärande bearbetning? 

- Hur skall arbetet se ut med vågplattorna framöver? 

5. Låt den slutgiltiga produkten användas på en halv lina under några dagar för 

utvärdering.  
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12e maj 
Idag har jag bara arbetat med rapporten. 

Micke tycker att jag är på väldigt god väg i arbetet, och bara att ligga i 

nu ända fram till sluttampen så är det klart strax. En handledning skall 

äga rum några dagar innan första utkastet ska skickas in för 

opponering. 

Uppgifter att ta med: 
1. Funder hur man ska göra med vågkåpan, är det stor skillnad på de som är till 

de små vågskålarna mot de som är till de stora? 

2. Skapa en beskrivning som kan skickas till Mathias Schei samt 

MASKINLEVERANTÖR   

3. Prata med Sirwan, Joel, Peter och Hans hur vi ska göra med Presstyp2 

pressen och dess vågskål.  

4. Prata med Sirwan hur vi skall gå vidare med produkten. 

- Hur ska arbetet se ut med CAD-filerna, två olika modeller, en för 3D-

printing och en för skärande bearbetning? 

- Hur skall arbetet se ut med vågplattorna framöver? 

5. Låt den slutgiltiga produkten användas på en halv lina under några dagar för 

utvärdering.  

13e maj 
Idag har jag bara arbetat med rapporten. Jag har fått mina utskrifter 

färdiga så på måndag kommer produkten att placeras i tre maskiner, då 

finns två produkter kvar ifall något skulle hända med de som är 

placerade i maskinerna.  

Uppgifter att ta med: 
1. Funder hur man ska göra med vågkåpan, är det stor skillnad på de som är till 

de små vågskålarna mot de som är till de stora? 

2. Skapa en beskrivning som kan skickas till Mathias Schei samt 

MASKINLEVERANTÖR   

3. Prata med Sirwan, Joel, Peter och Hans hur vi ska göra med Presstyp2 

pressen och dess vågskål.  

4. Prata med Sirwan hur vi skall gå vidare med produkten. 

- Hur ska arbetet se ut med CAD-filerna, två olika modeller, en för 3D-

printing och en för skärande bearbetning? 

- Hur skall arbetet se ut med vågplattorna framöver? 

5. Låt den slutgiltiga produkten användas på en halv lina under några dagar för 

utvärdering.  
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18e maj 
Idag har jag implementerat produkten i tre maskiner. Jag har även 

informerat styransavarig om vad jag gjort så att han kan rapportera det 

till de andra styransvariga så att informationen går ut till skiften. Jag har 

även pratat med de operatörer som stod vid maskinerna och 

informerade dem om vad jag gjort. 

Utöver det har jag arbetat med rapporten.  

Uppgifter att ta med: 
1. Funder hur man ska göra med vågkåpan, är det stor skillnad på de som är till 

de små vågskålarna mot de som är till de stora? 

2. Skapa en beskrivning som kan skickas till Mathias Schei samt 

MASKINLEVERANTÖR   

Behöver ej genomföras 

3. Prata med Sirwan, Joel, Peter och Hans hur vi ska göra med Presstyp2 

pressen och dess vågskål.  

4. Prata med Sirwan hur vi skall gå vidare med produkten. 

- Hur ska arbetet se ut med CAD-filerna, två olika modeller, en för 3D-

printing och en för skärande bearbetning? 

- Hur skall arbetet se ut med vågplattorna framöver? 

5. Låt den slutgiltiga produkten användas på en halv lina under några dagar för 

utvärdering.  

Genomfört. Dock användes bara utrustningen på tre maskiner och inte fyra 

(en halv lina) av den anledningen att det är bra med reservdelar om något 

skulle hända.  

19e maj – 24e maj  
Under denna period har jag varit utomlands, i Turkiet. Då har endast 

lite korrigering av rapporten genomförts.  

Uppgifter att ta med: 
1. Funder hur man ska göra med vågkåpan, är det stor skillnad på de som är till 

de små vågskålarna mot de som är till de stora? 

2. Prata med Sirwan, Joel, Peter och Hans hur vi ska göra med Presstyp2 

pressen och dess vågskål.  

