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Sammanfattning 
Detta examensarbete utfördes under vårterminen 2012 av Robin Suonvieri och 

Simon Hagman vid Mälardalens Högskola och omfattar 15 högskolepoäng. 

Examensarbetet tillhandahölls av Altas Copco Secoroc beläget i Fagersta. 

Uppdraget gick ut på att utveckla ett nytt handhållet stiftmonteringsverktyg med 

fokus kring ergonomi, hållbarhet och säkerhet.  

 

För att få en god bild av problemen med det befintliga verktyget genomfördes en 

utförlig användarundersökning. Operatörer som använt sig av verktyget 

intervjuades och data från dessa intervjuer utvärderades. Då fokus kring ergonomi 

var en del av uppdragsbeskrivningen genomfördes även en utförlig 

ergonomistudie för att identifiera problemen från den ergonomiska aspekten. 

Tillsammans utgjorde detta grunden för projektet. De huvudsakliga problemen 

som hittades var att handtaget och avtryckarfunktionen inte var ergonomiska; att 

det var stor risk för brännskador; o-ringen som håller stiften i verktyget var av 

bristfällig kvalitet. 

 

Vidare påbörjades idé- och konceptgenereringen där operatörerna försökte hållas 

delaktiga under hela fasen. Åsikterna från operatörerna och handledare gav en god 

grund för vilket koncept som skulle vidareutvecklas. För att nå ett slutresultat med 

hög kvalité gick konstruktionsarbetet genom steg som FMEA, material- 

tillverkningsanalys samt hållfasthetsberäkningar i Solidworks. 

 

Examensarbetet resulterade i ett stiftmonteringsverktyg som liknar det befintliga. 

Alla delar har dock omformats helt och verktyget har nu ett ergonomiskt handtag 

som passar flertalet handstorlekar. En värmesköld som är placerad under 

handtaget förhindrar att användaren bränner sig på den varma borrkronan 

samtidigt som den även skyddar mot värmestrålning. Tryckknappen har vinklats 

och har en mjuk skålning för att öka ergonomin samtidigt som detta förhindrar 

otillåtna monteringssätt.  En helt ny stifthylsa har utvecklats där o-ringen som 

ansågs dålig är utbytt mot fjäderbelastade stålkulor som klarar värmen bättre. Till 

de nya komponenterna har material med förbättrade egenskaper samt 

tillverkningsmetod rekommenderats. 



Förord 
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att genomföra detta projekt.  
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kunskap. 

 

Tack till alla operatörer som bidragit med värdefull information för att driva detta 

projekt framåt och i rätt riktning.  

 

Tack till handledaren, Ragnar Tengstrand, lärare på Mälardalens högskola för 

vägledning och hjälp under projektets gång. 

 

Tack till Göran Svensson, Lärare på Mälardalens högskola för hjälp angående 

material och tillverkningsmetoder. 

 

 

 



Ordlista 
I denna del förklaras de termer som används i rapporten.  

  

Bakelit 
Benämning på en härdplast. Materialets riktiga namn är Fenolplast.  

 

Borrkrona 
Den skärande delen av borrverktyget. Används i detta fall för att borra i berg.  

 

CAD 
Computer aided design. Digitalt verktyg för att skapa 3d modeller. Se avsnitt 6.9 

för ytterligare information. 

 

CES 
CES Selector är ett digitalt verktyg där information om olika material finns. 

Granta heter företaget som skapat verktyget. 

 

Elastomer 
Annan benämning för gummi.  

 

Ergonomi 
Läran om hur verktyg och omgivningen påverkar människan. Mer info se avsnitt 

6.4. 

 

FMEA 
Produktutvecklingsverktyg för att förutse eventuella fel, felorsak och dess 

påverkan på produkten. Mer information se avsnitt 6.8. 

 

Formsprutning 
Tillverkningsmetod för plaster. Mer information se avsnitt 6.10.1. 

 

Frihjul 
En konstruktion som tillåter en axel att snurra fritt i en riktning med inte den 

andra.  

 

Fräsning 
Skärande bearbetning där verktyget snurrar men inte arbetsstycket. Mer 

information se avsnitt 6.10.2. 

 

Funktionsanalys 
Produktutvecklingsverktyg som underlättar identifieringen av en produkts 

funktioner. Mer information se avsnitt 6.5. 

 

Gantt-schema 

Ett planeringsverktyg som ger en god grafisk översikt över projektet. Mer 

information se avsnitt 6.3. 

 



Gjutning 
En tillverkningsmetod där ett material smälts och sedan hälls i en gjutform där 

den sedan stelnar. När gjutformen sedan delas har materialet tagit dess form och 

produkten är därmed oftast klar. 

 

Härdplaster 
En variant av plast som ej är smältbara när de har härdat. 

 

Induktionsvärme 
Ett magnetfält som varierar används för att värma upp magnetiska material.  

 

Jula 
Ett teknikföretag som tillhandahåller bl.a. verktyg.  

 

Kompositer 
Ett konstruktionsmaterial som är en konstgjord sammansättning av olika material.  

 

Konstruktion 
Hur man dimensionerar och utformar komponenter för en specifik uppgift. Oftast 

för att de skall hålla. 

 

Kravspecifikation 
En lista över de olika krav som finns på ett projekt. För mer information se avsnitt 

6.6. 

 

Krymppassning  
En fästmetod som ger ut på att en av de delar som skall fästas ihop värms för att 

den skall utvidgas till rätt storlek. Den andra delen placeras och kläms sedan fast 

när hålet svalnar och krymper. 

 

Metallprofil 
En metalldels form i vid genomskärning. 

 

Metallisera 

Ytbehandling där ett tunt metallskikt placeras på olika material. 

 

Operatör 
Person på företag som sköter en maskin eller ett verktyg. 

 

O-ring 

Gummiring som ofta används för att täta olika saker.  

 

Parerskydd 
Ett skydd som motverkar risken att slinta. Kan vara en sköld eller en utbuktning 

på handtag. 

 

RMI 
Repitive motion injury. Skada som kan uppkomma vid upprepad rörelse. Mer 

information se avsnitt 6.4. 

 



Skänklar 
Benämning av handtag i saxar. 

 

Släppning 
Konstruktionsmetod för att få en produkt att släppa från gjutformen. 

 

Solid 
En massiv del. 

 

Stift 
Borrstift av hårdare material som används i borrkronor för att kunna bryta sten. 

 

Stiftningsverktyg 
Det verktyg som examensarbete skall förbättra. Används för att få i stiften i 

borrkronan. 

 

Swedol 
Ett företag som säljer bl.a. verktyg. 

 

Termoplast 
En plastvariant som är smältbar och oftast återvinningsbar. 

 

Tunnväggskonstruktion 
En konstruktionsmetod för att slippa använda solider. Används oftast när låg vikt 

är önskvärt.  

 

Uppställningsbräda 

En bräda med hål för stift. Används för att snabbt kunna montera stiften i en 

borrkrona.  
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1. INLEDNING 

Atlas Copco Secoroc tillverkar borrkronor för bergborrar. Deras borrkronor finns i 

olika utföranden och storlekar, men består i samtliga fall av en solid enhet med ett 

antal hål på toppen. I dessa hål monteras genom krymppassning ett antal stift med 

en kopparbricka i botten. För att göra det värms kronorna upp genom 

induktionsvärme, då har hålen expanderats så att stiften går att montera. I de flesta 

fall utan problem, men ibland krävs det efterarbete med hammare för att stiften 

ska åka ned de sista millimetrarna, eller hamna rakt i hålet på borrkronan.   

 

Kopparbrickorna släpps för hand ned i hålen på borrkronorna medan stiften 

placeras på en uppställningsplatta med hål i innan monteringen. För att få upp 

stiften pressas verktyget över ett stift och det fastnar genom en o-ring precis i 

öppningen på verktyget. En metallstav trycks då upp och verktyget är laddat. 

Sedan förs verktyget tätt mot ett av hålen på borrkronan samtidigt som 

metallstaven trycks ned och stiftet pressas ur verktyget och in i borrkronan. Detta 

upprepas tills det att alla hål är fyllda med stift och oftast genom att operatören 

använder sig av ett verktyg i vardera handen.  

 

Verktyget har funnits sedan slutet på 60-talet och är i behov av en uppdatering i 

följd av att Atlas Copco uppdaterar maskinparken och fabriken.  
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SYFTE OCH MÅL 

Målet med projektet är att förbättra det manuella stiftningsverktyg Atlas Copco 

använder för att stifta sina borrkronor. Syftet är att förbättra ergonomi, säkerhet 

och ta fram ett mer hållbart verktyg samt kolla om det går att förbättra eller 

underlätta processen med hjälp av verktyget.  
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2. PROJEKTDIREKTIV 

Atlas Copco har inte satt upp några speciella direktiv för att genomföra projektet 

och lösa problemet. De hänvisar till undersökningar och samtal med operatörerna 

samt utvärderingar av detta, vars resultat det nya verktyget bör baseras på. 

Projektet har inte fått några kostnadsdirektiv från Atlas Copco då de anser att 

fokus bör ligga på att förbättra verktyget och inte minimera 

tillverkningskostnader. Detta beror på att verktyget skall användas under lång tid 

och inte tillverkas i större serier. 
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3. PROBLEMFORMULERING 

Det verktyg som finns idag för stiftning av borrkronor är inte uppdaterat på 

ungefär 40 år, verktyget fungerar i många fall bra och det är en av anledningarna 

till att verktyget inte bytts ut tidigare. Men det finns brister i ergonomi, 

utformning, materialval och säkerhet.  

 

Då upprepade rörelser sker med tummen som är den känsligaste delen av handen 

kan förslitningsskador uppstå, se ergonomistudie för handverktyg avsnitt 6.3 på 

sida 6. Går det att förändra verktyget så att rörelsen blir mer ergonomisk? 

 

Utformningen på det nuvarande greppet är smalt och inte speciellt ergonomiskt, 

det är utformat för att vara lätt, tåla hög värme och vara billig att tillverka, se 

analys av befintligt verktyg avsnitt 7.2.4 på sidan 20. Hur ska greppet utformas för 

att vara ergonomiskt, men samtidigt lätt att tillverka? 

 

Materialen i verktyget är idag föråldrade och kan vara svåra att få tag på. Några av 

materialen slits onödigt snabbt och i vissa fall går de sönder. Vilka material är 

lämpliga att använda för det nya verktyget? 

 

Dagens verktyg har ej något skydd eller stopp för att förhindra att användaren 

slinter, bränner sig eller påverkas av värmestrålningen. Hur utformas verktyget för 

att förhindra detta? 

 

Nedanstående frågeställningar anses vara de viktigaste problemen att besvara 

under projektets gång. 

 

Huvudfråga:  

 Går det att konstruera ett monteringsverktyg med bra huvudfunktion där 

det finns ergonomiska fördelar jämfört med det äldre verktyget och som 

operatörerna är villiga att byta till. 

 

Övriga frågeställningar: 

 Hur ska verktyget vara utformat för att vara ergonomiskt i detta fall? 

 Går det att ta bort eller minska den rörelse tummen utför vid användning? 

 Finns det möjlighet att förbättra säkerheten gällande värmen från 

borrkronan? 

 Går det att minska eller i bästa fall ta bort efterarbetet som kan uppstå när 

stiften hamnar snett? 

 Hur kan operatörerna involveras gällande utformningen av det nya 

verktyget? 

 Finns det möjlighet att förbättra den övriga processen med uppställning av 

stift och placering av kopparbrickor? 

 

I kravspecifikationen, bilaga 5, finns listat de krav på verktyget som anses vara 

önskvärda att uppfylla.    
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4. PROJEKTAVGRÄNSNINGAR 

Examensarbetet utförs på heltid under en 10 veckors period under vårterminen 

2012, där presentationsdatum är 15 juni. Arbetet kommer att redovisas grundligt i 

denna rapport samt presenteras muntligt och mer översiktligt vid 

presentationstillfället. 

 

Slutresultatet för uppdraget skall bestå av en modell i 3D där analyser kommer 

genomföras på dess hållfasthet och utmattningsegenskaper. Materialval skall vara 

noga utvalt och passa verktyget. Stor vikt ligger i att utforma ett koncept som 

operatörerna anser vara en förbättring gentemot det gamla. Tillverkningsunderlag 

för den framtagna produkten skall skapas.  

 

Hänsyn till ekonomiska aspekter kommer vidtas, dock ligger denna del inte i 

fokus och kommer inte behandlas i rapporten. Detta med hänvisning till 

projektdirektiv från handledaren, se projektdirektiv avsnitt 3 på sida 3.  

 

Gruppen avgränsar sig även från att skapa tillverkningsunderlag för fler än en 

storlek på stifthylsan då detta skulle bli för mycket arbete som inte förbättrar 

slutkonceptet. 

 

Examensarbetet begränsas av sekretess från Atlas Copco AB och därmed kommer 

inte allt material och information att presenteras i denna rapport. 
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5. TEORETISK BAKGRUND OCH LÖSNINGSMETODER 

Nedan redovisas den teorin bakom de produktutvecklingsverktyg som använts 

under examensarbetet.  

5.1. ATT GÖRA LISTA 

För att få överblick och en strukturerad arbetsordning att följa är en Att göra lista 

en bra och enkel metod. De aktiviteter och händelser som skall genomföras under 

projektets gång listas i den ordning de infaller. En att göra lista kan även vara 

användbar vid skapandet av ett gantt-schema då tidsuppskattningen för varje 

moment är lättare.  

5.2. GRUPPKONTRAKT 

Gruppkontraktet skrivs i början av ett projekt. Detta för att sätta riktlinjer och 

förhållningssätt till projektet och till varandra. Gruppkontraktet beskriver 

ansvarsområden hur man hanterar konflikter samt hur länge projektet ska pågå. 

Gruppmedlemmarna läser igenom kontraktet och skriver under, kontraktet 

fungerar sedan som ett juridiskt dokument.  

5.3. GANTT-SCHEMA 

Ett gantt-schema är troligen det vanligaste sättet att planera sitt projekt på. Det är 

oftast ett Excel dokument där alla projektets faser och aktiviteter grafiskt. Gantt-

schemat är uppbyggt av två axlar, en horisontell och en vertikal. På den horisontella 

skrivs tiden för projektet ut i den noggrannhet som önskas och på den vertikala listas 

aktiviteterna som planeras utföras. Tidsområdet som aktiviteten sedan kommer 

genomföras under markeras med en färg eller liknande.  

Under de olika aktiviteterna bör en rad lämnas för att kunna fylla i vad som 

genomförts de olika datumen egentligen. Detta brukar skilja sig något mot den 

ursprungliga planeringen. På detta sätt fås en god översikt över i vilken ordning de 

olika aktiviteterna skall genomföras och hur projektet ligger till. 
 

Ullman David G (2003). The Mechanical Design Process. McGraw-Hill, 3rd ed. 

5.4. ERGONOMI FÖR HANDVERKTYG 

Ergonomi är läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar människan 

(Nationalencyklopedin, Ergonomi.). För att kunna utforma ett verktyg med god 

design behöver information införskaffas om vad för krav och rekommendationer 

som finns inom ämnet. Denna studie kommer ligga som grund vid utformningen 

av det nya verktygets komponenter.  

 

För att konstruera ett verktyg med hänsyn till god ergonomi måste följande delar 

av ämnet analyseras repeterad rörelse, ergonomi för handverktyg och fysik 

belastning. 
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RMI och belastningsskador 

Repetive motion injury (RMI) eller repetitiva rörelser skador på svenska har blivit 

ett viktigt område inom ergonomi de senaste 20 åren. Typiskt för dessa skador är 

att de orsakas av rörelser som repeteras, ofta under en lång tidsperiod. RMI 

behöver inte uppträda med en gång utan växer ofta fram allt eftersom rörelsen 

utförs allt fler gånger.  

 

Orsakerna förutom den repetitiva kan vara många och relativt svåra att upptäcka. 

En omfattande studie över de manuella moment som personen med skadan utfört 

bör göras för att får en förståelse för vilka av dessa som kan ha bidragit till RMI. 

Inte bara jobbrelaterade moment bör undersökas, utan även aktiviteter och rörelser 

på fritiden skall betraktas som eventuella orsaker. Vanliga anledningar som kan 

orsaka RMI kan ses i Tabellen nedan som är hämtad från Martin Helander, 2006, 

s.215. 

 

TABLE 11.3 

Causes of Cumulative Trauma Disorders 

 

Inappropriate work methods 

 Repetitive hand movements with high force 

 Flexion and extension of hand 

 High force punch grip 

 Uncomfortable work postures 

 Lack of experience of manual work 

 New Job 

 Back from vacation 

Inappropriate leisure activities 

 Insufficient rest due to working in a second job 

 Knitting, playing musical instruments, playing tennis, bowling, home 

 Improvement work 

Pre-existing conditions 

 Arthritis, bursitis, other joint pain 

 Nerve damage 

 Circulatory disorders 

 Reduced estrogen level 

 Small hand/wrist size 

Utöver dessa anledningar kan belastningsskador i armen, handleden och handen 

uppstå genom repetitiva extrema vridningar av handleden. Vid långvarigt 

griparbete utan passiv stabilisering av 

handleden kan även dessa problem 

uppstå enlig nya studier. När handen 

utsätts för kraft i samband med 

repetitiva rörelser är risken högre och 

kan innebära inflammation i 

handledens senor eller i senskidorna. 

Figur 1 Bild över handens känslighetområden 

(Märta Fritz, 1992, s.13) 
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Det är inte bara handleden som kan få besvär av repetitiva rörelser under kraft. 

Även fingrarna påfrestas när de böjs samt vid ett högt tryck på yttersta delen av 

fingret kan syndrom som ”Trigger finger” eller avtryckarfinger på svenska uppstå. 

Figur 1 påvisar vilka delar av handen som är känsligast.  

Smärtan uppstår ofta vid felaktig arbetsställning eller felaktigt val av verktyg till 

den arbetsställning som används.  

 

Figur 2 som är hämtad från, Martin Helander, 2006, s.215, visar på 

arbetsställningar och vikten av att välja rätt verktyg vid rätt tillfälle.  

 

Ytterligare en bra bild som illustrerar arbetsställningen som förekommer i detta 

projekt på ett bra sätt är figur 3 från Gunnar Björing, 2003, s.10.  

 
Figur 3 Handledspositioner (Gunnar Björing, 2003, s.10)  

Figur 2 Arbetsställningar (Martin Helander, 2006, s.215) 
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För att motverka RMI och andra belastningsskador kan ett flertal riktlinjer 

implementeras i designprocessen. Dessa riktlinjer presenteras i tabellen nedan 

(Martin Helander, 2006, s.216).  

 

TABLE 11.4 

Guidelines for reducing RMI through Product Design, Process Engineering, 

Workstation Design and Use of Appropriate Handtools 

 

Guidelines for hand posture 

 Watch out for sudden flexion or extension of the hand or fingers 

 Avoid extreme ulnar deviation and radial deviation 

 Avoid operations that require more than 90° wrist rotation 

 Keep forces low during rotation or flexion of the wrist 

 For operations that require finger pinches keep the forces below 10 N; this 

represents 20% of the weaker operators maximum pinch strength 

Guidelines for handtools 

 Cylindrical grips should not exceed 5 cm (2 in) in diameter 

 Avoid gripping that spreads the fingers and thumbs apart more than 6 cm (2.5 

in) 

 Use hand tools that make it possible to maintain the wrist in a neutral position 

(see Figure 8.2) 

 Guidelines for workstation design 

 Keep the work surface low to permit the operator to work with elbows to the 

side and wrist in a neutral position 

 Avoid sharp edges on the work table and part bins that may irritate the wrists 

when the parts are procured; keep reaches within 50 cm (20 in) from the work 

surface so that the elbow is not fully extended 

Guidelines for process engineering 

 Allow machinery to do repetitive tasks and leave variable tasks to human 

operators 

 Provide fixtures that hold parts together during assembly, and which can 

present the assembly task at a convenient angle to the operator 

 Minimize time pressure or pacing pressure by allowing operators to work at 

their own paces 

Guidelines for the product design 

 Minimize the number of screws and fasteners used in the assembly 

 Minimize the torque required for screws 

 Locate fasteners and screws at “natural” angles so they are easy for the 

operator to insert 

 Design a product with large parts to permit gripping with fingers and palm 

instead of pinching 
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Skillnader mellan könen 

 Genom att följa de riktlinjer som presenterades i 

förra kapitlet samt hela tiden ha denna information i 

baktanke kan risken för RMI minskas. Dock finns 

andra faktorer som påverkar och är minst lika 

viktiga. Skillnaden mellan en mans och en kvinnas 

handstorlek, tryckkraft samt arbetsställning kan 

skilja sig avsevärt. Självklart finns denna variation 

även inom könen såväl som mellan dem.   

Figur 4 (Märta Fritz, 1992, s.9) visar på en stor 

skillnad i greppdiameter. Detta kan bli problematiskt 

vid framtagning av handtag och liknande då ett 

grepp som passar majoriteten är ytterst svårt eller nästintill omöjlig att erhålla. 

Även greppstyrkan skiljer sig som tidigare nämnt. Detta illustreras i figur 5 

(Martin Helander, 2006, s.219) nedan där även greppstyrkan relativt till hur stort 

avstånd mellan handtagen på verktyget påvisas.  

