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Sammanfattning 
Denna rapport handlar om kärnan i ett borstsystem som används på flygplatsers landningsbanor 

för att upprätthålla ett standardiserat friktionsvärde. Att utföra borstningen för att upprätthålla 

friktionsvärdet medför även att landningsbanan blir fri från diverse hinder och upprätthåller en 

jämn yta, dvs. att det inte finns någon smuts som kan skada maskineri. Valsen är kärnan i 

systemet. Arbetet genomförs för att Mase Brush Sweden AB vill fortsätta att driva marknaden 

framåt och ta fler marknadsandelar. 

Målet med detta arbete är att sänka vikten på den befintliga valsen samt underlätta 

produktionen för att sänka kostnaderna för Mase Brush Sweden AB. Detta utan att minska 

livslängd och kvalité. Kvalitetssäkringen är viktig för företaget då detta är en brist i dagens 

produktion. Valsen har ej uppdaterats på ca 20 år. Kunna vara det företag på marknaden som 

driver utvecklingen framåt och framstår som ett kvalitativt företag är en stor del av detta 

projekt. 

Projektets gång förs av en process där flera produktutvecklingsverktyg används som innefattar 

bland annat QFD, CAD och simuleringar samt andra metoder som genomgås på ett strukturerat 

vis. Observationer samt intervjuer på fält används för att styrka det teoretiska arbetet, detta för 

att ha kraftig argumentation och ordentlig dokumentation för att säkerhetsställa att resultatet är 

en lösning på problemet. 

Många olika koncept redogörs och analyseras för att sedan ett slutligt koncept vidareutvecklas 

för att projektets slutresultat skall vara så pass realiserbart så företaget kan sätta den nya valsen 

i produktion efter projektets slut. 

Projektet som genomförs i denna rapport resulterar i en vals som valts att benämnas vid namnet 

Omikron. Valsen är utvecklad till det att den är produktionsfärdig vilket innebär att 

tillverkningsunderlag redan finns framtaget och tillverkare har godkänt detta. 

Valsen är 36 % lättare samt mer produktionsvänlig genom segmentering i fem delar som sedan 

pressas och limmas. Sammabandet mellan vikten och enklare tillverkning samt den nya 

konstruktionen i allmänhet har bidragit till att tillverkningskostnaderna har kunnat sänkas med 

80 %, dvs. exklusive montering med lönekostnader + sociala avgifter, verktyg, lokaler, 

avskrivningar. 

Resultater anses kunna uppfylla de krav och mål som fanns uppsatta i projekt som rapporten 

behandlar. Med den nya valsen kan Mase Brush Sweden AB vara de företag som driver 

marknaden framåt samt sänka deras tillverkningskostnader avsevärt. Kvalitetssäkringen blir 

bättre med Omikron då balansering kommer ske i Sverige för att kunna ha större kontroll än 

den som finns i dagsläget på hela processen som involverar produktionen innan leverans till 

kund sker. 
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Förord 
Vi vill starta med att tacka Mase Brush Sweden AB och framförallt Peter Jynnesjö som är 

chefsförsäljare på företaget som gjort det möjligt för oss att arbeta med detta projekt. Peter 

Jynnesjö har varit till stor hjälp vid våra möten och kommit med mycket värdefull input till 

resultatet. Han har varit en mycket viktig del med att få tag i information både internt samt 

kontakt till externa företag. Simon Kennell som är produktionschef på Mase Brush Sweden AB 

har även han bistått med mycket viktig information, utan denna information hade arbetet blivit 

avsevärt mer komplicerat. 

Vår handledare Jan Frohm har bistått med bra feedback och uppmuntring under hela projektets 

gång. Ted Tobiasson som är marknadskoordinator på SAPA har varit till stor nytta när det 

kommer till konstruktionen för strängpressning. 

Vi vill även tacka alla andra som kommit med kommentarer samt hjälp på ett eller annat sätt 

under detta projekt.
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Ordlista 

Bombering- Konvex yta som ofta används på landningsbanor för att bl.a regn 

ska flyta åt sidan. 

Byrålådseffekt- Med byrålådseffekten avses en dysfunktion i ett mekaniskt system, 

där en komponent som är avsedd att glida i ett mellanrum istället 

hamnar i ett snett läge där dess tvärsnitt blir så stort att glidningen 

försvåras. 

CAD- Computer Aided Design. Tredimensionellt dataverktyg som 

används för att skapa digitala modeller av en produkt. 

DFA- Design for Assembly. En metod som används för att optimera 

produkten med avseende på montering. 

DFM- Design for Manufacturing. En metod som inriktar sig på att forma 

produkten med avseende på tillverkningen. 

FMEA- Failure Modes and Effects Analysis. En tillförlitlighetsanalys som 

strukturerat analyserar alla möjliga felsätt, deras orsaker och 

konsekvenser. 

Finita elementmetoden- Beräkningsmetod för analys av spänningar konstruktioner. 

Friktionshöjning- Benämning för att ett underlag får bättre fäste. 

Funktionsanalys- Verktyg som anger produktens funktioner. 

Gantt-schema- Ett hjälpverktyg för planering av projekt. 

HDPE-  High Denisty Polyethylene, en plast med hög densitet. 

Idégenerering- Begrepp för att sammanfatta kreativa övningar för att generera 

idéer.  

Koncept-  En tänkt lösning på ett givet problem. 

Kreativitet-  Meningsfullt idérikt skapande. 

LCM- Hur en produkt hanteras under dess livstid. 

Mase Brush Sweden AB- Företag som tillverkar borstsystem till flygplatser runt om I hela 

världen. 

Offset - Det avstånd som är mellan segmentens gränssnitt. 

”Outside the box”- Detta uttryck används för att beskriva ett kreativt tankesätt som 

förhåller sig utanför ramarna. 

 P-diagram-  Parameterdiagram. Ett verktyg som identifierar och representerar 

ingående signaler, kontrollparametrar och störningssignaler. 



IV 

Pu-process- PU är en akronym för Produktutveckling 

(produktutvecklingsprocessen). 

Pughs matris- Metod för att på ett systematiskt sätt välja den bästa av flera 

konceptlösningar på ett problem. 

QFD- Quality Function Developement. Verktyg för att översätta kundkrav 

till teknisk specifikation. 

SAPA- Strängpressningsföretag i Sverige som är specialiserade på 

aluminiumprofiler. 

Segment- En del av en helhet som kan monteras. 

Strängsprutning- Tillverkningsmetod som används vid större aluminiumprofiler. 
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1. Inledning 
Denna rapport behandlar ett utvecklingsarbete på kärnan i ett borstsystem som används på 

flygplatsers landningsbanor runtom i världen. Borstsystemets används för att upprätthålla ett 

standardiserat friktionsvärde samt hålla landningsbanan fri från diverse hinder och upprätthålla 

en jämn yta utan smuts som kan skada maskineri. Valsen som är kärnan är upp till 7000mm 

lång samt innehar en diameter på 400 mm. Företaget som är sammankopplat med detta 

projektarbete är Mase Brush Sweden AB och är marknadsledande. Anledningen till att Mase 

Brush Sweden AB behöver en utveckling av sina produkter är att det var cirka 20 år sedan det 

skedde någon ändring av produkterna. Syftet med detta arbete är att ge Mase Brush Sweden 

AB steget till att vara det ledande företaget för utvecklingen av produkter inom borstvalssystem 

till landningsbanor på flygplatser. Detta projektarbete genomförs av en process som innehåller 

både studier på fält via analyser och studier i teorin samt observationer och intervjuer. I figur 

1.1 kan användning av borstsystemet ses. 

 

FIGUR 1.1 BILDEN VISAR EN BORSTBIL SOM HÖJER FRIKTIONEN PÅ LANDNINGSBANA. 

Kärnan i borstsystemet dvs. valsen är det som detta projekt kommer att fokusera på men med 

de andra komponenter som samspelar i systemet i åtanke, detta just för att alla komponenterna i 

systemet skall fungerar med det nya valskonceptet som detta arbete skall resultera i. 

Projektet som denna rapport behandlar skall resultera i en lättare och effektivare produktion av 

valsen samt en kvalitetssäkrad process. Detta genom att nya material och ny konstruktion skall 

utformas. Mase Brush Sweden AB har som önskemål att slutresultatet i detta projekt skall vara 

realiserbart med avseende på produktion. 

Processen som följs i detta projektarbete behandlar flera produktutvecklingsverktyg och andra 

metoder som utförs på ett strukturerat vis. Detta för att ha kraftig argumentation och ordentlig 

dokumentation för att säkerhetsställa om att resultatet är en lösning på problemet. 
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2. Avgränsningar och direktiv 
Författarna skall tillsammans med företaget Mase Brush Sweden AB utveckla ett nytt koncept 

av en ny generations borstsystem för snöröjning och andra friktionsdämpande faktorer. Ett stort 

fokus i detta projekt kommer att vara viktminskning av valsen (se figur 2.1) då Mase Brush 

Sweden AB vill sänka sina produktionskostnader. Målet med projektet är en viktreducering för 

att kunna sänka materialkostnaderna på valsen. 

Valsen skall konstrueras på ett nytt sätt men fortfarande klara de påfrestningar som valsen 

utsätts för. Den nya konstruktionen skall även vara lättare för att minska på driftkostnaderna 

och där med klara miljökrav vissa flygplatser kräver. 

Dokumentation om vad valsen kan påverkas av samt hur produktionen säkerhetsställs skall 

finnas att tillgå för att kvalitetssäkra den nya produkten mot marknaden. Samt kunderna vill 

frekvent ha bevis på att produkten uppfyller det som utlovas. 

Projektet har för avsikt att generera fram en modell och färdiga ritningsunderlag på det 

slutkoncept som tas fram för att sedan presenteras inför företaget som sedan kan ta detta 

koncept vidare till produktion. 

Parallellt med detta projekt pågår ett projekt som utvecklar en annan komponent i 

borstsystemet, nämligen borstskenan som vi ser en bild på i figur 2.2. Denna komponent 

utvecklas i samband med valsen då de tillsammans skall vara den nya generationens 

borstsystem. 

Borstsystemet uppdelas i olika komponenter som listas nedan: 

 Vals 

o Kärnan i borstsystemet och det som denna rapport kommer 

handla om. 

Dessa komponenter tillhör systemet och måste passa den nya utvecklade 

valsen. 

 Borstskena 

o Företaget innehar skenor som monteras på valsen i 700 mm längder där 

borstarna i systemet finns monterade. Dessa skenor har en specifik profil för 

insättning.  

 Metallborste 

o En starkare borste som används för borttagning av tillexempel 

is och gummi. 

 Plastborste 

o Denna borste används vid borstning av vatten slask och 

dylikt. 

Efter diskussion med uppdragsgivare togs några viktiga villkor fram som är 

vitala för den nya konstruktionen skall kunna implementeras på den befintliga 

marknaden. 

  

FIGUR 2.1 BIKLDEN VISAR 

ORIGINALVALSEN 

FIGUR 2.2 BILDEN VISAR EN 

SKENA MED METALLBORST OCH 

EN MED PLAST. 
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De direktiv som har upprättats är följande: 

 Valsen skall konstrueras till att passa de maskiner som existerar på dagens marknad 

runtom i världen. 

 Valsens insättningsspår skall vara utformade att passa till både Mase Brush Sweden 

AB’s egentillverkade och konkurrenternas borstskenor. 

 Företaget vill hålla uppdraget relativt öppet för att finna nya möjligheter, därmed inte ge 

allt för skarpa direktiv. 

All produktion av valsen idag sker i Kina genom strängsprutning, men företaget är öppna att 

utforska nya produktionssätt samt även den geografiska placeringen av tillverkningen. 