3. Prata med Sirwan hur vi skall gå vidare med produkten. 

- Hur ska arbetet se ut med CAD-filerna, två olika modeller, en för 3D-

printing och en för skärande bearbetning? 

- Hur skall arbetet se ut med vågplattorna framöver? 
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25e maj  
Jag har arbetat med rapporten och informerat operatörer på veckans 

skift angående om mitt projekt. 

Uppgifter att ta med: 
1. Funder hur man ska göra med vågkåpan, är det stor skillnad på de som är till 

de små vågskålarna mot de som är till de stora? 

2. Prata med Sirwan, Joel, Peter och Hans hur vi ska göra med Presstyp2 

pressen och dess vågskål.  

3. Prata med Sirwan hur vi skall gå vidare med produkten. 

- Hur ska arbetet se ut med CAD-filerna, två olika modeller, en för 3D-

printing och en för skärande bearbetning? 

- Hur skall arbetet se ut med vågplattorna framöver? 

26e maj  
Jag har arbetat med. 

Uppgifter att ta med: 
1. Funder hur man ska göra med vågkåpan, är det stor skillnad på de som är till 

de små vågskålarna mot de som är till de stora? 

2. Prata med Sirwan, Joel, Peter och Hans hur vi ska göra med Presstyp2 

pressen och dess vågskål.  

3. Prata med Sirwan hur vi skall gå vidare med produkten. 

- Hur ska arbetet se ut med CAD-filerna, två olika modeller, en för 3D-

printing och en för skärande bearbetning? 

- Hur skall arbetet se ut med vågplattorna framöver? 

28e maj  
Jag har arbetat med. 

Uppgifter att ta med: 
1. Funder hur man ska göra med vågkåpan, är det stor skillnad på de som är till 

de små vågskålarna mot de som är till de stora? 

2. Prata med Sirwan, Joel, Peter och Hans hur vi ska göra med Presstyp2 

pressen och dess vågskål.  

3. Prata med Sirwan hur vi skall gå vidare med produkten. 

- Hur ska arbetet se ut med CAD-filerna, två olika modeller, en för 3D-

printing och en för skärande bearbetning? 

- Hur skall arbetet se ut med vågplattorna framöver?  
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Möjliga lösningar på standardisering 

Detta kapitel presenterar möjliga lösningar av standardiseringen. Här 

presenteras även tankar och funderingar kring de lösningar som har 

föreslagits. Till sist ska en slutgiltig lösning presenteras. 
1. Konstruera om samtliga stora vågskålar till små vågskålar, då slipper man 

”segeleffekten”. En enkel lösning blir att endast korrigera diametern på de 

stora vågskålarna. Det som då måste göras är verifiering av att vågskålarna är 

låsta vid behov. Tester på ”glappning” mot låsningspinne måste kontrolleras, 

är glappet för stort för de skär som måste läggas på ett visst sätt på vågen?  

Spara de tidigare stora vågskålarna för att använda som ”adapter” när någon 

skärsort verkligen behöver stora vågskålarna.  

 

2. Konstruera om de stora vågarna så att de blir lika som de små. Öppna lådan, 

beställ delar för att konstruera om den. Ett problem som kan uppstå här är att 

det blir svårare att låsa specialplattorna i ett visst läge. En möjlig lösning 

måste tas fram och testas. Ett allternativ är att göra ett spår i vågskålarna, på 

så sätt kan man använda dagens lösning som används på de stora. Här 

kommer en adapter att behöva användas för de skär som behöver stora 

vågplattor.  

 

3. Konstruera om samtliga små vågplattor till stora vågplattor. Då försäkrar 

man sig att det egentligen inte kommer att behövas en adapter. Det negativa 

som kan uppstå är ”segeleffekten”. Detta skulle kunna lösas genom att man 

ändå väljer att ha kvar de små vågplattorna som adaptrar för de minsta 

skären.  

 

4. Använd tänket från de stora vågskålarna men konstruera och använd en 

liter diameter. Tanken här är att använda samma tänk som på de stora men 

med en förändrad design på hylsa samt vågskål. I hylsan skall någon typ av 

rotationslåsning säkerställas. Detta måste också kunna säkerställas när en 

vågplatta placeras på vågskålen. Om båda erhåller rotationslåsning, kommer 

skär att kunna placeras på ett visst sätt på vågplattan vilket är ett måste för 

vissa skärsorter. 
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Frågor att ha i åtanke kring lösningarna 
 Är lösningen verkligen genomförbar? 