Då många verktyg är utvecklade för män så är kvinnor extra utsatta och riskerar 

att lättare drabbas av RMI. Då de även inte är lika starka i greppet är det tyngre 

för dem att använda ett verktygs funktion som för män kanske är nästintill ofarligt 

 

Dimensioner för handverktyg 

Det har forskats kring vilka olika dimensioner som är mest ergonomiska och 

minst slitsamma. Dessa 

mått delas upp manliga 

och kvinnliga då dessa 

skiljer sig åt som 

nämndes i föregående 

kapitel. För runda 

handtag finns en 

lämplig diameter på 34 

mm för kvinnor medan 

män behöver 38 mm i 

diameter för bästa 

ergonomi. Dessa samt 

övriga värden som 

kommer presenteras är 

relativa värden och bör behandlas som sådana, men de ger en god uppfattning om 

ungefär vilken storlek som erhåller bäst ergonomi. Ytterligare ett bevis på att 

dessa värden är relativa är det faktum att olika böcker skriver olika värden. I 

Greppet direkt från verktyg till verktyg, 1992, presenteras att den maximala 

greppstyrkan för män sker vid ett greppspann på 55-65 mm, för kvinnor 50-60 

mm. Om dessa värden jämförs med grafen i Figur 7 kan vi se att den grafen anser 

att den maximala greppstyrkan erhålls vid ett lite bredare grepp. Det är därför 

viktigt att ta dessa siffror som en riktlinje och inte ett absolut värde.  

 

Längden på handtaget får inte vara för kort då dess ände kan skära in i handen och 

orsaka obehag. Det preliminära europeiska standarden rekommenderar, enligt 

Gunnar Björing, Snabbkurs i ergonomisk verktygsutformning, en längd på minst 

125 mm på handtag medan CCOHS, Hand Tool Ergonomics - Tool Design, anser 

att allt över 100 mm är bra och 115-120 mm är rekommenderat.  

Figur 4 Graf om greppstyrka 

(Märta Fritz, 1992, s.9) 

Figur 5 Graf om greppstyrk (Martin Helander, 2006, s.219 
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Vikten av verktyget bör även vara så låg som möjligt, fördelaktigt under 1 kg ifall 

en hand skall användas. Vikten skall även vara centrerad runt greppaxeln så gott 

som möjligt. 

 

I tabellen nedan (Martin Helander, 2006, s.222) presenteras värden samt riktlinje 

att ha i åtanke vid framtagning av ett handverktyg.  

 

TABLE 11.5 

Design Guidelines for Hand-Tool Design 

For precision grip 

 Grip between thumb and finger 

 Grip thickness 8-13 mm 

 Grip length minimum 100 mm 

 Tool weight maximum 1,75 kg 

 Trigger activated by phalanges of finger(s) with fast-release 

 Locking mechanism 

For power grip 

 Grip with entire hand 

 Grip thickness 50-60 mm 

 Grip length minimum 125 mm 

 Grip force maximum 100 N 

 Grip shape non-cylindrical, preferably triangular with 110 mm periphery 

 Tool weight maximum 2.3 kg, preferably about 1.2 kg 

 Trigger activated by thumb with locking mechanism 

General guidelines 

 Grip surface smooth, slightly compressible and non-conductive 

 Avoid vibration, particularly in the range of 50-100 Hz 

 Design handles for use by either hand 

 Keep the wrist straight in handshake orientation 

 Tool weight balanced about the grip axis 

 Eliminate pinching hazards 

 

Greppdesign och utformning 

Hur greppet skall se ut beror till stor del huruvida själva funktionen ser ut 

(Gunnar Björing, 2003). Vid vanliga handhållna handtag som ej skall roteras i 

handen är en ellipssolid att föredra som profil. Denna är även att föredra när 

användare behöver information om vinkeln i förhållandet till arbetsstycket. 

Rektangulära och triangulära profiler bör undvikas då kanterna kan skära in i 

användarens hand. Ifall denna form mot anvisningarna väljs bör hörnen vara väl 

avrundade för att minska just detta. Ifall verktyget med stor kraft pressas mot 

underlaget/arbetsstycket kommer området mellan tummen och pekfingret att 

utsättas för ett stort punkttryck. Det är därför viktigt att detta område är väl 

utformat på verktyget för att minska detta tryck. På raka verktyg är det även 
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lämpligt att ha ett s.k. Parerskydd som helt enkelt är en utbuktning eller ett stopp 

för att hindra handen att glida av handtaget samt gör att minskad gripkraft behövs. 

 

Uttag för fingrar bör undvikas då dessa är ytterst specialanpassade till en 

standardhand (Gunnar Björing, 2003). Då många användare kan ha händer som 

skiljer sig från denna standardhand kommer dessa uttag att utsätta handen för 

obekväma positioner. Fingrarna kan behövas säras onormalt mycket för en liten 

hand och upphöjningarna mellan uttagen kan skära in i handen. Urtagen minskar 

även användarens möjligheter till att variera greppet.  

Vid utformning av ett klippande verktyg så som saxar eller liknande funktioner 

krävs en profil som skiljer sig från det solida greppets. De två handtagen kallas för 

skänklar och deras profil bör vara halvelipser för att minska punkttrycket i 

handen. Beroende på hur stor kraft verktyget behöver generera behövs bredden på 

skänklarna ändras. Desto större kraft ju större skänklar för att sprida ut trycket i 

hela handen.  

 

Avtryckare 

Ifall verktyget skall ha en avtryckare finns även riktlinjer för hur denna skall vara 

utformad. Avtryckaren och handtagsprofilen bör harmonisera med varandra för att 

inte skapa några skarpa kanter som kan skära in i handen. Kanter bör även vara 

avrundade för av just denna anledning (Gunnar Björing, 2003). 

En klack kan även placeras mellan pek och långfingret då detta tillåter att en del 

av verktygets vikt kan bäras med ringfingret. Denna klack bör dock utformas med 

omtanke då en för stor klack kan separera fingrarna för mycket och en för liten 

kan skära in i fingrarna.  

Generellt sätt är en så lång avtryckare som möjligt att rekommendera då denna 

skapar högre avtryckarkraft pga. hävstångseffekten. Detta är inte alltid möjligt och 

då rekommenderas istället ett två eller fyra fingers grepp då detta minskar 

tryckkraften som behöver genereras gentemot ett finger. Den rekommenderade 

minsta längden för en avtryckare är 50 mm enligt CCOHS, Hand Tool 

Ergonomics - Tool Design. 

 

Struktur och material 

Strukturen på greppet beror på hur verktyget används samt hur stor tryckkraft som 

greppet utsätts för. Generellt är en slät eller lätt mönstrad yta att föredra då detta 

ger hög friktion mellan handen och handtaget vilket eftersträvas. En grovt 

mönstrad yta kan orsaka punkttryck i handen och medföra smärta, men kan även 

öka greppet vid smutsiga förhållanden.  

 

Det vanligast materialet är plast, men även gummitäckta verktyg är relativt 

vanliga. Det gummitänkta verktyget har fördelen att materialet formar sig efter 

handen och fördelar trycket bättre. Gunnar Björing (2003). Snabbkurs i 

ergonomisk verktygsutformning. 
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5.5. FUNKTIONSANALYS 

Funktionsanalys är ett verktyg som används för att klargöra produktens olika 

funktioner utan att komma fram till en lösning. 

Dessa funktioner kan delas upp i följande grupper: 

 

 Huvudfunktion  

 Delfunktion  

 Stödfunktion 

 

Huvudfunktion är den huvudsakliga funktion som produkten utgör. 

Delfunktionerna ska därför kunna adderas och tillsammans vara desamma som 

huvudfunktionen. Stödfunktioner är den funktion som kanske inte är nödvändigt 

för produkten, men kan öka dess fysisk- och användarvärde. 

 

Det finns även underfunktioner till både del- och stödfunktionerna. Dessa 

funktioner har i uppgift att se till att de fungerar och att överfunktionerna uppfylls 

ordentligt. 

 

Funktionsanalysen är bra att göra för att få en ordentlig överblick av produktens 

funktioner och därmed få förståelse för vilka funktioner som är nödvändiga och 

önskvärda. 

  

(Rolf Lövgren. Funktionsanalys. 2012-05-03).  



14 

 

5.6. KRAVSPECIFIKATION 

En kravspecifikation är ett dokument som underlättar kommunikationen mellan 

kunden och tillverkaren vid utvecklandet av en produkt. En kravspecifikation kan 

endast utföras med hjälp utav båda parterna då krav och önskemål måste 

diskuteras och definieras. 

 

Kravspecifikationen består av flera olika krav som beställaren har på den blivande 

produkten och den kan indelas i funktionella och icke funktionella krav. Genom 

att få kravspecifikationen godkänd av kunden säkerställer man på ett enkelt sätt att 

kundbehovet tillfredsställds. 

 

En kravspecifikation beskriver de krav som ställs på den blivande produkten utan 

att gå in på tekniska lösningar. Det ska även vara en lista över de krav som 

applikationen och dess olika delar måste uppfylla. Detta dokument, tillsammans 

med funktionsanalysen, ska ge en bra överblick på de krav som ställs på 

lösningen. 

 

Under utvecklingsprocessen så kontrolleras och jämförs de framtagna koncepten 

med kravspecifikationen så att produkten stämmer överens och uppfyller de krav 

som finns i kravspecifikationen. 

 

Detta verktyg är bra för att en projektgrupp ska få en gemensam bild utav de krav 

som behöver uppfyllas. 

 

(Nationalencyklopedin. Kravspecifikation. 2012-05-03). 

 

5.7. IDÉGENERERING 

För att få en lyckad idégenerering krävs det att kreativiteten flödar, därför 

kritiseras aldrig en idé för att på så sätt inte hämma kreativiteten. För att 

strukturera tankegångarna kan en tankekarta göras vilket ofta görs i samband med 

en så kallad Brainstorm. Där syftet är att notera alla idéer som dyker upp i 

huvudet gällande det berörda området, kvantitet tas i beaktning före kvalité. På så 

sätt finns större chans att komma på något banbrytande.   

5.8. FMEA 

FMEA eller Failure Mode and Effects Analysis som det står för är en metod för 

att systematisk identifiera och analysera möjliga fel med en produkt eller process, 

helst innan de uppstår. Detta för att kunna åtgärda dessa i ett skede då det både är 

lättare samt billigare att införa förändringarna. När de tänkbara felen identifierats 

skall orsaken till felen bestämmas så att åtgärder för att eliminera dessa kan 

införas. När en FMEA genomförs undersöks även hur frekvent och allvarligt felet 

är innan, samt efter förändringen. Därmed åskådliggörs om den införda åtgärden 

var en förbättring eller ej samtidigt som det tydligt går att se vilket fel som 

behöver prioriteras. 
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5.9. CAD 

Computer Aided Design som förkortningen CAD står för är ett digitalt verktyg 

som låter dig skapa en modell av din produkt i 3D. Beroende på vad för 

programvara av CAD som används kan även simulationer, animationer, 

hållfasthetsberäkningar & renderade bilder skapas. Verktyget underlättar 

konstruktionsarbetet oerhört då alla delar kan monteras som det skulle vara i 

verkligheten och därmed kan eventuella brister och fel upptäckas i 

konstruktionen. Av din 3D modell kan du sedan skapa tillverkning- och 

sammanställningsritningar utan att behöva rita upp modellen för hand. 

5.10. TILLVERKNINGSMETODER 

Det finns många olika metoder, i detta projekt behandlas framförallt tre metoder. 

Dessa metoder är fräsning, svarvning, formsprutning och dessa beskrivs nedan. 

5.10.1. FORMSPRUTNING 

Primo.se förklarar vad formsprutning är på detta sätt: ”Formsprutning är en teknik 

som används till styckvis serieframställning av plastämnen med såväl enkla som 

geometriskt komplexa former: behållare, sängar, mellanväggar, avskärmningar, 

skåp, lister och mycket mer. Vikten kan variera från några få mikrogram upp till 

över 30 kg. 

Vid formsprutning av termoplaster smälts plastmaterialet genom uppvärmning 

och mekanisk bearbetning, varefter det sprutas in i ett verktyg som är monterat i 

formsprutningsmaskinen. Verktyget är en låst form med hålrum av samma form 

som det eller de ämnen som ska framställas.  Verktyget håller en temperatur, som 

är så låg, att plastmaterialet stelnar. 

 

Genom att hålla plastmassan under tryck undviker man tillbakaströmning och det 

sker en påfyllning, som kompenserar det svinn som uppstår, når materialet kyls 

av. På detta sätt uppstår precision i tillverkningen. Ämnet kyls av tills det är så 

formstabilt, att det – manuellt eller automatiskt – kan tas ut ur formen. 

Tillverkningstiden kan vara från mindre än en sekund och upp till ett par minuter 

beroende på godstjocklek och kvalitetskrav. Formsprutade ämnen ska normalt inte 

efterbearbetas. 

 

Formsprutning utföres först och främst i olika typer av termoplaster men med 

passande utrustning kan man formspruta i hårdplast, elastomer, kompositer och 

uppskummad plast.”. 

 

(Primo. Formsprutning. 2012-05-28). 

 

Formsprutning är en metod som lämpar sig för serietillverkning då 

formsprutningsverktyget är dyrt att ta fram.  

 

(Rolf Lövgren. PM Plast. 2012-05-28). 
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5.10.2. FRÄSNING OCH SVARVNING 

Information om fräsning från  NE: ”Fräsning är en i industrin vanligt 

förekommandeskärande bearbetningsmetod. Den går ut på att det stationära 

arbetsstycket bearbetas av ett rörligt, roterande skär. Fräsning används för 

bearbetning av både trä och metall. För arbete i metall samt trä används såväl 

fräsar med utbytbara hårdmetallskär som verktyg i snabbstål och hårdmetall. 

Verktyget som används under fräsning sätts fast i en så kallad spindel. Det är 

denna som gör att verktyget sitter fast och roterar.”. 

 

(NE. Fräsning. 2012-05-28). 

 

Information om svarvning från NE: ”Svarv är en maskin för skärande 

bearbetning av rotationssymmetriska föremål där man låter arbetsstycket rotera 

medan verktyget hålls stilla. 

Arbetsstycket spänns vanligtvis upp mellan två dockor som består av anordningar 

där i varje fall den ena har fasthållande och drivande funktion (chuck) och den 

andra stödjande funktionen. Svarvar finns för trä och metall samt flera andra 

material.”. 

 

(NE. Svarvning. 2012-05-28). 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A4rande_bearbetning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A4s
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4
http://sv.wikipedia.org/wiki/Metall
http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5rdmetall
http://sv.wikipedia.org/wiki/Snabbst%C3%A5l
http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5rdmetall
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A4rande_bearbetning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A4rande_bearbetning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rotationssymmetri
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbetsstycke&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Verktyg
http://sv.wikipedia.org/wiki/Chuck
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4
http://sv.wikipedia.org/wiki/Metall
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5.11. FLÖDESSCHEMA 

Figur 6 nedan visar ett grafiskt flödesschema över examensarbetets arbetsgång. 

 
Figur 6 Flödesschema 
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6. INFORMATION- OCH DEFINIERINGSFAS 

6.1. FÖRBEREDELSER OCH PLANERING 

Projektet start inleddes med att upprätta en planering över den tillgängliga tiden 

samt formaliteter så som kontrakt och protokoll över händelser. 

6.1.1. GRUPPKONTRAKT 

Vid uppstarten av projektet upprättades ett gruppkontrakt som en säkerhet att 

gruppmedlemmarna skulle fullfölja sina uppgifter. Kontraktet behandlar ämnen 

såsom vad som händer ifall en gruppmedlem ej är kontaktbar under längre tid 

eller åtgärder vid misskötsel. Även sjukdom och liknande faktorer som ej är 

ämnat att skada projektet tas upp. Gruppen vill försäkra sig om att ha ett 

dokument som behandlade tänkbara incidenter och dess konsekvenser, så ifall 

något inträffar så finns ett godkännande att vidta de bestämda åtgärderna.  

 

Det slutgiltiga kontraktet hittas under bilaga 1, s.87. 

6.1.2. ATT GÖRA LISTA 

För att få en bra översikt på vad som behövdes göras under projektet beslutades 

att en så kallad Att-göra-lista skulle upprättas. Denna lista fungerade även som en 

checklista och underlag för tidsuppskattning. Checklistan användes för att 

underlätta arbetet då varje uppgift finns listad i ordning samt risken för att 

glömma ett visst steg minskar. Då tiden för varje uppgift presenteras kan de lätt 

summeras och därmed blir det lättare att planera hur lång tid varje stadie bör ta.  

 

Att göra listan upprättades genom att en hierarki över olika stadier listades. De 

olika stadierna är en struktur som gruppen anser vara heltäckande för ett projekt 

likt detta. För att anpassa denna hierarki till detta projekt skapades underrubriker. 

När en struktur på rubriker fanns som ansågs matcha projektet så började arbetet 

med att undersöka vad för uppgifter som var tvungna att genomföras under de 

olika rubrikerna. För varje rubrik listades de olika uppgifterna som behövdes 

göras för att projektet skulle kunna fortsätta till nästa rubrik. Det sista steget för 

upprättandet av Att-göra-listan var att uppskatta hur lång tid varje uppgift skulle ta 

och föra in detta i dokumentet.  

 

Resultatet kan hittas under bilaga 2, s.89. 

6.1.3. GANTT-SCHEMA 

När en uppfattning om vad som behövde utföras i varje steg av projektet var 

etablerad, skapades en planering för att få bra visuell översikt över momenten, 

samt vilka uppgifter som kan genomföras samtidigt. Valet av verktyg för detta var 

Gantt schemat då den erbjuder en tydlig överblick samtidigt som den är lätt att 

redigera. Detta verktyg rekommenderas även av Ullman David G (2003).  
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Programmet som användes för att skapa schemat var onlinetjänsten 

Smartsheet.com. Detta program användes för dess simpla gränssnitt som var lätt 

att redigera samtidigt som de olika uppgifterna exporterades som 

kalenderhändelser. Hierarkin från Att-göra-listan fick lägga grunden för gantt 

schemat, dock något förändrad och simplifierad. Detta gjordes för att gantt-

schemat skulle vara mer lättförståeligt samt ge en bättre överblicks möjlighet.  

När strukturen var klar fylldes tidsåtgången i för varje uppgift. För att komma 

underfund med vilka uppgifter som skulle kunna genomföras parallellt 

genomfördes en diskussion där mycket erfarenheter från tidigare projekt 

presenterades. Samma sak behövde analyseras för de uppgifter som har behov av 

att andra är klara.  

 

När tiden för uppgifterna var satt och utplacerad kunde beroendekrav placeras ut 

så att schemat behöll strukturen som vi satt även om en uppgifts tid ändrades. 

Genom att sedan införa ändringar samt hur stor del av varje moment som är klart, 

under projektets gång, kommer fullständig kontroll över planeringen finnas. Figur 

7 visar en översikt på gantt-schemat som användes. 

 

Hela gantt-schemat hittas under bilaga 3, s.92. 

 

 
Figur 7 Gantt-schema översikt 

6.2. FÖRUNDERSÖKNING 

En förundersökning om vad som skulle skapas samt vad för krav som fanns på 

produkten undersöktes genom att genomföra en användarundersökning och 

analysera det existerande verktyget. 

6.2.1. ANVÄNDARUNDERSÖKNING 

Då uppgiften var att förbättra monteringsprocessen av stift för operatörerna kände 

gruppen att just dessa operatörers åsikter och erfarenheter av det gamla verktyget 

var av högt värde. En användarundersökning ansågs tidigt vara ett krav för att få 

en klarare bild av vad som behövdes förbättras och vad som redan var bra. Andra 

viktiga aspekter så som arbetsskador och att konstatera hur operatörerna arbetade 

var även viktiga att sammanställa för att projektets utvecklingsfas skulle kunna 

genomföras korrekt och smidigt. De frågor som ställdes samt operatörernas svar 

hittas under bilaga 6, s.95. 
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6.2.2. SAMMANSTÄLLNING AV UNDERSÖKNINGSDATA 

Sammanställningen utgjordes av ett Excel-dokument (finns att beskåda i bilaga 7, 

sid 105), där först frågorna radades upp i en spalt för att sedan fylla i svaren för 

varje operatör. Svaren avrundades och förkortades för att ge en tydlig översikt på 

vad som sades och vilka som sa likdanande saker. För att få en bild om vad som 

skulle bli viktigast att jobba med utifrån operatörernas åsikter skapades fyra 

kategorier utifrån frågorna.  

 

 Ergonomi (arbetsskador, åsikter om grepp, förslitningsskador etc.) 

 Säkerhet (brännskador) 

 Hållbarhet (hur bra verktygets olika delar håller) 

 Process (hur processen fungerar, uppställning av stift och placering av 

kopparbrickor) 

 

Genom att analysera operatörernas svar angående de olika kategorierna, viktades 

deras svar med siffror mellan -2 och 2. Detta för att få en siffra på vad som 

kommer komma att bli viktigt att jobba med.  

 

-2 (mycket dåligt) 

-1 (dåligt) 

0 (Varken bra eller dåligt) 

1 (Bra) 

2 (Mycket bra) 

6.2.3. ANALYS AV UNDERSÖKNINGSDATA 

Sammanställningen får inte avgöra allt då den saknar precession i vissa frågor. 

