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Sammanfattning 

 
Denna rapport beskriver ett projekt där målet är att att komma fram till vidareutveckling av 

mobil robotplattform, med attraktiv och förtroendegivande utseende, enligt uppdragsgivarens 

önskemål.  

 

Projektet skulle resultera i en CAD-modell och modell i skala 1:10 som styrdes av ett antal 

krav från uppdragsgivaren i form av en kravspecifikation.   

 

Projektet fortlöpte i huvudsak under vinter 2010 och är ett examensarbete för 

Högskoleingenjör inom Produktutveckling på Mälardalens Högskola. 

 

Uppdragsgivarna på Robotdalen, som höll på att utveckla en mobil robotplattform, Opiflex, 

ville ha hjälp med redesign av detta. Vår uppgift handlade om att förbättra robotplattformen 

Opiflex så att den blir mer användarvänlig. Det fanns ett behov att ge robotplattformen mer 

attraktivt utseende och vidareutveckla vissa detaljlösningarna. 

 

Projektavgränsningar berodde mest på tidsbrist. Begränsad tid tillät oss inte utveckla 

detaljlösningar för djupt. 

 

Ett antal koncept togs fram av helhetsstilen för robotplattformen och därefter valdes ut de 

bästa koncepten. De två bästa koncepten utvecklades och kombinerades till slut ihop till den 

enda slutgiltiga konceptet. 

 

Resultatet blev en CAD-modell som fick positiv reaktion av uppdragsgivare. 

 

Vi anser att vi har lyckats med design av en produkt som utstrålar kvalitet och funktionalitet. 

Beviset på detta var uppdragsgivarens reaktion när de fick se konceptet redan i 

inledningsfasen. Vi fick en positiv feedback redan från början av konceptvalet och 

följaktligen kan vi påstå att våra lösningar har varit en bidragande orsak till produktens image. 
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Förord 

 

Vi vill tacka Ingemar Reiyer, Mattias Lövemark, Anders Thunell, Rolf Lövgren och Ragnar 

Tengstrand. 

Utan er entusiasm, kunskap och generösa välvilja att dela med er av erfarenheter hade denna 

rapport blivit tunn. 
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Ordlista
 

Arbetsyta  Ytan på huven där roboten kan lägga last på. 

 

Ben (Limpa) Komponentyta vid sidan av roboten. 

 

Brainstorming En metod i konceptgenereringsfasen där ska alla idéer och förslag 

ges obegränsad. 

CAD Computed Aided Design. Ett datorverktyg för att skapa 

konstruktionsunderlag. 

Funktionsanalys Ett verktyg för att få en överskådlig blick på produktens 

huvudsakliga funktioner och syfte. 

Huv, kåpa skyddshöljet som täcker över komponenter.  

 

Hållfasthet   Förmåga hos material att tåla belastningar. 

 

Koncept  Ett förslag eller en idé i form av skisser. 

 

Kravspecifikation En lista med krav som ställs av kunden och ska uppfyllas av 

produkten. 

 

Krokfäste   En fästanordning som håller öglan när Opiflex ska lyftas. 

 

Lyftdistans En komponent som möjliggör kontakt mellan lyftvagns gafflar och 

plattformen.  

Lyftögla  Öglor som anvönds för att fästa lyftband på. 

 

Mobil robotplattform Plattformen som möjliggör enkel förflyttning av en industrirobot. 

 

Opiflex  Projektets namn.  

 

Produktutveckling Ett systematiskt angreppssätt för att utveckla nya produkter. 

 

Prototyp En fysisk modell på konceptet som visualiserar utseende och 

funktionalitet.  

QFD Quality Function Deployment. Et verktyg för att utvärdera 

kundens krav, produktens egenskaper för att få fram viktiga 

egenskaper som ska prioriteras och vidareutvecklas. 

 

SME Små och medelstora företag 

 

Täckplåt  Skärm som skyddar mot insyn under bottenplattan 
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1. Inledning 

Många små och medelstora företag skulle öka sin konkurrenskraft med hjälp av lättanvänd 

robotautomation.  Mindre företag behöver flexibla och anpassbara produktionslösningar. 

Flexibilitet kan uppnås genom en robot med integrerat styrsystem, vilket möjliggör 

förflyttning mellan olika arbetsstationer. Roboten kan användas smart och effektivt och blir en 

lönsam investering för det mindre företaget.   

 

I forskningsprojektet Robotik för SME utvecklas nya flexibla lösningar utifrån de små 

företagens behov. Inom ramen för projektet Robotik för SME har en mobil 

industrirobotplattform, med namnet Opiflex, utvecklats.  

 

Vår handledare Ragnar Tengstrand hade haft kontakt med Robotdalen tidigare. Han lade 

märke på att utseendet av Opiflex inte var genomarbetat. Detta öppnade upp för en möjlighet 

till ett examensarbete. 

 

Vår uppgift handlar om att förbättra robotplattformen Opiflex så att den blir mer 

användarvänlig. Det finns ett behov att ge robotplattformen mer attraktivt utseende, optimal 

placering av komponenterna för att bli mer kompakt och skapa möjlighet att transportera 

robotplattformen med gaffeltruck. 

 

2. Syfte och mål 

Syftet med vårt examensarbete är att bedriva en effektiv produktutvecklingsprocess, enligt 

den teoretiska bakgrunden som vi har inhämtat på vår utbildning.  Genom hela 

utvecklingsprojektet ska olika verktyg och metoder tillämpas, som stöd för arbetet. 

Målet är att komma fram till detaljkonstruktion av mobil robotplattform, med attraktiv och 

förtroendegivande utseende, enligt uppdragsgivarens önskemål.  

 Den slutgiltiga förslaget ska visas i form av både CAD-modell och skalmodell. Dessutom ska 

ges ett förslag till materialval och passande tillverkningsmetoder. 

 

3. Projektdirektiv 

Av uppdragsgivaren Mattias Lövemark och Ingemar Reyier har vi fått följande direktiv för att 

kunna genomföra projektet. Vi ska utveckla och designa en mobil robotplattform där: 

 

 komponenterna ska vara placerad kompakt men ändå lätt tillgängliga till service 

 den ska kunna lyftas med gaffellyftvagn 

 den ska finnas plats för verktygshållare 

 den ska ha attraktivt utseende som förmedlar stabilitet och high tech känsla 
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Direktiv från Mälardalens högskola är: 

 projektet är på 15 högskolepoäng 

 en rapport som beskriver projektets genomförande, resultat och rekommendationer 

 resultat i form av CAD modell och fysisk modell i skala 1:10 

 att tillämpa designprocess som används i produktutveckling på Mälardalens högskola 

för att säkerställa kvalitet. 

  

4. Problemformulering 

 

Detta projekt går ut på att utveckla mobil robotstation (Opiflex). I samarbete med 

uppdragsgivaren har vi tagit fram kravspecifikation(se bilaga 4) för att veta vilka faktorer som 

ska tas hänsyn till. 

  

Problem som ska lösas i projektet är följande: 

 

1. Hur ska den mobila robotplattformen konstrueras för att underlätta transporten?  

2. Hur ska designen behållas så kompakt som möjligt? 

3. Hur ska skyddshöljet utformas för att underlätta service och underhåll? 

4. Hur ska arbetsytan (som bärande last) kombineras med skyddshöljet så att 

nedböjningen inte större än en millimeter? 

5. Hur ska produktimage förmedlas? 

6. Hur ska designen anpassas så att det ska finnas plats för verktygshållare? 

7. Vilka lämpliga material finns för att designa den mobila robotplattformen med 

passande tillverkningsmetoder? 

   

 

5. Projektavgränsningar 

 

Projektet är på 15 högskolepoäng och kommer att utföras under 17 veckor på halvtid. Det är 

ett omfattande projekt under utvecklings fas.  

 

På grund av begränsad tid hinner vi inte jobba med alla detaljer djupgående. Därför har vi valt 

att inte utveckla verktygshållare utan bara lämna plats till en sådan.  

 

Under huven på robotplattformen finns många tekniska komponenter, som är inte optimalt 

placerade. Omplacering av alla komponenter skulle vara så tidskrävande process som inte 

ryms i vår tidsplan. 

 

Plattformens design är en variabel av hur roboten rör sig. Robotarmens rörelse får ej bli 

hindrad av plattformens design. Kännedom om dessa rörelser begränsar designens frihet. 

 

Ett koncept kommer att tas fram där alla konstruktionslösningar och detaljer inte är beskrivna  

särskild djupgående. Slutresultatet på projektet kommer att bli i form av både CAD modell 

och fysisk modell i skala 1:10. 
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Djupare undersökningar på produktionskostnaderna är ingenting som uppdragsgivaren 

förväntar av oss på grund av att utveckling av Opiflex är i så tidigt fas.  

 

Även enklare omvärldsanalys och konkurrensanalys kommer att genomföras för att upptäcka 

marknadspotentialer och möjligheter till vidare utveckling. Begränsad tid tillåter oss inte att 

genomföra mer detaljerade marknadsundersökningar. 

 

6. Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 

 

För att utveckla en framgångsrik produkt och säkerställa dess kvalitet ska designprocessen 

tillämpas. Designprocessen vid mekanisk konstruktion är en problemlösningsprocess, som 

används för att nå ett kreativt resultat. Genom hela processen ökar kännedom om problemet, 

vilket i sin tur begränsar antal av möjliga lösningar och till slut kvarstår den bästa lösningen 

för problemet. 

 

Enligt Pettersson (2002) är designprocessen en systematisk och intensiv planering och 

idéprocess innan man utvecklar någonting eller exekvera någon plan för att kunna lösa ett 
specifikt problem. 

 

 6.1 Arbetsgång och planering 
 
För att projektet skulle lyckas ska arbetet vara effektiv och välorganiserad. Att nå detta kan flera 
verktyg tillämpas, som hjälper att strukturera arbetet. Vi skapade en arbetsprocess som skulle leda 
projektet till framgång. Vi har använt oss av teorier från Ullman (2003)och Ullrich & Eppinger (2003). 

Grundaktiviteterna för designprocessen är: 

 

1. Definiera problem. 

2. Planera hur problemet skall lösas.  

3. Förstå problemet genom att ta fram kravspecifikation och ta reda på hur liknade 

problem har lösts.  

4. Generera många lösningsförlag (koncept).  

5. Utvärdera lösningsförslagen (konceptval).  

6. Besluta om acceptabla lösningskoncept (konceptutveckling). 

7. Resultat (Kommunicera och argumentera för valt lösningsförslag).   

6.2 Gantt-schema 

Ett Gantt-schema är en typ av flödesschema som används i projektledning för att skapa 

struktur samt beskriva olika faser. Det är en grafisk illustration av ett arbetets fullföljning och 

de uppgifter som ska klaras av under projektet.  
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I Gantt-schema (Figur 6.1) används ett horisontellt stolpdiagram som löper på en tidsaxel. 

Tiden som behövs för respektive uppgift uppskattas och förs in.
 

Vecka 1    2   3   4    5    6    7    8    9    10 

Uppgifter 

Definera problem 

Leta information 

Leta lösningar 

Välja lösning 

  

 

Stolparnas längd varierar och visar arbetstid som planerats för varje delprojekt samt hur stor 

del av arbetet som är avslutat eller kvarstår. Det visar helt enkelt i vilken ordning och när 

uppgifterna ska genomföras och vara klara. Även viktiga datum och händelser kan vara intressanta 

saker att ta upp i ett Gantt-schema. I ett Gantt-schema finns en del som redovisar antalet 

mantimmar varje medlem i projektet har lagt ner på och det är ett bra sätt att skaffa sig en 

överblick på projektets framgång. 

 

Det finns olika varianter och förbättringar av Gantt-schema, där till exempel varje 

gruppmedlems enskilda arbetstimar redovisas. Eller en Gannt-schema, då huvuduppgifter är 

uppdelade i mindre deluppgifter för att ha bättre överblick 

6.3 Kravspecifikation  
 

Väldefinierat problem lägger grunden för lyckat utvecklingsarbete. För att hitta rätt lösning 

till problemet är kravspecifikationen till stor hjälp. Det är fördelaktigt att ta fram 

kravspecifikationen i diskussion med uppdragsgivare. Kravspecifikation kan ses som kontrakt 

mellan uppdragsgivare och produktutvecklarna. 

 

Tillsammans med uppdragsgivare listats kraven som underlag till blivande produkt.  Den ska 

ge en överblick av vad produkten måste klara av för att lösa det uppställda problemet.  Genom 

projektets gång ska hela tiden jämförelser göras mot kravspecifikationen för att försäkra att 

projektet utvecklas mot rätt riktning. 

 

 En välgenomarbetad kravspecifikation beskriver detaljerat vilka krav som ska uppfyllas av 

den slutliga produkten. Den får dock inte bli så detaljerad att den inte lämnar någon frihet till 

produktutveckling. 
 

 Även om kravspecifikationens är viktig för att styra olika egenskaper mot bestämt mål, ska 

den uppdateras med jämna mellanrum. Detta behövs eftersom förutsättningarna kan ändras 

genom arbetes gång. En ej uppdaterad kravspecifikation kan hindra att kreativa lösningar 
tillämpas i utvecklingsarbete. (Olsson 97) 

Figur 6.1 visar ett schematiskt Gantt-schema 
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6.4 Funktionsanalys 

Vid produktutveckling gäller det att fundera ut varför produkten behövs. Syftet med 

funktionsanalys (Figur 6.2) är att konkretisera tankarna, formalisera och strukturera arbetet 

med produkten.  

I funktionsanalysen fås fram vilka funktioner produkten ska ha. Denna analys kan ses som 

fastställande av själva huvudsyftet, och på vilket sätt detta kan åstadkommas. Funktioner 

avser alla egenskaper eller krav som produkten har. Funktioner beskrivs kortfattat med ett 

verb och ett substantiv t ex "medge grepp". 

Funktionerna kan viktas beroende på hur pass viktiga dem är för att produkten ska kunna 

användas. Funktionerna delas upp i huvudfunktion, delfunktion och stödfunktioner. Om 

någon av delfunktionerna bortfaller uppfylls inte huvudfunktionen. 

Med hjälp av funktionsanalys är det enklare att få överblick över utvecklingsarbetet och 

förståelse för blivande produkten.  Genom olika 

faser i utvecklingsarbetet kan funktionsanalysen 

vara till hjälp för att kontrollera att arbete 

framskrider i rätt riktning. 

I början av utvecklingsarbetet gör 

funktionsanalysen arbetet mer överskådligt och 

strukturerad. Senare, som i 

konceptutvecklingsfasen, kan funktionsanalys 

användas för att kontrollera att produkten 

verkligen har alla betåndsdelar som möjliggör de 

önskade funktionerna. (Olsson 97) 

 

 

 

 

6.5 QFD- Quality function deployment 
 

En QFD (Quality Funktion Deployment) ska upprättas för att översätta marknadskrav 

tillmätbara produktegenskaper. Syftet med QFD är att skapa produkter som säkerställer 

kundens tillfredställelse. 

 

Även om QFD kan verka tidskrävande bör den användas i alla produktutvecklingsprojekt 

eftersom den är väldigt effektiv. 

 

 

miljöer 

MEDGE 

HUVUDFUNKTION 

 

DEL 

FUNKTION 

 

DEL 

FUNKTION 

 

DEL 

FUNKTION 

 

STÖD 

FUNKTION 

 

STÖD 

FUNKTION 

 

Figur 6.2 visar en schematisk funktionsanalys 



 

12(122) 

Vid nyproduktutveckling kan det vara svårt i början att ta fram de önskade  

produktegenskaperna utan att samtidigt binda sig till speciella lösningar. Därför är det en 

fördel att jobba med QFD parallellt med andra metoder och avsluta QFD först efter 

konceptutvärdering. 

 

För att jämföra blivande produkten mot befintliga konkurrenter kan stort nytta dras av QFD. 

Arbetet med QFD konkretiserar och specificerar produktutvecklarnas tankar. Genom att 

metodiskt analysera produktens funktioner förbättras kommunikationen i gruppen och det 

sker kunskapsuppbyggnad vilket underlättar sammanställning av ett gemensamt projektmål 

 
En enkel QFD:s uppbyggnad syns på figur 6.3. Varje kundkrav eller kundbehov, inskrives 

under ”VAD?” delen och därefter tilldelas en siffra på hur viktig den är för kunden, en så 

kallad kravviktning. De mätbara produktparametrarna ska föras in i ”HUR” kolumnen som 

ska kompletteras med en sambandssiffra i ”VAD/HUR” kolumnen. Sammanvägningen av 

kravviktningen och sambandsiffran ger sedan produktparametern en egenskapsvikt, där 

parametern med högst viktning är den som är viktigast ur kundperspektiv. I en QFD kan man 

även undersöka eller analysera sina konkurrenter och på så vis få en numerisk jämförelse dem 

emellan. (Johannesson m fl., 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 Konceptgenerering  
 

Koncept är ett sätt att visa hur funktioner uppfyller kundkrav och funktionsanalysen är en bra 

grund för en målinriktad konceptgenerering.  

 

Enligt Ullman (2003) finns det flera verktyg för att genomföra en lyckad konceptgenerering 

bland annat analogier, 6-3-5 metod, brainstorming som är vanligaste metod. 
Inför konceptgenereringen bör man fokusera bara på det aktuella problemet, inte lösningen. Det är en 
svår uppgift men en förutsättning för att vara kreativ i problemlösning. Man bör också minska på 
tidspress så mycket som möjligt för att ge idéer tid att komma fram och mogna (Österlin, 2007). 