 Har lösningen en bra lösning för rotationslåsning? 

 Hur skall låsningen av speciella plattor kunna fastställas? 

 Är lösningen applicerbar till samtliga pressar? 

 Vem ska leverera lösningen? 

 Vad kommer priset att bli 

 Vilken leveranstid? 
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Bilaga H: Vågtest 1 

Vågtest – stillastående automation med 

vägning av passbit 
Detta test kommet att genomföras på presstyp1, press 576. Testet 

kommer att innefatta mätning av en passbit, vars vikt är 10.000g. Denna 

vikt kommet att mätas 30ggr på varje våg (det är två stycken vågar i 

maskinerna). På ena vågen kommer den framtagna prototypen att 

användas, medan den andra kommer att ha den befintliga 

konstruktionen.  Anledningen till att väga 30 ggr är för att ha många 

mätningar att beräkna standardavvikelsen på samt att se om det blir 

sämre resultat vid upprepade mätningar. 

Testet kommer genomföras på följande sätt: 
1. Kalibrering av vågarna 

2. Nollställ vågen som prototypen står på 

3. Passbit placeras i centrum på vågen för avläsning av vikt 

4. Nollställ vågen med dagens konstruktion 

5. Passbiten placeras i centrum på vågen med dagens konstruktion för avläsning 

av vikt 

Punkt 2-5 upprepas så tills att 30 mätningar är genomförda på varje våg.  

Efter det genomförs flera mätningar men nu ska viktens position 

varieras istället för att endast placeras i centrum som tidigare.  På så sätt 

kan eventuell variation pga. placering identifieras.  
6. Kalibrera vågen 

7. Nollställ vågen 

8. Placera skäret på position 1 

9. Ta bort skäret och nollställ vågen 

10. Upprepa punkt 8 och 9 men för position 2,3,4 och 5 

11. Upprepa sedan punkt 6-10 för den andra vågen. 

12. Genomför sedan exakt samma procedur (punkt 7-11) en gång till 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Figur 21 - förklaring hur vikten 

ska placeras 
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När de ovanstående stegen är genomförda skall prototypen och den 

befintliga konstruktionen byta plats och monteras på motsatt vågcell. 

Detta för att kontrollera att det inte är vågcellen i sig som ger upphov till 

resultatet.  

Genomför sedan testet (de 12 punkterna) ännu en gång.  
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Bilaga I: Vågtyp 1 konstruktion 
Denna bilaga är i dagsläget inte godkänd att skicka med  
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Bilaga J: Vågtyp 2 konstruktion 
Denna bilaga är i dagsläget inte godkänd att skicka med  
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Bilaga K: Konceptgenerering 

Koncept Lösningar 

 

 

 

Koncept 1 

1. Pigg  

2. Spår  

3. Löstagbar, 

4. Ihålig, 

5. Få anläggningspunkter  

6. Samma dimensioner  

7. Högre konstruktion 

8. En höjd på bottenplatta + hylsa 

som medför att konstruktionen 

fungerar på samtliga maskiner 

 

 

 

Koncept 2 

1. Kil 

2. Kil 

3. Passa på endast ett sätt 

4. Plast 

5. Få anläggningspunkter 

6. Avfasad 

7. Högre konstruktion 

8. En höjd på bottenplatta + hylsa 

som medför att konstruktionen 

fungerar på samtliga maskiner  

 

 

Koncept 3 

1. Gängor 

2. Fyrkantig 

3. Passa på endast ett sätt 

4. Olika materialdelar 

5. Styvt material 

6. Konisk 

7. Högre konstruktion 

8. Nya vågkåpor  

 

  



VT15 MT033G, Examensarbete, 15 hp 

Standardisering av pressmaskiner  

 

Bilaga K: Konceptgenerering 

2015-08-26 

Patric Pettersson 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  

88 

 

 

 