Vissa operatörer satte sig inte in i frågorna och hade få åsikter, medan andra hade 

väldigt mycket att säga om verktyget. Frågorna utformades efter att ha tittat på 

den gamla stationen för stiftmontering som nu har tagits ur bruk och ersatts av en 

betydligt modernare station. Detta gav en viss avvikelse i frågornas precession 

och några frågor fick mindre betydelse efter att ha tittat på nya stationen.  

 

Många operatörer sa helt skilda saker om verktyget. Både i hållbarhet och hur det 

fungerar att arbeta med, vissa tyckte det fungera perfekt medan andra såg bristerna 

på ett tydligt sätt.  

 

De resultat från undersökningen visar på att säkerheten är viktigast att arbeta med 

samt hållbarhet, process och ergonomi. Att säkerheten kom som viktigaste punkt 

har att göra med brännskador. Alla tillfrågade hade någon gång bränt sig, vilket 

får ses som ett relativt stort problem som inte ska kunna hända. Hållbarheten var 

enligt många en bristande faktor, då med störst fokus på o-ringen som enligt 

många hade en tendens att smälta av värmen från borrkronan. Varför processen 

blev nerslag på var främst för att många ansåg kopparbrickorna som ett jobbigt 

moment i processen. De ska nämligen monteras innan uppvärmningen sker i 

borrkronorna och vid små hål blir detta väldigt pilligt. Detta moment är dock 

betydligt lättare vid den nya stationen då borrkronorna är av större typsnitt. Därför 

gör inte gruppen någon ansträngning för att förbättra monteringen av 

kopparbrickor. Uppställningen fungerade enligt många helt okej. Därför skulle 
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troligtvis ergonomin vid en närmare undersökning komma högre upp som prioritet 

än process att fixa till.  

 

Sammanfattningsvis så var undersökningen lyckad och den gav mycket 

information om vad som var bra och dåligt. Operatörerna gav även en hel del tips 

på hur förbättringar skulle kunna göras och de tog gruppen in som inspiration.  

6.2.4. ANALYS AV BEFINTLIGT VERKTYG 

Verktyget består idag av fem delar, 1- stifthylsa med 2- o-ring, 3- svarvad 

metallstav (inuti), 4-handtag av bakelit och 5- tumgreppet av plast.  Figur 11 visar 

dessa delar samt 6- stiftet som passar denna hylsa. Verktyget analyseras med hjälp 

av operatörernas information och input om vad som brukar gå sönder på 

verktyget. Positiva och negativa egenskaper kommer behandlas för såväl 

verktyget i helhet som alla dess komponenter.  

 

Positivt 

 Fyller sin funktion 

 Enkel konstruktion 

Negativt 

 Brister i dagens krav på ergonomi 

 Låg säkerhet 

 Kan gå sönder 

 Tung (250 gram)  

 Föråldrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2 

1 

3 

5 4 

6 

Figur 8 Översiktsbild över det befintliga verktyget 
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Stifthylsa (1) 

Denna del är gjord av metall, ena ändan består av gängor som skruvas fast inuti 

handtaget, se figur 9. I andra ändan placeras stiftet, genom att man trycker ner 

hela verktyget och pressar stiftet genom en o-ring som håller stiftet på plats. Inuti 

hylsan kan metallstaven löpa fritt och trycka ut stiftet. De inristade siffrorna på 

hylsan visar vilka stift som passar till just denna hylsa. Med andra ord byts hylsan 

ut för olika typer av stift. Om hylsan går sönder längst ned gör det att stiftet inte 

går att få in, och hylsan blir obrukbar. Hylsan är idag tillverkad i ett rostfritt 

autentiskt stål som har benämningen SS2343. Materialet är omagnetiskt för att 

inte störa stiftens position om verktyget förs i närheten av dem.  

 

 
Figur 9 Bild på befintliga hylsan 

 

Positivt 

 Relativt hållbar (om verktyget används på rätt sätt) 

 Lätt att skruva av 

 Omagnetisk 

Negativt 

 Tung 

 Går sönder längst ut när verktyget används på fel sätt (bankas på med 

hammare) 

 Skulle kunna vara avfasad några millimeter till längst ned, så skulle det bli 

lättare att sikta rätt och få in stiftet rakt 
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O-ring (2) 

Delen är en typisk o-ring (se figur 10) av gummi, som är fäst på insidan av 

stifthylsan. O-ringen gör att stiftet fastnar inuti stifthylsan och ger ett stabilt 

utgångsläge för att montera stiftet i borrkronan. O-ringen 

går att byta ut men det är krångligt och tar lång tid. En 

fräsch o-ring håller kvar ett stift (10.95mm) med en kraft av 

cirka 2.5 kg vid test vilket får anses som mycket friktion.  

 

Positivt 

 Fyller sin funktion 

 Går att byta ut 

 Billig 

 Fixerar stiftet bra, vilket ger en stabil känsla vid montering 

Negativt 

 Svår att byta ut 

 Smälter om verktyget hålls intill borrkronan för länge 

 Kan upplevas som den ger för mycket friktion 

 

Figur 10 Bild på o-ring 
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Tryckstång (3) 

Metallstaven består av olika svarvade nivåer och har gängor längst upp där 

tumgreppet gängas på. Staven ryms inuti handtaget och åker automatiskt upp när 

man plockar ett stift. Med hjälp av tummen trycks sedan metallstaven ned genom 

hylsan och träffar stiftet med ena ändan.  Om staven används på rätt sätt är den 

hållbar och går sällan sönder. Men om en hammare används på verktyget för att 

slå ner stiftet så händer det att stången blir sned och deformerad i den ändan som 

träffar stiftet. Staven måste då slipas om för att fungera bra. Om staven blivit 

deformerad för mycket måste den bytas ut. Metallstaven är tillverkad i samma 

rostfria stål (SS2343) som hylsan. Figur 11 visar den befintliga tryckstången. 

 
Figur 11 Bild på befintliga tryckstången 

 

Positivt 

 Fungerar i de flesta fall bra 

 Enkel att montera 

Negativt 

 Kan bli sned och deformerad (när verktyget används på fel sätt) 

 Väger mycket 
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Handtag (4) 

Handtaget är tillverkat av bakelit som är en osmältbar fenolplast. Det är ett relativt 

föråldrat material, som sällan används i dagens produkter då nyare och bättre 

plaster har uppfunnits. Handtaget är inte speciellt ergonomiskt och har dåligt 

parerskydd, dels för att själva materialet är relativt glatt, men även för att 

utbuktningen längst ned är för liten. Metallstaven ryms inuti handtaget och 

stifthylsan skruvas på undersidan i gängorna som syns i figur 12.  

 
Figur 12 Bild på befintligt handtag 

 

Positivt 

 Enkelt att montera olika hylsor 

 Lätt 

 Värmetåligt 

 Hållbar 

Negativt 

 Dålig ergonomi 

 Dålig greppkänsla 

 Dåligt parerskydd 
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Tumgrepp (5) 

Tumgreppet består av en rund plastbit som har ett gängat hål där metallstaven 

fästs, se figur 13. Plastbiten fyller sin funktion men inte mycket mer, den är inte 

speciellt ergonomiskt utformad och den har vassa kanter. Vid användning händer 

det att delen gängar ur sig. Tumgreppet kan även gå sönder om verktyget används 

på fel sätt (bankar med hammare på det). Materialet för denna komponent är 

makrolon eller polykarbonat som är en termoplast.  

 
Figur 13 Bild på befintlig tryckknapp 

 

Positivt 

 Lätt att skruva på/av 

 Lätt 

 Fyller sin funktion 

Negativt 

 Dålig ergonomi 

 Vassa kanter 

 Gängar ur sig 
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Stift (6) 

Stiftet finns i cirka 40 olika varianter och storlekar. Hylsan måste bytas ut på 

verktyget för att passa det specifika stiftet. Stiftet fästs i verktyget med o-ringen 

och trycks ut genom att tummen pressar tryckstången nedåt, se figur 19. Stiften är 

gjorda utav Tungsten karbid och väger i dimensionen (10.95mm) 30 gram styck. 

Denna dimension visas i figur 14 nedan.   

 
Figur 14 Bild på borrstift 

 

Användning av verktyg 

Verktyget används genom att man greppar på sättet bilden nedan visar, stiftet 

plockas sedan upp genom att man trycker verktyget mot ett stift som är utplacerat 

på en speciell uppläggningsplatta. Stiftet fastnar då i o-ringen, samtidigt som 

metallstaven trycks upp och även då tumgreppet. Man för sedan verktyget tätt 

intill ett hål på borrkronan (figur 16) som genom uppvärmning blivit utvidgat och 

använder tummen för att trycka ned metallstaven genom o-ringen tills stiftet 

släpper och åker ned i hålet. Processen upprepas i rask takt till dess att alla hål på 

kronan har ett stift. I nästan alla fall i dagens läge används två verktyg samtidigt 

för att skynda på processen. Figur 15 visar en borrkrona från Atlas Copco Secoroc 

där stiften tydligt syns monterade.  

Figur 16 Bild på befintliga verktyget Figur 15 Bild på borrkrona 
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6.2.5. ERGONOMI FÖR HANDVERKTYG 

En av projektets huvuduppgifter var att förbättra ergonomin på det nuvarande 

monteringsverktyget. Ergonomikunskaperna inom gruppen var vid projektets start 

inte tillräckligt stora utan en förstudie behövdes göras för att kunna genomföra 

projektet väl. För att få tillgång till informationen började gruppen med att låna 

två böcker, en av Märta Fritz (1992) och en av Martin Helander (2006). Böckerna 

gav dock inte tillräckligt med information om just handverktygen så gruppen 

valde att leta efter avhandlingar på internet som inriktade sig speciellt på 

handverktyg. Tre stycken avhandlingar hittades som gav den information som 

behövdes.  

 

De avhandlingar samt böcker som hittats sammanställdes till en informativ text 

om de delar som var väsentliga för just detta projekt. Denna text kan läsas i sin 

helhet under Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder på sidan 6.  

 

Genom denna förstudie erhöll gruppen en god förståelse om vad som klassas som 

god ergonomi i detta sammanhang. Denna kunskap kommer till användning 

senare i idégenererings fasen, då idéers utformning och funktion kunde baseras på 

fakta. 

 

6.2.6. ANALYS AV HANDTAG- OCH AVTRYCKARUTFORMNING 

För att få en förståelse och känsla av vilka grepp som är bekväma att hålla i 

testades en hel del handtag med olika utformning. Handtagen som testades hade 

ofta en form av avtryckare vilket också testades för att lättare kunna avgöra vilken 

som var bekvämast och passar bäst för produkten som ska förbättras. För djupare 

förståelse se avsnitt 6.3 Ergonomi för handverktyg, s.6. 

 

Grepp utan avtryckare 

På de handtag utan avtryckare analyserades hur greppen var utformade samt vilka 

material som var bekvämast att hålla i. Det många handtag har är en utbuktning i 

mitten av handflatan samt inbuktningar där lillfingret och pekfingret hamnar, se 

figur 17-19. Detta av en förklarlig anledning, eftersom handflatan buktar inåt när 

man håller handen runt något. Medan lillfingret har ett smalare omfång och därför 

behöver en smalare diameter för att handtaget ska ligga bra i handen. Pekfingret 

Figur 19 Bild på trägrip Figur 18 Bild på hammare Figur 17 Bild på mejsel 
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däremot kan variera lite beroende på vilket grepp verktygets ska hållas i. Men i de 

flesta fall är det bekvämt om greppets utformning buktar in något vid pekfingret 

eftersom det ger känslan av ett stabilare grepp. Verktygen som behandlades fanns 

på Jula samt Swedol i Eskilstuna och visas i bilderna nedan. 

 

Grepp med avtryckare 

De handtag som var mest intressant i detta sammanhang var de med avtryckare. 

Det eftersom produkten som ska tas fram med största sannolikhet kommer ha en 

sådan.  Intressant att titta på var vart avtryckaren satt placerad. Beroende på 

verktyg kunde avtryckaren vara placerad så följande delar av händerna användes: 

 Pekfingret 

 Två fingrar 

 Alla fingrar 

 Handflatan 

Det var även intressant att titta på hur verktygen var anpassade i greppets syfte när 

de hade avtryckare.  

 

Några frågor gruppen ställde sig: 

 Är greppen på handtagen utformade på ett speciellt vis när avtryckare 

finns? 

 Hur är handtagen utformade när en avtryckare finns som gör att greppet 

försämras för fingrarna? 

 Vad är skönt att hålla i? 

 Hur tjockt respektive smalt kan handtaget vara för ett bekvämt grepp? 

Verktygen med avtryckare som testades visas i figur 20-28 nedan. 

 

Figur 21 Handtag för tryckluft 1 Figur 20 Vattenslangshandtag 
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Figur 26 Handtag på högtryckstvätt 

Figur 25 Handtag på färgpistol 

Figur 24 Handtag på häcksax 

Figur 22 Handtag för vattenslang 

Figur 23 Häftpistol 
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I de flesta fall avtryckare finns är handtagen tjockare utformat, dock ofta för det är 

någon form av mekanik som ryms i handtaget och troligtvis inte för att det är mer 

ergonomiskt eller mer bekvämt.  En annan form som var återkommande när det 

fanns avtryckare för alla fingrarna var ett stöd för övre delen av handen. Stödet 

var nödvändigt för inte greppen ska tappas när avtryckaren används då fingrarna 

inte har lika mycket kraft att greppa runt handtaget. Ett exempel är produkten i 

figur 29 nedan: 

 

De smalare greppen var skönare att greppa, dels eftersom det kändes mer stabilt 

då fingrarna nådde runt utan att de behövde öppnas för mycket. När fingrarna 

öppnades i för stor utsträckning uppkom en rädsla för att tappa verktyget.  Bör 

nämnas att verktygen med tjockare handtag även var tyngre vilket bidrog till att 

greppet försämrades mer när fingrarna fick öppnas mycket.  

 

De verktyg som använder handflatan för att trycka av, upplevdes som bekväma 

och det kändes som greppen var stabilare. Dock är denna variant sämre vid 

Figur 28 Handtag på tving Figur 27 Handtag för tryckluft 2 

Figur 29 Skönt avtryckargrepp 
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upprepade snabba rörelser och gör sig bäst då avtryckaren ska hållas inne länge. 

Exempel visas i figur 30 nedan som är en vattenpistol:  

 
Figur 30 Avtryckning med handflatan 

Många handtag hade en oval utformning och vissa hade inbuktningar för varje 

finger. De handtag med oval utformning har bäst förutsättningar för att passa flest 

händer. Medan de som är utformade med inbuktningar för varje finger har svårare 

att passa människor med ovanligt små eller stora händer. 

6.2.7. FUNKTIONSANALYS 

Funktionsanalysen upprättades i syfte att bryta ned funktionerna utifrån de 

egenskaper som specificerats i kravspecifikationen. Detta gav en grafisk tydlig 

bild över vilka funktioner som produkten skall klara av. Genom att titta på denna 

kunde inspiration hämtas om vad som var viktigas att arbeta med. Verktyget idag 

klarar egentligen de flesta funktionerna (förutom, förvaring av stift) men brister på 

två av stödfunktionerna gällande ergonomi och säkerhet. Det är de sakerna som är 

viktigast att förbättra i detta projekt. Figur 31 presenterar en grafisk översikt av 

funktionsanalysen. Hela dokumentet hittas under bilaga 4, s.93. 

 
Figur 31 Funktionsanalys grafisk 
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6.2.8. KRAVSPECIFIKATION 

Då problematiken, kraven samt önskemålen var fastställda skapades en 

kravspecifikation för att ha dessa samlade i ett dokument. Detta dokument var en 

tillgång under projektets gång då alla ändringar som genomförs kan jämföras mot 

kraven och därmed se ifall ändringen var en förbättring eller inte.  

 

För att få en bra struktur på kravspecifikationen delades de olika kraven i in 

kategorier. Produktkrav, service och reservdelar, dokumentation och återvinning 

var de kategorierna som de olika kraven placerades under. 

 

Hela kravspecifikationen hittas under bilaga 5, s.94. 

 

Produktkrav 

Monteringsverktyget som skall utvecklas skall på ett ergonomiskt sätt kunna 

montera stift med enhandsfattning på ett sådant sätt att så lite efterarbete som 

möjligt krävs. Verktyget skall vara lätthanterlig, vikten skall vara låg samtidigt 

som den skall vara hållbar och skydda användaren från skador relaterade till 

värme och förslitningsskador. Produkten skall även vara anpassad för den nya 

arbetsstationen och kunna hantera olika stiftstorlekar.  

 

Service och reservdelar 

Reparation eller service på produkten skall kunna genomföras av operatörerna och 

extern hjälp skall ej vara nödvändig. Vid servicen skall endast standardverktyg 

behövas och de slitagedelar som skall bytas skall vara lättillgängliga. 

 

Dokumentation 

En användarmanual skall finnas tillgänglig där moment som service och 

montering bör finnas beskrivna. Tillverkningsritningar samt 3dmodell är även 

slutprodukter för projektet. 

 

Återvinning 

Produkten bör vara tillverkad i återvinningsbara material. Detta gäller framförallt 

slitdetaljer. 
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7. IDÉ- OCH KONCEPTFAS 

I detta kapitel presenteras hur framtagningen av idéer samt omvandlingen till 

koncept gick till. 

7.1. IDÉFAS 

Idéfasen påbörjades i slutskedet av användarundersökningen då gruppen ansåg att 

tillräckligt med information om vad operatörerna efterfrågade fanns. Även 

kunskapen om hur handverktyg skall utformas för bästa ergonomin ansågs vara 

tillräcklig. För att få fram så många idéer som möjligt valdes att först genomföra 

en idégenerering.  

7.1.1. IDÉGENERERING 

I detta steg inleddes generering av idéer utifrån den kunskap som tagits in från 

förundersökningen. Först genomfördes en individuell idégenerering för att ej 

påverkas och influeras av varandra. Gruppen träffades sedan och diskuterade 

dessa idéer och försökte komma på nya gemensamt. 

 

Mycket fokus låg på att hitta en bättre rörelse för att trycka ner stiften, den 

rörelsen skulle då utgöras av fingrarna. Många idéer kom att handla om just 

konstruktionslösningar för hur utlösning av kolven med hjälp av fingrarna skulle 

kunna fungera. Andra detaljer som idéerna kretsade kring var, en konstruktion 

utan o-ring för stifthylsan, värmeskydd i nedre ändan av verktyget och hur själva 

greppet skulle utformas för bästa komfort. Idé genereringen bestod till största del 

av muntlig diskussion mellan gruppmedlemmarna och enkla skisser därtill som 

beskrivs under nästa rubrik.   

7.1.2. IDÉER 

Nedan presenteras skisser från idégenereringen (figur 33-36). För mer och djupare 

förståelse för varje enskild idé se Appendix 1, s.72. 

Figur 33 Idéskiss 1-3 
Figur 32 Idéskiss 4-6 
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Figur 35 Idéskiss 7 

  

 

 

 

 

Figur 34 Idéskiss 8 

Figur 36 Idéskiss 9 
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7.2. KONCEPTFAS 

I denna fas utvecklades idéerna genom att de analyserades hur funktionen skulle 

fungera. 3D modeller skapades även av de koncept som ansågs bäst.  

7.2.1. KONCEPTGENERERING 

Konceptgenereringen utgick till stor del från idégenereringen där idéerna 

kombinerades och koncept skissades upp. Konceptgenereringen skedde enskilt i 

gruppen för att inte idéer och koncept skulle påverkas av varandra. För att gå 

vidare diskuterades sedan de enskilda koncepten grundligt en efter en, för att på så 

sätt öppna upp för nya koncept och även utveckling av de enskilda koncepten.  

7.2.2. KONCEPT 

Nedan presenteras de koncept som sattes ihop utifrån idégenereringen (Figur 37-

40). För mer och djupare förståelse för respektive koncept se Appendix 2, s.76. 

 

Figur 38 Konceptskiss 3 och 4 

Figur 37 Konceptidé 1 och 2 
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Figur 39 Koncept 7 

Figur 40 Koncept 5 och 6 
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7.2.3. UTVECKLING AV KONCEPTEN 

De koncept som ansågs vara bättre än de övriga eller behövde ritas i 3d för att få 

en bättre förståelse för funktionen presenteras i detta avsnitt. Tanken är att de 

flesta av dessa koncept går att kombinera. Ifall en viss funktion på ett koncept 

föredras med en från en annan. Detta för att lättare kunna få en bra bild av vilka 

funktioner som är intressanta vid konceptutvärderingen. 

 

Stifthylsa 

Ett koncept på stifthylsan var en konstruktion som bestod av en hylsa relativt lik 

den som finns idag, men där o-ringen är utbytt mot ett antal fjäderbelastade 

stålkulor.  

 

På den första varianten av den 

fjäderbelastade stifthylsan var det 6 

stycken kulor (figur 41). Dock ansågs 

kulorna, fjädern och stoppskruven vara för 

små, samtidigt som kulorna till antalet var 

onödigt många. Gruppen valde att 

vidareutveckla detta koncept.  

 

 

 

 

 

Den andra varianten (figur 42) hade 

betydligt större komponenter som hade en 

mer realistisk storlek. Antalet kulor var nu 

reducerat till fyra. Men för att realisera 

detta koncept skulle en konstruktion med 

standardkomponenter till de flesta delar 

vara önskvärt. Efter undersökningar av 

liknande lösningar på fjäderbelastade kulor 

så konstaterades att kulorna inte behövde 

sticka ut så mycket inuti hylsan som de 

gjorde på detta koncept. 