 

Ett av de mest använda verktygen i konceptgenerering är brainstorming. Vikten av att inga 

idéer är för dåliga betonas starkt i brainstorming, vilket är ett försök att undvika den naturliga 

Figur 6.3 visar en schematisk QFD 
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rädslan för ett misslyckande. Några punkter ska tas hänsyn till för genomförande av 

brainstorming enligt följande: 

 Spontanitet uppmuntras. Utgångspunkten är att alla idéer är bra idéer. En idé som inte 

verkar bra kan utvecklas till en lysande idé. 

 Kvantiten av idéer är viktig, då det ofta genererar kvalitet. 

 Alla deltagare utvecklar och förbättrar varandras idéer. 

 Få fram så många idéer som möjligt. 

 Inte kritisera/värdera idéerna i detta läge. 

 Associera fritt. 

 Ingen styrning. När ni anser att ni har tömt alla tänkbara idéer har ni kanske kommit 

på hälften. Gå tillbaks till funktionsanalysen och kom med fler idéer. 

 Genomför brainstormingen i en annorlunda miljö.  

 

Kritik är inte tillåtet när det gäller analogier och man arbetar med att kombinera varandras 

idéer. Gruppen arbetar mot en ensam lösning medan målet i brainstorming är en mångfald av 

idéer. 

 

6-3-5 metoden gynnar ett jämställd deltagande i gruppen. Metoden fungerar bäst i en grupp 

som består av sex medlemmar. Varje medlem får att papper med tre kolumner där skrivs ner 

tre förslag (koncept) i form av skisser eller text. Efter fem minuter skickas pappret vidare till 

nästa för att lägga till ytterligare tre nya idéer. Ingen verbal kommunikation är tillåtet tills det 

har gått ett varv. Då får man diskutera resultatet för att hitta bästa lösningen.   

 

6.7 Pughs metod 
 

Pughs metod används för att väga de olika koncepten mot varandra och få fram det bästa av 

dem. Metoden går ut på att man ställer upp de olika koncepten och bedömer hur väl de 

uppfyller olika krav på funktioner och egenskaper. 

 

Metoden består av fyra olika steg där koncepten bedöms var för sig till en början. Det första 

steget bedömer lämpligheten, det andra steget bedömer det tekniska innehållet, det tredje 

steget ser om koncepten uppfyller kravspecifikationen. De koncept som uppfyller kraven i de 

tre första stegen går vidare till det sista steget som är Pughs utvärderingsmatris (Ullman 

2003). 

 

I Pughs matris jämförs koncepten mot varandra och en referens som lämpligen är den 

befintliga produkten.  Det bedöms om en koncept presterar en bättre, sämre eller lika bra för 

respektive krav. Utvärderingen genomförs genom att sätta ”+” för bättre, ”– ” för sämre eller ”0” 

för lika. Summan av alla minus poäng dras från summan av alla plus poäng och resultatet ger en 
ranking av koncepten.  
 

6.8 Konceptveckling 
 

När ett lämpligt koncept är valt med hjälp av verktyg, som Pughs metod och 

utvärderingsmatris ska det valda konceptet utvecklas. I vissa fall kan det vara lämpligt att  

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Spontan&action=edit&redlink=1
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kombinera ihop flera olika koncept för att på så sätt få fram ett slutkoncept som erbjuder en 

attraktivare kombination av lösningar. I denna fas ska allt konstruktions- och ritarbete 

genomföras vilket är ett kraftfullt sätt att kommunicera information vid produktutveckling. 

Tillverkningsmetoder, verktyg, material och maskiner ska bestämmas. Man ska även ta 

kontakt med bästa leverantörer med rätt pris och bästa kvalitet. Man ska också ta hänsyn till 

dokumentation för service och marknadsföring. 

 

Det valda konceptet kan skapas som en CAD-modell. Denna modell ger utvecklarna en bättre 

uppfattning om hur koncepten behöver förbättras. Till exempel så är en CAD- modell mycket 

användbar ur rent estetisk synvinkel när konceptet skall gå från skiss till 3D-modell. Det ger 

helt enkelt produktutvecklarna en klarare bild av hur det tänkta konceptet kommer att se ut 

som färdig produkt. 

 

Under konceptutvecklingen så bör valt koncept prövas mot eventuella hållfasthetskrav eller 

liknande. Detta innebär att i vissa fall förändras valt koncept en hel del under denna fas, 

beroende på hur väl valt koncept överrensstämmer med de uppsatta kundkraven. Utvärdering 

av koncept med hjälp av digitala hållfasthetstester kräver mindre ressurser och pengar än 

framtagning av fysisk modell. 

 

Det finns flera olika skäl till att företag bör lägga in mer resurser under denna relativt tidiga 

fas av produktutvecklingsprocessen, de flesta av dessa skäl är i grund och botten av 

ekonomisk karaktär. Förbiseenden hos produktutvecklare som upptäcks tidigt kostar i 

sammanhanget mycket lite jämfört med om ett fel tar sig hela vägen ut till den färdiga 

produkten (Ullman 2003). 

 

6.9 DFMA 
 

DFMA (Design For Manufacture and Assembly) är ett tankesätt som underlättar produktionen 

av komponenter samt hopsättning av dessa komponenter i syfte att sänka 

produktionskostnaderna. 

 

Vissa faktorer ska beaktas när det gäller tillverkning av komponenter bland annat materialval,  

typ av maskin, komponenternas huvuddimensioner, antal komponenter, antal bearbetade ytor,  

toleranser och ytfinhet och arbetskostnad. 

 

Det finns även tretton tumregler som kan tillämpas beträffande hopsättning och montering av 

komponenter. Dessa är: 

1. Minimera antalet komponenter 

2. Minimera antalet fästanordningar 

3. Val av lämplig baskomponent 

4. Se till att baskomponenten inte behöver omplaceras 

5. Val av effektiv monteringsfixtur 

6. Underlätta komponentåtkomst 

7. Anpassa komponenter till dess monteringsmetod (manuellt, robot, specialmaskin?) 

8. Sträva efter att bygga med symmetriska komponenter 

9. Sträva efter att använda komponenter som är symmetriska med monteringsriktningen 

10. Om osymmetriska komponenter finns, låt dessa vara tydligt osymmetriska 

11. Arbeta för att skapa en rätlinjig och enkelriktat montering 

12. Utnyttja fasningar, styrningar och elasticitet för enklare inpassning 
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13. Maximera tillgänglighet vid montering 

 

Tillämpning av DFMA har många fördelar exempelvis färre komponenter i arbete vilket leder 

till kortare ledtid, Kortare produktutvecklingstid, mindre administration och mindre kostnad. 

 

Nackdelen med DFMA kan vara att man låser sig till en viss tillverkningsmetod eller 

monteringsmetod. Därför är det oerhört viktigt att veta i vilken fas metoden ska tillämpas 

alltså efter idégenererings fas. Man ska också vara uppmärksam på att det finns situationer där  

användning av DFMA inte lönar sig som man har tänkt, nämligen vid låga volymer av 

produktionen eller när formen på produkten är viktigare än monterbarheten. (Ulllman 2003) 

 

6.10 FMEA 
 

FMEA – Failure Mode of Effect Analysis är ett verktyg som används för att hitta möjliga fel 

och risker hos produkten innan man tar ut den i produktion. Produkten delas upp i sina 

komponenter/funktioner och alla tänkbara fel som kan uppstå  analyseras systematiskt.  

 

Det finns flera olika sätt att jobba med FMEA. Redan under planeringsfasen kan FMEA 

användas till grova analyser. Syftet kan då vara att undersöka om produkten kan uppfylla 

marknadesns krav på tillförlitlighet. 

 

I utvecklingsfasen kan en mera noggrann FMEA användas för styrning av olika 

tillförlitlighetsaktiviteter. 

 

 Olika orsaker till felet, som kan uppstå skrivs också ner samt vilken effekt felet får på 

produkten i helhet. Man listar även hur stor sannolikhet det är att felet uppstår och hur stor 

sannolikheten är att man upptäcker dem. Det är även viktigt att uppskatta hur pass allvarigt 

feleffekten blir för den som drabbas. Med hjälp av dessa värden räknas risktalet ut. (Bergman, 

Klefsjö, 2008)  

 

Slutligen hittar man lösningar till de problem som kan uppstå genom att skriva en planerad 

åtgärd och vilken uppföljning som skall genomföras. Man kan även lista vem eller vilka som 

ansvarar för att åtgärden blir genomförd. 

 
Med hjälp av FMEA kan man se vilka eventuella brister produkten har och på så sätt åtgärda dem 
innan produkten tas ut i produktion. FMEA ger även en bra grund för fortsatt utvecklingsarbete. 
 

6.11 CAD- Computer Aided Design 
 

CAD är ett kraftfullt verktyg i produktutveckling och design som går ut på att man skapar 

modeller i 3 D som kan renderas till verklighetstrogna bilder. Varje detalj i en produkt kan 

modelleras var för sig och kan sedan sammanställas i större modeller i 3 D som presenterar en 

färdig produkt. Med hjälp av CAD kan man generera ritningar som kan användas som 

underlag för konstruktion eller vidare utveckling. 

 

Detta verktyg underlättar konceptförbättringsfasen genom att konstruktören kan ändra 

koncepten på detaljnivå för att välja bästa koncept. I vissa situationer kan man slippa 



 

16(122) 

konstruera modeller och prototyper för att prova konstruktioner eller utseende vilket är 

kostsamt och tidskrävande. Med hjälp av simulering kan man även få värdefull information 

om produktens prestanda, funktionalitet och hållfasthet i verklighetsbaserade scenario.  

 

Trots att CAD är ett bra hjälpmedel att upptäcka fel tidigt, så får man aldrig känna hur 

produkten är i verkligheten. Det går inte att känna på exempelvis produktens yta, material, 

byggkvalitet eller vikt. Man bör inte överdriva om datorns förmåga när det gäller beräkningar 

och liknande heller, utan i vissa fall är det praktiska tester mer givande.  

 

I detta projekt används SolidWorks (SW) till att modellera koncepten vilket man arbetar med 

massiva kroppar i programmet där man lägger till eller dra ifrån material. Programmet klarar 

också av så kallad ytmodellering där man kan bygga upp en modell i datorn genom att 

definiera modellens ytor med hjälp av dess konturer. Andra verktyg i SW som kan underlätta i  

produktutvecklingsprocessen är bland andra möjligheten att simulera hållfasthet och 

flöden m.m. (Österlin, 2007) 

 

6.12 Materialval 
 

Val av material är en oerhört viktig uppgift till konstruktören för en lyckad design. Utnyttjas 

materialet effektivt i en användbar konstruktion kan leda till en elegant produktutformning.  

 

Det är många faktorer som ska tas hänsyn till när det gäller materialval. Bland annat måste en 

designer veta om materialets kostnad, tillverkningsmetod, användningsområde samt dess 

egenskaper. 

 

Kännedom om sådana elementer kan skapa en känsla samt mer värde i produkten. Som en 

konstruktör ska man kunna svara på frågor till exempel om ytan ska vara slät eller grov? Ska 

den vara blank eller den ska gå att måla på? Det ska också avgöras om formerna går att 

tillverka i materialet samt om det går att ta fram i tid och inom budget. (Österlin, 2007) 

 

Det tänkta materialet i det här projektet skulle vara antingen polymerer (plaster) eller metall. 

6.12.1 Polymerer 

Polymerer är kemiska föreningar mellan kolatomer i form av mycket långa kedjor. 

Polymererna har väldigt många olika egenskaper och användningsområden och kan delas upp 

i två huvudkategorier, nämligen härdplaster och termoplaster.  

 

Härdplaster 

Härdplaster har starka bindningar mellan kedjorna, vilket gör att de aldrig mjuknar och kan 

därför inte omformas på nytt. De är lämpliga för konstruktion av komponenter som utsätts för 

stora påfrestningar och slitage. 

 

De vanligaste typer av härdplaster är Fenolplast, Aminoplast, Esterplast och Epoxiplast. 

 

Termoplaster 

Termoplaster har en svagare bindning mellan kedjorna, vilket gör att de bryts ner snabbare 

och därmed mjuknar vid högre temperatur och hårdnar vid rumstemperatur. Därefter behåller 

de sina plastiska egenskaper. Detta gör att det är ganska enkelt att omforma termoplaster när 
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Figur 6.4 visar klassindelning av stål 

Figur 6.5 visar ett exempel av 

användningsområde av verktygstål 

de värms upp vilket gör att de lämpar sig för olika tillverkningstekniker. De största fördelarna 

med termoplaster är att de är kostnadseffektiva, miljövänliga och kan återvinnas. 

 

De vanligaste termoplaster med största användningsområde på marknaden är Polyeten (PE), 

Polypropen (PP), Polyvinylklorid (PVC), Polystyren (PS), Polykarbonat (PC), Acetal (POM), 

ABS, Nylon (PA), Akryl (PMMA) och PPS. (Materiallära kompendium-KPP040, 2009) 

6.12.2 Metaller 

 

Stål 

Stål är samhällets viktigaste industriellt framställda material med många olika egenskaper 

såsom hållfasthet, korrosion och bearbetbarhet och användningsområden. Stål har många 

fördelar bland annat: 

 Stål är det mest använda konstruktionsmaterialet världen över. Ett viktigt skäl till detta 

är stålets kombination av konkurrenskraftigt pris och hög prestanda.  

 Det är miljövänligt. 

 Stål har lång livslängd.  

 Stål kan med fördel användas där kraven på hygien är höga, t ex i livsmedelsindustrin.  

 Stål klarar extrema miljöer, t ex frätande vätskor eller hög värme eller högt tryck.  

 Det kan återvinnas och återanvändas.   

Klassindelning av stål illustreras i figur 6.4  

 

 

 

 

 

 

Konstruktionsstål används främst i bärande 

konstruktioner och maskindelar. Dessa levereras 

som plåt, stång, rör och profil.  

Stål som används i maskinkonstruktioner ges 

vanligtvis den slutliga formen genom skärande 

bearbetning. Stålen erhåller speciella mekaniska 

egenskaper genom kemiska tillsatser samt genom 

olika härdprocesser (seghärdning, sätthärdning, 

nitrering m m) antingen före eller efter den 

skärande bearbetningen.  

Verktygsstål (Figur 6.5) har utvecklats för att 

användas i verktyg där man har krav på hårdhet, seghet och slitstyrka. Stålen levereras 

vanligen i glödgat tillstånd som stång, tråd eller smide.  
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Figur 6.6 visar ett exempel av 

användningsområde av aluminium 

Elektriskt ledande och magnetiska stål har generellt god elektrisk ledningsförmåga.  

Rostfria stål är en järnlegering som har god motståndskraft mot korrosion och andra kemiska 

angrepp. Rostfritt ståls motståndskraft mot korrosion kommer av att stålet legerats med krom 

med ca 10,5 %. De flesta rostfria stål levereras som plåt, band, stång, tråd, rör, smide eller 

gjutgods. (lotsen, 2009-12-20)  

 

ALUMINIUM 

 

Aluminium är en lättmetall med många användningsområden i bil- och flygindustri som 

karaktäriseras av låg densitet, stor korrosionshärdighet, god bearbetbarhet och hög 

ledningsförmåga för elektricitet och värme. Den är en mycket god ledare för både värme och 

elektricitet men är inte ferromagnetisk. Ren aluminium har en sträckgräns på 7-11 MPa 

medan legeringar har en sträckgräns på 200-600 MPa. Aluminium visar ingen sprödhet vid 

låg temperatur men har begränsad 

varmhållfasthet.  

 

Skärbarheten hos aluminiumlegeringar är 

i allmänhet god. Härdade legeringar har 

bättre skärbarhet än icke härdade. 

Kallbearbetning ökar skärbarheten. Så 

kallade svarvlegeringar har förbättrad 

skärbarhet. (lotsen, 2009-12-20) 
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Figur 6.7 visar ett exempel av 

användningsområde av plast 

6.13 Tillverkningsmetod 
 

Tillverkning är en industriell process för omvandling av råmaterial till färdig produkt.  En 

färdig produkt ska uppfylla vissa funktionskrav. Det är därför viktigt att välja 

tillverkningsprocess utgående från produkten och dess funktion. Hänsyn ska tas till 

tillverkningskostnad, tillverkningsvolym, noggrannhetskrav och materialkrav. 

 

Material som används vid tillverkning av produkter indelas i metalliska och icke-metalliska 

material. Utöver det finns också kompositer, som kan vara både metalliska och icke-

metalliska eller en blandning av dessa. 

 

6.13.1 Tillverkningsmetoder av plast 

 

Formgivning av plaster (figur 6.7) sker allmänt på flera olika sätt. De lämpligaste är enligt 

nedan:  

 Formblåsning  

 Varmformning  

 Filmblåsning   

 Formsprutning  

 Extrudering  

 Kalandrering  

 

Vid formblåsning matas en slang av het och 

flytande plast ut ur munstycket på en 

strängsprutningsmaskin, så at det hamnar 

mellan två öppnade formhalvor. När formen 

stängs innesluts slangen. Den blåses upp med 

hjälp av tryckluft så att slangen töjs och 

formas efter formen. Flaskor, förvaringskärl, 

bensintankar till bilar skapas på detta sätt. För 

att tillverka stora, ihåliga produkter såsom 

papperskorgar, oljetankar eller trummor 

upphettas plastpulver eller pasta inuti en sluten 

och upphettad form. Formen roterar tills 

väggarna på denna är täckta med ett jämnt 

lager med plast. När formen har kylts kan den öppnas och detaljen kan tas ut.  