Koncept 4 

1. Spår 

2. Piggar 

3. Markeringar 

4. Plast 

5. Få anläggningspunkter 

6. Samma dimensioner som 

tidigare 

7. Låg kant på vågplatan 

8. En höjd på bottenplatta + hylsa 

som medför att konstruktionen 

fungerar på samtliga maskiner 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 5 - Optimal 

1. Kil 

2. Kil 

3. Få komponenter som passar på 

ett specifikt sätt och som har 

markeringar för hur 

komponenterna skall placeras 

(därmed även löstagbar) 

4. Plast 

5. Få anläggningspunkter 

6. Samma dimensioner som 

tidigare 

7. Låg kant på vågplatan och en 

hög konstruktion 

8. En höjd på bottenplatta + hylsa 

som medför att konstruktionen 

fungerar på samtliga maskiner 
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 Bilaga L: Mätningar från vågtest 1 
 

10,000g passbit 

 

Mätning nr: Våg 1 - prototyp Våg 2- befintlig Våg 1- befintlig Våg 2 - prototyp

1 10,000 10,002 10,002 10,000

2 10,000 10 10,002 10,000

3 10,000 10 10,003 10,000

4 10,000 10,004 10,003 10,000

5 10,000 10,001 10,001 10,000

6 10,000 10,002 10,002 10,000

7 9,999 10 10,002 10,000

8 10,000 10,003 10,003 10,000

9 10,000 10,002 10,003 10,000

10 10,000 10,002 10,004 10,000

11 10,001 10,001 10,001 10,000

12 10,000 10,003 10,000 10,000

13 10,000 10,001 10,004 10,000

14 9,999 10,003 10,002 10,000

15 10,000 10,003 10,004 10,000

16 10,000 10,004 9,998 10,000

17 10,000 10,002 10,002 9,999

18 9,999 10,001 10,002 9,999

19 10,000 10,001 10,002 10,001

20 10,000 10,001 10,004 10,000

21 10,000 10,000 9,999 10,000

22 10,000 10,002 10,004 10,000

23 10,000 10,002 10,004 10,000

24 10,000 10,001 10,003 10,000

25 10,000 10,002 10,003 9,998

26 9,999 10,004 10,003 10,000

27 9,999 10,001 9,999 10,000

28 10,000 10,002 10,002 10,000

29 10,000 10,002 10,003 10,000

30 10,000 10,000 10,003 10,000

Medelvärde 9,9998666667 10,0017333333 10,0022333333 9,9999000000

Variationsbredd 0,002 0,004 0,006 0,003

Varians 1,88506E-07 1,44368E-06 2,46092E-06 2,31034E-07

Standardavvikelse 0,000434172 0,001201532 0,001568732 0,00048066

Omgång 1 Omgång 2

Vågtest 1 - 10.000g
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Position Våg 1 - prototyp Våg 2- befintlig Våg 1- befintlig Våg 2 - prototyp

1 9,995 10,000

2 9,996 10,000

3 10,000 10,000

4 9,997 9,999

5 9,999 10,000

1 10,000 10,000

2 9,997 10,000

3 9,999 10,000

4 10,000 10,000

5 9,995 10,000

Medelvärde 9,9978000000 9,9999000000

Variationsbredd 0,005 0,001

Varians 4,17778E-06 1E-07

Standardavvikelse 0,002043961 0,000316228

O
m

gå
n

g 
2

Vågtest 1 - 10.000g
O

m
gå

n
g 

1
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Skärsort Alfa 90 

 