 

Tredje varianten (figur 43) är konstruerad 

efter standardkomponenter. Stålkulorna är 

till antalet även reducerat till 3 stycken och 

sticker inte ut lika mycket som i tidigare 

koncept. I och med att kulorna är färre och 

inte sticker ut lika mycket blir det lättare 

att plocka stiften. Det medför även en 

mindre tillverkningskostnad då antalet 

komponenter är mindre samt är 

standardiserade. 

Figur 41 Stifthylsa v.1 

Figur 42 Stifthylsa v.2 

Figur 43 Stifthylsa v.3 
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Det andra konceptet på en o-ringlös stifthylsa var en konstruktion som bestod av 

ett antal bladfjädrar fastmonterade runt om hylsan, se figur 44. 

 

Bladfjädrarna var till antalet fem stycken, tanken 

var att de skulle kunna svikta tillräckligt mycket 

för att kunna hantera flera olika stiftstorlekar. 

Eftersom detta koncept är så pass komplex skulle 

den bli dyr och svår att konstruera då inga 

standardkomponenter finns att hämta. Det skulle 

även behöva genomföras studier på huruvida 

bladfjädrarna reagerar på värmen då de är tunna 

och kommer i kontakt med den varma kronan.  

 

 

Handtag 

Ett antal olika handtag designades med inspiration från de skisser som gjorts 

tidigare. Handtagen skulle vara ergonomiska att hålla i och samtidigt skapa 

säkerhet för användaren, i form av slintskydd och i vissa fall skydd mot värmen 

som uppstår när man kommer nära borrkronan.  

 

Handtag 1, figur 45, var utformat med 

tanken att avtryckaren skulle placeras på 

kortsidan i linje med handtaget för att 

kunna utlösas av fingrarna. I nederkant 

syns en vågformad plåt som är tänkt att 

reflektera bort värme och samtidigt fungera 

som slintskydd. Den slingrande kanten som 

syns på övre delen av handtaget är tänkt för 

att verktyget skall kunna vila på översidan 

av handen. Detta för att inte en operatör 

skall tappa verktyget när operatören blir 

tvungen att trycka av med fingrarna och 

inte håller ett lika stadigt grepp runt 

verktyget.  

 

Handtag 2, figur 46, utformades med tanke 

på god ergonomi och greppvänlighet. 

Tanken var att göra en rund grundform till 

verktyget som är gängat på utsidan i 

nedkant. Greppet placeras sedan på en 

smal, rund metallprofil som sedan träs 

över verktyget och gängas fast. 

Anledningen till denna konstruktion är att 

gummigreppet är tänkt att finnas i tre olika 

storlekar för att passa olika handstorlekar. 

Ett parerskydd syns längst ned på all för 

och en distans finns till hylsan för att 

komma ifrån värmen.   

Figur 44 Bladfjäderhylsa 

Figur 45 Handtag 1 

Figur 46 Handtag 2 



40 

 

Handtag 3, figur 47, var utformad med 

säkerheten i största fokus. Bågen som går 

ut från handtagsprofilen, skulle omsluta 

fingrarna och risken att bränna sig genom 

att slinta skulle vara minimal. Handtaget 

skulle även ha en större avskärmare för 

värmen i nederkant, detta för att minimera 

att värmestrålningen från borrkronan når 

handen eller fingrarna. En 

gummibeläggning finns även för att öka 

friktionen mellan handen och verktyget. 

 

 

 

 

Handtag 4, figur 48, var i sin utformning 

väldigt lik det nuvarande handtaget men 

med skillnad vart avtryckaren sitter. I detta 

fall skulle fingrarna användas. Nackdelen 

är att det inte finns något slintskydd eller 

någon avskärmning från värmen. Tanken 

med detta koncept var att fokusera på 

funktionen samt att få information om 

operatörerna anser att denna utformning är 

bekväm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 47 Handtag 3 

Figur 48 Handtag 4 
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Avtryckar-funktion 

Det har i tidigare exempel visats olika former av avtryckare, för tummen och för 

fingrarna. Ur ergonomistudien fick gruppen ut att en rörelse för tummen var det 

mindre bra sättet och där minst kraft kunde genereras. Fingrarna däremot var det 

bästa att använda då mycket kraft finns där och det blir en naturlig rörelse.  

 

 
Figur 49 Avtryckarfunktion med fjäder 

Konceptet i figur 49 går ut på att operatören inte skall behöva använda sin kraft 

för att få i stiftet. Tryckkraften genereras istället av en fjäder som skjuter ut kulan 

när avtryckaren aktiveras.  

 

När ett stift laddas i hylsan pressas pinnen uppåt och gör att fjädern kläms ihop. 

Utformningen av Avtryckaren samt övre delen av pinnen gör att konstruktionen 

stannar i hopklämt läge när stiftet tryckts in. När det sedan skall monteras trycks 

avtryckaren in och tillåter fjädern att pressa pinnen nedåt och därmed skjuts stiftet 

ut. Risken med denna funktion är att känslan vid monteringen försvinner och detta 

kan resultera i mycket efterarbete. 

 

Figur 50 illustrerar en frihjulskonstruktion. Genom att frihjulet 

låter axeln snurra åt ena hållet men greppar åt andra kan en 

gripande avtryckarfunktion (figur 51) fungera.  

 

Problemet med detta koncept är att det blir mycket 

specialtillverkade delar i små dimensioner som blir mycket 

ömtåliga samtidigt som tillverkningspriset blir högt. 

Figur 50 Frihjul 

funktion 
Figur 51 Frihjulskoncept 



42 

 

Figur 52 visar en tumavtryckare där 

funktionen är identisk med det befintliga 

verktyget.  Utformningen skiljer sig 

däremot då avtryckaren är vinklad och 

utformad efter tummens form. Tummen 

kommer med denna utformning inte i 

kontakt med några vassa kanter. 

Anledningen till att tumavtryckare är värd 

att utveckla och förbättra är för att det är 

genom den rörelsen, bäst känsla erhålls när 

stiften monteras. Linjen blir rak och kraften 

kan regleras lätt. Detta monteringssätt gillas av operatörerna och de ser det som en 

självklarhet att montera på detta sätt.   

 

Helhetslösningar och kombinationer av koncept 

Här presenteras helhetslösningar med de olika koncepten kombinerat med 

varandra. Detta för att illustrera hur det kan se ut. 

 
 

 

Handtaget med den omslutande bågen 

tillsammans med hylsan bestående av 

fjädrande metallblad ses i figur 53. 

 

Figur 54 visar det enkla handtaget med 

utbytbara grepp tillsammans med 

stifthylsan med fjäderbelastade kulor. 

Figur 52 Tumavtryckare med mjuka former 

Figur 53 Helhetslösning 2 

Figur 54 Helhetslösning 3 
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Figur 55 Helhetslösning 1 

 

7.2.4. KONCEPTUTVÄRDERING OCH VAL 

För att få en bild om vilka koncept som var genomförbara samt skulle fungera 

bäst i sammanhanget genomfördes en konceptutvärdering med operatörerna samt 

handledaren. Gruppen skapade en presentation i Powerpoint med de olika 

koncepten för att kunna presentera de på ett snabbt och lättförståeligt sätt. 

Konceptutvärderingen genomfördes med två skiftlag och totalt ca 9 personer.  

 

Under presentationen av koncepten förklarades hur varje koncept var tänkt att 

fungera samt vad som var speciellt för det aktuella konceptet. Frågor från 

operatörerna besvarades under presentationens gång, gruppen ställde också frågor 

till operatörerna för att få reda på relevant information om vissa delar.   

 

Information från utvärderingen gav att det mest intressanta hylskonceptet var 

stifthylskoncept v.3. (figur 46) som var uppbyggd av fjäderbelastade kulor. Detta 

eftersom konceptet med bladfjädrar blev för komplicerat och dyrt ur 

tillverkningssynpunkt även om funktionen ansågs vara intressant. Hylsan med de 

fjäderbelastade kulorna var även en bekant lösning från automationscellerna vilket 

gjorde att operatörerna såg möjligheter i konceptet. De poängterade dock att 

fjäderkraften bör vara lagom stor för att inte tappa stiften och även för att inte 

stiften ska bli för tröga att trycka i från uppställningsbrädan. Det mest intressanta 

handtaget ansågs handtag 3 med den omslutande bågen (figur 50) ha, men med 

bågen borttagen. Detta eftersom bågen ansågs bli klumpigt vid användning av två 

verktyg samtidigt. Angående värmeskyddet var det viktigt att utforma på sådant 

vis att det ej blir för stort och täcker för mycket yta, då det försämrar sikten vid 

montering. Storleken på handtag 3 ansågs av operatörerna vara bra och de gillade 

Enkla handtaget med utbytbara grepp 

tillsammans med hylsan bestående av 

fjädrande metallblad visas i figur 55. 

Handtaget med den omslutande bågen 

tillsammans med hylsan stifthylsan med 

fjäderbelastade kulor, se figur 56. 

 

Figur 56 Helhetslösning 4 
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att konceptet inte hade för mycket utstickande former. Konceptet med utbytbara 

handtag (handtag 3) var även intressant just med sin avskalade och enkla form, 

men operatörerna var tveksamma om de skulle byta grepp speciellt ofta och utan 

den funktionen skulle handtaget bli väldigt likt handtag 3 utan den omslutande 

bågen.  

 

Presentationen tog även upp de mer avancerade funktionerna så som hydraulik 

och tryckluft. Operatörerna hade uppfattningen om att dessa skulle bli klumpiga 

och tunga vilket inte ansågs bra. Om verktyget skulle hängas upp med en vajer i 

taket för att reducera vikten riskerar konstruktion att bli svårhanterlig. En 

mekanisk lösning var det som handledaren också ansåg vara det mest lämpliga 

eftersom det gör att arbetet blir mindre komplicerat och det minskar risken för att 

någon komponent i verktyget går sönder och behöver bytas ut.  

 

Baserat på operatörernas åsikter samt diskussion med handledaren beslutades att 

avtryckning med tummen är att föredra då denna funktion blir okomplicerad, 

billigare och färre saker som kan gå sönder. Operatörerna erhåller även bäst 

känsla för hur stiften monteras genom att arbeta på detta sätt. När stiftet monteras 

fel ökar friktionen och operatören måste trycka hårdare för att stiftet ska bli rätt 

placerat. Genom att operatören kan uppfatta stiftets rörelse med hjälp av verktyget 

och märka när det monteras snett kan operatören korrigera detta. Vilket minskar 

efterarbetet med hammaren.  

 

Känslan för arbetet med verktyget ansågs av både handledare och operatörer var 

viktigare att bevara än att göra rörelsen mer ergonomisk. Vid användning av 

fingeravtryckare kommer fler stift hamna snett och efterarbetet med den tunga 

hammaren skulle öka vilket är påfrestande för både kropp och öron.  

 

Sammanfattningsvis gav konceptutvärderingen att gruppen skulle utveckla och 

titta mer detaljerat på följande: 

 

 Stifthylsa med fjäderbelastade kulor  

 Handtag med enkel ergonomisk form 

 Värmeskydd  

 Mer hållbar tryckstång 

 

Konceptutvärderingen fungerade som ett konceptval i säg. Gruppen lät 

handledaren och operatörerna göra konceptvalet baserat på de olika 

komponenterna och formerna som tagits fram och presenteras. Utifrån vad 

handledaren vill ha ut av detta arbete så beslutades att de områden som skulle 

behandlas vidare var följande:  

 

 Materialanalyser och rekommendationer  

 Detaljerade konstruktionslösningar 

 Möjligheten att använda standardkomponenter till visa delar 

 Hållfasthetsberäkningar  

 Tillverkningsunderlag  

 

Konceptutvärderingsinformationen från operatörerna kan läsas under Appendix 4. 
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8. KONSTRUKTION- OCH UTVECKLINGSFAS 

I denna del beskrivs hur gruppen fortskred sitt arbete genom konstruktion och 

utveckling av de koncept som valdes i föregående fas. 

8.1. FMEA 

En FMEA genomfördes på det nuvarande konceptet för att kunna förutse vilka 

eventuella problem som kan uppstå samt hur allvarliga de kan vara. De olika 

komponenterna delades in i olika tillhörande kategorier, t.ex. fjädrarna och 

kulorna placerades under hylsan. Detta för att ge en lättare överblick om 

komponenternas tillhörighet. De tänkbara felen på varje komponent listades sedan 

och felorsak, feleffekt samt rekommenderade åtgärder undersöktes. Allt detta 

sammanställdes sedan i en FMEA-mall och frekvens, allvarlighet samt hur lätt 

problemet var att upptäcka utvärderades. Detta gav ett så kallat RPN värde som 

visar vilka problem som var viktigast att åtgärda.  

 

De problem som var viktigast att motverka var att handtaget spricker, att 

operatören slinter av handtaget, att värmeskyddet smälter samt att hylsan blir 

kantstött.  

 

Hela FMEA blanketten hittas under bilaga 8, s.110. 

8.2. UTVECKLING AV SLUTGILTIGT KONCEPT 

Efter att FMEA:n hade upprättas och en dialog med handledare och operatörer 

hade skett började arbetet med att utveckla och förbättra de detaljer som var 

kritiska och behövde en förbättringsåtgärd. Mycket handlade om att hitta rätt 

material (Se kap 9.3. material och tillverkningsanalys) men det var även 

detaljlösningar som behövdes förbättras. Dessa kommer nedan listas upp med 

beskrivande bilder del för del i separata underrubriker. 

8.2.1. STIFTHYLSA 

Stifthylsan gick igenom många steg för att nå sitt optimala utförande. Nedan 

beskrivs dess utveckling och motivering varför den ser ut som den gör.  

 

Figur 57 visar hur den ursprungliga 

stifthylsan såg ut vid konceptvalet. Hylsan 

hade en konisk form med tre fjäderbelastade 

kulor konstruerade utav 

standardkomponenter. Det första steget var 

att göra så att hylsan skulle passa mot 

handtaget.  

 

Figur 57 Stifthylsa v.3 
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Figur 58 Stifyhylsa v.4 

 

Som figur 58 visar gjordes en avfasning på hylsans övre kant för att ge rätt 

diameter mot handtaget. De fjäderbelastade kulorna var konstruerade efter 

separata standardkomponenter från tre olika tillverkare, vilket inte var optimalt. 

Efter upplysning från handledare om att det fanns fjäderbelastade kulor som 

standardkomponent kom vår konstruktion att väljas bort. Detta minskar antalet 

steg i monteringen och även antal delar. Hylsan anpassades efter denna del för att 

nå det slutgiltiga resultatet. Hela hylsan blev tvungen att förlängas avsevärt när 

fästet för värmeskölden skulle konstrueras då hylsan används för att hålla 

värmeskölden på plats.  

 

 

8.2.2. TRYCKSTÅNG 

Någon större ändring av tryckstången har ej utförts sedan konceptet valdes ut. 

Tryckstången har anpassats efter att dels vara så lätt som möjligt men även för att 

passa de andra komponenterna. Därför har inte något mer utveckling av stången 

skett än ändring av mått och val av material.  Figur 59 visar formen för 

tryckstången. 

 

 
Figur 59 Tryckstång 

 

8.2.3. HANDTAG 

Formen ändrades inte mycket efter konceptet hade valts, utan det handlade till 

störta del om att få till en lättviktskonstruktion som är lättillverkad och anpassad 

för att passa de andra komponenterna. Det som justerades gällande formen var 

längden på handtaget som gjordes lite längre i och med att handtaget skulle passa 

även stora händer.  
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Figur 60 Handtag v.1 

 

Figur 60 visar den form som togs fram utifrån den information gruppen erhållit 

från ergonomistudien. Den bestod i princip av en enkel oval form med 

utbuktningar runt mittensektionen. Det som behövde utvecklas var, anpassning till 

övriga komponenter, tunnväggskonstruktion, tillverkningsbar konstruktion, 

utskärning för gummigrepp.  

 

Nedre delen av handtaget konstruerades för att kunna gängas och hålla upp 

hylsan. Handtaget var även tvungen att kunna fixera värmeskölden, därför 

behövdes en profil som kunde föras in i ett spår på värmeskölden. 

  

Tunnväggskonstruktionen gjorde att handtaget var tvunget att bli delat i två delar. 

Detta medför att en gjutning skulle kunna utföras. Därför var stödväggarna som 

konstruktionen var uppbyggt utav tvungen att ha så kallade släppningar.   

 

 

8.2.4. VÄRMESKÖLD 

Värmeskölden är utvecklad för att skydda handen mot den värme som uppstår 

från borrkronan och även fungera som stopp om användaren skulle slinta. Skölden 

utvecklades från det koncept som tidigare valts ut. Konstruktionen var relativt 

tunn och för att få en bättre hållfasthet och ett bättre skydd mot värmen utökades 

tjockleken. Konceptet fick även mer avrundade kanter för att minska risken mot 

att något skaver mot handen. För att passa in mot handtaget och stifthylsan 

utvecklades även avsatser på varje sida av värmeskölden, varav på ena sidan ett 

spår placerades för att passa in i handtagets profil och därmed ge skölden en mer 

fixerad passform. Storleken optimerades även för att ge handen ett så stort skydd 

som möjligt utan att bli för klumpig och täcka för mycket sikt. En analys gjordes 
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även för att kolla om det fanns något material som är mer passande att ha på 

undersidan av skölden för att på så sätt reflektera bort mer värme, för mer info om 

det se materialanalys avsnitt 9.3. Den är ej integrerad i handtaget då denna del 

riskerar att gå sönder i större utsträckning än handtaget och för att slippa byta hela 

handtaget valde gruppen att separera dessa till två delar.  

 

8.2.5. TRYCKKNAPP 

Tryckknappen konstruerades för att passa dels handtagets utformning men även 

tummens konturer. Med jämförelse från det valda konceptet skapades 

tryckknappen med mer mjuka former och med stora avfasningar. Storleken på 

hela knappen ökades också. Detta för att knappen ska vara lätt att hitta med 

tummen och ge mer precision. Tryckstången valdes även att fästas mer i mitten av 

tryckknappen eftersom det ger en mer rak kraft ner genom tryckstången.  

8.2.6. GUMMIGREPP 

Gummigreppet utvecklades för att helhetsintrycket på handtaget skulle kännas 

bättre och för att ge ett bättre grepp runt handtaget. Gummigreppet gjordes större 

än vad det var på konceptet, detta för att ge en större greppyta. Hela greppet 

anpassades för att följa handtagets utformning. En diskussion uppstod även om 

greppet skulle vara tvådelat som handtaget, eller löpa över båda halvorna av 

handtagen.  

8.2.7. TÄCKPLUGG 

Täckpluggen konstruerades efter hålen på handtaget. Den första varianten var unik 

för varje hål, vilket inte var optimalt ur tillverkningssynpunkt. Det var därför 

viktigt att skapa en universalplugg som passade alla hålen.  

 

8.3. MATERIAL OCH TILLVERKNINGSANALYS 

För att veta vilka restriktioner som finns vid tillverkningen av produkten behövs 

en material- och tillverkningsanalys genomföras. Beroende på vilket material som 

väljs för de olika komponenterna krävs vissa tillverkningsprocesser och därmed 

olika krav på konstruktionen. FMEA resultatet visade även på att rätt material var 

viktigt. För att få en uppfattning om vilka material som kan ersätta de nuvarande 

om så behövs konsulterades Göran Svensson, materiallärare, på Mälardalens 

Högskola. Eftersökningar i gammalt studiematerial samt på internet genomfördes 

också. Specifikationer på alla material som presenteras under avsnitt 9 kan hittas i 

bilaga 9, s.111. 

8.3.1. STIFTHYLSA 

Den nya stifthylsan behöver ha samma egenskaper som den gamla. Den bör även 

förbättras om möjligt för att motverka de olika negativa egenskaperna den har 

idag. Dagens material är som tidigare nämnt i avsnitt 7.2.4, Analys av befintligt 

verktyg s.20, ett rostfritt stål av typen SS2343. Stålet är av austenitisk karaktär 

och är omagnetiskt. Problemen med dagens material är att det väger ganska 

mycket och har för låg sträckgräns så det skadas lätt. Ett liknande material är 

alltså att föredra dock med något högre sträckgräns som motverkar att hylsan 
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skadas vid slag. Tyngden av materialet kommer vara relativt svårt att göra något 

åt ur materialsynpunkt. Detta problem får istället försöka förbättras i 

utformningen av hylsan där så lite material som möjligt bör användas för att 

erhålla låg vikt.  

 

Materialanalys 

För att erhålla de önskvärda egenskaperna som dagens material har samt försöka 

förbättra hållfastheten på den gjordes en materialanalys i CES tillsammans med 

Göran Svensson. Hans materialkunskaper guidade gruppen i rätt riktning då han 

visste vilka material som kunde vara intressanta. Han rekommenderade 

urskildringshärdade austenitiska stål för att höja sträckgränsen och därmed 

förbättra hållfastheten. Tillsammans hittade vi ett riktigt hållbart rostfritt stål som 

gav gruppen en sträckgräns på nästan det tredubbla. Materialet är även något 

lättare, dock knappt märkbart. Priset på materialet däremot nästintill halverat. 

Stålet har benämningen BioDur 108. Ett alternativ till detta material är även 

BioDur 734 som har samma egenskaper fast är dyrare. Mer information om 

materialen hittas under bilaga 9, s.120 samt s.121. 