 

Varmformning, även kallad vakuumformning är en vanlig metod. En skiva av termoplast 

uppvärms med strålelement. När skivan har blivit mjuk av värmen kan den sugas emot den 

önskade formen med hjälp av vakuum. Metoden tillåter formning av allt från små detaljer till 

mycket stora. Så kan tillverkas inlägg i chokladaskar, tråg, elskåp, höljen till snöskoters.  

 

Vid filmblåsning matas en slang av het, nästan flytande plast fram ur ett rörformigt munstycke 

på en strängsprutningsmaskin. Slangen blåses upp av tryckluft samtidigt som den kyls och 

stelnar. Den här slangen lindas upp på en rulle. I nästa steg kapas och svetsas slangen till olika 

produkter bland annat påsar, kassar, byggfilm, hushållsfilm. 
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Figur 6.8 visar en formsprutningsmaskin 

 

Formsprutning är en 

effektiv, billig och snabb 

produktionsmetod. Den är 

väl lämpad för mindre 

tjocklekar och mer 

komplicerade former vid 

tillverkning av 

plastprodukter. Maskinen 

består av en sprutenhet 

och en formlåsningsenhet 

samt en för varje produkt 

unik form eller verktyg. 

Sprutenheten matas med 

krossad plast i en tratt 

som leder ner till en 

uppvärmd cylinder. 

Plasten drivs fram av en 

skruv, smälts och doseras 

i en diskontinuerlig 

process.  

 

 

 

Formlåsningsenheten är stängd tills att tillräckligt mycket plast smält och rätt tryck byggts 

upp (50-150 MPa). Formen, som oftast är tvådelad, öppnas och fylls med smältan som 

kyls. 

 

Vid extrudering fylls granulat (i gryn- eller kornform) i en tratt som leder ner till en cylinder 

med en skruv i. Skruven matar långsamt fram granulatet som successivt smälter i den värmda 

cylindern. Varvtalet och temperaturen styr hur snabbt maskinen kan arbeta. I änden av 

cylindern sitter ett munstycke monterat som smältan tvingas igenom för att därefter stelna. 

 

Med kalandrering matas den upphettade plasten in mellan två valsar, som pressar samman den 

till en tunn skiva exempelvis i form av golvbeläggningar, plattor, paneler, beklädnader. 

(Berggren, 1997) 

6.13.2 Tillverkningsmetoder av metallplå 

Stränggjutning 

 

Ståltillverkning kan ske på olika sätt, dels med järnmalm och dels med skrot som 

utgångsmaterial. Råjärnet renas genom att syrgas blåses genom smältan. Smältan ska sedan 

hällas i en form och rinner därefter ner i en vattenkyld kopparkokill. Stålet stelnar från ytan 

och inåt, och strängen dras nedåt under kontinuerlig kylning. Resultatet blir en ca 220 mm 

tjock och 50-100 meter lång sträng som sedan kapas i lagom stora längder. Det kan skickas 

vidare till valsnig för att producera olika plåttjocklekar från 220 mm ända ner till 0,1 mm.  
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Figur 6.10 visar hur valsning går till. 

Figur 6.9 visar en schematisk bild av stränggjutning  

 

 

Valsnig 
 

Det går ut på att plåten förs in mellan två eller fler rullande cylindrar med stor tryckkraft 

vilket tvingar plåten att deformera till önskad tjocklek.  

 

Det finns två olika typer av valsnig nämligen varm- eller kallvalsning. Med varmvalsning kan 

produceras plåttjocklekar på 2 mm och uppåt i mycket hög hastighet (300-600m per 

timme10). Plåtarna kan användas i en stor 

mängd konstruktioner, t.ex. fartyg, byggnader, 

broar, lyftanordningar, behållare och 

trycktankar. 

 

Kallvalsning ger bättre ytor och betydligt bättre 

tjocklekstoleranser än vad varmvalsning ger. 

Men framför allt kan man valsa tunnare 

plåttjocklekar ända ner till 0,1 mm är möjligt 

med stora användningsområden bland annat 

inom bilindustri (bilkarosser och bilchassin), 

kylskåp och andra vitvaror, lysrörsarmaturer, 

rakblad osv. 

 

Plåten levereras till verkstäderna som band eller 

skivor som kan bearbetas på olika sätt för att få 
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önskade form eller funktion. De vanligaste metoderna är: 

 

 Klippning med en speciell plåtsax och ger plåtdetaljen dess geometriska form. 

 Stansning som sker i en stansmaskin och används främst för att skapa hål men även 

för att stansa ut hela detaljer. 

 Borrning som används för att skapa cirkulära hå. 

 Fräsning som kan skapa geometriska former. 

 Bockning och pressnig vilket innebär att plåten utsätts för ett böjande moment som ger 

den en enkelkrökt form, och utförs i hydrauliska kantpressar. (Hågeryd, L, 2002) 

 

6.14. Prototyp och fysisk modellering 
 

Med hjälp av CAD- program har det blivit betydligt enklare att utveckla produkter innan man 

går till produktionen. Detta har lett till att utvecklingsprocessen har blivit både snabbare och 

billigare. Genom att genomföra hållfastighetsberäkningar och simuleringar av rörelser eller 

upptäcka eventuella brister kan man reducera kostnader.  

 

Men i många fall är det nästan omöjligt att få en riktig uppfattning om hur en produkt känns i 

verkligheten när det gäller vikt, storlek eller ergonomi.  

 

Därför brukar framtagning av fysiska modeller bidra till mer förståelse av hur produkten ser 

ut eller hur den fungerar på riktigt. Prototypen behöver inte nödvändigtvis utföra alla 

funktioner som en färdig produkt utan det är ett sätt att testa och se till hur den tänkta 

produkten kommer att klara sig. (Ulrich, 2008). 

 

6.15 PIPS 
 

För att utvärdera projektgruppen som arbetar tillsammans används Pips-analys(se bilaga13). 

Pips-analys bör ligga till grund för vidareutveckling till nästa projekt för alla individer inom 

gruppen, men också för gruppen som helhet. Med hjälp av PIPS-analysen kan utvärderas om 

gruppmedlemmarna bör jobba tillsammnas igen. 
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Figur 7.1 visar projektets uppdelning till olika faser 

Planera arbetet 
 

Idégenerering 

Utvärdera koncept 

 

Kravspecifikation 

 

Konceptutveckling  
 

RESULTAT 

Definiera problem  
 

7. Tillämpad lösningsmetodik 

 

I detta projekt har vi tillämpat Ullmans (2003) metodik i produktutvecklingsprocess. Det 

innebär att projektet har delats upp i olika faser (figur 7.1) och för att säkerställa kvalitet och 

framgången i vårt arbete har vi använt oss av flera verktyg i varje fas. Faserna är uppdelade 

enligt följande: 

 Definiera problem 

Vi fick nödvändig information av 

uppdragsgivare och samlade in 

information om målgrupper och 

eventuella konkurrenter. 

 Planera arbetet 

Begränsad tid kräver noggrann 

planering för att utnyttja ressurserna 

på bästa sätt. Som hjälp används 

Gannt-schema och gruppkontrakt. 

 

 Kravspecifikation 

Förstå problemet genom att ta fram 

kravspecifikation och ta reda på hur 

liknade problem har lösts.  

 

 Idégenereing 

Få fram så många idéer som möjligt 

med hjälp av Brainstorming och 

andra kreativa metoder. 

 Utvärdera koncept 

Utvärdera alla koncept och välja ut 

den som motsvarar 

förväntningarna formulerade i 

kravspecifikationen.  

 

 Konceptutveckling,  

Förbättring av koncept utveckling av 

den med hjälp av olika verktyg som 

FMEA, DFMA 

 

 Resultat 

Kommunicera och argumentera för 

valt lösningsförslag  
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7.1 Definiera problem  
 

Den första aktiviteten i designprocessen är att definiera problem och sätta igång projektet. 

Projektet börjades med ett möte på Robotdalen den 17 november 2009 tillsammans med 

projektledarna Mattias Lövemark, Ingemar Reyier och våra handledare Ragnar Tengstrand.  

 

Syfte med mötet var att presentera problemet och projektet samt komma överens om ett 

gemensamt mål. Möte med uppdragsgivare gav nödvändigt information och direktiv inför 

projektuppstart vilket var oerhört viktigt för att lyckas med formulering av en fullständig 

kravspecifikation och projektavgränsningar. Det krävde förstås flera möten med 

uppdragsgivare för att få en helhetsbild om problematiken samt deras önskemål. 

 

För att få bättre förståelse om problemet, började vi med att söka information om företagens 

bakgrund, verksamhet, målgrupper och potentiell marknad och eventuella konkurrenter 

identifierades (se bilaga 3) 

 

7.2. Planering av projektet 
 

Genomförandet av projektet krävde en noggrann planering av aktiviteter och resurser under 

en begränsad tid.  Det mest lämpliga verktyget som finns under denna fas är Gantt-schema 

vilket tillämpades i vårt arbete (se bilaga 2) 

 

Projektet delades upp i 13 uppgifter som skulle lösas under projektets gång. Vi uppskattade 

samt tilldelade den tid som varje uppgift som skulle ta. 

 

Projektet skulle genomföras under 18 veckor på halvtid. Det innebar att varje medlem skulle 

jobba 20 timmar per vecka vilket motsvarade 40 timmars mantimmar per vecka.    

 

Gantt-schema visade på ett tydligt sätt viktiga milstolpar i projektarbetet och gjorde det lätt att 

kontrollera arbetets framskridning. Att kontinuerligt uppdatera Gantt- schemat hjälpte oss 

alltid veta vilka arbetsuppgifter, som för tillfället var viktigast att arbeta med. 

 

Ibland kunde dock vissa arbetsmoment ta antigen mindre eller längre tid än planerat. Att 

dokumentera dessa avvikelser ökade vår kunskap om hur en utvecklingsprojekt ska planeras. 

 

7.3. Kravspecifikation 
 

Tredje fasen i designprocessen handlar om att ta fram en kravspecifikation som innefattar alla 

krav som ställs på produkten.  

 

Projektarbeten, vi har genomfört tidigare i vår utbildning, har lärt oss vikten av 

välgenomarbetat kravspecifikation. Därför ville vi redan tidigt i projektets början ha möte 

med uppdragsgivarna, för att ta fram en konkret och detaljerad kravspecifikation. I diskussion 

med en av uppdragsgivarna, Mattias Lövemark, tog vi fram första versionen av 

kravspecifikationen(se bilaga 4). Den första versionen gav oss underlag att kunna påbörja 

arbetet. 
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Efter att vi hade vi samlat in nödvändig information om problemet och uppdragsgivarnas 

önskemål beträffande utvecklingsarbetet, indelades information i olika kategorier vilket 

handlade om: 

 

 Marknaden, d.v.s. målgruppen och det tänka geografiskt område, produktionens 

volym.  

  Produkten, som handlar om de krav som ställs på produkten när det gäller livslängd, 

dimensioner, funktioner, den miljö som produkten har tänkt sig att användas, service 

vänlighet. 

  Underhåll, som rör sig om krav på auktoriserade serviceverkstäder eller 

reservdelshållning. 

 Dokumentation, som beskriver de krav på skötsel- och serviceinstruktioner, 

bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter.  

 

Genom hela projektet uppdaterades kravspecifikationen kontinuerligt. På första mötet hade 

inte vi tillräckligt med kunskap för att ställa rätta frågor. Ju mer vi arbetade med projektet 

desto mer ökade vår förståelse om problemet.  Problem som skulle lösas i samband med 

utveckling av Opiflex var många. Att hitta lösning till alla skulle kräva mer tid än vi hade i 

vår befogenhet, därför var vi tvungna att välja med vilka problem vi skulle jobba mer 

ingående med. Genom alla möten med uppdragsgivarna precisierades arbetet och ändringarna 

gjordes i kravspecifikationen beroende på hur projektet hade utvecklats. 

 

7.4. Funktionsanalys  
 

Utifrån erhållna information och kravspecifikationen gjordes en funktionsanalys för att förstå 

produkten bättre samt ge en överskådlig bild på dess funktioner (se bilaga 5) Vi kom fram till 

att huvudfunktionen var att medge transport. Möjligheten att flytta robotplattformen är det 

som gör Opiflex unik och skiljer konceptet från andra, befintliga robotar som vanligtvis 

monteras fast permanent. 

 

Delfunktionerna har en direkt koppling till huvudfunktionen. Om en sådan funktion faller bort 

så upphör funktionen hos produkten. Därför är det mycket viktigt att sådana funktioner ska 

uppfyllas. 

 

Delfunktionerna i vårt fall är: Medge transport med hjul, Medge transport med truck och 

Skydda komponenter. 

 

Plattformen på hjul möjliggör att Opiflex förflyttas mellan olika arbetsstationer på en 

arbetsplats. Detta utgör delfunktionen Medge transport med hjul. 

 

Utöver det unika egenskap, att Opiflex kan röra sig mellan olika arbetsstationer inom en 

industrilokal, ska den mobila plattformen också kunna transporteras mellan lokalerna. Att 

kunna transportera den mobila plattformen är oerhört viktigt för att kunna leverera eller hyra 

ut den på ett snabbt sätt. Även om det är meningen att Opiflex ska röra sig på hjul, kan det 

uppstå situationer, där det inte går. Till exempel när Opiflex är ur funktion och behöver 

repareras. Detta utgör delfunktionen Medge transport med gaffeltruck. 
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Än så länge har Opiflex bara kunnat flyttas med hjälp av en lyftkran. Den processen är ganska 

komplicerad. Varje gång Opiflex ska flyttas; måste först huven monteras bort för att öglor 

skulle kunna skruvas fast i gängade hål i plattformen. 

 

 Möjligheten för att kunna lyfta plattformen med en truck skulle förenkla på- eller 

avlastningen i jämförelse med användning av en lyftkran.   

 

Sista delfunktionen, skydda komponenter, utförs av huven som täcker alla känsliga 

komponenter av produkten. Funktionen Skydda komponenter delas upp till följande 

funktioner: Tåla industrimiljöer, Medge frihetsrörelse, Bära last och Minimera yttermått.  

 

Minimera yttermått består av funktioner Medge komponentsamordning och Underlätta 

service. Minimalt yttermått på huven eftersträvas för att hålla tillverkningskostnaderna nere 

och göra hantering av Opiflex så smidig som möjligt. För att minimera yttermåttet ska 

komponenterna under huven placeras på ett optimalt sätt.  Onödiga tomrum mellan 

komponenterna ska elimineras, men fortfarande ska hänsyn tas att komponenterna är 

lättillgängliga för service. Omplacering av komponenter är en omfattande arbete vilket 

hamnar utanför vår uppgift.  

 

Bära last är en viktig funktion, då den mobila robotplattformen ska ha en arbetsyta, som ska 

tåla belastning. 

 

Med Medge frihetsrörelse menar vi att huvens höjd inte får hindra robotarmens rörelse. 

Huvens mått är direkt kopplad till förutbestämda villkor hur roboten rör sig. 

 

Tåla industrimiljöer syftar till att Opiflex, som har livslängd på minst 10 år, ska bevara sitt 

fräscha utseende länge. 

 

Vi kunde även identifiera några stödfunktioner som skulle öka produktens attraktivitet men 

påverkar inte nämnvärt huvudfunktionen. Förmedla produktimage, Förmedla stabilitet och 

Äga attraktivt utseende är alla funktioner som har med det att göra hur produkten uppfattas av 

kunden. 

 

 Kunden som väljer att göra en stor investering och skaffa en mobil robotplattform förväntar 

sig att produkten ska se ut på ett visst sätt. Produkten ska väcka förtroende, den ska se ut 

stabil och pålitlig. Plattformen ska matcha väl med ABB-roboten som är lätt att känna igen på 

grund av sin färg och form.  Hela produkten ska se ut som en harmonisk helhet och förmedla 

high-tech känsla. Dock är det viktigt att bevara en viss balans så att Opiflex utseende inte blir 

alldeles för komplicerad. En lätthanterlig kontrollpanel ska minska kognitiv belastning hos 

användaren. 

 

7.5. QFD- Quality function deployment 
 

Med hänsyn till uppdragsgivarens behov och de funktioner som visades i funktionsanalysen, 

sammanställdes en QFD (se bilaga 6) där vi kunde identifiera vikten på varje krav samt 

sambandet mellan kundkrav och produktegenskap. Vi kom fram till att det fanns ett starkt 

samband mellan utformning av produkten och de specificerade krav med högsta egenskapvikt 

nämligen 309 poäng vilket visade att detta var det viktigaste parametern ur kundperspektiv.  
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I QFD:n  undersöktes och analyserades eventuella konkurrenter ur både tekniskt och 

marknadens synvinkel och på så viss gjordes en numerisk jämförelse. Det var svårt att hitta 

konkurrenter till Opiflex. I vårt första försök med QFD försökte vi jämföra Opiflex med en 

stationär robot och robotcell. Detta fungerade inte eftersom dessa produkter har helt 

annorlunda funktioner. Till exempel är Opiflex huvudfunktion ”medge transport”, medan en 

stationär robot inte flyttas alls. Flyttbara robotceller visade sig också vara olämpliga att 

jämföra med eftersom de saknar helt flexibilitet som skulle gå att jämföra med Opiflex. 