Företaget är villiga att ställa upp med kunskap och brett kontaktnät för att skaffa den 

information som behövs och de ställer även upp med avsatt tid för handledning under hela 

projektets gång. 

Företaget är villiga att ställa upp med medel för material till framtagning av mindre prototyp 

för funktionstester och/eller visningsmaterial. 

De allmänna avgränsningarna vi har i detta projekt är: 

 15hp. 

 Inriktning mot hela världen men med de krav som ställs på den Skandinaviska 

marknaden. 

 Hålla start och landningsbana med ett högt fiktionsvärde på flygplatser. 

 Mindre modell/prototyp för viss provning. 

 Metall- och plastborste kommer vi ej att granska utan använda befintliga produkter. 

 Borstskenan granskas parallellt i annat projekt. 

 Infästningsanordningen och drivning utav vals undersöks ej i någon fördjupad form. 
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3. Problemformulering och mål 
För att kunna utveckla en ny borstvals som skall klara av de hårda krav kunderna ställer vid 

friktionshöjningen på flygplatsernas landningsbanor i hela världen krävs det att en 

sammanställning av kraven finns att tillhandahålla. De faktorer som dämpar friktionsvärdet på 

landningsbanorna är t ex. snö, gummi, is och vatten. Dessa faktorer skall avverkas för att skapa 

ett friktionsvärde som ger en säker landning för flygplanen. Det övergripande problemet som 

Mase Brush Sweden AB ser i dagsläget är att valsen inte är utvecklad på cirka 20 år vilket 

vidare leder till att kostnaderna vid produktion, frakt, mm. inte blir kostnadseffektiva. Det är 

just detta problem projektet fokuserar på att lösa. 

De punkter som kommer granskas närmre är: 

 Hur skall valsen konstrueras för att minska vikten på valsen med 20 %? 

 Hur skall valsen konstrueras för en mer produktionsvänlig produktion och sänka 

kostnader med 20 %? 

 Vid en utveckling utav valsen, hur säkerhetsställs hållfastheten, då den skall vara 

bibehållen eller ökad? 

 Hur implementeras standarder och kvalitetssäkring av valsens produktion? 

 Hur möjliggörs bytet utav borstskenan att kunna underlätta eller bibehålla sin 

ursprungliga funktionalitet? 

 Hur skall valsen kunna få kunden att anse att den nya generationens vals har ett 

mervärde? 

 Vilka patentmöjligheter finns? 

 Hur säkerhetsställs de tekniska data och dokumentation för hela livscykeln av valsen? 

 Hur skall valsen utformas för minskad påverkan på miljö? 

Alla punkter ovan måste ha ekonomi, pålitlighet och säkerhet i grunden som figur 3.1 

illustrerar, då detta kommer vara grundpelarna för detta projekt. Detta för att flygplater är 

mycket strikta på dessa punkter då en katastrof lätt kan ske om lösa delar skulle finnas på 

landningsbanan. 

 

FIGUR 3.1 ILLUSTRATION MED GRUNDPELARE I PROJEKTET. 

För fullständig kravlista samt målvärden som vi avser att uppnå med detta utvecklingsarbete se 

kapitel 5.2.5 Teknisk kravspecifikation samt bilaga 10.5. 

Det projektet fokuserar närmare på är en omkonstruktion av valsen, det innebär att ett nytt 

koncept skall skapas. Detta koncept skall vara färdigt för produktion vilket betyder att 

Ekonomi

SäkerhetPålitlighet
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produktionsritningar och material behöver fastställas för att Mase Brush Sweden AB sedan kan 

sätta valsen i produktion. 

Detta ska innehålla dessa punkter: 

 Lättare med minst 20 % 

 Eventuella nya material. 

 Ny profil. 

 Underlättning utav underhåll. 

 Bibehållen eller ökad hållfasthet. 

 Teknisk data och dokumentation upprättad. 

 Lättare produktion som minskar kostnader med minst 20 % 

 Miljövänligare. 
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4. Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 
Den teoretiska bakgrund och lösningsmetoder som används i detta projekt förklaras nedan i den 

löpande form som de används i projektets gång. 

4.1 Teoretisk bakgrund 
Här nedan förklaras användningsområdet för vad detta projekt är baserat på. 

4.1.1 Friktionshöjande borstning 
Detta arbete handlar om ett system som används för höjning av friktionsvärdet på 

landningsbanorna på flygplatser runt om i världen. Med friktionshöjningssystem menas att en 

vals med borstar som roterar med en konstant hastighet och där med nöter ytan som avverkas. 

Anledningen till att dessa system krävs på flygplatser är för att flygplanen skall ha en god miljö 

vid landning. Alla flygplatser mäter friktionen på landningsbanan frekvent vid minsta 

förändring. Detta för att alla piloter skall veta exakt hur underlaget är vid landning. En 

standardiserad friktionsbil mäter värdet på friktionen och är det samma i hela världen. 

Mätningen sker med hjälp av en friktionsbil (se figur 4.1) som t ex. SARSYS VOLVO Friction 

Tester, se bilaga 10.1. 

 

FIGUR 4.1 BILDER PÅ EN FRIKTIONSBIL SAMT EN BORSTNINGSMASKIN PÅ SKAVSTA FLYGPLATS. 
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4.2 Projektplanering 
För att planera projektet och få en start användes dessa teorier och lösningsmetoder. 

4.2.1 Gruppkontrakt 
Ett gruppkontrakt är en försäkran om att alla parter som är involverade i projektet tar sitt ansvar 

och utgår från samma grundregler. Gruppkontraktet innefattar de bestämmelser som 

projektgruppen tillsammans har utvecklat, som t ex ansvarsområden och lösningar om 

eventuella tvister. För att gruppkontraktet skall tillträda i projektet krävs att alla involverade 

parter skriver under detta och godkänner innehållande text. 

4.2.2 Gantt-schema 
Planeringsverktyget Gantt är en typ av flödesschema (grafisk figur) som bryter ner projekt i 

delfaser i form av delmål. 

Vid utformning utav Gantt-schemat sätts antalet mantimmar upp som finns till förfogande och 

uppskattar hur lång tid de olika faserna i projektet kommer att ta. Detta görs för att få en bra 

och överskådlig blick över schemat som är lätt att rätta sig efter samt även uppfölja. (Ullman, 

David G. 2010) 

4.2.3 Intervju - Öppen 
Den Öppna Intervjuformen 

I den öppna intervjuformen har intervjuaren ingen direkt basis om området utan låter 

respondenten öppet förklara området och sin situation inom det. På detta sätt skapas ett 

perspektiv av hur respondenten upplever området och intervjuaren kan därefter skapa 

följdfrågor som följer sammanhanget. Respondentens belysta delar uppfattas av intervjuaren 

och kan där av behandlas som meningsfull och betonad fakta. (Lantz, 2007) 

  



8 

4.3 Identifiera problemet 
För att få mycket information och kunskap om projektet utförs observationer, intervjuer, tester 

på befintliga produkter samt väsentliga pu-verktyg används. 

4.3.1 Intervju - Halvstrukturerad 
Den Halvstrukturerade Intervjuformen 

För att få svar på de frågeställningar som intervjun behandlar används den halvstrukturerade 

intervjuformen. Denna metod innebär att upplägget av intervjun behåller frågeområden i en 

bestämd följd och inom dessa följdfrågor. Det vill säga en kombination av öppna och fasta 

svar, vilket leder till en kontrollerad intervjuform med ett öppet perspektiv om frågorna. 

Respondenten ger sin syn på det som intervjuaren finner relevant till ämnet, därmed kan 

intervjuaren se meningsfullheten av frågorna hos respondenten. (Lantz, 2007) 

4.3.2 Observation 
Vid strikt observation sker ingen inblandning av den som observerar i det som sker utan enbart 

iaktta och samla in användbar data. Observationen kan leda till svar på frågor som existerar 

innan observation samt frågor som uppkommer under observationen. En observation kan ge 

upphov till frågor som senare kan komma till att besvaras längre fram i en process. I många fall 

sker det missförstånd mellan två parter gällande en fråga och genom en observation kan klarhet 

komma att ske. Andra fördelar med observation är att den person som observerar kan fatta 

perspektiv om arbetsmiljö, arbetssätt och arbetsförhållanden. 

4.3.3 Funktionsanalys 
En funktionsanalys skall upprättas tidigt i projekt redan under identifiering av projektet, 

Funktionsanalysen är till för att få en klar bild över vad för funktioner som produkten skall 

inneha. 

Funktionerna delas in i olika grupper, huvud-, del och stödfunktion. Huvudfunktion är den 

funktion som utgör hela projektet. Delfunktion är de funktioner som gör att huvudfunktionen 

skall uppnås. Stödfunktioner påverkar inte huvudfunktionen nämnvärt men kan göra produkten 

mer attraktiv på marknaden. 

En funktion uttrycks i sin enklaste form med verb + substantiv tillexempel: 

 leda ström 

 innehålla vatten 

 stödja mast 

 vrida skruv 

 klyva vedträ 

 lossa förband 

 förena delar 

En bra funktionsformulering ska uppmana till aktivitet och inte passivt beskriva en egenskap. 

Funktionerna ska inte beskriva lösningar t ex. ha ben, ha armstöd utan ska utrycka vad man vill 

uppnå inte hur det ska lösas. (Landqvist, 2001) 

4.3.4 Teknisk kravspecifikation 
Den tekniska kravspecifikationen anger de tekniska krav produkten måste erbjuda. Detta 

verktyg ger en överskådlig blick över vad kunden vill att produkten skall uppfylla och vad som 

går att översätta från kraven till den verkliga konstruktionen. Beroende på hur 
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kravspecifikationen är utformad kan olika data föras in och utvärderas för vad som finns i 

dagens läge samt vad som vill uppnås efter pu-processen. (Haik, Shahin, 2011) 

4.3.5 QFD 
QFD är en förkortning för Quality Function Development och är ett verktyg som används för 

att överföra kundbehoven till tekniska jämförbara termer som är de marknadskrav som ställs på 

produkten. När marknadskraven är specificerade kan produktegenskaper identifieras och dessa 

uppfyller samt tillämpar kundbehoven bäst. 

Med hjälp utav en QFD-mall viktas de krav samt funktioner för att få ut konkreta siffror på de 

koncept som framtagits. Detta utförs för att kunna utveckla optimala och konkurrenskraftiga 

produkter. (Haik, Shahin, 2011) 

4.3.6 FMEA 
Feleffektanalys (FMEA,”Failure Mode and Effects Analysis”). Detta hjälpverktyg skall 

användas så tidigt som möjligt då det hjälper till att identifiera möjliga felsätt, orsaker och 

konsekvenser i projekten. 

FMEA kan användas på flera olika typer av projekt och till olika delar av processen t.ex. 

 Funktion 

 Komponent 

 Process 

 Service 

 Mjukvara 

Det är viktigt att möjliga fel hittas tidigt i processen innan produkten går i produktion för att 

undvika sena och därmed eventuella mycket kostsamma ändringar. Att lägga extra tid åt att 

grundligt utföra en bra FMEA resulterar i sparad tid i slutändan. 

FMEA går alltså ut på att på att hitta alla tänkbara sätt som produkten kan tänkas fallera på, att 

bedöma deras sannolikhet, allvarlighet och möjlighet till upptäckt. 

När en FMEA utförs är det viktigt att den gör på rätt sätt, gärna ta in specialister som kan och 

har erfarenhet om de olika komponenterna eller produkterna som skall utvecklas. 