 

Även andra material undersöktes så som aluminium 7075-T6 för att försöka 

minska vikten av komponenten. Detta material var tillräckligt hållbart i form av 

sträckgräns och draghållfasthet. Materialet föll däremot på att det smälter vid 

temperaturer kring 500-600 grader vilket inte är godtagbart.  

8.3.2. TRYCKSTÅNG 

Denna del är relativt bra utformad så länge inte verktyget används på felaktigt 

sätt. När operatörerna använder en hammare och slår på metallstaven för att få i 

stiftet uppstår en mycket högre kraft som inte metallstaven är utformad för. Detta 

gör att staven skadas och kan bli sned. Då detta moment inte är tillåtet så anser 

gruppen att denna komponent inte behöver behandlas i samma utsträckning som 

de övriga. Det är viktigare att utforma verktyget på ett sådant sätt att detta 

moment ej går att utföra än att skapa en grövre stav som kommer öka verktygets 

vikt.  

Metallstaven idag är tillverkad i samma material som stifthylsan och för att slippa 

köpa två olika material, därmed anser gruppen att även den nya bör ha samma 

material som den nya stifthylsan. Då ett mer hållbart material rekommenderas för 

stifthylsan kommer även metallstaven att få bättre hållfasthet vilket är positivt. 

8.3.3. HANDTAG 

Materialet i det befintliga verktyget är s.k. vävbakelit som är en härdplast. Detta 

material är enligt vår handledare relativt svårt att få tag på vilket motiverar att 

byta material. Då inga klagomål från operatörerna på materialet finns bör ett 

material med likvärdiga egenskaper väljas. Däremot finns vissa krav från 

tillverkningsaspekten på denna del. Formen på handtaget kommer vara 

komplicerad och bör konstrueras med någon form av tunnväggskonstruktion för 

att minimera vikten. Detta gör att tillverkningen bör vara formsprutning eller 

liknande i ett plastmaterial.  

 

Materialanalys 

De flesta härdplaster är något svårare att tillverka på just detta sätt vilket gör att en 

termoplast bör väljas. Dock är dessa mycket känsligare för värme än härdplasterna 
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vilket är negativt. Olika plastmaterial från båda kategorierna analyserades och 

materialegenskaper för de tog fram i CES. Då denna komponent påverkas av 

värmen från kronan i form av stålande samt värme som leds genom stifthylsan bör 

ett material med tillräckligt hög användningstemperatur användas. Den bör även 

ha en tillräckligt hög hållfasthet. De material som var intressanta var följande: 

 

Termoplaster 

 

PEEK - Polyetereterketon 

Två olika former av av PEEK fanns som uppfyllde kraven på både 

hållfastheten samt värmetålighet. Plasten var i båda fallen förstärkt med 

glasfiber i en mängd av 30 respektive 40 procent. Dessa två material är dock 

rejält mycket dyrare än bakeliten som används idag. Eftersom de är termoplast 

har de dock en smältpunkt mellan 300-350 grader. Detta är inte optimalt ifall 

ett handtag skulle komma i kontakt med kronan. Detta är dock inte alls vanligt 

vilket gör att gruppen väljer att ta med materialet ändå. Då materialet ej 

kommer i kontakt med borrkronan klara den av en temperatur på ca 150 grader 

vilket är acceptabelt då dessa temperaturer aldrig kommer uppstå om inte ett 

verktyg hålls mot borrkronan en längre period. Mer info om plasterna går att 

hitta under bilaga 9, s.115. 

 

PES – Polyetersulfon 

Detta material är det gruppen anser vara lämpligast av termoplasterna för 

utformning av handtaget. Plasten är förstärkt med 20-30% glasfiber. 

Hållfastheten är högre än för bakelit samtidigt som den tål temperaturer på över 

200 grader. Den termiska ledningsförmåga är även något bättre än vävbakelit 

vilket är lämpligt. Den är dock dyrare, samtidigt som den fortfarande är en 

temoplast och kan smälta vid kontakt med kronan. Priset ligger på ca 100 kr/kg 

istället för ca 15 kr/kg för vävbakeliten. Mer info om plasten går att hitta under 

bilaga 9, s.116. 

 

Härdplaster 

PUR – Polyuretan 

Ett mjukare och något mindre hållbart plastämne som ändå är relativt bra. 

Fördelen ligger framförallt i den låga vikten. PUR materialet har en maximal 

användningstemperatur på omkring 100 grader vilket är nästan 50 grader 

mindre än vävbakeliten. Gruppen anser dock att denna temperatur aldrig 

kommer att uppstå i verktyget då man ej skulle kunna hålla i det vid dessa 

temperaturer. Det är även ett ofyllt material vilket gör tillverkningen lättare, 

enligt Göran Svensson.  Mer info om plasten går att hitta under bilaga 9, s.119. 

 

EP – Epoxyplast 

Epoxyplasten är ett bra alternativ till dagens vävbakelit och är hårdare och 

hållbarare. Den har även samma temperaturbeständigheter på ungefär 150 

grader. Just detta epoxy material är förstärkt med 30-50% glasfiber för att 

erhålla dessa egenskaper. Materialet är dock något tyngre och nästan dubbelt så 

dyrt. Det är dock fortfarande billigt då priset för ett kilo ligger på ca 30 kr. Mer 

info om plasten går att hitta under bilaga 9, s.114. 
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UP – Polyerster 

Detta material har likvärdiga, om något lägre hållfasthetsvärden som 

vävbakelit. Det är även något tyngre samtidigt som det har lite lägre 

temperaturbeständigheter. Detta material är också det glasfiber förstärkt till 

30%. Mer info om plasten går att hitta under bilaga 9, s.118. 

 

PI – Polyimid 

Polyimid som är förstärkt med 40% glasfibrer har många bra egenskaper. Det 

väger ungefär lika mycket som vävbakeliten men har en rejält ökad 

användningstemperatur som ligger på ca 260 grader. Även hållfastheten har 

ökan något. Tyvärr är detta material relativt dyrt jämfört med bakeliten, med ett 

kilopris på 110 kr/kg. Detta är den plast som gruppen anser vara mest lämplig 

av härdplasterna pga dess goda värmeegenskaper i kombination med att 

hållbarheten ökar. Mer info om plasten går att hitta under bilaga 9, s.117. 

8.3.4. VÄRMESKÖLD 

Värmesköldens krav är ganska speciella. Materialet bör klara höga temperaturer 

samt ha god hållfasthet för att inte riskera att gå sönder ifall den råkar stöta emot 

olika objekt. Det behöver även gå att gjuta för att kunna erhålla den komplicerade 

formen på bästa sätt. Värmesköldens jobb är att förhindra att strålningsvärmen 

från kronan når operatörens hand vilket gör att den även bör ha låg 

temperaturledningsförmåga. Gruppen anser att ett plastmaterial, fördelaktigt 

samma som i handtaget bör användas. Av de plaster som analyserats var PES och 

PI de bästa valen från termo och härdplasterna. 

 

En ytbehandling i form av metallisering är möjlig för att skydda värmeskölden 

ytterligare. Om undersidan som befinner sig närmast den varma kronan 

ytbehandlas med ett metallskikt av aluminium så kommer en del av 

värmestrålningen att reflekteras bort och belastningen på plasten minskar (Karl-

Erik Linnér, AMB Industri AB.) . Anledningen till att inte hela skölden bör 

ytbehandlas är att minska risken för att värmen leds och ytan blir varm på 

ovansidan vilket kan leda till minskad effektivitet och i värsta fall skador. Detta 

alternativ är dock en extra kostnad som troligen är onödig, men möjligheten finns 

ifall plasten visar sig otillräcklig.  

8.3.5. TRYCKKNAPP 

Materialet till tryckknappen behöver ej ha speciellt goda egenskaper då den inte 

kommer i närheten av kronan. Det är viktigare att det är ett material som är lätt att 

tillverka i samtidigt som det har tillräcklig hållfasthet för att hålla ett fall. Om 

mycket av de material som värmeskölden och handtaget skall tillverkas i kan även 

denna komponent tillverkas på samma sätt. Detta förutsätter att denna del 

tillverkas på samma sätt vilket kanske inte är ekonomiskt motiverbart. Därför kan 

även en billigare termoplast som PET eller PA användas. Dessa kan sedan fräsas 

eller liknande istället för att gjutas.  
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8.3.6. TILLVERKNINGSANALYS 

Då information om materialen till de olika komponenterna införskaffats kunde 

tillverkningsmetoderna bestämmas.  

 

Stifthylsan är tänkt att tillverkas genom fräsning och borrning. Detta för att erhålla 

en tillräckligt god tolerans samt att detta är ett relativt billigt tillverkningssätt.  

 

Tryckstången kommer vara tillverkad i samma material som stifthylsan och av 

samma anledningar bör tillverkningsmetoden vara svarvning. Anledningen till att 

den svarvas istället för fräses är dess runda profil som är mycket lättare att svarva 

fram än att fräsa.  

 

Handtagets material är inte helt fastställt men samtliga är anpassade för att kunna 

formsprutas. Detta är en relativt dyr tillverkningsmetod då gjutverktyget är dyrt att 

framställa, dock är komponentpriset lågt. Denna metod kräver en investering av 

Atlas Copco för just gjutverktygen. Gruppen rekommenderar att denna investering 

ej genomförs innan det nya verktyget testats ordentligt. För framställning av 

prototyp av handtaget bör fräsning användas som tillverkningsmetod för att 

minimera tillverkningskostnaderna.  

 

Värmeskölden är tänkt att tillverkas på samma sätt som handtaget, dvs 

formsprutning. Samma rekommendationer gäller även här.   

 

Tryckknappen är tillverkad i en termoplast och bör fräsas fram då komponentens 

storlek inte motiverar en ytterligare investering i en gjutform. 

8.4. HÅLLFASTHET- OCH ÖVRIGA BERÄKNINGAR 

För att försäkra att dimensioneringen var tillräckligt hållbar samt att kunna göra 

vissa val behövde beräkningar göras. Dessa beräkningar presenteras i detta 

avsnitt. 

8.4.1. FJÄDERBELASTAD KULA 

För att bestämma en standardkomponent för den fjäderbelastade kulan behövdes 

beräkningar genomföras angående hur stor kraft komponenten genererar. För att 

de fjäderbelastade kulorna skall hålla kvar stiftet i verktyget behöver kraften som 

de tillsammans skapar vara tillräckligt hög. Kraften måste överstiga den kraft som 

skapas av stiftets, stångens och tryckknappens vikt. Även vikten från tummen som 

vilar på tryckknappen bör tas hänsyn till. Genom att räkna ut den kraft som 

försöker trycka ut stiftet kan sedan friktionskraften beräknas som behöver vara av 

motsvarande storlek eller större. När friktionskraften är bestämd kan beräkningar 

om ut hur stor kraft varje enskild komponent behöver generera och därmed kan ett 

val göras.  

 

Den komponent som valdes var CLM-4-SBP-1 som gav en säkerhet på 1,796 vid 

användning av 3 st. Fullständiga beräkningar hittas under Appendix 3, s.80. 
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8.4.2. HÅLLFASTHETSSIMULERINGAR 

För att försäkra sig om att komponenternas utformning och dimensionering var 

rätt genomfördes olika hållfasthetssimuleringar i SolidWorks. Krafter och 

situationer som ansågs troliga simulerades och resultat om hur stora påfrestningar 

som uppstod i komponenten erhölls. Materialen som valdes för komponenterna 

var de som rekommenderades i avsnitt 9.3. Då ett flertal material 

rekommenderades valdes det svagaste med minst hållfasthet då de andra 

materialen därmed skulle hålla bättre. Samtliga komponenter som testades blev 

godkända. Gruppen testade även att göra vissa modifikationer på några av 

komponenterna men ansåg att dessa inte bidrog till en förbättring utan valde att 

inte införa dessa ändringar. 

 

Den fullständiga versionen av simuleringarna hittas under Appendix 5, s.83. 

8.5. TILLVERKNINGSUNDERLAG 

Examensarbetets mål var att ta fram underlag för tillverkning av detta verktyg. 

Detta har skapats med kan inte publiceras då detta är sekretessbelagt.  
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9. RESULTAT 

I denna del presenteras det monteringsverktyg som är resultatet av 

examensarbetet. Hur verktyget är konstruerat, vilka material och 

tillverkningsmetoder som föredras samt bilder kan hittas i detta avsnitt. 

9.1. BILDER 

I Figurerna 61-65 presenteras bilder på det nya monteringsverktyget från olika 

vyer.  

 

      

 

 

 

Figur 62 Resultat vänstervy Figur 61 Resultat bakifrån  
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9.2. 

Figur 65 Resultat underifrån  

Figur 63 Resultat sprängskiss 

Figur 64 Resultat genomskärning 
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KOMPONENTER 

I detta avsnitt behandlas resultatet på komponentnivå.  

9.2.1. HANDTAG 

Handtagets funktion är att ge användaren ett bekvämt grepp vid användning. Det 

är även grundstommen i konstruktionen och håller ihop de olika komponenterna. 

Handtaget är helt omformat från det som 

används idag och har fått en oval profil 

som smalnar av mot toppen och botten. 

Detta för att passa handens former 

bättre. Handtaget har även blivit något 

tjockare då ergonomistudien gav 

gruppen information om att det 

befintliga handtagets storlek var för 

smalt. Diametern har ökats från 25mm 

till 44mm på det största stället. Även 

längden på handtaget har ökats för att 

tillåta användare med större händer att använda verktyget. Vinkeln i toppen av 

handtaget är gjord för att efterlikna formen på tryckknappen och därmed tillåta 

den att färdas en längre sträcka, se figur 66.  

 

Alla kanter på handtaget är avrundade för att dessa inte skall riskera att skära in i 

användaren hand.  

 

 
Figur 67 Handtagshalva 

Handtaget är delat i två halvor, ena handtagshalvan visas i figur 67. Detta för att 

ge möjlighet till en tunnväggskonstruktion som gruppen ansåg nödvändig för att 

minimera handtagets vikt. De två halvorna är tänkta att kunna gjutas därför  ar 

alla väggar fått en släppning på   . De runda utskärningarna i tunnväggarna är till 

Figur 66 Övre kant av handtaget 
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för att hålla tryckstången på plats. Längst ned på handtaget finns en smal 

utstickande profil som är till för att hålla värmeskölden på rätt plats.  

 

Längst upp och längst ned är handtaget solid för att få en bättre hållfasthet kring 

skruvarna som håller ihop de två halvorna. Skruvarna är av storleken M4 och är 

11.5mm långa (figur 68). De täcks på utsidan av handtaget med gummipluggar 

(figur 69). Gummipluggarna är till för att skapa en jämnare yta runt handtaget och 

täcka de djupa hålen som blir av skruvarna. Gummipluggarna ser lika ut för varje 

hål och pressas dit för hand. De har en lutande yta på toppen för att följa 

handtagets former.  

  

En urskärning för ett gummigrepp finns på bakre delen av handtaget. Ett 

gummigrepp (figur70) klistras på för att skapa mer friktion mellan handtaget och 

handen. 

Figur 70 Gummigrepp 

9.2.2. VÄRMESKÖLD 

Det nya stiftverktyget har utrustats med en värmesköld för att hindra 

värmestrålningen från den varma borrkronan att ha lika stor påverkan på 

användarens hand. Det ger även en ökad säkerhet mot brännskador ifall 

användaren skulle slinta. Värmeplåten är placerad under handtag av denna 

anledning.  

Figur 68 Monteringsskruv M4 
Figur 69 Gummiplugg 
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Figur 71 Värmesköld 

 

Sköldens former är mjuka för att inte riskera att någon kant ska skära in i 

användarens hand och för att passa så många händer som möjligt, se figur 71. Alla 

kanter är avrundade för att inte skära in i användarens händer. Värmeskölden är 

utformad efter handen. Längst bak är skölden stor då en stor del av handen är 

exponerad där, längre fram smalnar den av eftersom fingrarna inte sticker ut lika 

mycket från handtaget. 

 

Värmeskölden har en utstickande profil i över och nederkant. Detta för att passa 

bättre mot handtaget och hylsan. På den övre profilen finns ett spår som är till för 

att placera värmeskölden rätt gentemot handtaget. Spåret hindrar även 

värmeplåten från att rotera. I nederkant är den utstickande profilen även till för att 

skapa ett avstånd mellan hylsan och värmeskölden då den riskerar att stöta mot 

borrkronan ifall avståndet är för kort.  

9.2.3. STIFTHYLSA 

Stifthylsans funktion är att hålla upp de stift som ska monteras, eftersom stiften är 

av varierande storlek kommer många dimensioner på hylsans öppning behövas. 

Alla bilder är på en hylsa som är gjord för stift med diameter 14,5mm, det är en 

diameter som ungefär är i mitten av de storlekar som finns.  

 

 
Figur 72 Resultat stifthylsa 

Stifthylsan kom att se ut som figur 72 och består utav en solid hylsa och en 

standardkomponent. Anledningen till att den är så lång är att hylsan håller 

värmeskölden på plats. För att spara in vikt har en avfasning gjorts på hylsans 

tjockare del.  
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Figur 73 Tryckstångenss stopp i stifthylsan 

 

Stifthylsans funktion är även att hindra tryckstången från att tryckas ned för långt 

(se pil i figur 73). Därför är hylsans innandöme borrat i olika diametrar. 

Tryckstången går då precis förbi kulorna tills det tar stop mot hylsan. 

 

 

 
Figur 74 Fjäderbelastad kulkomponent 

 

För att få funktionen med de fjäderbelastade kulorna används en 

standardkomponent till stifthylsan. Komponenten var av storleken M4 och hade 

en längd på 8,26mm. Den hittades hos en leverantör vid namn CarrLane och 

kostar cirka 50 kronor per enhet, se figur 74. Den gröna delen är ett stop så att 

enheten inte ska gänga ur sig vid användning.  

 

(CarrLane Manufacuring co. Fjäderbelastade kulor. 2012-05-23) 

 

Den slutgiltiga konstruktionen använder tre av dessa komponenter för att kunna 

hålla uppe även de tyngsta stiften, se Appendix 3, s.80. 
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Figur 75 Genomskärning vid fjäderkomponent 

I figur 75 ses en av enheterna från CarrLane i genomskärning monterat på 

stifthylsan. Här visas ungefär hur mycket kulan sticker ut inuti hylsan. Hålen på 

stifthylsan är genomborrade och gängade. För att enheten med den fjäderbelastade 

kulan inte ska kunna skruvas rakt igenom hålet är gängan inte genomgående utan 

slutar strax innan hålets avslut.  

 

 

 

9.2.4. TRYCKSTÅNG 

Tryckstångens funktion är att förmedla kraften från tummen ner till stiften och 

trycka mot stiftet till dess att stiftet har lämnat hylsan. Tryckstången förs 

automatiskt upp i samband med att ett stift placeras i hylsan. Tryckstången fick 

sina mått efter att den övriga konstruktionen fastställdes.  

 

Tryckstången konstruerades för att vara så lätt som möjligt. De två koniska 

formerna som kan beskådas på bilden är stop, se figur 76. Den nedre utbuktningen 

är ett stop som trycks mot stifthylsan för att förhindra att tryckstången går ner för 

långt (Se figur 72, s.58). Den övre är till för att tryckstången inte ska kunna åka 

upp för långt, den fastnar mot en yttervägg inuti handtaget (se pil i figur 77). 

Kanterna på båda dessa stopp är avfasade för att stången skall kunna glida fritt i 

handtaget. Tryckstången fick en gängat övre del för att kunna anslutas med 

tryckknappen.  

Figur 76 Tryckstång resultat Figur 77 Tryckstångens övre stoppläge 
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9.2.5. TRYCKKNAPP 

Tryckknappens funktion är att skapa en bekväm avtryckning för användaren. Den 

är placerad på toppen av tryckstången och skruvas på plats. Formerna på 

tryckknappen är mjuka och en lätt urgröpning för tummen finns i mitten av den, 

se figur 78 och figur 79. Detta för att följa tummen form och ge en större tryckyta 

vilket minskar belastningen på tummen. Knappen är även vinklad för att ge 

tummen en bättre arbetsvinkel samt för att hindra operatörerna från att använda 

hammare för att få i stiftet.  

 

Tryckknappen tillsammans med tryckstången kan roteras för att tummen skall 

kunna användas i olika vinklar vilket ger ett naturligare rörelsemönster. 

 

     

9.2.6. SAMMANSTÄLLNING 

Hittills har de olika komponenterna som utgör det framtagna stiftverktyget 

presenteras. I denna del behandlas hur de olika delarna sitter ihop samt hur service 

och montering av verktyget skall ske. För mer detaljerad information med bilder 

på varje steg, se bilaga 10, s.124. 

 

Figur 78 Resultat tryckknapp profil Figur 79 Resultat tryckknapp skålning 
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Figur 80 Sammaställning av resultatet 

 

Detta är en sprängskiss där alla komponenter presenteras hur de passa ihop. 

Stegen för att montera de olika komponenterna är följande: 

 

1. Tryckstången placeras i ena handtagshalvan och den andra halvan läggs 

sedan på. 

2. Handtagen skruvas fast med hjälp av fyra M4 skruvar. Hålen täcks sedan 

med gummipluggar. 

3. Handtaget placeras sedan mot värmeplåten. Ett spår i värmeplåten samt en 

motsvarande utstickande profil på handtaget gör det lätt att pricka rätt. 

4. Stifthylsan förs genom värmeplåten upp i handtaget och skruvas sedan 

fast. Detta gör att värmeskölden nu hålls på plats. 