Dessutom inriktas sådana produkter mot tunga industriella verksamheter, medan Opiflex är 

mest användbar för små och medelstora företag. 

 

7.6. Idégenerering 
 

Det finns det flera verktyg för att genomföra en lyckad konceptgenerering, vi använde 

Brainstorming i vår projekt. Målet var att låta kreativiteten flöda fritt och och komma fram till 

många förslag. Vi försökte ha ömsesidig öppenhet för idèer och låta bli att kritisera varandras 

förslag.  Nya idéer är sköra. Möter ens idéer alltid bara kritik tappas modet till slut och ger 

upp att komma med flera förslag. Ett bättre sätt att hantera idéer är att ändra de lite och bygga 

vidare, hur galna de än är. Nedan, på figur 7.2, syns an av de första skissarna där vi låter 

tankarna flöda fritt. 

 

Tyvärr kom vi inte på tillräckligt galna 

idéer. Vi erinrade oss en gästföreläsare, 

Micael Dahlén, professor i ekonomi vid 

Handelshögskolan i Stockholm., som 

påpekade att de första spontana 

lösningarna sällan är speciellt kreativa. 

Människors tankemönster är starkt 

inetsade och det hindrar nyskapandet. 

För att vara innovativ, föreslår Dahlen 

tillämpning av rutinmässig strukturering.  

Han föreslår att fokusera 

tankeverksamhetenså att det kreativa 

arbetet inte riskarar att splittras och bli 

oproduktiv. Genom att ha ramarna klara 

för sig har kreativa människor lättare att 

producera nya lösningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att komma fram till nya förslag, hur Opiflex skulle kunna se ut, försökte vi strukturera 

vårt kreativa arbete. Vi utgick vi från det befintliga utseendet.  Huven på den nuvarande 

robotplattformenrobotplattform har rektangulär form(se på figur 7.3) 

Figur 7.2  visar en skiss från tidig idégenerering 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Professor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Handelsh%C3%B6gskolan_i_Stockholm
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Vi tänkte använda flera andra former som kvadrat, 

cirkel, ellips, parallelltrapets med mera. Sen 

kombinerade vi dessa former med varandra med 

avseende på hur huven skulle se ut sedd uppifrån 

och från sidan. (Se på figuren 7.4)  

 

Denna metod gav oss många grundformer men 

flera av de visade sig vara olämpliga på en gång. 

Dessa tydligt oanvändbara förslag sorterades ut 

och jobbet fortsate med att utvärdera de 

kvarvarande formerna. 

 

 

 

 

 

I den fasen började vi utvärdera koncept på ett mer kritiskt sätt. Vi jämförde alla koncept med 

kravspecifikationen och funktionsanalysen för att kontrollera att vi inte skulle tappa några 

viktiga funktioner. Vi ville säkerställa att 

robotplattformens utseende är sådan att 

transporten med både lyftkran och 

gaffeltruck skulle vara smidig. Plattformens 

mått behövde inte passa med den befintliga 

dockningsystemet, som kopplar plattformen 

ihop med arbetsstationen. Det viktigaste, 

enligt uppdragsgivare var att pistongernas 

placering garanterar plattformens stabilitet. 

Huven kan inte vara högre på sidor, vilket 

skulle hindra robotarmens rörelse. 

Tyndgpunkten måste hamna så att 

plattformen är välbalanserad även om 

robotarmen rör sig. Dessutom måste 

designen vara estetiskt tilltalande och 

förmedla företagets image. 

 

En viktig detalj, som kom fram på en senare möte med Ingemar Reyier, då vi uppdaterade 

kravspesifikationen, var att robotplattformen ska ha en arbetsyta. Arbetsyta måste vara 

rektangulär för koordinatsystemets skull, vilket underlättar orientering för robotarmen. 

Arbetsyta, som ska rymmas bredvid verktygshållaren, begränsade ytterligare designfrihet. 

Senare fick vi dock veta att arbetsyta inta behövdes till alla varianter av Opiflex och att 

arbetsytans storlek kan variera beroende på slutanvändarens önskemål. 

  

Figur 7.3  visar den ursprungliga formen 

Figur 7.4  visar kombinerade grundformer 
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7.7. Konceptval 
 

Efter idégenereringsfasen hade vi fortfarande alldeles för många koncept, flera av de ganska 

olämpliga för verkligheten. Därför var det dags att sålla bland koncepten igen. Vi tog hänsyn 

till att plattformen skulle kunna flyttas med en gaffeltruck och att komponenterna under huven 

skulle kunna ha bra placering utan att huvens mått blir alldeles för stor. På grund av det valdes 

bort koncept med alldeles för runda former eftersom då kan inte komponenterna vara kompakt 

placerade och huvens yttermått skulle bli alldeles för stort. Vi bedömde också koncepternas 

ungefärliga stabilitet, vilket vi vet är ett viktigt villkor. 

 

Nästa steg var att bedöma alla koncept tekniskt. Vi diskuterade olika tillverkningsmetoder 

som skulle kunna tillämpas. Det är viktigt att ta hänsyn till sådana frågor redan tidigt i 

utvecklingsfasen, för att undvika dyra misstag senare. Vissa komplicerade former valdes bort, 

eftersom tillverkningen verkade alltför svår enligt vår bedömning. 

 

Vid den tidpunkten hade vi 23 koncept, som vi trodde skulle fungera, kvar (se bilaga 7). Innan 

vi började använda Pughs matris tittade vi genom alla koncept en gång till och valde bort 

några som liknade varandra väldigt mycket. Efter det hade vi 12 koncept kvar som vi satte in i 

pughs matris för att jämföra de mot den befintliga produkten Opiflex. 

 

Det visade sig vara komplicerad att hålla reda alla olika koncept, därför fick de ha kvar sin 

ursprungliga benämning i Pughs matrisen, så att vi jämförde koncept 1, 2, 3, 4, 6,7, 8, 9, 

13,16, 18 och 19. 

 

Kraven som finns i pughs matris är samma som i QFD och kravspecifikation. Som referens 

använde vi den befintliga produkten som fick värdena 0 i hela spalten . Då jämförde vi varje 

koncept med referensen och bedömde om det var bättre än referens vilket gav +1, eller sämre, 

vilket gav -1, eller likvärdig, vilket gav 0. Summan av alla minus poäng dras från summan av alla 

plus poäng och resultatet ger en ranking av koncepten.  De två bästa koncept visade sig vara 19 och 

3(se figurer 7.5 och 7.6) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Figur 7.5  visar koncept 3 Figur 7.6  visar koncept 19 
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7.8. Konceptutveckling 
 

Utvecklingsprocessen fortsattes med att skapa de valda koncept som detaljerade CAD-

modeller. Vi hade börjat med CAD-ritningar redan tidigt i konceptgenererings-fasen. Även 

om vi har gått en kurs i skissteknik i vår utbildning, visade det sig vara svårt att skissa huvens 

former på ett tillfredställande sätt. Det var lättare att få uppfattning av huvens utseende med 

hjälp av enkla CAD-modellerna. 

 

Arbete fortsattes med att detaljera de utvalda CAD-modellerna. I denna fas bokade vi ett nytt 

möte med uppdragsgivare för att diskutera konceptval och säkerställa att vi inte har missat 

något viktigt. Vi ville samla in reaktioner från potentiella kunder kring våra kavarvarande 

koncept. (ullrich & Eppinger) I mån av tid skulle vi gärna testat koncepterna på 

slutanvändaren för att få inspiration hur koncepterna ska vidareutvecklas. 

 

 CAD-modellerna visade sig vara ett kraftfullt sätt att kommunicera information vid 

produktutveckling. Uppdragsgivarna kunde få överskådlig bild av vad vi hade kommit fram 

till. Med hjälp av dessa, mer detaljerade CAD-modellerna, fick vi bättre uppfattning hur 

koncepterna ska förbättras och hur dem tänkta koncepterna skulle se ut som färdiga produkter. 

 

Dessa CAD-modeller var mycket användbara för att modifiera och utveckla koncept och 

anpassa produkten efter kundkrav. 

CAD- modeller visade sig vara väldigt användbara vid utforskning hur olika detaljer i 

produkten samspelar med varandra. På handritade skisser kan detaljerna bli placerade på ett 

sätt som inte fungerar i verkligheten. Speciellt brist på erfarenhet av produkten orsakar att den 

som skissar utgår mer ev önskningar hur slutprodukten skulle vara, än fysikens lagar. 

På noggrant måttsatta CAD-modeller kunde vi se på en gång, om detaljerna inte passade ihop 

med varandra. 

 

Under konceptutvecklingen bör valt koncept prövas också mot eventuella hållfasthetskrav. 

Även här kom Cad-modellerna till stor nytta. 

 Med hjälp av Solidworks-simuleringen fick vi bättre uppfattning hur Opiflex ska designas så 

att viktiga funktioner blir uppfyllda, utan att behöva bygga fysiska modeller, vilket skulle vara 

dyrt och tidskrävande. 

 

Ett möte på Robotdalen, där vi 

fick titta på Opiflex igen och 

diskutera dess viktiga funktioner, 

kom det fram att vi var tvungna att 

designa om bottenplattan på 

robotplattformen. Den befintliga 

robotplattformen går inte att flytta 

med lyftvagn, eftersom truckens 

gafflar inte kommer upp till 

bottenplattan (se figur 7.7). 

 

Enligt funktionsanalysen var 

Transport med gaffeltruck är en 

viktig funktion. Alltså var vi 

tvungna att ändra designen så att 

den funktionen skulle bli uppfylld Figur 7.7  visar att den befintliga plattformen inte går att 

lyfta med en lyftvagn 
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Materialvalet var någonting vi försökte ha i åtanke redan i ett tidigt skede av projektet. 

Materialvalet i sin tur har stark koppling till tillverkningsmetoder. Då koncept 19 består av 

stora ihåliga kroppar med runda former, är det lämpligt att ha plast som material och 

rotationsgjutning som tillverkningsmetod. Däremot koncept 3 har former som är mer 

passande att tillverka av metallplåt. Kända tillverkningsmetoder som stansning och bockning 

kan användas för att få till rätta formen. 

 

Uppdragsgivare hade inte haft speciella önskemål angående materialval. På möte med Mattias 

Lövemark den 5 februari 2010, berättade han att vi inte behöver låta oss begränsas av 

materialvalet, utan låta kreativiteten flöda. På samma möta visade det sig också att 

uppdragsgivarna var mest intresserade av utveckling av koncept 19. På grund av det tog vi 

beslutet att gå vidare med bara en koncept. Begränsad tidsrymd tillät oss inte att jobba med 

två koncept på ett sätt som skulle försäkra kvalitet i vårt arbete.  

 

Eftersom vi hade hunnit utveckla koncept 3 ganska mycket och kommit på bra lösningar, ville 

vi inta bara kasta bort allt arbete. För att allt arbete inte skulle varit förjäves, utnyttjade vi det 

som vi hade kommit fram till och tog de bästa lösningarna från koncept 3 och applicerade till 

koncept 19. På det viset fick vi ett slutgiltig och förbättrad koncept, som vi hoppades skulle 

motsvara uppdragsgivarens önskemål och behov. 

 

7.9. FMEA 
 

Under utvecklingsfasen gjordes även en riskanalys i syfte att både identifiera eventuella fel, 

felorsaker och feleffekter som produkten kan råka för. Uppdelning av funktioner eller 

komponenter som skulle undersökas, baserades på antal komponenter som vi skulle utveckla i 

enlighet med kundkraven.  

 

Därför bestämde vi oss att granska närmare på åtta komponenter som huvuddelar i vårt 

konstruktionsarbete nämligen: huven, luckan, täckplåten, öglan, krokfäste, skruvar, fjäderblad 

och lyftdistansen. (se bilaga 9) 

 

Analysen visade sig att tre komponenter var extrem känsliga ifall de går sönder eller lossnar 

på något sätt. Både öglorna, krokfäste och de skruvarna (som sätter fast krokfäste med 

bottenplattan) fick största poäng vilket innebar att den skulle ha stora konsekvenser och stora 

risker för omgivning eller personal.   

 

Nästa steg efter identifiering och uppskattning på felorsaker och feleffekter var naturligtvis att 

lista ut vilka åtgärder som skulle vidtas. Sådana brister skulle kunna elimineras genom 

simulering, dimensionering samt val av rätt material med höga hållfasthetsvärde.  Dessa 

kommer att beskrivas mer ingående i kapitlet nio där vi visar våra simuleringar och 

beräkningar av lyftöglan och krokfästet. 
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8. Resultat 

Resultatet av projektet blev en CAD-modell som syns på figur 8.1. 

 

 

8.1 Underlätta transporten 
 

På figur 8.1 syns lyftdistansen under bottenplattan, som möjliggör transporten med en 

gaffellyftvagn. Transport med en lyftkran sker med hjälp av lyftöglorna, som syns på 

figur 8.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8.1 visar den slutgiltiga CAD-modellen 

Figur 8.2 visar lyftöglorna 
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8.2 Kompakt design 
 

Det var viktigt att den mobila robotplattformen inte skulle bli onödigt stor. På figurerna 8.3 

och 8.4 jämförs den slutgiltiga konceptets storlek med den befintliga huvens storlek. 

 

 
-  

 

8.3 Underlätta service och underhåll 
 

För att underlätta service och underhåll ska huvens delar vara lätta att koppla loss. Ben 

(komponentyta vid sidan av roboten) ska fästas till bottenplattan med hjälp av flaklås(se figur 

8.5).  

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 8.3 visar storlek på den befintliga 

huven och huven på koncept 19 

Figur 8.4 visar storlek på den befintliga 

huven och huven på koncept 19 

Figur 8.5 visar flaklås 
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Till huvens övre del, som får stöd av ramen 

under, kopplas luckan (se figur 8.7). 

Ihopkopplingen sker med hjälp av hakar av 

samma typ, som var utvecklad till koncept 3 

(se figur 8.8). För lättare hantering av 

luckan, finns det två hål för montörens 

fingra, i nedersta delen av luckan(se figur 

8.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8.8 visar haken som kopplar luckan 

till överdelen av 

Figur 8.7 visar luckans form 

Figur 8.9 visar hål för fingrarna för 

lättare hantering av luckan 



 

35(122) 

8.4 Stabil arbetsyta 
 

Arbetsytans stabilitet kan garanteras med hjälp av ramen under huven (se figur 8.10) 

 

 

 

 

8.5 Förmedla produktimage 
 

Under hela utvecklingen av Opiflex har hänsyn tagits att plattformens utseende skulle matcha 

med robotarmens(se figur 8.1). Målet var att plattformen och robptarmen skulle bilda 

harmonisk helhet, som ger en känsla av pålitlighet, stabilitet och hög teknisk nivå. 

 

8.6 Plats för verktygshållare 
Plats för verktygshållare blev samma som på den befintliga plattformen (se figur 8.11), detta 

efter en undersökninga av flera olika alternativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 8.10 visar ramen under huven 

Figur 8.11 visar placering av verktygshållare 
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På figur 8.12 syns resultatet av vår utvecklingsprojekt, en CAD-modell av redesignad 

Opiflex.  

 

 

 

 

  

Figur 8.12 visar koncept 19 i sin helhet  



 

37(122) 

9. Analys 

I detta kapitel ska vi argumentera varför vår lösning är svar till det uppställda problemet som 

är grundad på kravspecifikationen. Vi har strukturerat kapiteln så att vi går genom varje fråga 

i prolemformuleringen, som fanns i kapitel fyra, beskriver problemet kortfattat och 

presenterar därefter vårt lösningsförslag. 

 

9.1 Underlätta transporten 
Problem: 

 

Första problemet, baserat på kravspecifikation och funktionsanalys (se bilaga), kräver att 

designen av robotplattformen ska underlätta transporten eller förflyttning av Opiflex. Detta 

ska möjliggöras genom användning av gaffellyftvagn, lyftkran eller manuell styrning med 

hjälp av joystick.  

 

Manuell styrning skulle vara det enklaste sättet att genomföra förflyttning antingen mellan 

olika arbetsstationer eller olika verkstäder och företag. Dock är det önskvärt att det finns 

andra transportmöjligheter, till exempel om Opiflex är ur funktion och måste förflyttas till 

verkstaden för reparation. 

 

För att lyfta Opiflex med en lyftkran, ska först limporna avlägsnas, sedan skruvas in öglorna i 

gängade hål i bottenplattan. Sedan kan lyftband kopplas till öglorna, för att lyfta Opiflex. Det 

är inte en smidig lösning, eftersom det är omständigt och tidskrävande att montera av 

limporna, enligt uppdragsgivare. 

 

Förflyttning med en gaffeltruck är helt omöjligt eftersom den inte ens når upp mer än halva 

vägen under plattformen och det finns en stor tomrum mellan gafflarna och Opiflex.  

 

Lösning: 

 

För att kunna möjliggöra transporten av 

Opiflex med lyftkran bestämde vi oss att 

designa fyra öglor (krokar) som sitter på 

sidorna. Den största fördelen med dem är att 

de är skjutbara och lättillgängliga (se figur 

9.1). På så sätt slipper man att ta bort 

limporna för att kunna komma åt på de 

öglorna på den befintliga varianten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9.1  visar öglorna som sitter på sidan av 

plattformen 
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I bottenplattans undre del skruvas fast 

fyra stycken krokfästen, som fixerar 

öglorna(se figur 9.2) 

 

För at lyfta Opiflex med lyftkran kan 

öglorna bara skjutas ut och lyftband 

kopplas till. I vanliga fall kan öglorna 

vara inskjutna, så att dem inte stör 

robotens förflyttning. Denna lösning 

anser vi också vara mer estetiskt 

tilltalande. Denna lösning anser vi också 

vara mer estetiskt tilltalande. 