För om en FMEA inte utförs korrekt kan fel åtgärder utföras som kanske inte behövs eller i 

värsta fall att viktiga felsätt kan missas som borde ha åtgärdats. Utförs den däremot rätt kan den 

ge trygghet och åtgärderna kan ge positiva resultat. (Ulrich, Eppinger, 2008) 
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4.4 Idégenerering 
Idégenerering handlar om att skapa idéer och utveckla dessa på olika sätt. Det finns en hel 

uppskov av kreativa övningar samt verktyg som får människan att producera innovativa idéer 

och dem som projektets idégenereringsfas har behandlat är förklarade nedan. (Landqvist, 2001) 

4.4.1 CAD 
Computer Aided Design (CAD) är ett virtuellt datorverktyg som används för att illustrera 

objekt i 3D-miljö. Denna programvara används främst i konstruktion och arkitektur. (Ulrich, 

Eppinger, 2008) 

4.4.2 Brainstorming 
Vid en brainstormingssession handlar det om att de involverade skapar olika relevanta idéer till 

projektet som antecknas på t ex en whiteboardtavla, post-it lappar eller liknande. Utifrån en idé 

öppnas det upp för nya idéer som kan födas eller att idéer utvecklas till kombinationer av flera 

idéer. Med detta verktyg finns det inga fasta tankesätt utan ett fritt tankeseminarium som skall 

föda många nya perspektiv på projektet. (Landqvist, 2001) 

4.4.3 Lotusblomman 
Lotusblomman är ett verktyg som används under idégenereringsfasen utav ett projekt, detta 

verktyg möjliggör kreativt tänkande och gör att flera lösningsmöjligheter och funktioner 

uppstår. 

Att det just kallas lotusblomman är för dess visuella samt tanke bakom verktyget ett frö sås i 

mitten och en knopp växer ut, som sedan slår ut till en full blomma. Många koncept som fås ut 

kan ses som meningslösa men är ändå viktiga för att tänka ”outside the box” vilket medför att 

innovativa lösningar kan uppstå. (Landqvist, 2001) 

4.4.4 Mindmapping 
Med mindmapping menas att ett nyckelord för objektet skrivs och sedan får de involverade 

hitta ord som kopplas med objektet. Och dessa ord i sin tur kopplas vidare med de nya orden 

som i det hela bildar en typ av karta. (Landqvist, 2001) 
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4.5 Konceptutvärdering 
Här redogörs vilka metoder som används i konceptutvärderingsfasen av projektet. 

4.5.1 Intervju - Strukturerad 
Den Strukturerade Intervjuformen 

Med den strukturerade intervjuformen ges frågor och fasta svar i en bestämd ordningsföljd. 

Respondenten ger sin uppfattning om det som intervjuaren finner meningsfullt därmed följs 

intervjun strukturerat. En fördel med den strukturerade intervjuformen är att den ger jämförbar 

och kvantitativ data som sedan ger upphov till analyser. (Lantz, 2007) 

4.5.2 Simulering CAD 
Simuleringar inom CAD-system ger oss ett intryck om hur objektet skulle förhålla sig i 

verkligheten med den uppgift den skall uppfylla. Med detta menas att CAD-systemet är 

uppbyggt med programvara som kan beräkna hållfasthet på olika material och liknande faktorer 

som skulle kunna drabba objektet i verkligheten. (Ulrich, Eppinger, 2008) 

4.5.2.1 Finita Elementmetoden (FEM) 

Beräkningsmetod för att beräkna spänningskoncentration i konstruktioner samt många andra 

matematiska områden. Denna metod använder t ex. SolidWorks i sitt inbyggda 

simuleringsverktyg för beräkning utav hållfasthet och dylikt. (Nationalencyklopedin (d), 2013) 
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4.6 Konceptval 
Vid val av koncept behandlas ett antal pu-verktyg och tankesätt skapade för utvärdering. Dessa 

verktyg ger överskådliga analyser och jämförelser mellan de koncept som är framtagna. De pu-

verktyg och tankesätt som använts i detta projekt är förklarade här nedan. 

4.6.1 4-stegs metoden 
4-stegsmetoden är en metod som används i den fas där konceptvalet skall göras. Som namnet 

av metoden anvisar delas metoden in i 4 steg där de olika stegen presenteras med en 

frågeställning. Denna metod genererar en rangordning av vilket koncept som ger bäst resultat 

mot olika krav. (Haik, Shahin, 2011) 

 

Första steget 

Är konceptet lämpligt? 

 Är det realistiskt genomförbart -tekniskt, 

tidsmässigt, kostnadsmässigt? 

 Kan det accepteras av tänkt målgrupp? 

 Passar det in i företagets produktimage? 

 Patentintrång? 

  

1: Är konceptet lämpligt? 

2: Utnyttjar konceptet 
tillgänglighet och tillämpbar 

teknologi? 

3: Uppfyller konceptet kraven 
från kravspecifikationen? 

4: Pughs matris 

FIGUR 4.2 PROCESSEN FÖR FYRSTEGSMETODEN 
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Andra steget 

Utnyttjar konceptet tillgänglig och tillämpbar teknologi? 

 Är kritiska parametrar som styr en funktion identifierade och uppfyllda med vald 

teknik? 

 Är säkert driftintervall och parameterkänslighet känd för vald teknik? 

 Är felsätt kopplad till vald teknik känd? 

 Kan vald teknik tillverkas med kända 

processer? 

 Finns hårdvara som svarar positivt på ovanstående fyra frågor? 

 Är vald teknik kontrollerbar genom hela produktlivscykeln? 

Tredje steget 

Uppfyller konceptet kraven från kravspecifikationen? 

Fjärde steget 

Pughs matris är ett produktutvecklingsverktyg som jämför de olika koncepten som är 

genererade. I fyrstegsmetoden är Pughs matris det sista steget när det väl gäller att välja ut just 

vilket/vilka koncept projektet ska inrikta sig på. Det är enkelt att använda och lättöverskådligt. 

I en produktutvecklingsprocess genereras flera olika koncept men alla koncept är inte dugliga. 

Med hjälp av Pughs matris kan de olika koncepten jämföras för att sedan se vilket/vilka 

koncept som är bättre respektive sämre. 

  



14 

4.7 Konceptutveckling 
Den teori om de verktyg som används i denna fas redogörs nedan: 

4.7.1 DFX 
Verktyget DFX innefattar tänket från alla designperspektiv för en underlättad design. De 

verktyg som används inom DFX förklaras här nedan. (Ulrich, Eppinger, 2008) 

4.7.1.1 DFM 
Design For Manufacturing, DFM är ett tanke verktyg som riktar sig på utformningen utav 

produkten med avseende på tillverkning, genom att konstruera produkten på ett sätt som 

underlättar tillverkning med avseende på materialval, tillverkningsmetod, produktkvalitet även 

reparationsmöjligheter. Detta skall göras på produkten under koncept utvärderingen för att 

tidigt i projektet sänka tillverkningskostnader och underlätta servicen på den färdiga produkten. 

(Ulrich, Eppinger, 2008) 

Material 
Val av material är en av de viktigaste faktorerna då detta är grunden för hur produkten beter sig 

vid olika scenarion. De frågor som t ex. skulle kunna tas med i hela arbetet av utvecklingen är: 

 Vilken är den mest viktiga aspekten som produkten skall inneha, ska den vara billig, 

hållbar, miljövänlig eller inneha en attraktiv design? 

 Med avseende på produktens funktion och projektet budget samt kundens förväntan, 

vilket material skall produkten inneha? 

Tillverkningsmetod 

Under hela projektets gång bör ett tänk finnas som rör tillverkningen av den produkt som 

genereras fram. Några av dessa frågor som kan finnas med för att säkerställa att produkten kan 

realiseras är: 

 Ska produkten monteras manuellt eller av maskin? 

 Ska produkten tillverkas i Sverige eller internationellt? 

 Vilka tillverkningsmetoder är billigast och vart det är möjligt att tillverka produkten? 

Komponenter 

Komponenterna som tillsammans skall bilda produkten behöver kontrolleras i olika aspekter 

som t ex: 

 Måste du köpa komponenter eller kan du tillverka dem själv? 

 Behöver komponenterna minska/öka i storlek eller antal? 
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4.8 Tillverkning 
Här nedan förklaras de moment som behandlas inom tillverkningsfasen för detta projekt. 

4.8.1 Strängpressning 
Strängpressning är en tillverkningsmetod som används för att skapa en profil med ett 

genomgående tvärsnitt. För att skapa denna profil pressas material genom en form eller verktyg 

(matris) som är anslutet till strängpressningsmaskinen. Strängpressning kan ske med olika 

material som t ex. plast, metall, betong, mm. (Nationalencyklopedin (b), 2013) 

4.8.2 LCM 
Lifecycle Management även förkortat LCM är ett tankesätt för hur man hanterar en produkt 

och information om produkten under produktens hela livscykel. Tolkningen av livscykel är här 

ganska vid och omfattar allt från att idén till produkten kläcks, utveckling av produkten, till att 

produkten demonteras, återvinns eller skrotas. Begreppet LCM används ofta när just 

informationen om produkten skall hanteras under produktens hela livscykel. (Ulrich, Eppinger, 

2008) 

4.8.3 CNC 
CNC, Computer Numerical Control är ett datorsystem för att styra verkstadsmaskiner i 

tillverkningsindustrin. Med hjälp av styrsystemet kan det tillverkas komplicerade delar på ett 

enhetligt och automatiskt sätt. CNC är även effektiv vid tillverkning av enstaka kretskort samt 

gravering av skyltar och måttbestämda profiler. (Nationalencyklopedin (c), 2013) 
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5. Tillämpad lösningsmetodik 
Den lösningsmetodik som använts i utvecklingsprocessen listas nedan med delresultat samt 

vilka metoder och verktyg som använts i de olika faserna. 

Processflödet som följdes genom projektet är det som visas i figur 5.1. Detta processflöde 

följdes för att kunna generera fram en produkt på ett strukturerat sätt samt kunna dokumentera 

processen på ett effektivt sätt. Processens utfall blev mer iterativ än vad den teoretiska 

processen visar, detta för att koncepten hade vissa ändringar som gjorde att arbetet backades i 

vissa faser. Processen delas i 7 faser som förklaras under kapitel 5.1.2, Gantt-schema. 

 

FIGUR 5.1 PROCESSFLÖDE SOM ANVÄNTS I DETTA PROJEKT. 

1. Projektplanering

•Gruppkontrakt

•Gantt-schema

•Intervju

2. Identifieria problemet

•Intervju

•Observation

•Kravspecifikation

•Funktionsanalys

•QFD

•FMEA

•Kunden

•Konkurrentanalys

3. Idégenerering

•Brainstorming

•Lotusblomman

•Maindmap

4. Konceptutvärdering

•CAD

•Simulering CAD

•QFD

5. Konceptval

•4-stegsmetoden

•Beslut

6. Konceptutveckling

•Beteckning

•Hopfogning

•Fackverk

•Viktreducering

•Material

•Antal tänder

•Längder

•DFx

•Balansering

•Hållfasthet

•Ytbehandling

7. Tillverkning och 
Produktion

•Tillverkningsmetod

•Montering

•LCM

•Kostnadskalkyl

•Prototyptillverkning

•Ritningsunderlag

•Patent
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5.1 Projektplanering 
Planeringen av projektet inleddes direkt vid projektstart och innefattar de stegen som förklaras 

här nedan. 

5.1.1 Gruppkontrakt 
Det första som upprättades i detta projekt var ett gruppkontrakt med innehållande 

ansvarsfördelning, tvister, arbetstid, arbetsformer och misskötsel. Detta dokument signerades 

av samtliga i gruppen för att det skall gälla. 

Detta dokument kommer att följas och utifall ändringar görs dokumenteras detta i kontraktet. 

Detta dokument finns att se i bilaga 10.2. 

5.1.2 Gantt-schema 
Ett Gantt-schema upprättades för att vi i projektet och Mase Brush Sweden AB skulle få en 

gemensam bild över hur projektet kommer att fortskrida. 