5. Tryckknappen skruvas fast längst upp på tryckstången och om inte de 

fjäderbelastade komponenterna redan monterats i stifthylsan skruvas även 

dessa på plats. 

6. Gummidelen klistras på i urfasningen på baksidan av handtaget. 

 

Nedmontering sker genom att följa montering guiden i omvänd ordning. Beroende 

på vilken service som skall utföras på verktygen kan detta även vara nödvändigt. 

Vid montering och nedmontering krävs en insexnyckel och en rak mejsel. Om de 

fjäderbelastade kulorna behövs servas krävs ingen nedmontering av verktyget. De 

skruvas bara ur stifthylsan med hjälp av den raka mejseln.  
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9.3. MATERIALVAL 

Gruppen har valt att inte välja material utan ge rekommendationer på material 

som anses vara passande. De material som gruppen presenterar har tagits fram 

med hjälp av Göran Svensson, materiallärare, Mälardalens Högskola. Mer 

information om materialen finns under avsnitt 9.3, s.47.  

9.3.1. STIFTHYLSA OCH TRYCKSTÅNG 

Materialet för stifthylsan och tryckstången ansågs behöva ha samma egenskaper 

som det material som det existerande verktygets hylsa och tryckstång. Det nya 

materialet behövde dock ha något bättre sträckgräns och hårdhet då dagens 

material lätt slog sig och fick skador. Två olika material hittades som passade in 

på de krav gruppen hade på materialet. Det första heter BioDur 108 vilket ökade 

sträckgränsen till det tredubbla och hårdheten med en tredjedel, medan övriga 

egenskaper såsom temperaturbeständighet var samma. Biodur 734 är ett alternativ 

till detta material som är något bättre. Det är dock dyrare än BioDur 108 vilket gör 

att det är detta material som gruppen rekommenderar i första hand.  

9.3.2. HANDTAG OCH VÄRMEPLÅT 

Handtaget och värmeplåten är planerade att tillverkas i samma material då de har 

liknande påfrestningar och tillverkningsmetod. De kommer utsättas för hög 

temperatur samtidigt som de bör vara så lätta som möjligt. Till det befintliga 

verktyget används vävbakelit som har mycket hög värmetålighet och hållfasthet. 

Detta är två egenskaper som gruppen tagit stor hänsyn till vid valet av material till 

de nya komponenterna. Materialen som gruppen valt att presentera är av både 

termoplaster och härdplaster för att kunna använda olika tillverkningsmetoder.  

 

Inom termoplasterna anser gruppen att PES förstärkt med 20-30% glasfiber är det 

bästa valet. Detta material har bättre egenskaper än dagens i form av hållfasthet, 

tål värme minst lika bra men är relativt mycket dyrare.  

 

Det rekommenderade materialet inom härdplasterna är PI förstärkt med 40% 

glasfiber. Detta material väger lika mycket som dagens samtidigt som 

användningstemperaturen och hållfastheten ökat. Även detta material är relativt 

mycket dyrare än vävbakeliten.  

9.3.3. TRYCKKNAPP 

Tryckknappen är vald att tillverkas i ett mjukare plastmaterial som är billigare och 

lättare då denna komponent inte utsätts för samma påfrestningar.  PET eller PA är 

material som passar bra till denna del då de är lätta, har relativt god hållfasthet och 

är billiga. De klarar även av att tillverkas på olika sätt vilket är bra.  

9.4. TILLVERKNINGSMETOD 

De komponenter som inte köps behövs tillverkas. De komponenter detta rör sig 

om är stifthylsan, tryckstången, handtagen, tryckknappen och gummigreppet. 

Ytterligare information om tillverkningsmetod se avsnitt 9.3.6. 

 

Stifthylsan rekommenderas att fräsa och borras till rätt form då det är en relativt 

billig tillverkningsmetod med goda toleranser. Tryckstången som är i samma 
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material svarvas istället för att fräsas då det är lättare att erhålla den runda formen. 

Även denna metod har goda toleranser. Både stifthylsan och tryckstången behöver 

sedan gängas för att de övriga komponenterna skall kunna fästas i dem.  

 

Handtagshalvorna är konstruerade för att kunna formsprutas. Detta är en snabb 

och bra tillverkningsmetod för handtaget. Det negativa med denna 

tillverkningsmetod är att den kräver en stor investering i gjutformar vilket kan 

vara ekonomiskt omotiverat. Om så är fallet anser gruppen att även denna del 

skall fräsas fram. Att fräsa fram komponenten kommer vara dyrare per enhet om 

investeringen för gjutformarna tas ur bilden. För att ta fram prototyper anser dock 

gruppen att fräsning är den rekommenderade tillverkningsmetoden då ändringar 

kan behöva göras efter prototypen testats. Handtagshalvorna behövs även gängas 

innan de är färdiga. 

 

Värmeskölden är även den konstruerad på samma sätt och gruppen 

rekommenderar samma tillverkningsmetoder i de olika fallen som för 

handtagshalvorna.  

 

Tryckknappen bör fräsas fram då denna del är så pass liten och motiverar inte en 

investering i gjutform. Även denna komponent behöver gängas innan den är 

färdig.  
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10. ANALYS 

I detta avsnitt diskuteras och besvaras de frågor som ställdes i 

problemformuleringen. En jämförelse huruvida resultatet uppfyller 

kravspecifikationen görs även. 

10.1. PROBLEMFORMULERING 

I början av examensarbetet ställde gruppen ett antar frågor som behövde besvaras 

under projektets gång. Dessa frågor skall nu försöka besvaras. 

 

 Går det att konstruera ett monteringsverktyg med bra huvudfunktion där 

det finns ergonomiska fördelar jämfört med det äldre verktyget och som 

operatörerna är villiga att byta till. 

 

Ja. Resultatet har dock samma avtryckarfunktion vilket är dåligt ur 

ergonomisk synpunkt, anledningen till detta har tidigare nämnt i 

koncept och idé fasen (s.33). Funktionen är däremot bra då den 

tillåter användaren att montera stiften med så liten risk som möjligt 

för efterarbete då det är lättare att inse att stiftet monteras snett. 

Funktionen är även identisk med den nuvarande vilket inte innebär 

någon omställning av arbetssätt för operatörerna vilket ökar chansen 

att de inte har något emot att byta till det nya verktyget.  

 

De ergonomiska fördelarna ligger framförallt i utformningen av 

handtaget och tryckknappen. Då handtaget har blivit tjockare och i 

en form som efterliknar handens kommer det nya handtaget ge 

användaren ett ergonomiskt grepp. Gummigreppet på handtaget 

tillåter även användaren att minska greppstyrkan och fortfarande inte 

tappa verktyget, vilket är en förbättring mot det äldre verktyget. 

Tryckknappens utformning och vinkel minskar belastningen på 

tummen vilket bidrar till att ergonomin ökar ytterligare.  

 

 Hur ska verktyget vara utformat för att vara ergonomiskt i detta fall? 

 

Som tidigare nämnt behövde handtagets utformning förändras. Det 

gamla handtaget var för smalt vilket tvingade användaren att greppa 

verktyget hårdare. Utformningen för att erhålla ett ergonomiskt 

grepp sker genom att utforma ett handtag med former hämtade från 

handen. Det bör vara som tjockast ungefär i mitten då handflatan är 

inbuktande just där. Längst upp och ned skall handtaget avsmalna då 

greppdiameterns sjunker just där. Tjockleken bör vara inom spannet 

38-46mm för att passa flertalet händer utan större påfrestningar (se 

avsnitt 6.3). 
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 Går det att ta bort eller minska den rörelse tummen utför vid användning? 

 

Under examensarbetets gång har gruppen insett att den tid som fanns 

till förfogande inte räckte till för att utveckla ett koncept där tummen 

inte utför avtryckarrörelsen. Dessa varianter skulle bli tunga och 

klumpiga vilket på något sätt då skulle behöva förhindras. Det är 

även svårt att behålla den känslan som erhålls vid avtryckning med 

tummen om avtryckarfunktionen skulle vara annorlunda. Om inte 

detta uppfylls kan det resultera i mer efterarbete som är sämre ur 

ergonomisk aspekt.  

 

 Finns det möjlighet att förbättra säkerheten gällande värmen från 

borrkronan? 

 

Mycket fokus har legat kring denna fråga. Det finns ett flertal 

sätt att förbättra säkerheten som presenterats under 

idégenereringen. Gruppen tillsammans med operatörerna har valt 

att använda en värmesköld för just detta. Den ökar säkerheten 

mot brännskador då den är placerad mellan handen och 

borrkronan. Risken att slinta och därmed bränna sig är inte lika 

stor då värmeskölden fångar upp handen innan den når 

borrkronan. Ett gummigrepp hjälper även till för att öka 

säkerheten mot att slinta. Värmeskölden minskar även 

värmestrålningen från borrkronan.  

 

 Går det att minska eller i bästa fall ta bort efterarbete som kan uppstå när 

stiften hamnar snett? 

 

Detta är något som är svårt då det beror till stor del på tidigare 

steg i produktionen. Ifall ett stift eller en krona är skadat så är det 

mycket svårt att montera stiften utan efterarbete. Det som 

gruppen valt att göra i denna fråga är att behålla funktionen med 

tummen som avtryckare. Detta för att som tidigare nämn behålla 

den känslan som avtryckarfunktionen skapar.  

 

 Hur kan operatörerna involveras gällande utformningen av det nya 

verktyget? 

 

Under hela projektet har operatörerna försökt involverats till så 

stor del som möjligt. Gruppen ansåg att detta var bra då det är 

operatörerna som skall använda verktyget och deras åsikter och 

önskemål därmed är av största betydelse. I vissa steg och beslut 

krävdes dock att de uteslöts då gruppen ansåg att de inte besatt 

den kunskap som behövdes för att fatta beslutet.  
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 Finns det möjlighet att förbättra den övriga processen med uppställning av 

stift och placering av kopparbrickor? 

 

I början av projektet ansåg gruppen att detta var möjligt då idéer 

om ett magasin eller liknande funktion fanns. Eftersom projektet 

fortskred kom insikten med att denna funktion skulle bli allt för 

tung och klumpig och därmed blev problemet svårare. Gruppen 

har kommit fram till att uppställningen av stiften är relativt bra 

så länge dessa anpassas i storlek till den nya arbetsstationen. 

Placeringen av kopparbrickor är inte längre ett lika stort problem 

då de kronor som stiftas för hand nuförtiden framförallt är av de 

större storlekarna. Kopparbrickorna och hålen är därmed större 

vilket minskar problemet att få i dem.  

10.2. KRAVSPECIFIKATION 

Här behandlas kravspecifikationen och huruvida slutresultatet uppfyller den. 

 

1. Produktkrav Vikt 
 

1.1. Produkten skall vara ergonomiskt utformad och förhindra 

eventuella förslitningsskador relaterade till användning 

3 √ 

1.2. Produkten skall kunna montera stift i borrkronan 4 √ 

1.3. Enhandsfattning skall vara möjlig vid användning 3 √ 

1.4. Eventuellt efterarbete vid montering av stift skall ej 

behövas 

1 X 

1.5. Produkten skall uppfylla dagens krav på ergonomi och 

säkerhet 

2 √ 

1.6. Produkten skall uppfattas som lätthanterlig och 

okomplicerad 

3 √ 

1.7. Hållbarheten på produkten skall vara hög 3 X 

1.8. Produkten skall kunna hantera olika stiftstorlekar 4 √ 

1.9. Vikten av produkten skall vara så pass låg att användaren 

inte uppfattar den som obekväm vid användning 

4 √ 

1.10. Produkten skall vara anpassad för den nya 

arbetsstationen 

3 √ 

1.11. Kronan och stiftens värme skall ej påverka produkten 

negativt 

3 √ 

1.12. Produkten skall skapa säkerhet mot brännskador vid 

användning 

4 √ 

2. Service och reservdelar 
  

1.13. Service på verktyget skall kunna genomföras av 

operatörerna 

2 √ 

1.14. Produktens slitagedelar skall vara utbytbara 4 √ 

1.15. Slitagedelar skall vara lättåtkomliga  2 √ 

1.16. Vid service av produkten skall endast 

standardverktyg behöva användas 

1 √ 
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3. Dokumentation 
  

1.17. Tillverkningsunderlag skall tas fram 3 √ 

1.18. Användningsmanual för produkten skall finnas 

tillgänglig 

3 √ 

1.19. Sammanställningsritning i både 2D och 3D skall tas 

fram 

4 √ 

4. Återvinning 
  

1.20. Återvinningsbara material är önskvärda, framförallt i 

slitagedetaljerna 

2 X 

Figur 81 Kravspecifikation 

10.2.1. PRODUKTKRAV 

Gruppen anser att den utvecklade produkten uppfyller de flesta produktkraven. 

Eftersom funktionaliteten på det nyutvecklade verktyget är densamma som på det 

gamla stiftverktyget anser gruppen att ingen större förbättring har skett i denna 

aspekt. Detta leder till att den nya produkten inte minskar risken för efterarbete 

gentemot det gamla.  

 

Det andra kravet som gruppen inte anser produkten uppfyller helt handlar om 

hållbarheten. Då handtaget utformats för att väga så lite som möjligt är 

konstruktionen utsatt och inte lika hållbar som det gamla solida handtaget. Risken 

finns att handtaget går sönder ifall det tappas eller utsätts för större påfrestningar. 

Värmeskölden lider av samma problem då den sticker ut från verktyget och är 

relativt tunt. Gruppen har valt att utforma den på detta sätt då vikten av verktyget 

är viktigt att hålla låg för att minska förslitningsskador. Hållfasthetssimuleringar 

har även gjorts för att försäkra att produkten håller under normala omständigheter.  

 

10.2.2. SERVICE OCH RESERVDELAR 

På denna punkt har gruppen lyckats uppfylla alla krav som ställdes vid 

projektstarten. 

10.2.3. DOKUMENTATION 

Även denna del uppfyller de utsatta kraven till fullo. 

10.2.4. ÅTERVINNING 

Gruppen anser att detta krav är svårt att avgöra ifall det är uppfyllt eller inte då 

inte ett materialval gjorts utan ett flertal material presenterats. Även om inte alla 

de materialen är helt återvinningsbara behövs de inte bytas under lång tid då 

hållfastheten är hög. Detta gör att materialet som inte är återvinningsbar kan ha 

mindre miljöpåverkan än ett som är det. Gruppen väljer dock att tolka detta krav 

som ouppfyllt.  
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11. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Det viktigast för projektmedlemmarna i detta examensarbete var att göra kunden 

nöjd och framförallt få operatörerna som kommer använda verktyget nöjda. 

Någon som dock var svårt i det sammanhanget var att de flesta operatörerna hade 

olika uppfattning om vad som var bra och dåligt. Samt vad som kunde förändras 

och inte. Gruppen hade som mål att förbättra ergonomin, säkerheten, hållbarheten 

och processen med hjälp av verktyget. Dock så insågs rätt snabbt att processen 

skulle bli en för tung del att behandla samt att det skulle krävas ett verktyg som 

inte skulle bli speciellt användarvänligt.  

 

I ett tidigt skede av projektarbetet så var visionen hög om att göra en stor 

förändring som skulle skapa många förbättringar. Visioner om magasin för stift 

och avancerade tryckluftsanordningar fanns. Men efter att undersökningar hade 

gjorts och diskussioner hade ägt rum med handledaren Mikael Burlin gick 

verktygets design mer och mer efter det befintliga verktyget.  

 

Resultatet av arbetet blev ett monteringsverktyg för att stifta borrkronor som 

används på samma vis som det tidigare verktyget. Dock har materialen 

uppdaterats och hela verktyget är omdesignat för att vara hållbarare, mer säkert 

och med bättre ergonomi än tidigare.  

 

11.1. SLUTSATS AV RESULTAT 

Projektmedlemmarna ser resultatet som lyckat och tror att verktyget är en klar 

förbättring jämfört med det tidigare. Gruppen anser sig ha tagit ett varv runt 

potentiella lösningsmetoder och varianter och lyckats motivera varför dessa ej är 

värda/lämpliga att tillämpa. Genom att göra denna stora utvärdering har det 

slutgiltiga verktyget fått en välmotiverad design, där alla delar och former har en 

tanke bakom sig.  

 

11.2. REKOMMENDATIONER KONSTRUKTION 

Nedan beskrivs rekommendationer på vissa delar av verktyget som anses behöva 

testas och delar som har möjlighet till en annan utformning beroende på behov.   

11.2.1. STIFTHYLSA 

Konstruktionen på stifthylsan är ej testad och kan därmed inte garanteras fungera i 

praktiken. Därför har gruppen analyserat förbättringar på den nuvarande 

stifthylsan och kommit fram till att ett utbyte av o-ringen är en intressant detalj att 

granska. Det största problemet med o-ringen var att den smälte vid för låg 

temperatur och var svår att byta ut. Den bästa lösningen skulle då vara att o-ringen 

byts till en som klarar högre temperatur och då sällan behöver bytas ut. Exempel 

på typer av o-ringar som skulle kunna användas är Kalrez®-, Viton®- eller 

Silicone som är o-ringar tillverkade av olika gummiblandningar. Dessa produkter 

klarar värme i mycket större utsträckning än vanliga bil o-ringar. Temperaturer 
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kring 230°C klarar alla dessa typer medan Kalrez® har varianter som klarar upp 

till 327°C, vilket i detta fall skulle vara den mest intressanta typen av o-ring.  

 

(ERIKS. Viton/FKM. 2012-05-19) 

(ERIKS. Silicone/VMQ. 20012-05-19) 

(ERIKS. Kalrez/FFKM. 2012-05-19) 

 

11.2.2. HANDTAG 

Handtaget är gjort utav en tunnväggskonstruktion. Efter de simuleringar på 

hållfastheten som gjorts så kommer konstruktionen som den ser ut nu vara väldigt 

stark. Om lägre total vikt skulle önskas på verktyget skulle därför handtaget kunna 

göras med tunnare stödväggar och ändå vara tillräckligt starkt.  

11.2.3. VÄRMESKÖLD 

Värmeskölden är en del som ej är beprövad och dess existens kan mottagas lite 

olika av operatörerna. Den skulle kunna anses som klumpig och ett alternativ då 

är att göra skölden mindre, men gå miste om lite utav säkerheten den ger. Ett 

annat alternativ skulle vara att ta bort den helt. Detta skulle dock innebära att inget 

skydd finns mot varken värmen eller att en operatör slinter och bränner sig. I det 

fall skulle en omformning av handtaget behöva göras med ett pererskydd i nedre 

ändan för att minska risken att en operatör tappar greppet om verktyget.  

11.2.4. TRYCKKNAPP 

Tryckknappen är utformat efter att passa tummen och ge ett behagligt grepp med 

en aning vinklad placering. Men i nuläget är hela tryckknappen tillsammans med 

tryckstången roterbar, vilket medför att operatören kan placera knappen i det läge 

som anses vara skönast. Dock skulle det kunna innebära att knappen upplevs 

ostabil och obekväm att arbeta med. I detta fall skulle tryckknappen göras fixerad 

i ett läge. Lösningen då skulle exempelvis vara att göra tryckstågen fyrkantig 

istället för rund och låta hålen inuti handtaget vara fyrkantiga och därmed få en 

tryckanordning som ej är roterbar.  

 

11.3. REKOMMENDATIONER TILLVERKNING & MATERIAL 

Gruppmedlemmarnas kunskap om tillverkning och material är begränsade. Därför 

rekommenderas att någon som har bättre kunskap inom området konsulteras för 

att avgöra dels tillverkningsmetod. Men även vilket material som passar de krav 

som finns och fungerar med den tillverkningsmetod som väljs.  
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13. APPENDIX 

I detta avsnitt hittas den ingående informationen som valdes att inte presenteras i 

sin helhet under genomförandet.  

13.1. APPENDIX 1 - IDÉER 

De idéer som visades med bilder i idéfasen 8.1, s.33, presenteras här med en 

utförligare förklaring till varje enskild idé. Varje bild som behandlas nedan 

innehåller ett antal idéer som kommer benämnas under den rubriken. 

13.1.1. IDÉ 1-3 

Detta är den första 

idébilden där tre idéer 

presenteras. Den översta 

benämns idé 1, den andra 

idé 2 och den sista idé 3.  

 

Idé 1 är en förslag på hur 

funktionen skall fungera 

vid avryckning med 

fingrarna istället för 

tummen. På avtryckaren 

sitter en utstickande del 

fast som är till för att 

pressa ned tryckstången. 

När avtryckaren 

aktiveras roterar den 

utstickande delen nedåt 

och pressar därmed ut 

tryckstången.  

Idé 2 är ett alternativ till 

o-ringen. Ett antal 

fjäderbelastade kulor 

placeras i öppningen. När 

ett stift skall plockas upp träs hylsa över stiftet och kulorna fjädrar tillbaka för att 

tillåta stiftet att komma in. Genom friktionen mellan kulorna och stiftet hålls den 

kvar i denna position. Denna version har även kulorna placerade längst ned för att 

stiftet skall sticka ut extra mycket för att bättre kunna sikta vid montering. 

Den sista skissen på detta papper är idé 3 som är av samma typ som den förra. 

Skillnaden är att olika stora kulor existerar för att kunna hantera flera olika 

dimensioner på stift. De stora är tänkta att ge fäste åt de små samtidigt som de 

pressas bort och tillåter de små att ge fäste åt när ett större stift monteras.  