Mätning nr: Våg 1 - prototyp Våg 2- befintlig Våg 2- befintlig Våg 1 - prototyp

1 0,487 0,489 0,489 0,487

2 0,487 0,488 0,488 0,487

3 0,486 0,488 0,489 0,487

4 0,486 0,487 0,487 0,487

5 0,487 0,487 0,488 0,487

6 0,486 0,487 0,487 0,487

7 0,487 0,487 0,487 0,487

8 0,487 0,487 0,487 0,487

9 0,487 0,488 0,488 0,487

10 0,487 0,487 0,488 0,487

11 0,487 0,487 0,487 0,487

12 0,487 0,487 0,487 0,487

13 0,487 0,487 0,487 0,487

14 0,487 0,488 0,487 0,487

15 0,487 0,486 0,486 0,487

16 0,486 0,487 0,489 0,487

17 0,487 0,486 0,487 0,486

18 0,487 0,487 0,488 0,487

19 0,487 0,487 0,488 0,486

20 0,486 0,487 0,486 0,487

Medelvärde 0,4867500000 0,4872000000 0,4875000000 0,4869000000

Variationsbredd 0,001 0,003 0,003 0,001

Varians 1,97368E-07 4,84211E-07 7,89474E-07 9,47368E-08

Standardavvikelse 0,000444262 0,000695852 0,000888523 0,000307794

Vågtest 1 - Alfa 90 (okänd vikt)

Omgång 1 Omgång 2
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Position Våg 1 - prototyp Våg 2- befintlig Våg 2- befintlig Våg 1 - prototyp

1 0,487 0,488 0,487 0,487

2 0,487 0,487 0,487 0,487

3 0,487 0,487 0,487 0,487

4 0,487 0,484 0,486 0,487

5 0,487 0,486 0,487 0,487

1 0,487 0,487 0,487 0,487

2 0,487 0,487 0,487 0,488

3 0,487 0,487 0,487 0,487

4 0,487 0,486 0,487 0,487

5 0,487 0,486 0,487 0,487

Medelvärde 0,4870000000 0,4865000000 0,4869000000 0,4871000000

Variationsbredd 0,000 0,004 0,001 0,001

Varians 0 1,16667E-06 0,0000001 0,0000001

Standardavvikelse 0 0,001080123 0,000316228 0,000316228

O
m

gå
n

g 
2

Vågtest 1 - Alfa 90 (okänd vikt) pos.
O

m
gå

n
g 

1
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Quintus 

 

Mätning nr: Våg 1 - prototyp Våg 2- befintlig Våg 2- befintlig Våg 1 - prototyp

1 0,312 0,312 0,312 0,312

2 0,312 0,311 0,312 0,312

3 0,312 0,312 0,312 0,312

4 0,312 0,311 0,312 0,312

5 0,312 0,311 0,312 0,312

6 0,312 0,312 0,312 0,312

7 0,313 0,311 0,311 0,312

8 0,312 0,311 0,312 0,313

9 0,313 0,313 0,312 0,312

10 0,312 0,312 0,312 0,312

11 0,312 0,311 0,312 0,312

12 0,312 0,312 0,312 0,312

13 0,312 0,312 0,312 0,312

14 0,312 0,312 0,312 0,312

15 0,312 0,312 0,312 0,312

16 0,312 0,312 0,312 0,312

17 0,312 0,312 0,312 0,312

18 0,312 0,312 0,312 0,312

19 0,312 0,312 0,312 0,312

20 0,312 0,312 0,312 0,312

Medelvärde 0,3121000000 0,3117500000 0,3119500000 0,3120500000

Variationsbredd 0,001 0,002 0,001 0,001

Varians 9,47368E-08 3,02632E-07 5E-08 5E-08

Standardavvikelse 0,000307794 0,00055012 0,000223607 0,000223607

Vågtest 1 - Quintus (okänd vikt)

Omgång 1 Omgång 2
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Position Våg 1 - prototyp Våg 2- befintlig Våg 2- befintlig Våg 1 - prototyp

1 0,311 0,313 0,312 0,312

2 0,312 0,311 0,312 0,312

3 0,312 0,312 0,312 0,312

4 0,312 0,312 0,312 0,312

5 0,312 0,312 0,312 0,312

1 0,312 0,312 0,312 0,312

2 0,312 0,313 0,312 0,312

3 0,312 0,312 0,312 0,312

4 0,312 0,312 0,312 0,312

5 0,312 0,312 0,312 0,312

Medelvärde 0,3119000000 0,3121000000 0,3120000000 0,3120000000

Variationsbredd 0,001 0,002 0,000 0,000

Varians 0,0000001 3,22222E-07 0 0

Standardavvikelse 0,000316228 0,000567646 0 0

O
m

gå
n

g 
2

Vågtest 1 - Quintus (okänd vikt) pos.
O

m
gå

n
g 

1