Anledningen till att just detta planeringsverktyg användes var för att vi anser att en bred 

överblick fås och att vi inte behöver ett mer detaljerat verktyg då projektgruppen är liten och 

projektet dynamiskt. 

Projektet delades in i sju stycken faser där vi och Mase Brush Sweden AB kan enkelt se var vi 

ligger i projektets gång och även vi kan se när vi bör ha kommit till olika beslut i samtliga 

faserna. 

För att se hela Gantt-schemat se bilaga 10.3. 

5.1.3 Intervju - Öppen 
Vid projektets start anordnades ett möte med Peter Jynnesjö säljansvarig på Mase Brush 

Sweden AB för att få en detaljerad utmätning av projektets problemformulering. 

I samband med detta möte intervjuades även Peter Jynnesjö gällande de krav valsen 

förväntades att inneha. 

Intervjuformen som användes till intervjun med Peter Jynnesjö var den öppna intervjuformen. 

Varför just denna intervjuform blev vald var för att i detta skede var det enbart 

informationshämtning och personalen på Mase Brush Sweden AB’s perspektiv på problemet. 

Intervjun med Peter Jynnesjö: 

Denna intervju ledde till en fördjupning i vad problemet som skulle lösas egentligen var baserat 

på. Resultatet av ovanstående kan läsas i syfte och mål samt i problemformuleringen till detta 

projekt. Ett av de mål som vart fastställt var de att valsen måste sänkas i vikt samt få en 

billigare produktion. 

Samtliga intervjuer finns under bilaga 10.10. 
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5.2 Identifiera problemet 
Identifikationen av projektets problem omfattade mycket arbete vilket resulterade i att många 

verktyg användes för att detaljerat kunna specificera det egentliga problemet. Dessa verktyg är 

listade nedan med en förklaring om hur de utfördes och de delresultat som framträdde. 

5.2.1 Intervju - Halvstrukturerad 
Vid det andra intervjutillfället kunde en utforskning mer in på detalj av varje komponent göras 

för att ta reda på vad som det egentliga problemet var enligt Peter Jynnesjö. Med tydliga 

frågeställningar i en halvstrukturerad intervjuform blev Peter Jynnesjö intervjuad och med de 

data som samlades in under detta tillfälle kunde viss fakta fastställas. Denna fakta översattes 

senare till frågeställningar som inte Peter Jynnesjö hade svar på. 

Frågeställningarna som finna att läsa under bilaga 10.10 kunde besvaras av personal som 

arbetar med snöröjningen på flygplatser och därmed fastställdes ett möte med Lars Höglund, 

underhållsansvarig på Skavsta flygplats. Meningen med mötet på Skavsta var att få tillgång till 

en observation om hur allt arbete kring snöröjningen går till samt en intervju med en anställd 

som utför dessa arbetsuppgifter. 

5.2.2 Observation 
Innan observationen på Skavsta flygplats formulerades en lista av vad som antogs var relevant. 

Denna lista innehöll följande punkter här nedan. 

 Hur ser infästningarna till valsen ut? 

 Hur sker ett byte utav borstskenan i verkligheten? 

 Hur ser valsen ut invändigt? 

 Hur fästs valsen fast? 

 Hur agerar valsen vid rotation? 

 Vad har valsen för drivning? 

 Vad har valsens drivning för effektkapacitet? 

 Vilka eventuella konstigheter finns vid körning av vals? 

De hjälpmedel som användes under observationen var en digitalkamera samt en videokamera 

för att granska material vid senare tillfälle. Utöver mänsklig iakttagelse. 

Observationen pågick under 3 timmars tid där samtliga arbetsuppgifter utan byte av vals 

utfördes av personalen på Skavsta flygplats. I dessa arbetsuppgifter inkluderas allt från byte av 

borstskenor, navigering av maskinen samt en kort demonstration av själva snöröjningen. 

Resultatet av själva observationen ledde till många klarheter i listan ovan och även en hel del 

nya frågor uppkom under observationstillfället. Med hjälp av den digital data som samlades in 

under observationen kunde ett antal detaljerade analyser göras. 

Det som uppenbarades under observationen var: 

 Vals med stor bredd skapar problem. 

o Ju bredare valsen är desto ojämnare slits borststråna ut. 

o Borstningen vid bomberad landningsbana ger ojämnt resultat. 
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 Problem vid byte av borstskenor visade sig vara betydligt mindre än antaget. 

 Valsen monteras på maskinen vid köp och finner sig placerad på maskinen tills byte av 

vals sker (ca 8-10 år). D.v.s. att valsen inte behöver monteras av vid byte av 

borstskenor. 

 Visuell koll efter fel görs enbart flyktigt vid byte av borst. 

5.2.3 Intervju - Strukturerad 
Väl på Skavsta flygplats utfördes en intervju med Lars Höglund som bland annat arbetar med 

att upprätthålla friktionsstandarden på landningsbanorna ständigt upprätthållna. För att Lars 

skulle förklara sin sida av problemet dock ändå besvara de frågeställningar som behövdes höll 

vi oss till den halvstrukturerade intervjuformen. Intervjun visade sig vara ett upplyft för 

problemidentifieringen då många frågor blev besvarade. Resultatet av vistelsen på Skavsta 

flygplats, i kombination mellan observation och intervju, gav tillräckligt mycket fakta för att en 

funktionsanalys samt en kravspecifikation kunde påbörjas. 

Det som vi kunde konstatera efter intervjun var att det är maskintillverkarna som monterar 

valsen, ej personalen på flygplatserna. 

Skavsta flygplats ej har haft några fel på valsen under hela Lars styrande och detta är under ett 

ca 25årigt tidsintervall. 

Dagens balans på valsen är god och tillräcklig. Is och dylikt som fastnar är större problem för 

balansen vid rotation. 

Valsen inspekteras flyktigt efter fel bara vid byte av borst. 

De frågor vi ej fick svar på just av Lars kunde han vänligt ge oss information om vart vi skulle 

vända oss. 

De specifikt tekniska frågorna bad han oss att vända oss till Magnus Jakobsson på Aebi 

Schmidt AB. Frågor samt det svar vi fick från honom kan läsas nedan: 

Vilket tryck mot marken används generellt på borstsystemet? 

Systemet jobbar inte med ett tryck mot marken. Maskinen har ett system där man söker ett fast 

höjdmått med hjälp av drivtrycket i borstvalsens hydraulmotorer. 

Inom vilket ungefärligt varv/min roterar valsen? 

Varvtalet är variabelt mellan 200-750 rpm beroende av borstens diameter samt maskinens 

framdrivningshastighet. 

Har innerdiametern på valsen någon central uppgift vid upphängning? 

 Ja, den innehåller en tandad drivkrans med en viss diameter samt att hydraulmotorernas 

diameter måste rymmas. Vi kan tyvärr inte dela ut teknisk information av det här slaget. 

Med denna information kunde vi föra detta projekt vidare genom att fastställa den påbörjade 

Kravspecifikationen samt en Funktionsanalysen som kan läsas vidare om i punkterna som 

följer. 
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5.2.4 Funktionsanalys 
En funktionssanslys gjordes på hela borstsystemet för att få en större förståelse om vad för 

uppgift valsen och dess komponenter skall utföra. 

Funktionsanalysen delades in i två huvudgrupper, allmän funktionsanalys och 

säkerhetsfunktionsanalys. Inom dessa två grupper listades funktioner som systemet skall utföra. 

Den huvudfunktion som systemet skall utföra har vi valt att benämna Utföra Friktionshöjning 

och utan denna funktion fallerar systemet. Resterande av de allmänna funktionerna är 

uppdelade i nödvändiga (N) och önskvärda (Ö) så som att utföra jämn borstning, underlätta 

underhåll, medge fastsättning och äga hållfasthet. Inga onödiga (O) funktioner används då 

denna produkt måste hållas produktionsvänlig och ha en hög pålitlighet med hänsyn till att den 

skall användas på flygplatser. 

På grund av att säkerheten är viktig på denna produkt upprättande vi även en 

säkerhetsfunktionsanalys där vi har listat funktioner som slutprodukten bör/måste uppfylla för 

att vara säker och hålla en hög kvalitet. 

För att få en förståelse hur funktionerna samspelar upprättade vi ett funktionsträd där vi kunde 

få en bättre överblick och djupare kunskap hur vi bör fortsätta att arbeta med dessa funktioner. 

För att se hela funktionsanalysen se bilaga 10.4.  
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5.2.5 Teknisk kravspecifikation 
Den tekniska kravspecifikationen upprättades tidigt i projektet för att veta vad den befintliga 

valsen klara och vad den nya redesignade valsens hållfasthet bör uppnå till. Även vilka 

egenskaper och mål som ställs på hela projektet. 

Väldigt lite information om befintlig konstruktion fanns att tillgå utan vi fick på ett strukturerat 

och systematiskt sätt finna vilka krav som ställdes på valsen. Dessa krav listas i ett ark där vad 

den nuvarande valsen klarar samt vad våra målvärden och förhoppningar med slutfört projekt. 

Hela kravspecifikationen finns att läsa under bilaga 10.5. 

Funktionsprestanda 

För att undersöka vilka funktionsprestanda valsen skall inneha gjordes observationer och 

intervjuer med personal på Skavsta Flygplats samt vår handledare Peter Jynnesjö på Mase 

Brush Sweden AB. För resultat se fullständig kravspecifikation, se bilaga 10.5. 

För att undersöka vilka krafter originalprofilen utav valsen kunde klara simulerade vi med hjälp 

av Finita Elementmetoden i SolidWorks Simulation. Detta är de värden vi utgå ifrån för att 

upprätthålla den hållfasthet som original valsen har dagsläget. 

Alla värden är enbart riktlinjer och värden vi kan jämföra med i vår PU-process och inga 

fullständigt realistiska värden men enligt våra antaganden de extremfall som påverkar valsen. 

All simulering är gjord på en förenklad modell för att minska beräkningstider. 

Alla simuleringar är gjorda i rumstemperatur 20 grader men valsen skall klara temperaturer 

mellan -40 och +40 grader Celsius. 

Figur 5.2 visar kravnummer 4 och figur 5.3 visar 5 i kravspecifikationen som talar om hur 

valsen skall klara en böjning med en punkt kraft på 80 kN i mitten utav valsen och fastsatt i 

ändarna. Genom att göra detta test ser vi vart gränsen går då materialet går över sträckgränsen 

för originalvalsen vid nedböjning. Längden som är simulerad på är 4 253 mm som är en 

standardlängd på en Schmidt maskin. 

 
FIGUR 5.2 VISAR NEDBÖJNING VID 80KN. 

 

 

 

FIGUR 5.3 VISAR SPÄNNINGARNA VID TRYCK I MITTEN AV VALS. 
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Kravnummer 6 i den tekniska kravspecifikationen har vi antagit att valsen skall klara en 

vridning på 5 000 Nm i ena änden och fastsatt i andra. Detta kan vi se illustrerat i figur 5.4. 

Max spänning uppnår till 50 MPa. 

 

FIGUR 5.4 ILLUSTRERAR VRIDNING MED 5KNM OCH VISAR VILKA SPÄNNINGAR SOM UPPSTÅR. 

Kravnummer 7 påvisar hur mycket kraft valsen skall klara i borstskenespåren då valsen roterar. 

Vi har antagit att ett extremfall är när en kraft trycker på en tand med 10 kN utbrett på 100 mm. 

Detta kan ses i figur 5.5 och en detaljerad illustration i figur 5.6. 

 
FIGUR 5.5 SPÄNNING VID TRYCK PÅ 100MM.     FIGUR 5.6 SPÄNNINGARNA SOM UPPSTÅR VID 10KN PÅ 100MM VALS. 