Figur 82 Idéskiss 1-3 
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13.1.2. IDÉ 4-6 

På idébild nummer två hittar vi 

tre koncept. För att fortsätta i 

samma ordning så benämns den 

översta idé 4, den mellersta idé 

5 och den längst ned för idé 6.  

 

Idé 1 är en idé över funktion 

med avtryckning för fingrarna 

istället för tummen. Det 

speciella med denna idé är att 

kraften för att pressa ut stiftet 

inte genereras av användaren 

utan av en fjäder. Avtryckaren 

tillåter helt enkelt fjädern att 

återgå till sin ursprungliga längd 

när den trycks in. För att 

aktivera funktionen pressas ett 

stift in i hylsan, tryckstången 

pressas då uppåt och fjädern 

töjs ut. Avtryckaren håller kvar 

fjädern i aktiverat läge. 

Idé 2 är ett förslag på två olika 

avtryckningsfunktioner. En med 

tummen och en med fingrarna 

för att operatörerna skall ha 

valmöjligheten att byta. Avtryckningen med fingrarna fungerar genom att kuggar 

har placerats i en cirkelform runt rotationsaxeln på avtryckaren. Även 

tryckstången har kuggar på sig så att avtryckaren greppar vid aktivering och 

pressar den nedåt. I fullt inklämt läge har fingeravtryckaren ett friläge som tillåter 

att den andra avtryckarfunktionen kan användas. Fingeravtryckaren låses fast i 

detta läge vid byte av avtryckarfunktion. 

Idé 3 är en idé om hur handtaget kan vara utformat. Under ergonomistudien 

fastställdes att skillnaden i optimal gruppstorlek mellan män och kvinnor är stor. 

Denna idé föreslår att olika storlekar på grepp skall kunna träs över verktyget för 

att kunna optimera gruppstorleken. Fästningen i verktyget sker genom en gänga i 

överkant. Handtaget är tänkt att vara ergonomiskt utformat med en kant i gummi 

för att minimera risken att slinta. 

Figur 83 Idéskiss 4-6 
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13.1.3. IDÉ 7 

Idé 7 är en utvecklad funktionalitet från idé 5. I denna 

idé sker avtryckningen också genom kugg, dock i flera 

steg. Detta för att skapa en utveckling mellan 

avtryckaren och tryckstången. Anledningen bakom 

utvecklingen hittas i ergonomistudien där det framgår 

att minskad kraft på avtryckarfingrarna minskar 

förslitningsskador (Se ergonomi för handverktyg, s.6). 

Handtaget har även ett utbuktning i överkant för att 

greppet skall kunna minskas utan att riskera att tappa 

verktyget. 

 

 

 

 

 

13.1.4. IDÉ 8 

Idé 8 är ett förslag om hur 

avtryckarfunktionen med fingrarna skall 

fungera. I denna idé är avtryckaren 

utformat som ett v. Detta för att skapa 

en hävstångseffekt och därmed överföra 

kraften som avtryckaren trycks in med 

till tryckstången. En fjäder pressar 

sedan tillbaka avtryckaren för att 

greppet inte skall förloras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 84 Idéskiss 7 

Figur 85 Idéskiss 8 
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13.1.5. IDÉ 9 

Den sista idén benämns idé 9 och presenteras till 

höger. Det är ett alternativ till o-ringen där böjda 

metallbitar placeras runt hylsans öppning. Dessa 

fungerar som fjädrar och pressas utåt när stiftet 

trycks i hylsan. Genom sin utformning och 

fjäderkraft håller de kvar stiftet på rätt plats. 

Tanken är att den fjädrande sträckan skall vara 

stor så flera dimensioner skall gå att hantera med 

en hylsa. 

Figur 86 Idéskiss 9 
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13.2. Appendix 2 - Koncept 

Här presenteras en djupare förståelse för varje enskilt koncept från konceptfasen 

8.2 på sidan 35. 

13.2.1. KONCEPT 1 

Detta koncept är utformat för 

att inte tappa verktyget lika 

lätt. Den utstickande delen 

högst upp på den vänstra 

skissen illustrerar en 

utbuktande del som är tänkt 

att agera som avlastare för 

handen. Utbuktningen gör det 

möjligt att kunna minska 

hårdheten på greppet utan att 

verktyget riskerar att tappas. 

Avtryckaren aktiveras med 

hjälp av fyra fingrar istället 

för tummen. Detta för att 

minska kraften som varje 

enskild finger behöver 

generera samtidigt som det 

avlastar tummen vilket är 

handens känsligaste del 

(Ergonomi för handverktyg, 

s.6). Funktionen som avtryckaren aktiverar är tänkt att pressa en kolv nedåt 

genom att två stag är hopsatta via ett svänghjul, se bild. När avtryckaren aktiveras 

tvingar staget som är fastsatt i denna svänghjulet att rotera och därmed aktiveras 

det andra saget som pressar en kolv nedåt. På så sätt trycks stiftet ut. 

13.2.2. KONCEPT 2 

Det andra konceptet är en variant av 

det nuvarande verktyget. Funktionen 

är densamma med aktivering med 

tummen. Det som skiljer sig är att 

greppet är ovalt utformat för att 

passa bättre i handen (Ergonomi för 

handverktyg, s.6). Det smalnar även 

av i över och underkant av just 

samma anledning (Ergonomi för 

handverktyg, s.6). I nederkant är en 

värmesköld placerad för att 

minimera risken för att slinta 

samtidigt som den skapar ett skydd 

från värmestrålningen. Stiftet hålls i 

av fjäderbelastade stålkulor längst 

ned på stifthylsan istället för en o-

ring för bättre hållbarhet. 

Figur 87 Konceptskiss 1 

Figur 88 Konceptskiss 2 
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13.2.3. KONCEPT 3 

Koncept nummer tre är liknande 

det föregående (nr.2). Skillnaden 

sitter i att detta koncept har 

utrustats med en skyddsbåge som 

sträcker sig från toppen till botten 

av verktyget. Tanken med 

skyddsbågen är att den skall 

skydda mot värmestrålningen 

samt att användaren slinter. 

Fördelen med skyddsbågen 

gentemot värmeskölden i koncept 

2 är att användaren är skyddad 

även på framsidan av handen. 

Detta skapar en trygghet som 

tillåter användaren att arbeta utan 

rädsla och därmed bättre resultat. 

 

Ytterligare en förändring från 

koncept 2 är att stifthylsan snäpps 

dit från sidan, inget skruvande behövs för att byta. Utöver detta är konceptet 

likadant med fjäderbelastade kulor, ovalt avsmalnande handtag samt 

tryckfunktion med tummen. 

13.2.4. KONCEPT 4 

 

Konceptet var det första av 

mer avancerat snitt. Det 

bygger på en 

tryckluftsbaserad lösning. 

Lufttrycket ska då skjuta ut 

en kolv som trycker ut 

stiftet. Fördelen är att inte 

handkraften är avgörande 

för att trycka ut stiftet. Utan 

det är en enkel knapp som 

får tryckluften att aktiveras. 

Konceptet har även en 

Magasinslösning eftersom 

det skulle förbättra 

processen och operatören 

slipper ställa upp stiften 

innan monteringen. Detta 

bygger på att verktyget 

kan bära mycket vikt, eftersom stiften är tunga. Därför är anordningen tänkt att 

vara fäst med ett vajersystem i taket så att operatören inte behöver lyfta verktyget 

hela vikt. Avtryckaren för tryckluften är tänkt att sitta på sidan, då det ger bäst 

ergonomi (Ergonomi för handverktyg, s.6). 

Figur 89 Konceptskiss 3 

Figur 90 Konceptskiss 4 
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13.2.5. KONCEPT 5 

 

Konceptet har en 

avtryckare menat för 

fingrarna där ett rejält stöd 

för handleden finns för att 

dels erhålla en bekväm 

användning men även för 

att skydda mot värmen. 

 

Att använda fingrarna är 

bättre ur 

ergonomisynpunkt då 

fingrarna är den starkaste 

delen av handen. 

(Ergonomi för 

handverktyg, s.6). 

  

För att omvandla kraften 

från horisontell till vertikal 

finns ett stag fäst på 

avtryckaren direkt länkat 

till kolven som trycker ut stiftet. Detta ska ge en utväxling så att kolven kan 

tryckas ut till önskad längd.  

 

13.2.6. KONCEPT 6 

 

Grepp där man trycker med både 

handflatan och fingrarna 

samtidigt. Tanken var att detta 

grepp skulle vara väldigt lätt att 

trycka ut stiftet med. Detta 

eftersom både handflatan och 

fingrarna kan användas för att 

trycka med.  

 

Detta koncept skiljde sig mycket 

från övriga koncept då handtaget 

är placerat över själva verktyget.  

 

Figur 91 Konceptskiss 5 

Figur 92 Konceptskiss 6 
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13.2.7. KONCEPT 7 

 

Konceptet kom upp som en lösning för att omvandla en horisontell kraft till en 

vertikal. Det bygger på ett slutet system med en vätska som trycker ned kolven 

när fingergreppet trycks in. Principen kan liknas vid bromshydraulik. Systemet 

skulle dock behöva vara helt tätt och det skulle bli problem om det börja läcka. 

Därför är tätningar placerade vid alla öppningar. Det finns även skruvnipplar i 

överkant och på verktygets högra sida för att lufta systemet och få ut all luft som 

kan tänkas komma in i systemet.  

 

(NE. Hydralik. 2012-05-19) 

 

 

Figur 93 Konceptskiss 7 
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13.3. APPENDIX 3 - BERÄKNINGAR AV FJÄDERBELASTAD KULA 

Detta är hela beräkningsgången för val av komponent för den fjäderbelastade 

kulan.  

 

För att kunna göra ett kvalificerat val av komponent behöver fjäderkraften som 

krävs beräknas. De fjäderbelastade kulorna behöver trycka tillräckligt hårt mot 

stiftet för att detta inte skall trilla ur verktyget. De krafter som påverkar stiftet 

nedåt är gravitationskraften från stiftet, tryckstången och tryckknappen. Även 

kraften som tummen genererar nedåt då den vilar på tryckknappen behöver tas 

hänsyn till. Denna kraft är dock svår att bestämma då olika operatörer har olika 

stora tummar som därmed väger olika. Den vikt som tummen trycker med får 

därmed uppskattas. Vikterna för de olika delar som påverkar är följande: 

 

Komponent Vikt 

Stift 60g 

Tryckstång 50g 

Tryckknapp 10g 

Uppskattad vikt av tummen 30g 
Figur 94 Tabell över vikt hos komponenter 

Total vikt:  

 

Nu är den vikt som försöker pressa ut stiftet ur verktyget bestämd. För att kunna 

välja komponent behövs dock en friktionskraft bestämmas som motsvara eller 

helst överstiger den kraft som genereras av den vikt vi nyss uppskattat. Kraften 

som vikten trycker med behöver alltså bestämmas. Detta bestäms genom att ta 

massan i kg multiplicerat med gravitationen 

.  

 
 

Detta är alltså kraften som friktionen från de fjäderbelastade kulorna måste 

generera för att inte stiftet skall falla ur verktyget. Den kraft som varje enskild 

komponent behöver generera beror på hur många som används. Den totalt 

friktionskraften från alla komponenter måste alltså minst vara lika med 1,473 N. 

För att bestämma friktionskraften behövs den kraft komponenten genererar. Detta 

hittas i tabeller från tillverkarna. Formeln för friktionskraften är normalkraft (N) 

multiplicerat med en friktionskoefficient (µ).  
 

 
 

Eftersom vi egentligen vet vilken friktionskraft som behövs för att stiftet skall 

hållas kvar kan vi vända på formeln för att räkna ut vilken normalkraft som 

behövs. Med hjälp av denna kan vi sedan få ett val av den komponent som behövs 

för att precis hålla kvar stiftet.  

 
Friktionskoefficienten för metall mot metall är 0,18 (NE. Friktion. 2012-05-23). 

Normalkraften är därmed följande. 
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Nu är den kraft som komponenterna behöver generera som minst. Då tre 

komponenter är tänkt att använda delas resultatet med tre för att se vad varje 

enskild komponent behöver generera för kraft. 

 

 
 

På hemsidan hos företaget CarrLane hittas en tabell över vilka komponenter och 

deras tryckkraft (CarrLane Manufacuring co. Fjäderbelastade kulor. 2012-05-23). 

Denna tabell kan ses nedan (Figur 98). Tabellen har kraften uttryckt i lbs vilket 

kräver att vi gör om detta till kg för att kunna veta vad för kraft detta motsvarar. 

Ett Pound motsvarar 0,453592 kg.  

 

 
Figur 95 Fjäderkrafter från CarrLane 

Den röd markerade komponenten i tabellen är den som behövs väljas för att klara 

av att generera rätt friktionskraft då tre komponenter väljs. Den genererar en kraft 

på 1,1 lbs vilket motsvarar 0,49895 kg. Detta blir en kraft på 4,899 N vilket är 

nästintill dubbla kraften som behövdes. Då friktionskraften är en uppskattad kraft 

som krävs som minst väljs ändå denna komponent för att då erhålla en säkerhet 

mot eventuella fel-uppskattningar. Säkerheten blir då följande. 
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13.4. APPENDIX 4 - OPERATÖRERNAS RESPONS PÅ KONCEPTEN 

En presentation med bilder på koncept presenterades i grupp för operatörerna den 

15 maj 2012. Nedan sammanfattas övergripande åsikter om koncepten som anses 

viktiga.  

 

Hylsa 
Hylsan får inte vara för tjock (ha för stor godstjocklek) för att det ska gå att stifta 

alla borrkronor.  

 

Frågor uppkom om huruvida kulorna klarar att hålla upp stiftet.  

 

Det får inte vara för stort motstånd när stiftet ska tryckas in och ut ur verktyget.  

 

Handtag 
Mjukare former på handtaget ansågs vara positivt. Samt även ett skönare material.  

 

Operatörerna tyckte att ett handtag med båge runt skulle bli för klumpigt om man 

använder två handtag, eftersom de då kan slå i varandra. En ej utstickande form är 

att föredra.  

 

Att ha någonting i nedre kant som förhindrar att man slinter ansågs positivt. Även 

ett värmeskydd längst ned skulle vara bra.  

 

Osäker på hur ett vinklat tumgrepp skulle kännas.  Dock så ansågs ett bättre och 

skönare utformat grepp för tummen vara bra.  

 

Funktion 
Att ha en fjäderbelastad funktion som skjuter ut stiften skulle vara en bra sak om 

det fungerade. Men det gör det troligtvis inte. Detta eftersom man måste ha en 

känsla för hur stiftet hamnar när man trycker dit stiftet i borrkronan.  

 

Avtryckaren bör vara placerad för att avlösas av tummen, även fast information 

uttalades om ergonomin i detta sammanhang. Detta eftersom man vill ha känsla 

för var stiftet hamnar. Detta får man genom en rak rörelse genom verktyget. Att 

försöka göra en horisontal kraft till vertikal i form av en avtryckare på sidan av 

verktyget ämnat för fingrarna skulle troligtvis avbelasta tummen men skulle göra 

att man tappar all känsla. Har man inte känsla för vart stiftet hamnar är det stor 

risk att stiftet kommer snett in och då får banka med en tung hammare som är 

ännu lättare kan ge arbetsskador. 

 

Övrigt 
Verktyget i sin helhet får inte vara för tungt. Delarna som hamnar nära den 

uppvärmda borrkronan bör tåla värme. 
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13.5. APPENDIX 5 - HÅLLFASTHETSSIMULERINGAR 

Hållfasthetsberäkningar behövdes för att försäkra att komponenterna var 

utformade på ett bra sätt och att de var dimensionerade för att klara belastningarna 

som kan uppstå. Gruppen valde att göra dessa hållfasthets simuleringar i 

SolidWorks då dessa ger en god uppfattning om hur komponenterna reagerar på 

olika stora påfrestningar. Komponenternas komplicerade form gör det även 

mycket svårt att beräkna hållfastheten på dessa på annat sätt.  

 

De komponenter som ansågs behöva undersökas hållfasthetsmässigt var 

handtaget, tryckknappen och värmeskölden. Detta för att dessa är tillverkade i det 

svagaste materialet och går därmed sönder lättast.  

 

Handtag 

Hållfasthetsberäkningen på handtaget är gjord för att få en bild att detta inte går 

sönder av att användaren trycker för hårt med handen. För att kunna uppskatta 

detta behövdes information om hur hårt en normal person kan greppa som mest. 

Sidan reumatiker.se publicerade i sin tidning nr 206 att ”Mäns normala greppstyrka 

ligger mellan 400-500 Newton och kvinnors på dryga 200.”. 

 

Gruppen valde att testa handtagskonstruktionen med denna kraft. Materialet som valdes 

för testet var PUR då vissa andra material inte fanns samt att det har relativt låg 

hållfasthet gentemot de övriga materialen som rekommenderats för handtaget. Resultatet 

för detta test presenteras på bilden nedan. 

Resultatet visar att kanten på hålet för fästskruvarna kommer vara störst utsatta och där 

påverkas de med 0,6 MPa vid ett grepptryck på 500 N. Polyuretanplasten (PUR) har en 

sträckgräns på 55-60 MPa vilket innebär att konstruktionen inte kommer påverkas det 

minsta av detta. Gruppen valde därför att pressa konstruktionen ytterligare och se vad 

Figur 96 Hållfasthetssimulering handtag 500N 
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som skulle hända ifall man belastar den med 2000 N vilket motsvara att 200 kg läggs 

ovanpå konstruktionen. Resultatet blev följande. 

 
Figur 97 Hållfasthetssimulering handtag 2000N 

 

Vi ser att belastningen ökat till 2,4 MPa men materialet går fortfarande inte sönder 

eller deformerar sig. Gruppen anser att större belastningar än denna inte kommer 

uppstå och beslutar därför att godkänna konstruktionen.  

 

Värmesköld 

De hållfasthetsfall som var intressant på för värmeskölden var när den tappas eller 

slås mot en av de utstickande kanterna. En simulerad kraft placerades därför på en 

kant av värmeskölden (de lila pilarna). Kraften blev 800N vilket ungefär 

motsvarar att en 80kg person står på den. Resultatet syns på bilden nedan. 

 
Figur 98 Hållfasthetssimulering värmesköld 800N 

Spänningen ligger på ca 46 MPa vilket är precis under materialets sträckgräns. 

Komponenten klarar alltså av detta, men inte mer än precis. Då det största trycket 

är precis i övergången mellan den utstickande profilen och skölden valde gruppen 
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att undersöka ifall en radie i detta område skulle förbättra resultatet. 

 
Figur 99 Hållfasthetssimulering värmesköld stor radie 

Bilden visar resultatet när en radie placerats i det utsatta området. Vi ser tydligt att 

området som är rött och därmed utsätt för störst tryck har blivit större men även 

något lägre. Gruppen anser dock att det inte är tillräckligt stor skillnad för att 

ändra på konstruktionen och godkänner även denna komponent som den är. 

 

Tryckknapp 

Den sista delen som analyserades var tryckknappen. Då denna är tänkt att 

konstrueras i ett mjukar material med lägre hållfastighet behövdes hållfasthet 

beräknas. Materialet som valdes för beräkningen var PET då denna är något 

klenare än PA. Gruppen har valt att inte ta i beräkning ifall användaren brukar 

felaktiga monteringsmetoder i detta test. Vid normal användning uppskar gruppen 

att tryckknappen belastas med ca 50 N. När denna kraft lades på erhölls resultatet 

som visas på bilden nedan. 

 
Figur 100 Hållfasthetsberäkning tryckknapp 50N 

Högst belastning är vid övergången mellan knappen och fästet till tryckstången. 

Detta är ganska självklart då fästet inte är placerat i centrum av knappen samtidigt 

som den är vinklad. Trycket som uppstår är dock lågt och endast på 1,5 MPa 

vilket är under materialets sträckgräns som ligger på ca 50 MPa. Kraften ökades 

därför till 500 N för att hur knappen reagerade då. 
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Figur 101 hållfasthetssimulering tryckknapp 500N 

Trycket är nu på på ca 15 MPa vilket inte är så farligt då denna kraft med stor 

sannolikhet inte inträffar. Gruppen funderade däremot om en större fas mellan 

knappen och kan minska påfrestningen på konstruktionen. En sådan skapades och 

testet kördes ännu en gång och resultatet blev detta. 

 
Figur 102 Hållfasthetssimulering tryckknapp stor fas 

Bilden visar att trycket flyttat sig från övergången till fästet för tryckstången. 

Gruppen anser att detta inte skulle bli en förbättring då spänningen bara flyttat sig. 

I detta utförande behöver även handtaget omformas för att knappen skall kunna 

tryckas lika långt som tidigare. Gruppen beslutade därför att inte välja denna 

konstruktion utan istället godkänna den tidigare. 
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14. BILAGOR 

I detta avsnitt finns alla bilagor till rapporten.  

14.1. BILAGA 1 – GRUPPKONTRAKT 

Projektkontrakt 

Examens Atlas Copco Fagersta 

 

Bakgrund 

Kursen KPP301 på Mälardalens Högskola omfattar ett examensarbete på C-nivå. 

Detta examensarbete går ut på att genomföra ett uppdrag/projekt inom området 

produktutveckling och konstruktion. Syftet är att studenten skall använda den 

kunskap som erhållits från tidigare kurser samt söka ny kunskap för att genomföra 

ett mer omfattande projekt än tidigare kurser.  