 

 

 

 

För att verifiera och testa öglornas hållfasthet gjorde vi en simulering i SolidWorks. Det var 

oerhört viktigt att välja rätt material med goda egenskaper som hög hållfasthetsvärde samt 

svetsbarhet. Efter undersökning kom vi fram till att det fanns tre olika sorters 

konstruktionsstål som uppfyllde kravet både på hållfasthetsvärde och svetsbarheten. De valda 

materialen var nämligen SS 1672, SS 2142, SS 2172. Sträckgränsen på de tre varierades i 

intervallet mellan 490 till 850 MPa (se bilaga 10).  

 

Under simulering valde vi att ha ”AISI 1045 Steel, cold drawn” som lämpligt material med en 

sträckgräns på 530 och brottgräns på 625 MPa vilket ligger inom intervallet.  

 

Vi strävade efter att ha en verklighetsbaserad simulering genom att utsätta öglorna med rätt 

kraft samt på rätt plats. Enligt uppdragsgivare väger den mobila robotplattformen 700 kg det 

vill säga varje ögla ska kunna bära en last på 175 kg som motsvarar 1 718,5 N. Detta värde 

avrundades uppåt till (2500 N) för att få en bättre uppskattnig på de krafter som varje ögla 

utsätts för.  Eftersom lyftband, som kopplas till öglorna går inte rakt uppåt, utan de fyra band 

möts i mitten, ovanför robotplattformen, bildas snedbelastning. Samt förekommer det 

gungningar, när plattformen lyfts upp. För att ta hänsyn till sådana dynamiska krafter utgår vi 

från att varje ögla utsätts för kraften 2500 N. 

 

Vänsterdelen av skaftet var fixerad eftersom den skulle hamna under bottenplattan i 

verkligheten och kraften med riktningen uppåt applicerades på öglan enligt figur 9.3. 

 

 

Figur 9.2 visar krokfästet sett underifrån 
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I första försöket hade vi ett cirkulärt skaft med en diameter på 24 millimeter vilket visades att 

det var för svagt och därmed olämpligt. För att hitta rätt storlek på det, ökades diameter på 

skaftet successivt efter flera simuleringar och till sist dimensionerades till 31 millimeter. 

 

Efter simulering och dimensionering av öglan fick vi ett bra resultat med en säkerhetsfaktor 

på 2.7 vilket är acceptabelt. (se bilaga 10)  

 

Vi gjorde även simulering på krokfästerna för att kolla och verifiera hållfastheten på dem 

också. Den skulle också utsättas för samma kraft som öglan det vill säga 2500 N. 

Fixpunkterna i det här fallet var de två skruvhålen, och kraften med riktningen neråt enligt 

figur 9.4. 

 

 

Figur 9.3 visar hur krafterna är riktade, dessutom finns 

inga kritiska spänningar. 
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I första försöket (med tjocklek 5 mm) fick vi en väldigt hög säkerhetsfaktor på 20. Därför 

tänkte vi att optimera designen genom att hitta den optimala tjockleken. Resultatet blev att 

tjockleken på krokfästet minskades till tre millimeter med en säkerhetsfaktor på 3,3. (se bilaga 

10) 

 

9.1.1 Dimensionering av skruvar 

Som hjälp vid dimensionering av skruvar använde vi Maskinelement Handbok (2008). 

Dimensionering av skruvar kräver att man har kännedom om den totala lasten , förspänning 

i skruv  vilket är enligt tumregeln 2 á 3 gånger den yttre lasten, samt både flänsens och 

skruvens fjäderkonstant  enligt nedanstående formel: 

 

= +  

 

Totala lasten av Opiflex som skruvarna ska bära upp är 700 kg, det vill säga yttre lasten  

motsvarar 6874 N (700* 9,82) som avrundas uppåt till 7000 N. 

 

Den totala belastningen ska delas upp mellan åtta skruvar vilket ger 7000/8=875 N i varje 

skruv. Förspänning i skruven  (enligt den ovannämnda tumregeln) blir 875* 3= 2625 N som 

avrundas till 3000N. 

Figur 9.4visar godtyckliga spänningar i krokfästet 
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Tjockleken på krokfästet dimensionerades till 3 mm det vill säga den totala flänstjockleken L 

(krokfästet + bottenplattan) är 23mm. 

 

Skruven M6 valdes som utgångspunkt av beräkningen men det visade sig att skruvkraften 

  var mycket mindre än sträckkraften vilket innebar att det var för stark och därmed 

mindre ekonomiskt. 

 

Därför valdes en större skruv nämligen M4 med följande skruvdata: 

 Medeldiameter =3,5 mm 

 Håldiameter = 4,5 mm 

 Nyckelvidd N= 7 mm 

 Sträckkraft Fs=5,62 kN. 

 

Skruvens fjäderkonstant =  =  = 98523 

 

=  = 136 

 

Flänsens fjäderkonstant = =  = 1218086 

 

= +  = 3525 N 

Skruvkraften  (3,5 kN) var mindre än sträckkraften (5,6 kN) vilket var acceptabelt.  

 

Att få veta hur lång skruven ska vara tas flänstjocklek, mutter, brickor och några extra 

millimeter 

 

23+3,2+2+2+5= 35,2 mm 

 

Efter beräkningarna tittade vi i Mattssons skruvkatalog (skruvkatalogen, 2010-02-15) och 

valde ut passande mutter och skruv enligt följande figurer. 
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I nästan mot slutet av utvecklingsprojektet kom vi på att ben kan kopplas till bottenplattan 

med hjälp av flaklås. På grund av det blir det väldigt enkelt att plocka bort huven och det blir 

lätt att använda ursprungliga öglor som skruvas in i bottenplattans gängade hål.  

 

Denna lösning stöds av DFMA tankesättet som underlättar hopsättning av komponenter i 

syfte att sänkaproduktionskostnaderna. Om befintliga lyftöglor och flaklås används, tillämpas 

flera av DFMA tumregler som att antalet av komponenter och fästanordningar minskas och 

tillgänglighet vid montering maximeras. 

 

För att möjliggöra transport med lyftvagn behövdes robotplatformen designas om på ett sätt 

som möjliggör kontakt mellan lyftvagnsgafflar och bottenplattan. Det bedömdes som 

olämpligt att sänka bottenplattan delvis lägre, med tanken på placering av komponeneter. 

Samt skulle tillverkning av bottenplattan försvåras. Istället placerades ett lyftstöd under 

bottenplattan. Stödet integrerades med batteri-hållare för att minska antalet komponeneter och 

arbetsmoment vid montering av produkten. (se bilaga 12, integrerad batterihållare) 

 

Figur 9.5visar måttet på passande mutter 

Figur 9.6 visar måttet på passande skruven 
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Den minimala lyfthöjden för 

lyftvagnar är 85 mm, därför 

dimensionerades batterihållaren 

så att lyftvagn skulle rymmas 

mellan den och golvet. Eftersom 

batteri-hålarens höjd är 175 mm, 

finns det 105 mm ledigt utrymme 

mellan golvet och batteri-

hållaren. Lyftvagnen kan utan 

problem skjutas in under 

bottenplattan och hela 

robotplattformen kan skjutas upp. 

 

 

 

 

 

9.2 Så kompakt som möjligt 
 

Problem: 

 

Enligt kravspecifikationen som togs fram i diskussion med uppdragsgivare ska konstruktionen 

av Opiflex hållas så kompakt som möjligt. För att Opiflex skulle kunna flytta sig på ett 

smidigt sätt i industriella miljöer får den inte ta mer plats än nödvändigt. Förstorade mått 

skulle öka risken att Opiflex krockar med någonting i omgivningen. 

 

Ett av kraven var också att robotarmens rörelse inte får bli hindrad. Därför fick inte höjden av 

limporna ändras. Dock var det, enligt uppdragsgivare, tillåtet att ändra höjden av baksidan av 

huven. 

 

Lösning: 

 

Utgångspunkten för storlek av 

bottenplattan var den befintliga 

(1230x1100 mm). I och med att 

uppdragsgivares bestämda önskemål 

var att Opiflex skulle bli mer 

estetiskt tilltalande, ändrades dess 

yttre form.  

Koncept 19 följer storleken på den 

befintliga robotplattformen. På figur 

9.7 syns skiss av den befintliga 

storleken ritad direkt på koncept 19. 

Som man kan se på bilden har 

koncept 19 blivit längre bakåt, 

Figur 9.6 visar stödet för lyftvagn och batteriet som kan 

vara placerad där 

Figur 9.7 visar koncept 19 och storlek på den 

ursprungliga plattformen 
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bredden har ökat lite i mitten och i och med att koncept 19 har rundare former har den blivit 

mindre i hörnen. 

 

Dockningsystemet ska ändras på grund av robotplattformens smalare framsida. Pistongerna, 

som nu måste sitta närmare varandra, ska placeras så att de garanterar stabilitet vid 

indockning. 

 

9.3 Underlätta service och underhåll 
 

Problem: 

 

Enligt uppdragsgivaren skulle vi ta reda på hur skyddshöljet skulle kunna utformas för att 

underlätta service och underhåll. Det vill säga den ska vara möjligt att ta bort höljet på ett 

smidigt sätt för att underlätta service av komponenter. På den befintliga var det ganska jobbigt 

att avlägsna huven och limporna som sitter fast med många skruvar. Dessutom, för att kunna 

lyfta Opiflex med lyftkran, är man tvungen att ta bort höljet för att komma åt öglorna som 

sitter på bottenplattan, vilket upplevs både påfrestande och tidskrävande.  

 

För att komponenetrna skulle fungera felfritt under huven, är det viktigt med ventilations 

galler för luftförsörjning.  

 

 

Lösning: 

 

Under designarbetet har vi tagit hänsyn till DFMA och de tumreglerna som kan tillämpas 

beträffande hopsättning och montering av komponenter exempelvis minimera antalet 

komponenter, minimera antalet fästanordningar och underlätta komponentåtkomst. 

 

För att göra Opiflex så servicevänligt som möjligt försökte vi att ersätta skruvarna med hakar 

när vi utformade luckan. Både övre - och undre haka designades så att vi fick eliminera alla 

skruvar. Uppsättning av luckan kan göras enligt följande ordning, som illustreras med figurer 

9.8–9.11: 

 

 

  Först ska övre haken föras in 

 
 

 
Figur 9.8 visar att först ska övre haken föras in 
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 Luckan skjuts uppåt så mycket det går 

 
 

 

 

 

 

 

 Undre haken flyttas in och 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luckan skjuts nedåt så att den sitter fast ordentligt. 

 
 

 

 

Figur 9.9 visar hur luckan skjuts uppåt så mycket 

det går 
 

Figur 9.10 visar att undre haken flyttas in 

Figur 9.11visar att luckan skjuts nedåt så att den sitter 

fast ordentligt. 
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Borttagning av luckan görs på samma sätt 

fast i omvänd ordning.  

Denna idé utveckldes när koncept 3 

fortfarande var aktuell. Senare, när beslutet 

hade tagits att bara jobba vidare med ett 

koncept, överfördes idéen med hakor till 

koncept 19. 

För att göra hantering av luckan enklare, 

gjordes två symmetriska hål på dess nedersta 

del (se figu 9.12)  

  

Figur 9.12 visar summetriska hål för fingrarna. 
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Användning av flaklås var en smart lösning som bidrog till färre antal fästanordningar och 

följaktligen underlättade komponentåtkomst. Både huven och ben skulle kunna fästas till 

bottenplattan med flaklås (se figur 9.13) Två stycken sådana lås på varje ben skulle räcka till 

för att säkerställa sammansättning av dessa delar. Utöver det är ben försett med luftgaller för 

god luftförsörjning. 

 

  

 
 

 

 

9.4 Stabil arbetsyta 
 

Problem: 
 

Enligt tidigare kravspecifikationen skulle det finnas arbetsyta på skyddshöljet med 

rektangulär form och storlek 500x600 mm. Arbetsytan ska vara konstruerad på ett sätt som 

inte tillåter nedböjning mer än en millimeter.  

 

Rektangulär form behövs för koordinatsystemets skull, vilket möjliggör för robotarmen att 

hitta verktyg på arbetsytan. Senare berättade Ingemar Reiyer, att det kan finnas olika varianter 

robotplattformar med någorlunda olika funktioner. I så fall var inte arbetsytans storlek längre 

bestämd. 

 

Lösning: 

Det fanns framför allt två lösningar för att skapa arbetsyta 

på robotplattformen. Den första innebär att arbetsyta är 

integrerat i huven. Med lämpligt stöd under arbetsytan kan 

garanteras att ytans nedböjning överstiger inte 1 mm. 

Arbetsytan komme inte att belastas med saker tyngre än 

15 kg. Det lämpliga stödet består av en ram av 

aluminiumprofiler, liknande den som finns på den 

befintliga robotplattformen 

  

Figur 9.13 visar både flaklås och luftgaller på ben 

Figur 9.13 visar ramen under huven 
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Andra lösningen skulle vara en separat bord som  fixeras med lämplig metod. Denna lösning 

ger möjlighet att ha arbetsbord med olika storlekar, eller att ha produktvarianter där arbetsytan 

inte ingår alls. Passande sätt att fästa arbetssbord är att koppla den till ramen av 

aluminiumprofiler, precis som verktygshållaren. 

 

9.5Förmedla produktimage 
 

Problem: 

 

Den befintliga robotplattformen uppfattades inte som estetiskt tilltalande. Huven var 

tillverkad av bockad plåt och hänsyn hade bara tagits för att alla komponenter skulle vara 

täckta. Dess enkla form bildade inte harmoniskt helhet med robotarmen. 

 

 

Lösning: 

 

För att få bättre utseende som strålar ut både kvalitet och stabilitet, gjordes vissa ändringar på 

några detaljer. Bland annat ändrades bottenplattans form från fyrkantig till  lite rundare, inom 

ramen av den befintliga storleken. Vi strävade hela tiden efter att inte förstora Opiflex i 

onödan.  

Opiflex utseende var viktig faktor för 

uppdragsgivare. Genom projektets gång, när vi 

arbetade med två koncept samtidigt, började 

uppdragsgivare succesivt visa mer och mer 

intresse för koncept 19. På grund av det tog vi 

beslut att fortsätta arbetet med bara det 

konceptet, som uppfattades snyggare av 

uppdragsgivare. 

 

Huven var kanske den tråkigaste delen av hela 

robotplattformen. Det var en rektangulär ihålig 

låda som hade ingen annan funktion än att 

skydda komponenter. Förbättring och utveckling 

av huven kändes som ett måste redan från första 

mötet med uppdragsgivarna på Robotdalen. I 

utveckling av huven tog vi hänsyn till flera 

faktorer nämligen skyddande funktion, tillräckligt 

stor arbetsyta, samt en verktygshållare som skulle 

finnas på huven utan att störa robotens 

arbetsrörelse.  

 

Huven skulle bli mer strömlinjeformat för att utseendet skulle vara behagligt. En praktisk 

fördel med rundare former på bottenplattan och huven kunde vara att den skulle minska risken 

av skadan ifall Opiflex kommer åt någonting eller kör fast på grund av skarpa kanter.  

 

  

Figur 9.14 visar den befintliga 

gummililisten 
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För att skapa mervärde i designarbetet 

bestämde vi oss att ändra formen på 

gummiskyddet också.  Det hade väldigt 

trist utseende som hade stack ut av varje 

sida och såg mycket sliten och gammalt 

ut (se bild). Här hade gummiskyddet 

ingen funktion förutom att skydda 

Opiflex om den krockar med någonting. 

Andra funktioner som ”kvalitetskänsla” 

hade glömts bort i det här fallet också.  

 

 

 

För att ändra på det, utgick vi ifrån den 

befintliga listen (se figur 9.15) vilket 

skulle underlätta konstruktionsarbetet 

eller monteringen på vårt koncept. Den 

skulle kunna sitta fast på kanten av 

bottenplattan med lämpliga skruvar (se 

figur 9.16).  

 

Däremot ändrade vi både höjden och 

radien på gummiprofilen, vilket skulle 

bättre stämma överens med det konceptet 

19 rundade former (se figur 9.17)        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 9.15 visar den nya gummilisten på koncept 19 

Figur 9.16 visar listen med likadan profil som den befitliga 

Figur 9.17 visar den nya gummiprofilen 
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En annan nödvändigt förbättring var övertäckande av komponenter som fanns under 

bottenplattan. Det var absolut inte estetiskt tilltalande med alla hjul och motorer och 

elektroniska komponenter som hängde under plattan. Problemet åtgärdades genom 

utformning av täckplåten. (se figur 9.18)        

 

Täckplåten skulle konstrueras på ett sätt att den inte skulle påverka servicevänligheten 

negativt. För att lätt komma åt komponenter som sitter under bottenplattan, måste täckplåten 

vara designad så att det möjliggör enkel montering och demontering. 

 

 
 

 

 

 

Fästning av täckplåten skulle möjliggöras genom tillämpning av ett fjäderblad med en viss 

vinkel som skruvas fast under bottenplattan. Den vinklade änden skulle bidra till ett tryck på 

kjolens läppar. (se figur 9.19)        

 

Täckplåten sitter helt enkelt fast genom att den skjuts in så att läppen hamnar mellan 

bottenplattan och klämman. Den kan demonteras lätt genom dragning framåt. 