Tillverkningskrav 

De tillverkningskrav som ställs på valsen är det samma som är ställda idag för att få en jämn 

och stabil gång när valsen roterar. Dessa har tagits från befintlig ritning som är underlag för 

nuvarande produktion. 

Mänskliga faktorer 

Under observationer och intervjuer på fält kunde det fastställas att de mänskliga faktorerna som 

påverka valsen under körning. Dessa var tillexempel hur snabbt valsen roterar samt vilket tryck 

mot marken som maskinisten använder vid borstning. 

Fysiska egenskaper 

De fysiska egenskaperna som valsen måste inneha har listats i kravspecifikationen och de 

viktigaste och vår huvudsakliga uppgift kommer att vara att minska vikten för att minska 

bränsleförbrukningen vid snö och is borstning på flygplatser samt materialkostnaderna. Denna 

vikt skall reduceras från originalvikten på 75.9 Kg/m med 20 procent till att den nya vals 

maximalt väger 60.7Kg/m. 

Även att valsen får en ny design för att kunna skydda och öka företagets marknadsandelar 

genom att undersöka möjligheten med ett designskydd/patent på det nya borstsystemet. 
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Standarder för hur väl balanserad den nya valsen skall vara bör impliceras i produktionen för 

att säkerhetsställa att valsen är stabil och har en jämn rotation. För att en standard skall kunna 

uppfyllas rekommenderas att en ISO 1940 G 6 bör följas, se bilaga 10.11. 

Dokumentation 

Idag finns ej någon tekniskdata listad eller dylikt att finna om den befintliga valsen. En stor del 

av detta projekt är att just dokumentera data för att finnas till hands till senare projekt eller 

vidareutveckling. Vissa kunder kräver data på vad produkten klarar och vill kunna se bevis på 

vad företaget lovar. 
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5.2.6 QFD 
När krav från kunden och hur viktiga dessa var fanns dokumenterat startade arbetet med att 

upprätta en QFD-analys för att kunna se vilka tekniska egenskaper som kunde uppfylla dessa 

krav. 

Eftersom det enbart den ursprungliga valsen fanns att tillgå för analys, startades en analys av 

denna med att se hur väl den kunde uppfylla de krav och egenskaper som listats. Därefter 

kopplades de i olika nivåer. Dessa grafer ses i figur 5.7 samt 5.8: 

 

FIGUR 5.7 VISAR UPPFYLNADSGRAD AV TEKNIK I QFD. 

 
FIGUR 5.8 VISAR UPPFYLNADSGRAD AV MARKNAD I QFD 

Det som även kunde konstateras efter upprättandet av en QFD-analys var att hög hållfasthet, få 

delar och en låg vikt var de viktigaste attributen att arbeta med i detta projekt med hänsyn till 

marknaden. Dessa attribut var då fokus i vidare generering av koncepten. För fullständig QFD-

analys se bilaga 10.6. 

5.2.7 FMEA 
För att utreda vilka brister, svagheter och eventuella konstruktionsfel som finns på det 

befintliga borstsystemet upprättades en FMEA. Detta gjorde att en fördjupad kunskap om 

borstsystemets olika detaljer och vad som skulle kunna gå fel under arbetet med detta. 

Genom att kunna förutspå vad som kan inträffa redan innan fel uppstått kan denna kunskap tas 

med i vidare konstruktion av den nya generationens borstsystem. 

Fokuspunkterna i borstsystemet framgick genom resultatet av FMEA-analysen. 

Dessa fokuspunkter som bör finnas i åtanke vid vidare arbete av valsen är t ex. konstruktionen 

på valsen måste kunna tåla högt tryck samt utmattning och att produktionen för valsen bör 

kunna säkerhetsställa en balanserad rotation för att minska vibrationer. 

Resterande brister som upptäcktes genom FMEA-analysen finns att tillgå i bilaga 10.7. 
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5.2.8 Kunden 
Den målgrupp som projektet skall anpassas och ta hänsyn till är alla de som är listade nedan, 

detta projektarbete kommer att ha dessa kunder i fokus. 

Slutkund: Den person som kommer att använda produkten som är flygplaster runt om i 

världen. Denna slutkund vill ha användarvänlighet, enkelhet och säkerhet. 

Uthyrare: Ett företag som hyr ut produkten. Mase Brush Sweden AB som är Mase Brush 

Sweden AB i detta fall säljer valsen till flygplatser som sedan vill äga denna en längre tid. Där 

av vill slutkunden att den skall vara kostnadseffektiv över hela livstiden. 

Tillverkare: Det företag som kommer att producera den produkt som utvecklas. Ställer höga 

krav på kostnadseffektivitet för tillverkning och montering. Mase Brush Sweden AB monterar, 

demonterar och har viss tillverkning av borstsystemet. Dock tillverkas valsen av externt 

företag. 

Transportör: De företag som kommer att transportera produkten till nästa led i 

produktlivscykeln. Förpackningsbarhet och vikt är vanliga krav från sådana kunder. 

Återvinningscentral: Produkten måste kunna återvinnas på ett korrekt vis. 

Det är Mase Brush Sweden AB till detta projekt på Mase Brush Sweden AB’s som kommer 

vara till största grund hur besluten tas i detta projekt. Specifika kunden i detta projekt är 

slutkunden, d v s. flygplatserna som använder Mase Brushs Sweden AB’s vals. Även deras 

krav måste uppfyllas till stor del för att Mase Brush Sweden AB skall kunna sälja sina 

produkter. 

5.2.9 Konkurrensanalys 
En analys av marknaden utförde för att se vilka konkurrenter som finns och hur dessa har löst 

de problem som finns vid arbete med att höja friktionen på landningsbanor på flygplatser. 

Upprättandet av denna konkurrensanalys genomfördes med inriktning på den skandinaviska 

marknaden. Betydelsen med den skandinaviska marknaden inkluderar de företag som befinner 

sig på den skandinaviska marknaden. 

Som resultat av researchen fanns ett fåtal större företag som listas här nedan med analyser och 

kommentarer. 

Ingen på marknaden har ett helt eget koncept utan allas produktserier liknar och passar 

varandras. Detta gör att mått på de gränsande profilerna mellan vals och borstskena blir viktiga 

att ha med i konstruktionen så vår nyutvecklade produkt passar även konkurrenternas. Det finns 

en outtalad standard som vi bör använda i insättningsprofilen. 

De flesta aktörer på denna marknad anser sig själva vara världsledande vilket är svårt att 

bedöma samt avgöra då konkreta siffror eller jämförbar statistik inte finns tillgängligt. 
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Svenska industriborstar (SIB) 

Detta företag är den största konkurrenten i Sverige och även norden. 

Dessa har genom olika kvalitetssäkringar kunnat fastställa deras kvalitet på deras produkter 

samt har ett antal patent samt designskydd på deras produkter. 

Ett designskydd som finns på PRV (Patent och registreringsverket) i dagsläget och tillhör SIB 

kan ses i figur 5.9. 

 
FIGUR 5.9 BILD PÅ DESIGNSKYDD FRÅN SIB SOM HITTATS PÅ PRV. 

Detta visar en vals som har en tunnvägglösning som är delad i flera delar, delningen gör att 

produktionen av valsen inte kräver lika mycket energiåtgång än om hela valsen skulle 

produceras i en helhet. Men en nackdel kan vara att flera felkällor kan uppstå med dessa 

förband där dessa segment monteras med bultar i gränssnitten. 
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5.3 Idégenerering 
Efter att identifieringen av de krav och önskemål som skall lösas samt att problemet var förstått 

inleddes idégenereringsfasen. 

Idégenereringens utgångspunkt var från den originalvals som finns idag då det är just denna 

som skall utvecklas och förbättras. 

Ett tänk ”outside the box” har krävt användning av olika verktyg för att på ett organiserat men 

ändå kreativt sätt kunna odla fram innovativa och slagkraftiga koncept. 

Efter en del koncept hade genererats fram kunde analyser av dessa utföras och kombineras för 

att sedan se vilka som skall utvärderas ytterligare. 

5.3.1 Brainstorming 
Med hjälp av brainstorming genererades det fram en hel del ursprungsidéer som listades på en 

tavla. Med de idéer som fanns på tavlan skadades koncept som sedan skissades ner på papper. 

De grundtankar som har genererats till olika koncept har även haft olika inspirationskällor. 

Dessa inspirationskällor beskrivs och förklaras nedan. 

Koncept 1. Fackverkskoncept 

I figuren 5.10 ses en skiss på fackverkskonceptet. Inspirationen till detta koncept var massiva 

och stabila konstruktioner som t ex broar(se figur 5.11), Eiffeltornet, mm. Med detta koncept 

vill en hög hållfasthet och lättare vikt än den befintliga valsen som finns i dagsläget uppnås 

med hjälp av fackverkskonstruktionen. Fackverken är bevisade att vara ett stabilt sätt att 

konstruera med då det både blir hög hållfasthet och håller ner vikten på konstruktionen. 

 

FIGUR 5.10 SKISS PÅ FACKVERKSKONSEPT. 

 
FIGUR 5.11 PÅ BILDEN OVAN KAN VI SE QUEBEC BRIDGE I KANADA SOM ÄR EN FACKVERKSBRO. 
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Koncept 2. Profilsegment 

Detta är ett koncept med en idé som kommer att underlätta produktionen betydligt i jämförelse 

med den befintliga valsen då den kan strängpressas med mindre maskiner. Detta är varför fler 

företag för liknande konstruktioner använder sig av denna teknik. En skiss av detta koncept ses 

i figur 5.12. 

Valsen delas upp sju stycken segment som sedan monteras samman med någon slags förband. 

Den problematik som kan uppstå med förband är att det finns fler komponenter på valsen vilket 

medför fler delar som kan lossna vid användning. En annan problematik kan vara svårighet att 

klara toleranser i rundhet, detta koncept kommer dock att analyseras vidare. 

Inspirationen för denna lösning kommer från att lätt kunna producera profilen då storleken är 

på den befintliga valsen är ett problem. Kan man då bryta ner profilen i mindre delar för att 

sedan svetsa, skruva, limma eller nita delar tillsammans kan detta bidra till en billigare 

produktion. 

Konkurrerande aktörer på samma marknad har ett designskydd på en liknande lösning men 

inget som anses vara ett hinder för att utforska denna lösning närmre. 

 

FIGUR 5.12 SKISS PÅ PROFILSEGMENT 

Koncept 3. Stora radier 

Konceptet Radies design ger mycket runda former och mycket radier vilket kan synas i figur 

5.13. Radierna i detta koncept bidrar med förhöjd hållfasthet i de skarpa hörnen jämfört med 

den befintliga valsen. Då simuleringarna på den befintliga valsen utfördes upptäcktes att de 

högsta spänningarna uppstår just i dessa skarpa hörn, och där med kom inspirationen att öka 

dessa radier för att minska spänningarna. 

Med denna konstruktion kan även vikten hållas nere då det inte behövs lika mycket material för 

att upprätthålla hållfastheten.  
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FIGUR 5.13 SKISS PÅ RADIEKONCEPT. 

Koncept 4. Långa tänder och liten kärna. 

Valsens kärna i detta koncept är dimensionerad på det sätt att innerdiametern på valsen är 

mycket mindre än den befintliga valsens och insättspåren till borstskenan sitter längst ut på 

längre tänder som illustreras i figur 5.14. 

 

FIGUR 5.14 SKISS PÅ LÅNGA TÄNDER 

Koncept 5.  Ekerkonstruktion 

Detta är ett koncept där vi försökt minska material i ytterkransen genom att stabilisera med 

ekrar från centrum och ändå klara de vridmoment som uppstår. Denna idé tros kunna vara 

mycket bra vid byte av material till t ex. plast eller någon form av komposit. En skiss av detta 

koncept ses i figur 5.15. 