Examensarbetet som kontraktet behandlar skall genomföras av två studenter vid 

namn Robin Suonvieri och Simon Hagman. Uppdraget tillhandahålls av Atlas 

Copco Secroc i Fagersta och handlar om att utveckla/förbättra ett 

monteringsverktyg som används vid manuell stiftning av borrkronor.  

Projektet skall genomföras under 10 veckors tid, presenteras muntligt och med 

specifik teknisk examensrapport.  

 

Ansvarsfördelning 
Under projektets gång kommer inte någon specifik ansvarsfördelning finnas utan 

ett gemensamt och likvärdigt ansvar skall finnas. De flesta momenten kommer 

utföras tillsammans och  därmed krävs ingen generell ansvarsfördelning. 

 

Tvister 
Eventuella tvister mellan projektdeltagarna skall först försöka lösas genom 

diskussion. Om detta ej resulterar i en lösning skall handledare från skolan 

konsulteras i tvisten.  

 

Arbetstid 
Då kursen skall genomföras på heltid planeras en arbetstid på 8 timmar på vardag, 

ej inräknat röda dagar. Arbetstiden kan variera beroende på behov. Den skall dock 

diskuteras minst dagen innan så att båda parter är nöjda. Större ändringar eller 

frånvaro skall rapporteras minst 1 arbetsvecka i förväg. Detta gäller ej sjukdom.  

 

Misskötsel 
Eventuell misskötsel skall först presenteras för den berörda för diskussion. Vid 

upprepad misskötsel skall diskussion inledas med handledare vilket kan leda till 

att den berörda personen utesluts ur projektet och därmed ej kan slutföra kursen.   

Exempel på misskötsel finnes i listan nedan. 
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 Oförmåga att meddela om att tilldelad uppgift är utanför personens 

kunskapsområde eller kapacitet, som sedan medför att uppgiften blir ogjord 

eller genererar ökat arbetet för den andra parten.  

 Medlemmen är ej kontaktbar för att diskutera arbetsuppgifter och dylikt en 

längre tid, tre dagar eller mer.  

 Om medlemmen upprepade gånger inte meddelar gruppen om denne inte kan 

komma på möten. 

 Orimligt lång frånvaro, utan giltig orsak (En vecka eller mer) 

Giltighet 
Detta kontrakt är bindande och gäller fr o m 2012-04-02 t o m 2012-06-15.  

 

Underskrifter 
 

Robin Suonvieri   

 

Simon Hagman   
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14.2. BILAGA 2 – ATT GÖRA LISTA 
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14.3. BILAGA 3 – GANTT-SCHEMA 
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14.4. BILAGA 4 – FUNKTIONSANALYS 

 

 

GAMLA VERKTYGET 

HUVUDFUNKTION 
Montera stift 
 

DELFUNKTIONER 

Lyfta stift 
Hålla stift 
Medge släpping 
Erhålla grepp 
Hantera varierande stiftstorlek 

STÖDFUNKTIONER 
Vara lätt 
Vara behändig 

NYA VERKTYGET 

HUVUDFUNKTION 
Montera stift  

DELFUNKTION 

Lyfta stift 
Hålla stift 
Släppa stift 
Erhålla grepp 
Medge förvaring av stift 
Hantera varierande stiftstorlek 

UNDERFUNKTIOER 
Erhålla omladdning av stift  
 

STÖDFUNKTION 

Vara lätt 
Vara behändig 
Vara ergonomisk 
Medge säkerhet 

 

Ämne 

Funktionsanalys 
Projekttyp 
Examensarbete 

Datum 
2012-04-19 

Uppdragsgivare 
Atlas Copco Secoroc  
Fagersta 

Beskrivning 
Analys över hur funktionaliteten skiljer sig 
från det befintliga till det nya 
monteringsverktyget. 

Utfärdat av  
Robin Suonvieri 
Simon Hagman 
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14.5. BILAGA 5  - KRAVSPECIFIKATION 

 

1. PRODUKTKRAV VIKT 
1.1. Produkten skall vara ergonomiskt utformad och förhindra eventuella 

förslitningsskador relaterade till användning 
3 

1.2. Produkten skall kunna montera stift i borrkronan 4 

1.3. Enhandsfattning skall vara möjlig vid användning 3 

1.4. Eventuellt efterarbete vid montering av stift skall ej behövas 1 

1.5. Produkten skall uppfylla dagens krav på ergonomi och säkerhet 2 

1.6. Produkten skall uppfattas som lätthanterlig och okomplicerad 3 

1.7. Hållbarheten på produkten skall vara hög 3 

1.8. Produkten skall kunna hantera olika stiftstorlekar 4 

1.9. Vikten av produkten skall vara så pass låg att användaren inte uppfattar 
den som obekväm vid användning 

4 

1.10. Produkten skall vara anpassad för den nya arbetsstationen 3 

1.11. Kronan och stiftens värme skall ej påverka produkten negativt 3 

1.12. Produkten skall skapa säkerhet mot brännskador vid användning 4 

2. SERVICE OCH RESERVDELAR  

2.1. Service på verktyget skall kunna genomföras av operatörerna 2 

2.2. Produktens slitagedelar skall vara utbytbara 4 

2.3. Slitagedelar skall vara lättåtkomliga  2 

2.4. Vid service av produkten skall endast standardverktyg behöva användas 1 

3. DOKUMENTATION  
3.1. Tillverkningsunderlag skall tas fram 3 

3.2. Användningsmanual för produkten skall finnas tillgänglig 3 

3.3. Sammanställningsritning i både 2D och 3D skall tas fram 4 

4. ÅTERVINNING  
4.1. Återvinningsbara material är önskvärda, framförallt i slitagedetaljerna 2 

 

Ämne 

Kravspecifikation 
Projekttyp 
Examensarbete 

Datum 
2012-04-
19 

Uppdragsgivare 
Atlas Copco Secoroc  
Fagersta 

Beskrivning 
Framtagning av nytt 
monteringsverktyg vid 
manuell stiftning av 
borrkronor.  

Utfärdat av  
Robin Suonvieri 
Simon Hagman 

 

 

VIKTNING 

 

1 Kravet är önskvärt 

2 Kravet är önskvärt och bör uppfyllas 

3 Kravet måste uppfyllas till viss del 

4 Kravet är ytterst väsentligt och måste 
uppfyllas totalt 
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14.6. BILAGA 6 – FRÅGOR TILL OPERATÖRERNA 

 

Frågor till operatörerna 

Examensarbete Atlas Copco Fagersta 

Frågade tre operatörer vid samma tillfälle: 17 april 2012. De höll i de flesta fall 

med varandra om vad som var dåligt och bra. Skedde vid den gamla maskinen 

som skall tas ur bruk v18.  

 Hur länge har du jobbat med detta? 

o Person 1: 8 år 

o Person 2: 10 år 

o Person 3: 1-2 år 

 Får du ont någonstans av att arbeta med detta verktyg? 

o Person 1: Nej 

o Person 2: Nej 

o Person 3: Nej 

 Har du bränt dig? Hur? 

o Person 1: Ja, händer ibland att man slinter 

o Person 2: Ja, händer ibland att man slinter 

o Person 3: Ja, händer ibland att man slinter 

 Hur ofta går o-ringen sönder 

o Person 1: Går sönder om man håller kvar verktyget för länge 

o Person 2: Sällan det är när man slavar eller är ovan det händer 

o Person 3: Inte så ofta ( som tidigare ) 

 Går verktyget sönder i övrigt? 

o Person 1: Om det blir någon skada längst ner så är det bara att 

slänga verktyget, annars brukar det inte gå sönder 

o Person 2: Instämmer 

o Person 3: Instämmer 

 Vad är bra med det här verktyget? 

o Person 1: Inget är speciellt utmärkande bra 

o Person 2: Instämmer 

o Person 3: Instämmer 

 Vad är dåligt med det här verktyget/momenten som görs? 

o Person 1: Det jobbigaste är momentet är där man plockar i alla 

kopparbrickorna i borrkronorna, det spelar ingen roll åt vilket håll 

de kommer in, problemet var att i de små så kunde de hamna på 

högkant då blev det problem.  

o Person 2: En operatör har gjort en ritning på ett verktyg för att lösa 

detta, men fick inte tillgång till några maskiner för att tillverka 

detta. Det var även något problem vid frammatningen av brickorna 

med det verktyget.  
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o Person 3: Det är problem vid uppställningen av stiftningen, dels att 

det är ibland för få platser att ställa upp stiften så man får fylla på 

för ofta. Avståndet är också långt så korta personer får sträcka sig 

för att kunna stifta. Dock är detta löst till den nya maskinen.  

Övrigt: Diskussion kring magasin av både stift och kopparbrickor, 

bästa vore om man slapp uppläggningen av stift och iläggningen av 

kopparbrickor  

 

 Arbetar du med båda händerna? 

o Person 1: Ja, ett verktyg i varje hand  

o Person 2: Ja  

o Person 3: Ja 

 

 Är uppställningen av stiften bra? Trillar de ofta ur sin position? 

o Person 1: Den fungerar men som sagt ett extra moment som man 

skulle kunna ta bort 

o Person 2: När man är van så trillar de inte ur position. 

o Person 3: För få uppställningsplatser för borrkronor som ska ha 

många stift. 

 Brukar du snurra kronan eller vrider du handen runt den? 

o Person 1: Snurrar, med polygripen 

o Person 2: Snurrar 

o Person 3: Snurrar 

 Vilka funktioner skulle du vela se? Några idéer/önskemål som du har 

angående förbättringar? 

o Person 1: Vill slippa lägga i kopparbrickorna 

o Person 2: Någon form av magasinslösning 

o Person 3:  Skulle vara skönt om man bara kunde ladda i stift och 

trycka dit dem.  

 Tror ni era kollegor kommer svara ungefär lika?  

De har troligtvis ungefär samma uppfattning men det finns säkert de 

med andra speciella åsikter. 

Övrigt: I den nuvarande maskinen så stiftar man flera borrkronor åt 

gången, i den nya kommer endast en krona i taget behandlas. 
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Frågor till operatörerna 

Examensarbete Atlas Copco Fagersta 

Frågade 3 operatör 23/4 2012 (eftermiddagsskiftet) dessa hade väldigt många 

åsikter om verktyget och tog sig gott om tid att svara på frågor.  

 Hur länge har du jobbat med detta? 

o Person 1: 10 år (tv-spel) 

o Person 2: 4 år (blondtjej) 

o Person 3: 6 år (äldre med skägg) 

 Får du ont någonstans av att arbeta med detta verktyg? 

o Person 1: Ja, armens översida, undersida, axlarna och tummen och 

även att det blir väldigt varmt på undersidan av handen. Han 

uppfattade inte verktyget som tungt.  

o Person 2: Obekvämt i tummen handleden och i armarna. 

o Person 3: Obekvämt i tummen handleden, i armbågen och axlarna.  

 Har du bränt dig? Hur? 

o Person 1: Ja. Hade en del ärr från när han skadat sig på varma 

borrkronor. Det är lätt att man slinter, pga att den är smal och inte 

har något bra stopp längst ned på verktyget.  

o Person 2: Ja 

o Person 3: Ja, det händer att man slinter. 

 Hur ofta går o-ringen sönder 

o Person 1: O-ringen var det största problemet, eftersom den ofta går 

sönder. Den smälter och tappar sin funktion. Detta händer när 

stiftet blir för varmt och leder värmen till o-ringen.  

o Person 2: Den går sönder rätt ofta, folk orkar inte byta. 

o Person 3: De går sönder 

 Går verktyget sönder i övrigt? 

o Person 1: Pinnen böjer sig, när folk bankar på den. Den blir 

deformerad längst ned och det försämrar funktionen. Det gör att 

folk slipar om den längst ned vilket ofta kan leda till att pinnen blir 

ännu sämre.  Han tyckte att stången borde vara av ett starkare stål i 

alla fall den sista biten som slår ut stiftet. Dock får den inte vara av 

starkare material än stiftet eftersom det då kan skadas.  

o Person 2: Verktyget går sönder längst ut när folk bankar på 

verktyget. Pinnen går sönder ibland den slits och blir avrundad.  

o Person 3: De går sönder inuti, den undre delen blir sliten och ibland 

så pass att stiften inte passar i. 

 Vad är bra med det här verktyget? 

o Person 1: Han var van att arbete med det, det blir rätt bra precision 

med verktyget. Lätt att skruva isär. 

o Person 2: Inget speciellt. 
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o Person 3: Verktyget är lätt. 

 

 Vad är dåligt med det här verktyget/momenten som görs? 

o Person 1: Man får ont av det, man bränner sig, o-ringen går sönder. 

Plasttoppen gängar ur sig och är obekväm.  

o Person 2: Dålig ergonomi speciellt om man monterar några tusen 

stift på ett skift.  

o Person 3: Den upprepade rörelsen är dålig, vilken rörelse som helst 

är dålig att göra i för många omgångar och för länge. Vore bra med 

variation. Tum rörelsen framförallt är dålig och obekväm. Smalt 

och att man bränner sig.  

 Arbetar du med båda händerna? 

o Person 1: Ja  

o Person 2: Ja  

o Person 3: Ja 

 Är uppställningen av stiften bra? Trillar de ofta ur sin position? 

o Person 1: Plankorna är dåliga, skulle vara bättre med plankor 

anpassade för stiftstorlek samt plankor som inte går sönder. (Hål 

som töjer sig). Men ställer sig negativt till att använda sig av 

magasin med stift. 

o Person 2: Kan vara bättre 

o Person 3: - 

 Brukar du snurra kronan eller vrider du handen runt den? 

o Person 1: Han använder sig av verktyget och stiften för att snurra 

kronan.  

o Person 2: Snurrar kronan 

o Person 3: Snurrar kronan 

 Vilka funktioner skulle du vela se? Några idéer/önskemål som du har 

angående förbättringar? 

o Person 1: Bättre halkskydd, bättre funktionalitet, kraftigare och mer 

ergonomisk. Tänk på tv-spelskontroller, mjuka former som är 

skönt att hålla länge i.  

o Person 2: Någon form av dämpning i verktyget så den inte är helt 

stum. 

o Person 3: Att den nedre delen skulle vara rörligt fast segt rörlig. 

Detta eftersom man hela tiden måste vara mjuk i handleden när 

man stiftar.  

 

Övrigt:  

Ibland står man 12 timmar i sträck och stiftar.  

 

Kopparbrickorna är svåra att få ner i borrkronorna om man har stora 

händer. 
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När man behöver banka ner stiften händer det att man slår sönder 

induktionsslingan.  

 

Det är dåligt att det bara kommer vara montering på en krona i taget, 

eftersom dels att det händer att man slår sönder induktionsvärmen och 

även att man då inte kan montera på två stycken samtidigt. Men det kanske 

ändras.  

 

Kulor i stället för o-ring.  

 

Varierande ställningar för hur man trycker dit stiftet. För att man inte ska 

trötta ut sig lika mycket. 

 

Tryckluft och beroende på hur hårt man trycker så varieras lufttrycket, så 

man kan erhålla en känsla för hur hårt stiftet trycks in med.  
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Frågor till operatörerna 

Examensarbete Atlas Copco Fagersta 

Frågade 2 opertörer 22/4 2012 eftermiddag. Gav dock inte jättemycket 

information. 

 Hur länge har du jobbat med detta? 

o Person 1: 7 år 

o Person 2: 4 år 

 Får du ont någonstans av att arbeta med detta verktyg? 

o Person 1: Nej, inte direkt. Trodde dock det var värre för de äldre.  

o Person 2: Känns lite i axlar och armar. Hade fått inflammation i 

underarmarna. Detta berodde dock framförallt på bankningen samt 

lyften.  

 Har du bränt dig? Hur? 

o Person 1: Ja det har hänt. 

o Person 2: Ja ganska ofta. Anledningen är framförallt att man glider. 

 Hur ofta går o-ringen sönder 

o Person 1: Nej jag har aldrig behövt bytt en. 

o Person 2: Ibland, dock inte jätte ofta. 

 Går verktyget sönder i övrigt? 

o Person 1: Pinnen ibland, ibland är den även lite kort och trycker på 

oringen. 

o Person 2: Pinnen kan gå sönder eller blir sned. 

 Vad är bra med det här verktyget? 

o Person 1: Fungerar rätt bra som det är 

o Person 2: Ingen klar uppfattning 

 Vad är dåligt med det här verktyget/momenten som görs? 

o Person 1: Jobbigt att behöva banka framförallt 

o Person 2: Man får lite skador av det. 

 Arbetar du med båda händerna? 

o Person 1: ja 

o Person 2: ja  

 Är uppställningen av stiften bra? Trillar de ofta ur sin position? 

o Person 1: Fungerar rätt bra, kan vara lite slitna dock. 

o Person 2: Jobbiga, ibland behövs det läggas i brickor för att få upp 

stiften i rätt höjd för att verktyget skall få tag i dem. 

 Brukar du snurra kronan eller vrider du handen runt den? 

o Person 1: Vrider ej när han stiftar, dock när han bankar för att se att 

alla är monterade. 

o Person 2: Samma som ovan. 
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 Vilka funktioner skulle du vela se? Några idéer/önskemål som du har 

angående förbättringar? 

o Person 1: Nej inte direkt. Magasin va nog inte så bra heller. Blir 

tungt. 

o Person 2: Inga direkt. Trodde dock inte på magasin eller 

upphängning i taket.  

 

Övrigt:  
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Frågor till operatörerna 

Examensarbete Atlas Copco Fagersta 

Frågade 3 operatörer vid samma tillfälle: 23/4-12 (förmiddagsskiftet). Vi frågade 

operatörer som tidigare jobbat med manuell stiftning, men nu gott över till stift-

cellerna.  

 Hur länge har du jobbat med detta? 

o Person 1: 1,5-2 år 

o Person 2: 7 år 

o Person 3: 2 år 

 Får du ont någonstans av att arbeta med detta verktyg? 

o Person 1: Nej, lite valkar i händerna bara 

o Person 2: Nej, lite jobbigt i tummen 

o Person 3: Nej 

 Har du bränt dig? Hur? 

o Person 1: Ja många gånger 

o Person 2: Ett antal gånger 

o Person 3: JA!! 

 Hur ofta går o-ringen sönder 

o Person 1: Går inte sönder så ofta, bara ibland när man är oförsiktig 

o Person 2: Nej, ibland när verktyget fastna 

o Person 3: Ja den går sönder rätt ofta 

 Går verktyget sönder i övrigt? 

o Person 1: Pinnen inuti kan bli sned, får man byta ut den  

o Person 2: Ja plastbiten där uppe går sönder, när folk bankar på den. 

o Person 3: Pinnen brukar bli sne 

 Vad är bra med det här verktyget? 

o Person 1: Det fungerar 

o Person 2: Inget speciellt 

o Person 3: Släpper sätta i stiften för hand 

 

 Vad är dåligt med det här verktyget/momenten som görs? 

o Person 1: Inget speciellt 

o Person 2: Inget brännskydd 

o Person 3: Lite krångligt, släpper stift, o-ringen pajar. 

Övrigt:  

 

 Arbetar du med båda händerna? 

o Person 1: Ja  

o Person 2: Ja  

o Person 3: Ja 
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 Är uppställningen av stiften bra? Trillar de ofta ur sin position? 

o Person 1: Jobbigt 

o Person 2: Pilligt 

o Person 3: Det fungerar bra men lite svårt i början 

 Brukar du snurra kronan eller vrider du handen runt den? 

o Person 1: Snurra, beror på vilken krona det är också 

o Person 2: Snurra, beror på vilken krona det är också 

o Person 3: Snurra 

 Vilka funktioner skulle du vela se? Några idéer/önskemål som du har 

angående förbättringar? 

o Person 1: Inget 

o Person 2: Magasin 

o Person 3: Magasin, men skulle nog bli för tungt, kanske en 

takhängd monteringsapparat med magasin osv.  

 Tror ni era kollegor kommer svara ungefär lika?  

o På ett ungefär. 
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Frågor till operatörerna 

Examensarbete Atlas Copco Fagersta 

Frågade två opertörer eftermiddagen den 3 maj 2012. Två yngre killar.  

 Hur länge har du jobbat med detta? 

o Person 1: 1 år 

o Person 2: 2 år 

 Får du ont någonstans av att arbeta med detta verktyg? 

o Person 1: Det sliter på händerna 

o Person 2: Nej inte direkt 

 Har du bränt dig? Hur? 

o Person 1: Japp 

o Person 2: Ja 

 Hur ofta går o-ringen sönder 

o Person 1: Relativt ofta 

o Person 2: Ibland 

 Är uppställningen av stiften bra? Trillar de ofta ur sin position? 

o Person 1: Den är väl okej 

o Person 2: Bra 

 Brukar du snurra kronan eller vrider du handen runt den? 

o Person 1: Beror på kronan 

o Person 2: Beror på kronan, använder verktyget isf 

 Vilka funktioner skulle du vela se? Några idéer/önskemål som du har 

angående förbättringar? 

o Person 1: Kan inte komma på något 

o Person 2: Kan inte komma på något 

o Person 3:  
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14.7. BILAGA 7 – SAMMANSTÄLLNING AV OPERATÖRERNAS SVAR 
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14.8. BILAGA 8 – FMEA 
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14.9. BILAGA 9 - MATERIALSPECIFIKATIONER 
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14.10. BILAGA 10 – MONTERINGSMANUAL 
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