Figur 9.18 visar täckplåten 
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Handdator med långa sladdar var ett annat 

problem som borde tas itu med. Det kan kännas 

både irriterande och jobbigt att, varje gång när 

operatörn skulle programmera roboten, behöva 

ordna trassliga sladdar runt omkring. Trassliga 

sladdar var utan tvekan ingen bra lösning och 

det skulle påverka produktens image negativt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemet hade en enkel lösning. Finessen som 

vi kom på var användning av en 

kabelupprullare (se figur 20) som sitter under 

huven. Den utbuktade formen på baksidan av 

huven (luckan) medför att det ska finnas 

tillräckligt plats för installering av en sådan. 

 

På så sätt skulle man få mer hanterbar situation 

vid användning av handdatorn samt underlättas 

fokusering på utförande av arbetet vid 

programmering av roboten utan att bli 

distraherad av krångliga sladdar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9.19 visar hur täckplåten sätts fast under bottenplattan.med hjälp av ett fjäderblad. 

Figur 9.20 visar den befintliga handdatorn 

med trassliga sladdar 

Figur 9.21 illustrerar kabelupprullare 
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Synergonomi har varit en annan punkt i designprocessen som har förbättrats. Den stora ytan 

på översta delen av luckan har varit en lämplig plats för placering av knappar och 

strömbrytaren. Luckans lutning gör så att de blir mer synliga och lättåtkomliga.  

 

9.6 Plats för verktygshållare  
 

Problem: 

 

Placering av verktygshållaren visade sig vara problematisk. Hänsyn skulle tas till många 

viktiga faktorer. Det uppstod konflikt mellan önskemål att produkten ska bli estetiskt 

tilltalande och att den ska fungera bra. Samtidigt var villkor till välfungerande produkt 

motstridiga.  Snäva mått försvårade placering av verktygshållarern, eftersom den får inte 

hindra robotarmens åtkomst till arbetsytan 

 

 

Figur 9.22 visar den lutande ytan på luckan 
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Lösning: 

 

Vi hade flera idéer hur man skulle placera verktygshållare. Första lösningen var att placera två 

mindre verktygshållare på varsin sida av arbetsytan (se figur 9.23). Symmetrin i denna lösning 

skulle vara estetiskt tilltalande, men skulle orsaka försämrade cykeltider, eftersom det tar 

längre tid för robotarmen att byta verktyg. 

 

Andra lösningen var att placera verktygshållare som visas på figur 9.24, men enligt 

uppdragsgivarna skulle robotarmen ha svårt att nå verktyg vid verktygsbyte. 

 

Tredje lösningen var att ha L-formad verktygshållare 

(se figur 9.25). I detta fall blir det problem med att få 

plats med verktyg. Verktygen måste vara placerade på 

insidan av L-formen, för att robotarmen skulle nå 

verktyg. 

 

Et förslag var att verktygshållaren skulle vara placerad 

på ben. Problemet var återigen att robotarmen inte når 

till verktygshållaren för att genomföra verktygsbyte.  

Efter ytterligare diskussioner med uppdragsgivare fick 

vi veta att verktygshållaren inte behövde vara bredare 

än 360 mm. Enligt den informationen var det lämpligt 

att låta verktygshållare bevara sin befintliga plats. 

 

 

 

 

 

  

Figur 9.23 visar placering av två 
verktygshållare 

Figur 9.24 visar alternativt sätt att placera 

verktygshållare 

Figur 9.25 visar L-formad verktygshållare 
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9.7 Materialval och lämpliga tillverkningsmetoder  
Problem: 

 

Enligt kravspecifikationen skulle materialet vara så starkt så att det ska tåla industriella 

miljöer, med lång livslängd på minst tio år. Med andra ord får det inte deformeras lätt, samt 

måste materialet vara reptåligt. 

 

Lösning: 

 

Enligt uppdragsgivaren var det fritt att tänka på andra material med lämpliga 

tillverkningsmetoder. En research gjordes bland olika material för att hitta och avgöra vilket 

eller vilka skulle passa bäst. Undersökning av materialet avgränsades inom metall och plast 

som det mest naturliga och tänkbara material. Denna undersökning skulle resultera till ett 

förslag på lämpliga material som skulle kunna användas vid tillverkning av Opiflex. 

 

Stål 

 

Tillverkning av öglorna kräver att materialet skulle vara tillräckligt stark och svetsbar. Bland 

en mängd av olika sorters stål, konstruktionsstål skulle passa bra med goda egenskaper bland 

annat hög hållfasthet, slitstark, lätt att maskinbearbeta samt svetsbarhet.  

 

Det finns även olika sorters konstruktionsstål med någorlunda liknande egenskaper dvs SS 

1672, SS 2172, SS 2142. För att kunna välja den bästa typen av materialet så gjorde vi 

simuleringar för att se vilken av de uppfyller bäst kravet på hållfasthet. (se kapitel 6) 

 

Rostfri stålplåt skulle kunna vara ett tänkbart material i tillverkning av huven (kåpan), 

arbetsyta, luckan och kjolen. Den har goda egenskaper som god hållfasthet, god 

korrosionsbeständighet och resistens mot syror med en bered användningsområde.  

 

Bland mängd av olika typer av rostfri stålplåt valde vi den som heter ”vanlig rostfri kvalitet” 

SS 2333 som brukar användas inom en mängd områden med måttliga krav på 

korrosionsbeständighet. Plåten levereras i olika tjocklekar och format. Vi har utgått ifrån den 

befintliga och därför valdes en tjocklek på en millimeter som väger 8.0 kg/m2. (se bilaga 11)  

 

En lämplig tillverkningsmetod vid formgivning av huven, arbetsytan och kjolen skulle vara de 

typiska metoderna beträffande stålplåtar nämligen bocknig, stansning och klippnig. 

 

Aluminium 

 

Uppdragsgivaren hade inte tänkt på annat material utöver stålplåt. De var mycket intresserad 

av andra möjligheter och ville veta mer om detta. Både kåpan, luckan och kjolen kan 

tillverkas av aluminium. 

 

Bland metaller är aluminium ett riktigt populärt material. Aluminium brukar kallas för 

framtidens material med mycket goda egenskaper som svetsbarhet, formbarhet, goda 

hållfasthetsvärde, goda korrosionsegenskaper och det är lätt att bearbetas. 

Användningsområden är enorma.  

  

Opiflex är inte så känslig när det gäller vikt men materialet med sådana egenskaper passar 

också i det här sammanhanget. Det finns också olika typer att välja mellan vilket var inte en 
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enkel uppgift. I första hands val gjorde vi en jämförelse mellan SS 4007-14, SS4212-06, 

SS4120/4125, SS4338-06. 

 

SS 4007-14 var en olegerad aluminium med låga hållfasthetsvärden. Den har lätt att 

deformera därför även repkänslig vilket passade inte och därför blev utelämnat.   

 

SS4338-06 var inte lämplig att svetsa och den hade inga goda korrosionsegenskaper vilket 

gjorde att den eliminerades också av listan.  

 

Däremot både SS4120/4125 (AlMg) och SS4212-06 (AlMgSi) som legerad aluminium hade 

de flesta fördelar bland annat de var formbara, hade goda korrosionsegenskaper, var 

svetsbara, de var reptåliga med goda hållfasthetsvärden vilket skulle kunna betraktas som ett 

tänkbart alternativ. (se bilaga 11) 

 

Aluminium plåtar levereras också i olika tjocklekar och format. För att bestämma tjockleken 

utgick vi ifrån vikten av plåten. Vi jämförde helt enkelt vikten på en stålplåt med en tjocklek 

på en millimeter som väger 8.0 kg/m2 och en aluminiumplåt som skulle väga nästan lika 

mycket. I tabellen (se bilaga 11) såg vi att en aluminiumplåt väger 8.10 kg/m2 med en 

tjocklek på tre millimeter, därför bedömde vi det som ett lämpligt val.  

 

Plast 

 

En research gjordes bland många olika sorters plaster med olika egenskaper för att hitta bästa 

lösningen. Efter ett strategiskt urval bestämdes att härdplaster inte var ett lämpligt material på 

grund av högre priser än termoplaster. Dessutom det fanns inga höga krav på hållfastheten.   

 

Termoplaster kunde vara dess kostnadseffektiva och mångsidiga tillverkning. Lägre vikter 

sparar energiförbrukningen vid transporter och samtidigt skulle de användas som 

isoleringsmaterial. Toppkandidaterna bland termoplaster var propenplast (PP), PVC, ABS och 

PS med varierande egenskaper och användningsområden.  

 

Det visade sig att PVC är ett kontroversiellt material och tycks vara mindre miljövänlig. ABS 

är däremot är starkare än PP och därför skulle passa bäst. (se bilaga 11)  

 

En stor fördel med ABS plasten är att den har mycket god motståndskraft mot ämnen som 

syror, alkaliska lösningar, alkoholer, fetter och oljor bland annat. Detta är en stor fördel 

eftersom det kan vara svårt att förutspå vilka ämnen som kåpan kan råka ut för när den jobbar 

i olika verkstäder. Och en av delfunktionerna är att kåpan ska tåla industriella miljöer.  

 

Materialet är anpassat för att tillverka just kåpor och mekaniska komponenter. Vi har valt 

materialet eftersom vi utgår från funktionsanalysen och produkten ska ha egenskaper som 

överensstämmer med funktionsanalysen. Funktionerna i fråga är framför allt ”Skydda 

komponenter” och stödfunktionerna ”förmedla produktimage” samt ”äga attraktivt utseende” 

 

Tillverkningsmetoder av termoplaster med stora och ihåliga kroppar skulle kunna vara 

rotationsgjutning eller vakuumformning. Med tanken på koncept 19 runda former skulle 

rotationsgjutning vara bra tillverkningsalternativ.  
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Ett annat förslag på val av material skulle vara en kombination av både stålplåt och plast i 

tillverkning av huven och luckan. Huvens form med stora och rektangulära ytor är det nog 

lättast att tillverkas av stålplåt. Men luckan med runda former kan göras av plast med hjälp av 

rotationsgjutning. 
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10. Slutsatser och rekommendationer 

10.1 Slutsatser 
 

Syftet med detta arbete har varit att vidareutveckla en mobil robotplattform (Opiflex). Vissa 

faktorer borde tas hänsyn till under utvecklingsfasen.  

 

Problemet var att utforma plattformen med attraktiv och förtroendegivande utseende, i 

enlighet med uppdragsgivarens krav och önskemål så att den skulle påverka både föetagets 

och produktens image positivt. Opiflex skulle designas på ett sätt att den skulle kunna 

förflyttas med en kran, truckvagn eller manuellt med hjälp av joystick. Designen hade några 

begränsnigar beträffande höjden på limporna samt storleken på hela paketet. Utformning av 

Opiflex skulle underlätta underhåll av komponenter med en stabil arbetsyta och 

verktygshållare. Uppdragsgivaren var också intresserad av andra lämpliga material med 

passande tillverkningsmetoder. 

 

I analysen har vi försökt att lösa varje problem med varsin underrubrik där vi utgått från de 

specificerade kraven. Vi kan konstatera att vi har lyckats att uppfylla alla krav med ett 

undantag som vi inte varit helt nöjda med. Enligt andra frågan i problemformuleringen skulle 

designen behållas så kompakt som möjligt. På grund av runda former både på huven och 

plattformen blev vår lösning lite större. Storleken hade ökat mest på baksidan där det var mest 

tillåtet. Efter diskussion med uppdragsgivaren fick vi klartecken att en sådan förstoring var 

obetydligt eftersom utseende blev mycket bättre utan försämring av funktionaliteten.   

 

10.1 Rekommendationer 
 

För att gå vidare med detta arbete rekommenderas att: 

 Undersöka ifall det går att minimera yttermåttet på huven ytterligare 

 Studera närmare både design och placering av verktygshållare på ett optimalt sätt 

vilket kräver en hel del simuleringar och analys  

 Ta reda på produktionskostnaden vid tillverkning av Opiflex både i inledningsfasen 

(låg volym produktion) där den ska tillverkas 20 stycken och hög volym produktion. 

 Vidareutveckla hakar som håller fast luckan så att de passar med luckans utformning. 

 Noggranare uppskattning och analys av krafter (dynamiska krafter vid gungning) och 

belastningar (snedbelastning) på öglorna vid förflyttning av Opiflex med hjälp av 

lyftkran. 
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Bilaga 1 - Gruppkontrakt för examensarbete 
 

Det här kontraktet gäller i samband med utförandet av examensarbetet för kursen 

Examensarbete, inom produkt och processutveckling med inriktning konstruktion, kurskod 

KPP301. 

 

Examensarbetet ska innehålla en skriftligrapport till Mälardalens Högskola där ett potentiellt  

koncept omfattande en teknisk lösning, CAD-ritning samt skalmodell av slutprodukten. 

 

Examensarbetet redovisas i samband med ett muntligt framträdande. 

 

 

Om problem uppstår mellan delaktiga partnerna ska dessa lösas så snabbt som möjligt genom 

längre diskussioner, för att undvika kvalitetsförsämringar. Problem kan även lösas med råd 

från handledaren. 

 

Frånvaro eller sjukdom ska meddelas i god tid till partnern. Arbetet ska vara fördelat lika 

mellan delaktiga partner och det är upp till var och en att se till så att detta ska fungera.  

 

Arbetsfördelningen kan även delas olika beroende på förkunskaper samt personliga 

förutsättningar. 

 

Detta examensarbete omfattar 640 timmar och arbetstiden fördelas enligt Gantt-schemat. 

 

Detta kontrakt gäller från 091123 till och med 100326. 

 

Kontraktet kan upphävas med separat dokument eller skrivas om i händelse av att projektet 

avbryts eller om medlemsantalet ändras. 

 

Kontraktet ska läsas igenom av delaktiga partner och därefter undertecknas för att underlätta  

eventuella problem under arbetets gång. 

…………………………………. …………………………………. 
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Bilaga 2- Gantt- schema 
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Bilaga 3 – Grundfakta om ABB och Robotdalen 
 

3.1. Grundfakta om företaget ABB 

 

ABB har cirka 8 700 medarbetare i Sverige på 35 orter. Företaget är en ledande leverantör av 

produkter och system för kraftöverföring samt process- och industriautomation. Stora 

verksamheter ligger i Västerås, med cirka 4 500 medarbetare, och Ludvika med cirka 2 400 

medarbetare.  

 

ABB hjälper länder över hela världen att bygga, utveckla sina infrastrukturer speciellt inom 

energifrågor och de avancerade produkter och tekniker inom kraft och automation.  

 

ABB är ledande inom kraft- och automationsteknik. De strävar efter nya lösningar som 

förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-

koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har mer än 110 000 medarbetare.  

 

Verksamheten består av olika avdelningar och divisioner bland annat: 
 

1. Power Products, där tillverkas olika komponenter som har att göra med överföring 

och distribution av elektrisk energi till exempel transformatorer, brytare, 

mättransformatorer, avledare och annan tillhörande utrustning. 
 

2. Divisionen Power Systems erbjuder tjänster för kraftöverförings- och distributionsnät 

kraftkablar och system för att styra och övervaka nät, samt till kraftanläggningar. 
 

3. Divisionen automation Products tillverkar produkter som motorer, drivsystem, 

generatorer som förbättrar produktiviteten hos kunder 
 

4. Process Automation levererar produkter med integrerade lösningar för styrning och 

optimering i olika branscher bland annat inom olja och gas, kemi och läkemedel, 

massa och papper, metall och mineral, marinområdet samt energibolag för att ge ökad 

produktivitet och sparar energi i kundernas anläggningar. 
 

5. Divisionen Robotics är världens största installerade bas av industrirobotar och 

levererar också mjukvara och tillhörande utrustningar. Marknadssegment är till 

exempel bilindustrin, gjuterier, förpackningsindustri. 

 

 

Allt detta möjliggörs genom ständigt arbete inom forskning och utveckling (FoU). Globala 

FoU-laboratorier nämns som drivkraften till skapande av mervärde för kunder och aktieägare. 

För att maximera deras resultat kommer forskningsprogrammen att fokusera på kärnområden 

inom kraft och automation.  

 

ABB är en ledande leverantör av industrirobotar, modulbaserade tillverkningssystem och 

service. En tydlig fokus på lösningar hjälper tillverkare förbättra produktivitet, produktkvalitet 

och säkerheten i arbetsmiljön. ABB har installerat mer än 150 000 robotar världen över.  
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Med sin höga noggrannhet ger IRB 1600 enastående resultat i sina olika versioner som 

materialhanterings-, maskinbetjänings- och processrobot. IRB 1600 möjliggör högre 

produktionstakt, kortare ledtider och snabbare leverans av de produkter som tillverkas. 

 Driftsäker – få och korta produktionsuppehåll 

IRB 1600 är världens mest använda industrirobot. Dess robusta konstruktion med ett 

minimum av delar bidrar till hög driftsäkerhet och långa underhållsintervall.  

 Snabb – korta cykeltider 

ABB: s unika rörelsestyrning optimerar acceleration och retardation, vilket ger kortast 

möjliga cykeltider.  

 Noggrann – jämn produktkvalitet 

Klassen bästa banföljning och positionsrepeterbarhet (RP = 0,06 mm).  

 Stark – maximal nyttjandegrad 

Nyttolasten är, beroende på utförande, mellan 7 och 20 kg. Största räckvidden är 1810 

mm.  