 

FIGUR 5.15 SKISS PÅ EKERKONSTRUKTION 

Inspirationen av detta koncept har uppstått då cykelfälgar (se figur 5.16) och pariserhjul (se 

figur 5.17) har studerats. Detta ger trovärdighet att denna konstruktion skulle kunna fungera då 

krafterna som påverkar valsen leds in till mitten och kan därigenom ge en hög stabilitet. 
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FIGUR 5.16  INSPERATIONSBILD PÅ CYKELFÄLG.  FIGUR 5.17 INSPERATION PÅ PARISERHJUL. 

Koncept 6. Dynamiskt tryck 

För att skapa ett jämnt tryck på marken över hela valsen skulle en dynamisk vals fungera 

ypperligt. Detta menas med att ett antal mindre valsar (t ex 4 stycken) länkas bredvid varandra 

och sköts sedan individuellt med hydraultryck för att få en jämnare borstning. Detta koncept 

kräver dock mer tekniska krav och mer avancerad mekanik. En skiss på detta koncept ses i 

figur 5.18. 

 

FIGUR 5.18 SKISS PÅ DYNAMISKT KONCEPT 

Inspirationen till detta koncept har sitt ursprung vid mötet med Lars Höglund på Skavsta då han 

delade sin information om hur det blir ojämnt borstat vid bombering och vändningar. 

 
FIGUR 5.19 INSPERATION PÅ DYNAMISKT TYCK MOT BACKE. 
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I figur 5.19 ser vi en gräsklippare som speciellt används vid gräsklippning av golfbanor. Denna 

maskin klipper gräset jämt oavsett om marken är ojämn och detta beror på att alla de separata 

klippaggregaten styrs med ett dynamiskt hydraultryck. 

Koncept 7. Trumma-Profilkoncept 

Detta koncept där innercylindern (trumman) är fristående mot profil lösningen som liknar 

koncept 2 med vissa modifieringar. Detta bidrar till att olika material kan användas på profil 

och trumma, som i sin tur medför att produktionen kan komma att underlättas. En skiss på detta 

koncept kan ses i figur 5.20. 

 

FIGUR 5.20 SKISS PÅ KONCEPT 7. 
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5.3.2 Lotusblomman 
För att utveckla de koncept som framtogs i brainstormingen samt utvärdera hur de olika 

koncepten kan utformas användes en variant av ett kreativitetsverktyg som heter 

lotusblomman. 

En granskning av de olika koncepten som framtagits utfördes och sedan staplades ett antal 

punkter på olika faktorer som kan ändras eller användas på olika vis för att i sin tur kunna 

analyseras. 

Koncept 1 

Analyser gjordes av vilka material som kan användas och även hur fackverket skall utformas 

för att få optimal hållfasthet samt den lägsta vikt på valsen. Se figur 5.21. 

 
FIGUR 5.21 ALTERNATIVA KONCEPT 

  

Material

• HDPE

• ABS

• Aluminium

• Titan

• Kolfiber

• Glasfiber

Utformning

• Rotationsriktning

• Olika fackverk

• Tjocklek beroende på material
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Koncept 2 

Hur detta koncept skall hopfogas för att få en stabil och rund utformning. Hur många tänder per 

segment som är optimalt för att få den bästa konstruktionen samt kunna producera. Se figur 

5.22. 

  
FIGUR 5.22 ALTERNATIVA KONCEPT 

Koncept 3 

Vart skall man använda sig utav stora radier och hur stora skall dessa vara diskuterades. Se 

figur 5.23. 

 
FIGUR 5.23 ALTERNATIVA KONCEPT 

Koncept 4 

Hur tänderna kan komma att utformas samt hur kärnan kan se ut analyserades. Se figur 5.24. 

 
FIGUR 5.24 ALTERNATIVA KONCEPT 
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Koncept 5 

Hur man kan konstruera ekrarna samt med vilket material detta koncept kan tillverkas av var 

några av de detaljer som analyserades i detta koncept. Se figur 5.25. 

 
FIGUR 5.25 ALTERNATIVA KONCEPT 

Koncept 6 

Olika sätt att skapa det dynamiska trycket och vilka dimensioner valsen bör ha och hur effektiv 

blir borstningen med olika längder resonerades fram och tillbaka. Se figur 5.26. 

 
FIGUR 5.26 ALTERNATIVA KONCEPT 

Koncept 7 

Vilka material som trumman och/eller profilen kan använda undersöktes. Hur profilerna skall 

sammanfogas samt hur profilerna skall fästas på trumman var saker som även dessa gjordes 

undersökningar på. Se figur 5.27. 

 
FIGUR 5.27 ALTERNATIVA KONCEPT 
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• 4 st 5 seg =20

• 5 st 4 seg =20
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5.3.3 Mindmapping 
I detta skede återstod det sju stycken koncept som noggrannare undersökts och för att 

ytterligare utforska dessa koncept användes en mindmap. Med hjälp utav denna mindmap 

kunde kombinationer utav koncepten göras på ett strukturerat och översiktligt vis, detta just för 

at utveckla koncepten till nya mer slagkraftiga koncept. Resultaten av de kombinerade 

koncepten illustreras i figurer och förklaras nedan: 

Koncept 8 

Detta koncept är en blandning utav Koncept 1, 3 och 7 där även resultaten från lotusblomman 

har tagits i beaktning. Illustration på kombination samt skiss av konceptet kan ses i figur 5.28, 

5.29. 

 
FIGUR 5.28 ILLUSTRATION ÖVER KOMBINATIONER AV KONCEPT.    FIGUR 5.29 SKISS PÅ KONCEPT 8 

Koncept 9 

Här är en kombination utav 3, 5 och 6 vilket resulterar i ett koncept som är dynamiskt med 

ekeruppbyggnad somt har större radier än originalet. Illustration på kombination samt skiss av 

konceptet kan ses i figur 5.30, 5.31. 

 
FIGUR 5.30 ILLUSTRATION ÖVER KOMBINATIONER AV KONCEPT.    FIGUR 5.31 SKISS PÅ KONCEPT 9 
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Koncept 10 

Detta koncept är resultatet av kombinationen mellan koncept 1, 2 och 3 vilket är 

segmentlösningen med fackverk och stora radier. Illustration på kombination samt skiss av 

konceptet kan ses i figur 5.32, 5.33. 

 
FIGUR 5.32 ILLUSTRATION ÖVER KOMBINATIONER AV KONCEPT.    FIGUR 5.33 SKISS PÅ KONCEPT 10 

Koncept 11 

Kombinerat koncepten 4, 3 och 7 vilket resulterar i långa tänder med stora radier i enskild 

profil tillsammans med en lös trumma. Illustration på kombination samt skiss av konceptet kan 

ses i figur 5.34, 5.35. 

 
FIGUR 5.34 ILLUSTRATION ÖVER KOMBINATIONER AV KONCEPT.    FIGUR 5.35 SKISS PÅ KONCEPT 11 
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Koncept 12 

Denna konstellation är en kombination av koncept 6 och 7 vilket resulterar i en dynamisk 

trumlösning med ekrar som har lösa tandprofiler. Illustration på kombination samt skiss av 

konceptet kan ses i figur 5.36, 5.37. 

 
FIGUR 5.36 ILLUSTRATION ÖVER KOMBINATIONER AV KONCEPT.    FIGUR 5.37 SKISS PÅ KONCEPT 12 

Koncept 13 

Detta koncept är en kombination av koncept 1 och 3 och är helt, det vill säga inte uppbyggt av 

segment. Har stora radier samt någon form av fackverk. Kan även fyllas med ett 

fyllningsmaterial. Illustration på kombination samt skiss av konceptet kan ses i figur 5.38, 5.39. 

 
FIGUR 5.38 ILLUSTRATION ÖVER KOMBINATIONER AV KONCEPT.    FIGUR 5.39 SKISS PÅ KONCEPT 13 
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5.4 Konceptutvärdering 
Efter ett antal koncept och tankar kring hur konstruktionen skall vara uppbyggd startade arbete 

med att utvärdera dessa. 

Ett antal koncept ströks tidigt i processen då dessa ej går att genomföra av olika anledningar. 

Ett koncept som är uppbyggt med ekrar går ej att lösa då motorer och andra förnödenheter skall 

få plats inuti valsen som Magnus på Schmidt beskrev i tidigare intervju. 

Dynamiskt koncept där mekaniska delar skulle styra trycket jämnare mot marken har valts att 

ej fortsätta med då detta skulle resultera i fler delar vilket skulle innebära fler möjliga 

felfaktorer. 

De stora huvudkoncept som kommer att analysera är: 

 Reduktion av vikt med hjälp av olika fackverk. 

 Segmentering av profil för underlättning av produktion. 

 Större radier för minskning av spänning i hörn. 

 Reducering av vikt med hjälp av fyllningsmaterial. 

5.4.1 CAD 
De koncept som valts att analyseras djupare startades med att digitalt skissas för att få en 

närmare inblick hur dessa fungerar och kan utformas. 

Koncept A 

Konceptet innefattar en stor viktminskning med fackverk liknande de fackverk som många 

stora broar är konstruerade med idag. Även är detta koncept utformat med stora radier för att 

höja hållfastheten vid knäckning. Se figur 5.40. 

Trumman i detta koncept kan variera i material men det som används i just detta koncept är 

aluminium. 

Vikten är 60.5kg/m. 

Fogningen för dessa segment är inte fastställd ännu utan detta kommer att utforskas om 

konceptet tar sig vidare till en fördjupad fas. 

 Segmenterat 

 Separat trumma 

 Fackverk för reducering av vikt 

 Större radier för minskning av spänning i 

hörn 

  

FIGUR 5.40 MODELL UTAV KONCEPT A SOM HAR SIN INSPIRATION 

HÄMTAD FRÅN FACKVERKSBROAR. 
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Koncept B 

Detta koncept är uppbyggd på fem stycken segment med 

fyra tänder vardera. Fackverket inspiration har hämtats från 

bikupans konstruktion av formen hexagon, se figur 5.41. 

Hexagon är den uppbyggnad som har minsta möjliga 

material per volymenhet. (CarbonTrikes Sweden, 2009) 

Detta kan vara en möjlig lösning utav fackverk, se figur 

5.42. 

Hopfogning av segmenten är ej granskade då detta kommer 

att granskas i senare fas. Några möjliga lösningar är: 

 Limning 

 Nitning 

 Bultning 

 Friktion 

 Svetsning 

 Buntning 

Vikten har reducerats till 58.5Kg/m. 

Konceptet innefattar: 

 Segmenterad. 

 Minskad vikt. 

 Bibehållen hållfasthet. 

Koncept C 

Ett koncept som bygger på originalvalsen med den skillnaden att 

radierna är större och ett fackverk har införts för att minska vikten, se 

figur 5.44. 

De fackverk som använts är inspirerat från granatäpplens egen 

struktur, se figur 5.43. 

I detta koncept kan även ett fyllningsmaterial användas för ökad 

hållfasthet i fackverket. 

Vikten har sänkts till 57.9kg/m. 

 Strängpressad i en enhet 

 Infört fackverk 

FIGUR 5.43 BILD UTAV 

GRANATÄPPLET OCH DESS 

UPPBYGGNAD. 

FIGUR 5.42 MODELL UTAV KONCEPT B VILKEN HAR SIN INSPIRATION FRÅN 

BIKUPAN. 

FIGUR 5.41  BILD PÅ BIKUPANS INRE 

KONSTRUKTION. 
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 Minskad vikt 

 Större radier 

   

Koncept D 

Tunna väggar vilket medför mycket reducerad 

vikt. Dock medför denna reducering av vikt en 

något nedsatt hållfasthet. Detta koncept bygger på 

att konstruktionen strängpressas i en enhet, se 5.45. 

Håligheterna kan fyllas med en typ av 

fyllningsmaterial som är lätt men kan hjälpa 

konstruktionen att bibehålla en hög hållfasthet. 

Vikten på denna konstruktion är 32.5kg/m men då 

utan fyllningsmaterial. 

 Tunna väggar för reducerad vikt 

 Extremt reducerad vikt 

 Fyllnadsmaterial 

 Hel enhet 

5.4.2 Simulering CAD 
Simulering i cad miljö används kontinuerligt i denna utveckling genom detta projekt för att få 

snabb visuell feedback på hur konstruktionerna klarar de krafter som dessa utsätts för. Därmed 

har det valts att simulera hur mycket dessa konstruktioner klarar med samma uppställning och 

krafter (10kN/100 mm) som använts för att fastställa kravspecifikationen, se figur 5.46. 

De resulterade värdena som togs fram här är enbart riktlinjer då det är relativt grova 

simuleringar samt att fackverken inte är noggrant granskade. 

Koncept A har för många okända variabler för att simulera. 

TABELL 5. 1 VISAR VIKT OCH SPÄNNING PÅ KONCEPTEN 

KONCEPT VIKT PUNKT 

A 60.5kg/m -- 

B 58.5kg/m 210Mpa 

C 57.9kg/m 355Mpa 

D 35.2kg/m 1200Mpa 

FIGUR 5.45  MODELL AV KONCEPT D MED TUNNA VÄGGAR. 

FIGUR 5.44  MODELL AV KONCEPT C MED INSPIRATIONEN HÄMTAD FRÅN 

GRANATÄPPLET. 
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FIGUR 5.46 VISAR SPÄNNINGEN PÅ DE OLIKA KONCEPT SOM SIMULERATS. 
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5.4.3 Handledningsmöte 
När ett antal koncept fanns att utvärdera kontaktades handledare på Mase Brush Sweden AB 

för att få deras uppfattning om vad de ville ha och gilla med framtagna koncepten. 

Peter Jynnesjö var under den uppfattningen att ett koncept med fackverkskonstruktion samt 

uppdelad i segment var det företaget ansåg hade störst potential. 

Citat från Peter Jynnesjö: 

Koncept A är egentligen den som tilltalar mest, men i så fall i en lösning där man 

sammanfogar delarna utan att behöva trumman. 

Om man väljer Koncept D den tunnväggiga konstruktionen måste man naturligtvis vara 

noggrann med hållfasthet och fyllning. Fyllningen får ju t ex. inte bli för tung. 

5.4.4 QFD 
Med hjälp utav en QFD-analys kunde analyser om hur de koncept som tagits fram stod sig mot 

varandra med hänsyn till de tekniska krav samt marknadskrav som finns i detta projekt. 

Det som kunde konstatera efter denna analys var att alla koncept hade sina styrkor men även 

svagheter, se figur 5.47, 5.48. De styrkor och svagheter finns att avläsa i den fullständiga QFD, 

se bilaga 10.6.  Koncept C enligt detta var starkast mot de krav som ställs från marknaden.

 

FIGUR 5.47 VISAR UPPFYLLNAD MOT TEKNIKEN I QFD. 

 

FIGUR 5.48 VISAR TOTAL POÄNG EFTER MARKNADSUPPFYLLNAD AV DE KONCEPT SOM GRANSKATS. 
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5.4.5 Konceptförbättring 
Dessa koncept utvärderats och analyserats med hänsyn till den tekniska kravspecifikationen 

och hur marknaden samt hur Mase Brush Sweden AB anser dessa klara de krav som ställs. 

Ekonomi, säkerhet och pålitlighet som är grundpelarna i detta projekt har haft det slutgiltiga 

ordet i denna process. 

När denna utveckling var klar kombinerades de bästa ur varje koncept som framtagits av de 

olika verktyg som användes under utvärderingen, för att slutligen stå med två koncept kvar, se 

figur 5.49. 

Dessa koncept har fått benämningarna Alfa och Beta.  

Alfa är en vals i en helhet medan Beta är en segmenterad vals. 

De olika koncepten är baserade på liknande uppbyggnad och dessa utgångspunkter listas 

nedan: 

 Likartad fackverkskonstruktion. 

 Större radier i förhållande till originalvalsen. 

 Konstruktionen skall vara tunnväggig. 

 Eventuellt fyllnadsmaterial. 

Det stora som skiljer dessa koncept är: 

 Beta konceptet är segmenterad för enklare och 

förutspådd billigare tillverkning. 

En vals som är strängpressad i en hel enhet anses ha en 

högre säkerhet då det blir mindre eventuella lösa delar. 

Vikten på detta koncept har reducerats till 47.2kg/m vilket är en 

viktminskning på 48 procent mot originalet. Detta är dock utan 

fyllning i fackverket. 

Hållfastheten är i detta utförande med enbart en tunnväggig 

konstruktion med fackverk utan fyllningsmaterial klarar ej de 

krav som är uppsatta i kravspecifikationen, se figur 5.50. 

Detta anses skulle kunna lösas med ett fyllningsmaterial med låg densitet eller studeras 

närmare hur stora krafter valsen utsätts för i reella situationer. 

Koncept Alfa-
Segmenterad

Koncept 
Beta-Solid

Koncept x

Koncept x

Koncept x

Koncept x

Koncept x

Koncept x

Koncept x

Koncept x

Koncept x

Koncept x

Koncept x

Koncept x

Koncept x

Koncept x Koncept x

Koncept x

Koncept x

Koncept x

Koncept x Koncept x

Koncept x

Koncept x

FIGUR 5.49 ILLUSTRERAR HUR KONCEPT GALLRATS STEG EFTER 

STEG. 
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FIGUR 5.50 VISAR VART KRAFTEN PÅVERKAR SAMT HUR SPÄNNINGENS UTFALLET BLIR VID SIMULERING. 

5.5 Konceptval 
Efter utvärdering av de koncept som fanns kvar i processen var två koncept kvar som är lika i 

konstruktionen men skiljer sig betydligt åt med hänsyn till produktion och eventuell pålitlighet. 

Koncept Beta som sammanfogar flera bitar är betydligt mer produktionseffektiv gentemot Alfa 

konceptet som strängsprutas hel. Däremot kan koncept Alfa inneha en större pålitlighet då det 

är färre delar och faktorer som kan vara potentiella felkällor. 

Annars innehar båda: 

 Fackverkskonstruktion 

 Tunnväggig 

 Större radier 

 Minskat tandhuvud 

Denna fas har varit svår då detta projekt har sina grundpelare i ekonomi, pålitlighet och 

säkerhet. Detta medför då att besluten inte kan fastställas på rak arm utan måste utvärderas och 

diskuteras med Mase Brush Sweden AB om vilka koncept som hade störst potential till att få 

en vidare utveckling. I och med detta kontaktades därför handledaren på Mase Brush Sweden 

AB, Peter Jynnesjö som fick ta del av det avgörande beslutet efter noga förklaringar kring de 

olika koncepten av hur de fungerar och är konstruerade. 

5.5.1 4-stegs metoden 
De två koncept som finns kvar i detta projekt analyseras enligt fyrstegsmetoden för att 

dokumentera och få klarhet hur dessa koncept kan klara de marknads- och kundkrav som finns. 

Första steget 

Är konceptet lämpligt? 

 Är det realistiskt genomförbart tekniskt, 

tidsmässigt, kostnadsmässigt? 

 Kan det accepteras av tänkt målgrupp? 

 Passar det in i företagets produktimage? 

 Patentintrång? 

Koncept Alfa är realistiskt genomförbart med alla de aspekter kring tillverkning och 

produktionsmetoder då den kan tillverkas på samma sätt som den befintliga valsen görs idag. 

Tidsmässigt i produktionsledet förhåller sig koncept Alfa inom samma tidsram som den 
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befintliga valsen dock kan en viss kostnadsreduktion av tillverkningen ske då koncept Alfas 

vikt har reducerats med 48 % mot originalvalsen. 

Att slutkunden skulle kunna acceptera koncept Alfa som en duglig produkt anses vara mycket 

troligt, då den eftersträvar ett mer effektivt arbete med mindre vikt och fortfarande klarar av de 

krafter som påfrestar konstruktionen. 

Designmässigt gör koncept Alfa inga patentintrång som hittats och den sätter en ny prägel på 

Mase Brush Sweden AB’s produkter. Med koncept Alfas konstruktion utger valsen sig för att 

vara en modernare och mer utvecklad produkt än originalvalsen. 

Koncept Beta utger sig för att vara en produkt som är lättare att producera än originalvalsen 

och koncept Alfa, då denna skulle kunna strängpressas av fler företag än vad som kan tillverka 

originalvalsen/koncept Alfa. En kraftig kostnadseffektivitet skulle medföras i denna produktion 

jämfört med originalvalsen för en enklare massproduktion skulle kunna appliceras i denna 

tillverkningsprocess. Rent tekniskt hur denna vals fungerar måste dock undersökas med ett par 

tester som t ex hopfogning och rundhet för att utvärdera om denna produkt verkligen fungerar 

för dess uppgift. Detta medför dock en ökad tidsåtgång vid utvecklingsstadiet och en möjlig 

tidspåläggning vid monteringen av själva valsen i produktionsledet. 

Slutkunden skulle troligtvis inte ha några invändningar på koncept Beta då denna väger mindre, 

är utformad efter ett modernt utseende och är konstruerad att klara av sin uppgift med en hög 

effektivitet 

Att koncept Beta passar in i Mase Brush Sweden AB’s produktimage råder inga tvivel om då 

de letar efter ett modernt uttryck och ett nytänk i sina produkter. Konstruktionen på detta 

koncept är just utformat för detta samtidigt som ett mer miljövänligt tänkande har tagits i 

beaktning gällande tillverkning, transport, mm. 

Gällande patentintrång på hur koncept Beta är konstruerat kan enbart refereras mot det 

designskydd som hittats hos SIB(Svenska industriborstar). Med hänsyn till detta designskydd 

anses koncept Beta vara konstruerat i det mån att en överträdelse inte äger rum. 

Andra steget 

Utnyttjar konceptet tillgänglig och tillämpbar teknologi? 

I allmänhet för denna produktutveckling används inga teknologiska komponenter för produkten 

utan de enbart ett antal tekniska moment vid produceringen av koncepten. Detta medför då att 

de tekniska kraven denna vals skall uppfylla i detta stadie är att rotera och passa 

fästanordningen med tillhörande komponenter. 

Tredje steget 

Uppfyller konceptet kraven från kravspecifikationen? 

I detta stadie uppfyller koncepten de mest vitala tekniska krav som är uppställda i den tekniska 

kravspecifikationen. De är dessa krav som gör det möjligt för valsen att utföra sin uppgift utan 

att fela. 

De krav som inte än uppfylls i den tekniska kravspecifikationen kommer att undersökas och 

utvecklas i konceptutvecklingsfasen. 

För fullständig teknisk kravspecifikation se bilaga 10.5. 
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Fjärde steget 

Efter att de två koncepten genomgått de ovanstående stegen utvärderades dessa i Pughs matris. 

Det som kunde konstateras efter utvärderingen var att de två koncepten är väldigt lika i hänsyn 

till hur de uppfyller de marknadskrav som de skall konkurrera på. 

Beta konceptet fick ett bättre viktat resultat men även fler negativa delresultat vilket inte är 

positivt, resultatet kan ses i figur 5.51. Alfa konceptet fick mer poäng med hänsyn till 

pålitlighet medan beta vann på tillverkning och kostnadskrav. 

Denna utvärdering anses inte kunna ligga till grund om vilket koncept som skall fortsätta 

vidareutvecklas i denna process. 

 
FIGUR 5.51 VISAR RESULTAT I PUGHS MATRIS. 