 Robust – byggd för tuff industrimiljö 

Kapslingsklass IP 67, klarar ångtvätt, finns som tillval i utförande för renrum (klass 

100) och utförande “Foundry Plus”.  

 Mångsidig – flexibel integration och produktion 

Samtliga modeller erbjuds med möjlighet till takhängd montering.  

3.2. Grundfakta om företaget Robotdalen 

I Robotdalen utvecklas robotik för industri, logistik och hälsosektorn. Forsknings- och 

utvecklingsprojekt drivs på små och medelstora företag, sjukhus, globala företag som ABB, 

Volvo, Atlas Copco och ESAB samt Örebro universitet och Mälardalens högskola. 

 

Robotdalen delfinansieras av VINNOVA (Verket för innovationssystem). Vid Robotdalens 

tillkomst gjordes utfästelser om finansiering utöver VINNOVAS, från länsstyrelserna och 

landstingen i Södermanlands län, Västmanlands län och Örebro län, Eskilstuna kommun, 

Västerås stad och Örebro kommun samt en del övriga kommuner i länen. 

 

Sedan starten av Robotdalen har pågått arbete med att bygga grunden till en bestående 

innovationssystem skapande av nya idéer och produkter . Det stöds utveckling av projekt med 

stor kommersialiseringspotential. Kärnområden i arbetet är: 

 Figur 1 INDUSTRIROBOT- IRB 1600 som sitter på den mobila plattformen. 
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 Industrirobotik 

 Teknik och kompetensspridning 

 Fältrobotik 

 Logistikautomation 

 Hälsorobotik 

 Innovationsstöd 

 

 

Bland flera pågående projekt på Robotdalen finns 

också Robotik för SME. Projektet syftar till att 

utveckla och demonstrera lösningar till en mer 

flexibel, tillgänglig och lättanvänd robotautomation 

anpassad för de små och medelstora industriernas 

behov. Målet är att skapa förutsättningar för dessa 

företag att investera i robotautomation och därmed 

öka sin internationella konkurrenskraft. 

 

  

 Figur 2 Opiflex, den befintliga 

robotplattformen 
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Bilaga 4 - kravspecifikation 
 

Marknadsbedömning 
 

Produkten har tänkt levereras till små och medelstora företag i hela väst Europa.  

Volym= 1000/år som ska fördubblas året därpå 

 

Opiflex är en världsunik produkt utan konkurrenter av betydelse. Den tänkbara konkurrenten 

kan vara flyttbara robotceller vilket är inte smidigt att hantera när det gäller installation.  

 

Produktkrav 

 Produkten ska tåla tuffa industriella miljöer.  

 Den ska ha lång livslängd minst tio år.  

 Konstruktionen ska vara stabil och balanserad.  

 Konstruktionen ska vara så kompakt som möjligt. 

 Robotarmens rörelse får inte bli hindrad av skyddshöljet.  

 Skyddshöljet ska skydda komponenter mot smuts och damm.  

 Designen ska bidra till att förmedla produktimage.  

 Kylsystem som skyddar komponenterna mot överhettning får inte täckas över av 

skyddshöljet. 

 Den ska vara möjligt att ta bort höljet på ett smidigt sätt för att underlätta service av 

komponenter.  

 Robotplattformen ska kunna flyttas med både lyftkran och gaffeltruck.  

 Öglor för lyftkran ska vara lättillgängliga 

 På skyddshöljet ska finnas plats för en stabil arbetsyta med rektangulär form. 

 Arbetsytans nedböjning får inte överstiga 1 mm 

 Verktygshållare får inte hindra åtkomst till arbetsytan. 

 
 

Service och underhåll 
 Med tanke på att produkten är i utvecklingsfas finns inga krav på auktoriserade 

serviceverkstäder eller reservdelshållning. 

 

Dokumentation 
 Det finns inga krav på skötsel- och serviceinstruktioner, bruksanvisning och 

Säkerhetsföreskrifter. 
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Bilaga 5 – Funktionsanalys 
 

 

 

 
miljöer 

 

Huvudfunktion 

MEDGE TRANSPORT 

Delfunktioner 

MEDGE 

TRANSPORT 

MED 

GAFFELTRUCK 

OCH LYFTKRAN 

MEDGE 

STYRNING AV 

TRANSPORT 

MÖJLIGGÖRA 

MANUELL 

STYRNING 

BÄRA LAST TÅLA INDUSTRI 

MILJÖER 
UNDERLÄTTA 

SERVICE 

Stödfunktioner 

FÖRMEDLA 

PRODUKT 

IMAGE 

FÖRMEDLA 

STABILITET 

MEDGE 

TRANSPORT 

MED HJUL 

SKYDDA 

KOMPONENTER 

MINIMERA 

YTTERMÅTT 

 

MEDGE 

KOMPONENT 

SAMORDNING 

 

MEDGE  

FRIHETSRÖRELSE 

 

ÄGA 

ATTRAKTIVT 

UTSEENDE 
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Bilaga 6- QFD 
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Bilaga 7- konceptgenerering 
 

 

 

 
Koncept 1           Koncept 2 

 

 
Koncept 3                                                  Koncept 4 

 

 
Koncept 5                                                        Koncept 6 
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Koncept 7                                       Koncept 8 

 

 
Koncept 9          Koncept 10 

 

  
 

Koncept 11           Koncept 12 
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Koncept13              Koncept14 

 

  
 

Koncept 15            Koncept 16 

 

  
Konept 17           Koncept 18 
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Koncept 19               Koncept 20 

 

  
 

Koncept 21            Koncept 22

 
 

Koncept23 
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Bilaga 8- Pughs- matris 
 

 

    
KONCEPTVÄR
DERING                           

Projekt- Opiflex                 
 

  
Upprätta
d av 

 

Dat
um 

  
  

  
         

            
   

  

  
         

  
Revis
ion 

  

Dokumen
tnamn   

  
         

  
    

          

  
Kr
av-                     

Konc
ept   

    
  

Krav 
vik
t 

R
ef 1 2 3 4 6 7 8 9 13 16 18 19 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

SKYDDA KOMPONENTER 4 0 
+
1 

+
1 

+
1 +1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 +1 +1 

+
1 +1           

TRANSPORTERBAR 5 0 
+
1 

+
1 

+
1 +1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 +1 +1 

+
1 +1           

TÅLA INDUSTRIELLA 
MILJÖER 4 0 

+
1 

+
1 

+
1 +1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 +1 +1 

+
1 +1           

SERVICEVÄNLIG 4 0 
+
1 0 

+
1 -1 0 

-
1 0 0 0 +1 0 +1           

KOMPAKT 2 0 -1 0 0 -1 0 
-
1 

-
1 

-
1 -1 0 0 0           

ARBETSYTA 4 0 0 
+
1 

+
1 +1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 +1 +1 

+
1 +1           

SNYGG/ATTRAKTIV/ESTE
TISK TILLTALANDE 3 0 

+
1 0 

+
1 +1 0 

+
1 

+
1 

+
1 0 +1 

+
1 +1           

PRODUKTIMAGE 4 0 0 0 
+
1 0 0 0 0 0 0 0 0 +1           

STABIL KONSTRUKTION 4 0 
+
1 

+
1 

+
1 +1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 +1 +1 

+
1 +1           

LÅNG LIVSLÄNGD 4 +1 
+
1 

+
1 

+
1 +1 

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 +1 +1 

+
1 +1           

 VERKTYGSHÅLLARE  4 0  
+
1  

+
1  

+
1  

+1
  

+
1 

+
1 

+
1 

+
1 +1 +1 

+
1 +1           

                   
  

Antal +   0 6 5 8 6 5 6 6 6 5 7 6 8 0 0 0 0 0 

Antal -   0 1 0 0 2 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa   0 5 5 8 4 5 4 5 5 4 7 6 8 0 0 0 0 0 

Viktad summa   0 24 23 34 20 
2
3 

2
0 

2
4 

2
4 21 30 26 34 0 0 0 0 0 
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Bilaga 9- FMEA 
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Kommentarer:   

             

              

              Kriteria för 
bedömning av 

felintensitet 
  

Kriteria för bedömning av 

allvarlighetsgrad 
  

Kriteria för bedömning av 

upptäckssannolikhet 
 

  

Frekv

ens 

Värd

ering 
     

Värd

ering 
  

Värdering 
Osannolikt att fel 

kan uppträda 

 

<1/10

0000 1 

Ingen olycksrisk eller 

inverkan på produkten 

  

1 

Fel som alltid 

uppmärksammas 1 

 
Mycket liten 

sannolikhet för fel 

 

<1/10

000 2 - 3 

Ingen olycksrisk eller inverkan på 

produkten men intakt funktion 2 - 3 

Normal 
sannolikhet för 

upptäckt  2 - 4 
 Låg sannolikhet för 

fel 
 

<1/10

00 4 - 5 

Mycket liten olycksrisk eller risk för 

störd funktion 
 

4 - 6 

Viss sannolikhet 

för upptäckt 5 - 7 
 Viss sannolikhet för 

fel 
 

<1/10

0 6 - 7 

Olycksrisk under speciella 

omständigheter eller utebliven funktion 7 - 9 

Liten sannolikhet 

för upptäckt 8 - 9 
 Hög sannolikhet för 

fel 

 

<1/10 8 - 9 

Allvarligt risk för 

personskada 

   

10 

Osannolikt att fel 

upptäcks 10 

 Mycket hög 
sannolikhet för fel 

 

<1/1 10 
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Bilaga 10- Simulering 

 

Stress analysis of Krok-

31mm_Reviewed 

 

 
Note: 

Do not base your design decisions solely on the data presented in this report. Use this information in 

conjunction with experimental data and practical experience. Field testing is mandatory to validate your final 

design. Simulation helps you reduce your time-to-market by reducing but not eliminating field tests. 

Comments: 

FOS 2.7 
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Description 

 

Summarize the FEM analysis on Krok-24mm_Reviewed 

 

Assumptions 

 

Model Information 

Document Name Configuration Document Path Date Modified 

Krok-31mm_Reviewed Default G:\Krok-

31mm_Reviewed.SLDPRT 

Tue Mar 30 14:59:16 

2010 

 

 

Study Properties 

Study name SimulationXpress_Study 

Analysis type Static 

Mesh Type: Solid Mesh 

Solver type Automatic 

Inplane Effect:  Off 

Soft Spring:  Off 

Inertial Relief:  Off 

Thermal Effect:  Input Temperature 

Zero strain temperature 298.000000 

Units Kelvin 

Include fluid pressure effects from SolidWorks Flow 

Simulation 

Off 

Friction:  Off 

Ignore clearance for surface contact Off 

Use Adaptive Method:  Off 
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Units 

Unit system: SI 

Length/Displacement m 

Temperature Kelvin 

Angular velocity rad/s 

Stress/Pressure N/m^2 

 

 

Material Properties 

No. Body Name Material Mass Volume 

1 Krok-

31mm_Reviewed 

[SW]AISI 1045 

Steel, cold drawn 

1.24478 kg 0.000158571 m^3 

 

Material name: [SW]AISI 1045 Steel, cold drawn 

Description:  

Material Source:  

Material Model Type: Linear Elastic Isotropic 

Default Failure Criterion: Unknown 

Application Data:  

 

Property Name Value Units Value Type 

Elastic modulus 2.05e+011 N/m^2 Constant 

Poisson's ratio 0.29 NA Constant 

Shear modulus 8e+010 N/m^2 Constant 

Mass density 7850 kg/m^3 Constant 

Tensile strength 6.25e+008 N/m^2 Constant 
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Yield strength 5.3e+008 N/m^2 Constant 

Thermal expansion 

coefficient 

1.2e-005 /Kelvin Constant 

Thermal conductivity 49.8 W/(m.K) Constant 

Specific heat 486 J/(kg.K) Constant 

 

 

Loads and Restraints 

 

Fixture 

Restraint name Selection set Description 

Fixture-4 <Krok-

31mm_Reviewed> 

 on 2 Face(s) fixed.   

 

Load 

Load name Selection set Loading type Description 

Force/Torque-3 <Krok-

31mm _Reviewed> 

 on 2 Face(s) apply  force 

-2500 N  normal to 

reference plane  with 

respect to selected 

reference Front Plane 

using uniform 

distribution  

Sequential Loading  

 

 

Connector Definitions 

               No Connectors were defined 

 

Contact 

Contact state: Touching faces - Bonded 

Mesh Information 

Mesh Type: Solid Mesh 
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Mesher Used:  Standard mesh 

Automatic Transition:  Off 

Smooth Surface:  On 

Jacobian Check:  4 Points  

Element Size: 3.9548 mm 

Tolerance: 0.19774 mm 

Quality: High 

Number of elements: 18054 

Number of nodes: 27754 

Time to complete mesh(hh;mm;ss):  00:00:16 

Computer name:  LEC-00713 

 

 

Design Scenario Results 

        No data available. 

 

Sensor Results 

        No data available. 

 

Reaction Forces 

Selection set Units Sum X Sum Y Sum Z Resultant 

Entire Body N -0.0617943 -0.114075 4000.19 4000.19 

 

Free-Body Forces 

Selection set Units Sum X Sum Y Sum Z Resultant 

Entire Body N -0.000468966 0.00937749 -0.00110024 0.00945346 

 

Free-body Moments 
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Selection set Units Sum X Sum Y Sum Z Resultant 

Entire Body N-m 0 0 0 1e-033 

 

Bolt Forces 

        No data available. 

Pin Forces 

        No data available. 

Study Results 

Stress 

 

Name Type Min Location Max Location 

Plot1 VON: von 

Mises Stress 

1.44049 N/m^2 

Node: 21182 

(-24.1213 mm, 

-103.396 mm, 

6.69185 mm) 

2.13817e+008 

N/m^2 

Node: 22568 

(-0.00116251 

mm, 

-27.8591 mm, 

14.9675 mm) 

 



 

84(122) 

 

Krok-31mm _Reviewed-SimulationXpress_Study-Stress-Plot1 

 

Displacement 

 

Name Type Min Location Max Location 

Plot4 URES: 

Resultant 

Displacement 

0 m 

Node: 579 

(1.84303e-015 

mm, 

-30 mm, 

-15.05 mm) 

0.000229944 m 

Node: 25986 

(0.944938 mm, 

94.2108 mm, 

-4.53124 mm) 
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Krok-31mm _Reviewed-SimulationXpress_Study-Displacement-Plot4 

 

 

Strain 

 

Name Type Min Location Max Location 

Plot5 ESTRN: 

Equivalent 

Strain 

7.65777e-012  

Element: 3231 

(-23.381 mm, 

-111.61 mm, 

4.11142 mm) 

0.000802068  

Element: 9653 

(1.46529 mm, 

-28.043 mm, 

14.0363 mm) 
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Krok-31mm _Reviewed-SimulationXpress_Study-Strain-Plot5 
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Krok-31mm _Reviewed-SimulationXpress_Study-Displacement-Plot2 
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Krok-31mm _Reviewed-SimulationXpress_Study-Factor of Safety-Plot3 
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Stress analysis of KrokFäste 

 

 
Note: 

Do not base your design decisions solely on the data presented in this report. Use this information in 

conjunction with experimental data and practical experience. Field testing is mandatory to validate your final 

design. Simulation helps you reduce your time-to-market by reducing but not eliminating field tests. 

 

Comments: 

FOS 3.3 
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Description 

 

Summarize the FEM analysis on KrokFäste 

 

Assumptions 

 

Model Information 

Document Name Configuration Document Path Date Modified 

KrokFäste Default G:\EX_Jobb\Opiflex\Koncept-

utv\KrokFäste.SLDPRT 

Thu Mar 04 14:42:28 

2010 

 

Study Properties 

Study name Study 2 

Analysis type Static 

Mesh Type: Solid Mesh 

Solver type FFEPlus 

Inplane Effect:  Off 

Soft Spring:  Off 

Inertial Relief:  Off 

Thermal Effect:  Input Temperature 

Zero strain temperature 298.000000 

Units Kelvin 

Include fluid pressure effects from SolidWorks Flow 

Simulation 

Off 

Friction:  Off 

Ignore clearance for surface contact Off 

Use Adaptive Method:  Off 
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Units 

Unit system: SI 

Length/Displacement m 

Temperature Kelvin 

Angular velocity rad/s 

Stress/Pressure N/m^2 

 

Material Properties 

No. Body Name Material Mass Volume 

1 KrokFäste [SW]AISI 1045 

Steel, cold drawn 

0.174662 kg 2.225e-005 m^3 

 

Material name: [SW]AISI 1045 Steel, cold drawn 

Description:  

Material Source:  

Material Model Type: Linear Elastic Isotropic 

Default Failure Criterion: Unknown 

Application Data:  

 

Property Name Value Units Value Type 

Elastic modulus 2.05e+011 N/m^2 Constant 

Poisson's ratio 0.29 NA Constant 

Shear modulus 8e+010 N/m^2 Constant 

Mass density 7850 kg/m^3 Constant 

Tensile strength 6.25e+008 N/m^2 Constant 

Yield strength 5.3e+008 N/m^2 Constant 

Thermal expansion 

coefficient 

1.2e-005 /Kelvin Constant 
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Thermal conductivity 49.8 W/(m.K) Constant 

Specific heat 486 J/(kg.K) Constant 

 

 

Loads and Restraints 

 

Fixture 

Restraint name Selection set Description 

Fixture-1 <KrokFäste>  on 1 Edge(s), 4 Face(s) fixed.   

 

Load 

Load name Selection set Loading type Description 

Force/Torque-1 

<KrokFäste> 

 on 1 Face(s) apply  force 

2500 N  normal to 

reference plane  with 

respect to selected 

reference Front Plane 

using uniform 

distribution  

Sequential Loading  

 

 

Connector Definitions 

               No Connectors were defined 

 

Contact 

Contact state: Touching faces - Bonded 

 

Mesh Information 

Mesh Type: Solid Mesh 

Mesher Used:  Standard mesh 

Automatic Transition:  Off 
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Smooth Surface:  On 

Jacobian Check:  4 Points  

Element Size: 2.8136 mm 

Tolerance: 0.14068 mm 

Quality: High 

Number of elements: 10643 

Number of nodes: 18688 

Time to complete mesh(hh;mm;ss):  00:00:08 

Computer name:  LEC-00717 

 

 

Design Scenario Results 

        No data available. 

 

Sensor Results 

        No data available. 

 

Reaction Forces 

Selection set Units Sum X Sum Y Sum Z Resultant 

Entire Body N 0.0563993 -0.0561981 -2499.96 2499.96 

 

Free-Body Forces 

Selection set Units Sum X Sum Y Sum Z Resultant 

Entire Body N -0.000309944 -0.000124872 0.000437737 0.000550701 

 

Free-body Moments 

Selection set Units Sum X Sum Y Sum Z Resultant 

Entire Body N-m 0 0 0 1e-033 
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Bolt Forces 

        No data available. 

Pin Forces 

        No data available. 

Study Results 

Default Results 

 

Name Type Min Location Max Location 

Stress1 VON: von 

Mises Stress 

96767.6 N/m^2 

Node: 1638 

(34.9952 mm, 

59.8116 mm, 

-9.09939 mm) 

1.70283e+008 

N/m^2 

Node: 7838 

(14.6098 mm, 

26.2248 mm, 

-9.43144 mm) 

Displacement1 URES: 

Resultant 

Displacement 

0 mm 

Node: 1 

(23.7677 mm, 

30 mm, 

-12 mm) 

0.0166977 mm 

Node: 327 

(-8.2599 mm, 

0.227194 mm, 

21.6 mm) 

Strain1 ESTRN: 

Equivalent 

Strain 

4.05952e-007  

Node: 1638 

(34.9952 mm, 

59.8116 mm, 

-9.09939 mm) 

0.000714357  

Node: 7838 

(14.6098 mm, 

26.2248 mm, 

-9.43144 mm) 
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KrokFäste-Study 2-Factor of Safety-Factor of Safety1 
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KrokFäste-Study 2-Stress-Stress1 
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KrokFäste-Study 2-Displacement-Displacement1 
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KrokFäste-Study 2-Strain-Strain1 
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Tabell 1 visar typiska egenskaper hos propenplast 

 

Bilaga11- Materialval 

11.1 Plast 

 

PP- Propenplast 
Detta är en väldigt mångsidig (delkristalin) termoplast. En mycket stor fördel med denna plast 

är att den kan bearbetas med alla tillverkningsmetoder för plastmaterial (bland annat 

formsprutning och formpressning). Den har också en hög utmattningshållfasthet och en hög 

kemikalieresistens för att nämna några av de positiva egenskaperna. 

 

En nackdel med detta material kan dock vara att det har en hög glasningstemperatur (ca -10° 

C). Detta kan dock precis som med många av propenplastens andra egenskaper (till exempel 

transparensen) lätt regleras med hjälp av olika tillsatsämnen. Den är också relativt billig i  

jämförelse med andra plastsorter. Det är därför en av kandidaterna i materialvalet. 

 

Propenplasts egenskaper och användningsområden har sammanställts i nedanstående tabeller:  

 
Fördelar Begränsningar Användningsområde 

Styv 

Bra mekanisk hållfasthet 
låg densitet 
god kemisk beständighet 
 
 

UV-strålning bryter ned 

tål låga temperaturer dåligt 

Plasten är svår att limma 
 

textilier, köksmaskiner, rep, 

chassier, fläktar, bärare till 

instrumentpaneler, stans- och 

filterplattor samt till detaljer 

inom den kemisk-tekniska 

industrin. 
 

 

 

 

 

PS- Polystyren/ (ABS) 
 

Polystyren är en amorf termoplast, som kännetecknas av god bearbetbarhet. För att få fram 

bättre mekaniska egenskaper så brukar polystyren modifieras. En av de mera vanliga 

beteckningarna på dessa modifieringar är ABS (akrylnitril-butadien-styrenplast). Exempel på 

användningsområden för ABS plast är bland annat instrumentbrädor i bilar. 

 

En stor fördel med ABS plasten är att den har mycket god motståndskraft mot ämnen som 

syror, alkaliska lösningar, alkoholer, fetter och oljor bland annat. Detta är en stor fördel 

eftersom det kan vara svårt att förutspå vilka ämnen som kåpan kan råka ut för när den jobbar 

i olika verkstäder. 

 

PS/ABS plasten är precis som ovan nämnda propenplast (PP) en av de två kandidater som får 

anses bäst lämpade att tillverka kåpan i. Den lever också upp till de krav som finns på 

materialet utan att ha någon negativ egenskap som spelar roll i det här fallet. 

 

Typiska egenskaper hos ABS är enligt följande: 

 
Fördelar Begränsningar Användningsområde 
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Tabell 2 visar typiska egenskaper hos ABS 

 

Tabell 3 visar typiska egenskaper hos PVC 

 

Tabell 4 visar typiska egenskaper hos POM 

 

goda mekaniska och kemiska 

egenskaper, lämpligt för 

vakuum- och varmformning, 

kan extruderas, goda 

utomhusegenskaper 

 

den gulnar, åldras och blir 

spröd, låg resistens mot 

lösningsmedel 

småbåtar, innerbehållare i 

kylskåp, kåpor, hjälmar, 

leksaker, köks- och 

kontorsmaskiner, 

fordonskarosser, möbler, 

väskor och takboxar till bilar 

 

 
  

PVC- Polyvinylklorid 
 

Denna termoplast är en mycket vanlig plastsort som finns i en rad olika varianter till exempel: 

styv PVC, mjukgjord PVC och slagseg PVC för att nämna några. Den har flera fördelar som 

till exempel att den är lämplig att extrudera, vilket gör den billig att tillverka. Materialet är 

slitstarkt och inte särskilt dyrt. 

 

Dock så krävs det en del tillsatsämnen (bland annat en grupp ämnen som kallas ftalater) för 

att nå fram till vissa önskvärda egenskaper, det råder dock delade meningar om hur nyttiga 

dessa tillsatser(framförallt ftalaterna) är för människor och miljö i dess omgivning. 

 

PVC lever upp till i stort sett alla krav som ställs på materialet till kåpan. Det finns dock 

oklarheter angående miljö och hälsoeffekter hos vissa av de tillsatsämnen som PVC kräver för 

att vara tillämpbar i det här projektet. 

 
 

Fördelar Begränsningar Användningsområde 

bra konstruktionsplast, 

kemikalieresistens, hög 

Slagtålighet, 

lösningsmedelstålig, goda 

dielektriska egenskaper, goda 

mekaniska egenskaper 

 

Mindre bra för människa och 

miljö 

Industridetaljer, 

laboratorieutrustning, 

förpackningar, kemisk 

apparatur, väderskydd, 

takmaterial och behållare 

 
 

 

POM Acetal Copolymer 
 

Materialet tål mycket kemikalier och en tuff miljö. Det har höga hållfasthetsvärden. 

 
Fördelar Begränsningar Användningsområde 

goda mekaniska egenskaper 

och ganska god 

kemikalieresistens, bra 

hårdhet, 

utmattningshållfasthet, låg 

friktionskoefficienten 

dålig beständighet mot UV-

ljus 

Den ersätter ofta metall i 

maskinelement, t ex kugghjul, 

pumpar och ventiler, 

remskivor, glidlager, 

fläktpropellrar, bensinpumpar, 

skruv, vattenmätare 
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Tabell 5 visar olika plastmaterial med passande bearbetningsmetod 
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Tabell 6 visar kvalitetsbeskrivning på stål 

 

11.2 Metaller (Stål och Aluminium) 
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Tabell 7 visar rundstång av rostfritt stål 
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Tabell 8 visar rundstång av alla ståsorterl 
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Tabell 9 visar alla kvalitet på rostfritt ståplåtl 
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Aluminium 
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Tabell 10 visar kvalitetsbeskrivning på aluminium 
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  Tabell 11 visar alla kvaliteter på aluminiumplåtar 
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Tabell 12 visar tjocklek på aluminiumplåtar 
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Bilaga12- ritningsunderlag 
Batteri-vagn 
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Integrerad batterihållare 
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Koncept 19 
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Lyftögla 31mm 
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Krokfäste 
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Ben 
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Ram 
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Bilaga 13 -Pips 

 
 

 

      

PHASES OF INTEGRATED PROBLEM 
SOLVING 

      

      

enligt Mike Baxter; Product Design; 

Chapman&Hall; 1995 
      

      
PIPS 

      

      

I vilken utsträckning har respektive steg 

utförts? 
      

 

 

 
 

    
fullständigt 

      

      

nästan helt 

      

      

delvis 

      

      
bara något 

      

      

inte alls 

      

 
5 4 3 2 1 

 
1 2 3 4 5 

 Uppgiftsrelaterade 

frågor 
           

Grupprelaterade 

frågor 

            

Fas 1: problemdefinition: utforskning, 

klarlägganden, specificering             
I vilken utsträckning 

har informations 

           

Uppmuntrades 

deltagare med 

källor utnyttjats? 

           

specialistkunskaper 
att dela med 

Har alla som kan ha 
relevant informa 5 4 3 2 1 

 

1 2 3 4 5 sig av sitt kunnande? 

tion utnyttjats? 
            

             Har all tillgänglig 
information lyfts 

           

Var det en öppen 
och fri atmosfär i 

fram och 
diskuterats? 5 4 3 2 1 

 

1 2 3 4 5 
gruppen? Hade alla 
möjlighet att 

            
säga sin mening? 

             
Gjordes försök att 

integrera informa- 
           

Lyckades 
gruppmedlemmarna 

hålla 

tion för att klargöra 
problemet? 5 4 3 2 1 

 

1 2 3 4 5 

diskussionen 

problemcentrerad 
och 

            

undvika att se 

lösningar? 

             Blev den slutliga 

problemformuleringen 

          

Gavs var och en en 

ärlig chans att 

sådan att alla förstod 
och höll med 5 4 3 2 1 

 

1 2 3 4 5 
ansluta till eller ange 
avvikande upp- 

om 
problemdefinitionen? 

           

fattning om 
problemdefinitionen? 
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I vilken utsträckning har respektive steg 
utförts? 

      

 

 

 
 

    

fullständigt 

      

      
nästan helt 

      

      

delvis 

      

      
bara något 

      

      

inte alls 

      

 

5 4 3 2 1 

 

1 2 3 4 5 

 Uppgiftsrelaterade 

frågor 
           

Grupprelaterade 

frågor 

            

Fas 2: Idégenerering: skapande och 

bearbetning av idéer             
Gick gruppen 

inledningsvis igenom 
           

Tog gruppen till sig 

alla idéer oavsett 
och enades om 

reglerna för ide- 5 4 3 2 1 
 

1 2 3 4 5 vem de kom från? 

generering? 

            

            

Uppmuntrades 
tystlåtna medlemmar 

Hade alla uttömt sina 

idéer i slutet? 5 4 3 2 1 
 

1 2 3 4 5 att bidra? 

             Gick gruppen igenom alla 
idéerna för 

          

Undvek medlemmarna att 
kritisera och 

klargörande och 
bearbetning? 5 4 3 2 1 

 

1 2 3 4 5 
värdera varandras 
idéer? 

             Grupperades idéerna 

utifrån gemen- 
           

Ingrep gruppen för 

att hindra någon  

samma egenskaper? 5 4 3 2 1 
 

1 2 3 4 5 

från att dominera 

diskussionen? 

             Sammanställde 
gruppen en lista på 

           

Presenterades 
idéerna så att alla 

de mest kreativa, 
lämpliga och 5 4 3 2 1 

 

1 2 3 4 5 
kunde ta del av 
samtliga? 

intressanta idéerna? 
            

             

      

I vilken utsträckning har respektive steg 
utförts? 

      

 

 

 
 

    

fullständigt 

      

      
nästan helt 

      

      

delvis 

      

      
bara något 

      

      

inte alls 

      

 

5 4 3 2 1 

 

1 2 3 4 5 

 Uppgiftsrelaterade 

frågor 
           

Grupprelaterade 

frågor 

            

Fas 3: Framtagning av lösningar: 

Utvärdering, kombinationer, slutligt val             
Diskuterades och 

värderades varje idé 
          

Hanterade gruppen 

de medlemmar 
med avseende på 

starka och svaga 5 4 3 2 1 
 

1 2 3 4 5 

vars förslag kritiserades 

eller förkast- 

sidor? 

           

ades på ett bra sätt? 

             Arbetade gruppen 

systematiskt med 
           

Koncentrerade sig 

gruppen på att 

urvalskriterier? 5 4 3 2 1 
 

1 2 3 4 5 

finna den bästa idén 

snarare än att 

            

förkasta de sämsta? 
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             Hur väl lyckades 

gruppen modifiera 
           

Hanterade gruppen 

medlemmars  
och kombinera 

ursprungsidéerna? 5 4 3 2 1 
 

1 2 3 4 5 

olika åsikter så att 

alla kände sig 

            

tillfredställda? 

             Valdes en idé (eller grupp 

av idéer) ut 
          

Valdes slutlösningen 

i consensus 
för en mer grundlig 

bearbetning 5 4 3 2 1 
 

1 2 3 4 5 

och om inte 

noterades hur stor 

            

majoriteten var? 

             

      

I vilken utsträckning har respektive steg 

utförts? 
      

 

 

 
 

    
fullständigt 

      

      

nästan helt 

      

      
delvis 

      

      

bara något 

      

      
inte alls 

      

 
5 4 3 2 1 

 
1 2 3 4 5 

 Uppgiftsrelaterade 

frågor 

           

Grupprelaterade 

frågor 

            
Fas 4: Bearbetning av lösning: Planering, 

fördelning, koordinering             

Tecknade gruppen 

ned erforderliga 
           

Bidrog alla 
gruppmedlemmar till 

att  
aktiviteter och utsåg 

ansvariga för att 5 4 3 2 1 
 

1 2 3 4 5 

säkra att inga kritiska 

aktiviteter 

bearbeta lösningen? 

           

förbisågs? 

             

Hade gruppen tillgång till 
alla nödvän- 

          

Var 

gruppmedlemmarna 
beredda att 

diga resurser? 5 4 3 2 1 
 

1 2 3 4 5 

ta på sig nödvändigt 

ansvar för att 

            
bearbeta lösningen? 

             
Förutsåg gruppen  

och planerade för 

           

Var 
gruppmedlemmarna 

öppna och 

potentiella problem? 5 4 3 2 1 

 

1 2 3 4 5 
stödjande för att 
hantera förutsedda 

            

hinder och 
svårigheter? 

             Har gruppens 

slutsatser fullt ut 
över- 

           

Var 

gruppmedlemmarna 
överens om 

förts till de som skall 
arbeta med 5 4 3 2 1 

 

1 2 3 4 5 
den uppdelning av 
arbetet som  

detaljutformningen? 
           

gjordes? 

             

      

I vilken utsträckning har respektive steg 
utförts? 

      

 

 

 
 

    

fullständigt 

      

      
nästan helt 

      

      

delvis 

      

      
bara något 

      

      

inte alls 

      

 

5 4 3 2 1 

 

1 2 3 4 5 

 Uppgiftsrelaterade 
frågor 

           

Grupprelaterade 
frågor 
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            Fas 5: Utvärdering av lösningen             

I hur stor 
utsträckning svarar 

lös- 
           

I hur stor 
utsträckning 

utnyttjades 
ningen mot det 

ursprungliga proble- 5 4 3 2 1 
 

1 2 3 4 5 

varje gruppmedlems 

kunskap och 

met/kravet? 

           

förmåga? 

             I hur stor 

utsträckning kan 
problem- 

           

I hur stor 

utsträckning höll sig 
med- 

lösningsarbetet 
betraktas som 5 4 3 2 1 

 

1 2 3 4 5 
lemmarna till 
överenskommelser 

kreativt, givande och 
fungerande? 

           

i gruppen? 

             I hur stor 

utsträckning kan 

arbetet  
           

I vilken utsträckning har 

kommunika- 
att ta fram en lösning 

anses vara väl 5 4 3 2 1 
 

1 2 3 4 5 

tionen i gruppen varit 

öppen, uttrycks- 
planerat, lett och 

genomfört? 
           

full och konstruktiv? 

             Har gruppen mötts 
för att kritiskt  

           

I vilken utsträckning 
spelade grupp- 

granska det sätt som 
problemet 5 4 3 2 1 

 

1 2 3 4 5 
ledaren en styrande, 
sammanjäm- 

behandlades på? 
           

kande och visionär 

roll? 

             

             

 

          Handledarens roll och betydelse             

I vilken utsträckning 
har handledaren 

           

I vilken utsträckning 
har handledaren 

påverkat valet och 
utformning av 5 4 3 2 1 

 

1 2 3 4 5 
påverkat gruppens 
sätt att arbeta på 

gruppens lösning? 
           

ett strukturerat sätt? 

              