Koncepten har granskats mot originalvalsen som referensprodukt, för fullständig Pugh’s Matris 

se bilaga 10.8. 

5.5.2 Beslut om konceptval 
Med all de data som behandlats i konceptvalsfasen fanns ett steg kvar att utföra innan ett 

fastställt beslut skulle kunna tas för vilket koncept som skulle fortsättas att utvecklas. Detta 

utförande var ett möte med handledaren på Mase Brush Sweden AB, Peter Jynnesjö. 

I detta möte behandlades vilka för- och nackdelar koncepten och vilket koncept som skulle 

medföra den mest kostnadseffektiva produktionen. Även var det slutgiltiga konceptet tvunget 

att klara av alla de slutkrav som skulle få detta koncept att vara kraftfullt och säljande med ett 

kvalitativt utseende. 

Efter mycket dividerande fram och tillbaka beslöt sig Peter Jynnesjö för att välja koncept Beta 

till en fortsatt utveckling. Detta beslut togs av en jämförelse mellan koncept Alfa och koncept 

Beta då koncept Beta var mest lämpligt med hänsyn till: 

 Lättare produktion 

 Billigare produktion 

 Lättare transportering 

En viktig aspekt Peter Jynnesjö poängterade var att sammanfogningen mellan de olika 

segmenten måste vara enkel och inte inneha några lösa delar. Resultatet av sammanfogningen 

måste kunna vara pålitligt, ekonomiskt hållbart samt lättmonterat.  
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5.6 Konceptutveckling 
Arbetet med att utveckla och noggrannare analysera det valda konceptet för att säkerhetsställa 

att ett slagkraftigt och genomarbetat slutkoncept slutligen kan levereras till uppdragsgivare. 

Kvalitetssäkring och realisering av konceptet har fått stort fokus i detta projekt, detta kan följas 

i denna fas. 

5.6.1 Beteckning av valt koncept 
Det valda konceptet som namngivits Beta innan konceptutvecklingen kommer härefter 

benämnas som Omikron. Varför benämningen Omikron valts att användas för att representera 

den slutliga produkten som tas fram under detta utvecklingsarbete är just för att Omikron står 

för O i det grekiska alfabetet. (Nationalencyklopedin (a), 2013) 

Att använda sig av den grekiska benämningen av bokstaven O anser vi passa väldigt bra då 

innandömet av valsen Omikron är runt som ett O. 

5.6.2 Hopfogning 
En analys utfördes för att ta reda på vilket som var de bästa sättet att få en pålitlig och stabil 

hopfogning. 

Det valda arbetssättet är efter denna princip: 

 Var 

o Var delningen skall ske. 

 Hur 

o Hur hopfogningen skall utformas. 

 Tester 

o Fräsa de olika sammansättningarna för att djupare analysera. 

 Resultat av tester 

o Vilken metod som anses vara den bästa. 

 Slutgiltigt resultat 

o Det slutgiltiga resultatet som skall användas. 

Var 

De ställen som har analyserats och som anses vara de 

bästa för att dela denna konstruktion är där den gröna 

samt röda elipsen som kan ses i figur 5.52. 

Delning vid den röda kommer önskad stabilitet ej att 

uppnås. 

Det stället som valts att dela valsen på för att skapa 

segment är den gröna då det finns mer material samt 

anläggningsyta som underlättar för en hopfogning. Stabiliteten, styrning samt hållfasthet 

kommer att bli säkrare vid delning i centrum av en tand. 

  

FIGUR 5.52 ILLUSTRERAR VART VI VALT SEGMENTERA VALSEN. 
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Hur 

Arbetet startades med att skissa samt rita i cad för att analysera olika former och metoder för 

hopfästningen. 

De olika metoder som diskuterats har varit: 

 Limning  

 Svetsning 

 Friktion 

 Bultning 

 Buntning 

 Nitning 

Alla de metoder där det uppkommer risk för lösa delar eller extramaterial (t ex. bultar) har 

solats bort på grund av den riskfaktor till att fler felkällor uppstår, vilket senare kan bidra med 

höga felorsaker. 

Strävan efter att inte tillföra för många extra produktionssteg har resulterat i att vissa metoder 

har solats bort på grund av det kan komma att förlänga ledtid samt tillföra extra kostnader i 

produktionen. Alternativa sätt att sammanfoga de olika segmenten har undersökts, se figur 

5.53: 

 

 

Koncept där en extern styrpinne tillförs ströks då detta skulle tillföra extra steg i produktionen. 

Tester 

Efter analyseringar av ett antal koncept valdes det att fortsätta med 

det koncept som betecknats pusselbitshopfogning, då detta kan ta 

upp krafter i alla led och är därav den säkraste lösning av de 

koncept som analyserats. 

Det framtogs en prototyp på denna hopfogning för att 

säkerhetsställa att det skulle fungera, denna prototyp gav nya 

intryck och nya perspektiv på hur denna lösning bör förbättras, 

prototyp kan ses i figur 5.54. 

  
FIGUR 5.54 VISAR DEN 

PROTOTYP SOM FRAMTAGITS 

FÖR TEST AV HOPFOGNING. 

FIGUR 5.53 VISAR SKISSER PÅ OLIKA HOPFOGNINGAR. 
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Det som ändrades efter detta var: 

 Uppflyttat öra för jämnare godstjocklek. 

 Mer centrerat. 

 Omkonstruerat fackverk 

Resultat av tester 

Efter en första granskning och omkonstruktion av denna gav det oss denna lösning som figur 

5.55 visar. 

 

FIGUR 5.55 RESULTAT AV HOPFOGNING EFTER TEST. 

Slutgiltigt resultat 

Vid kontroll med tillverkare om denna profil kunde det konstateras att det inte skulle fungera 

att konstruera hopfogningen riktigt på detta sätt. Detta för att tillverkningen inte skulle kunna 

genomföras. Ett par förändringar behövdes utföras för att profilen skulle kunna tillverkas. När 

slutligen profilen blivit omkonstruerad och fått godkänt från tillverkare ser hopfogningen ut 

som i figur 5.56. 

 

FIGUR 5.56 SLUTGILTIG HOPFOGNING EFTER VALS BLIVIT GODKÄND FÖR PRODUKTION. 

Segmentprofilerna skall enligt antaganden av det slutgiltiga resultatet med hopfogningen kunna 

pressas in i varandra med hjälp av lim, då detta skall minska friktionen vid pressningen. 

Limmet medför även en antagen ökad stabilitet och hållfasthet då det har stelnat. 
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5.6.3 Fackverk och viktreducering 
Fackverkskonstruktionen som erhölls till en början av 

koncept Omikron var ett fackverk med 3 mm väggar och 

utformning som figur 5.57. 

Ritningen på denna konstruktion skickades in till SAPA 

som är ett strängpressningsföretag i Sverige, men även till 

ett kinesiskt företag som tillverkar den befintliga valsen i 

dagsläget. Detta gjordes för att kontrollera om denna profil 

gick att tillverka med den utformning som hade tagits 

fram. 

Till svar från SAPA gavs följande: 

Den blir för svår att strängpressa i detta utförande. Det blir för små kärndelar (hålrummen) 

och verktyget kommer inte att hålla. 

/Ted 

Till svar från det kinesiska företaget gavs följande: 

Hi，  

Our technical engineer have given out their opinion that this drawing is NOT workable for this 

alu profile production. As there are too many holes in this fracture surface. So I am asking him 

how to revise this drawing to have it workable. Maybe tomorrow he make out this technical 

analysis. From your technical view, do you have better idea? thanks! 

Regards 

Zelin  

Analyserna som gavs av de två företag som kontaktats ledde till att en omkonstruktion av 

valsprofilen var tvungen att utföras utifall den skulle kunna vara produktions bar. 

SAPA kom med ett första förslag som de skulle kunna producera som såg ut som detta i figur 

5.58. 

 

FIGUR 5.58 RITNING FRÅN SAPA 

FIGUR 5.57 TIDIGT FACKVERK. 
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Detta förslag skulle ej fungera då hållfastheten skulle bli för låg, och där med ej uppnå den 

tekniska kravspecifikationen. 

Företaget i Kinas förslag såg ut som detta i figur 5.59: 

 

FIGUR 5.59 RITNING FRÅN KINA. 

Detta förslag är mycket likt SAPAs dock behålles hopfästning vid gränssnitten. 

En ny ritning som var en kompromiss mellan Sapas och företaget i Kinas förslag samt det nya 

förslaget skickades för att Sapa och företaget i Kina ännu en gång skulle komma med ett 

motförslag. Detta förslag såg ut som detta i figur 5.60. 

  

FIGUR 5.60 FÖRSLAG FRÅN OSS. 

Godstjockleken har breddats till 3.5 mm och enbart en centrumvägg för stabilisering. 

Både företaget i Kina och SAPA ansåg fortfarande att denna konstruktion var för svår att 

producera på grund av för många håligheter och för tunt godstjocklek i ändar. 
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Några simuleringar utfördes 

på en ny konstruktion som 

ansågs skulle klara 

tillverkningen. Dessa 

simuleringar gjordes på ett 

segment som är 100 mm 

långt och tar upp en kraft om 

10 kN rätvinkligt mot 

anläggningsytan för 

borstskenan. Segmentet är 

fixerat vid de gröna pilarna, 

se figur 5.61. 

Resultatet visar att den nya 

konstruktionen klarar sträckgränsen och den maximala förflyttningen uppnår enbart 0.1 mm. 

I den nya konstruktionen har godstjockleken bräddats till 4 mm och vissa partier har förstärks 

då små håligheter har fyllts, se figur 5.62.

 

FIGUR 5.62 NYTT FÖRSLAG 

Som svar på detta förslag återficks följande dåliga besked: 

Nej tyvärr. Det fungerar inte och vi tror inte heller på att vi kan hitta en utväg här. Det går inte 

att köra med de här små kärndelarna som du har i toppen tyvärr. Det blir för små kärndelar 

som inte kan stå emot presstrycket på 6000 ton med verktygshaveri som följd. Hade du fyllt 

igen dem hade det gått men då blir ju profilen för tung, för du är ju begränsad av vikten. 

Det finns också ett annat problem med konstruktionen som är minst lika stort. Du har en kritisk 

punkt vid sidorna, där du har endast 3,5 mm-4 mm gods som bär upp, alltså där du skall limma 

ihop. Det är för lite gods i utkanterna av själva profilen helt enkelt. Verktyget håller inte där 

heller. 

 Tyvärr har vi ingen bra lösning här. 

 Med vänlig hälsning 

 Ted Tobiasson 

  

FIGUR 5.61 SIMULERINGS RESULTAT FRÅN NY KONSTRUKTION. 
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Detta gör då att ett nytänkande måste utföras, det nya förslaget blev reducerad vikt utifrån 

istället för inifrån. Vilket kan lösa problemen med hålrum och verktygshaveri. 

Det nya och slutliga konceptet som används ser ut som i figur 5.63. 

 
FIGUR 5.63 SLUTGILTIG KONSTRUKTION AV FACKVERK/VIKTREDUCERING. 

Detta koncept har sedan både företaget i Kina och SAPA godkänt för produktion samt 

uppfyller den uppsatta kravspecifikationen för hållfasthet. Vikten på detta koncept har 

reducerats till 48.3 Kg/m viket är en viktminskning med 36 % i jämförelse med den befintliga 

valsen. För kostnader se 5.7.4 Kostnadskalkyl. 

5.6.4 Antal tänder 
Diskussioner med Mase Brush Sweden AB om vad de ansåg om att minska antal tänder på 

valsen för att enklare kunna segmentera valsen resulterade i att ett godkännande fastställdes. 

Detta var okej då borsteffektiviteten fortfarande ansågs var bibehållen. Detta resulterade i att 

hållfastheten ökades, då antal tänder på valsen är 20 istället för 21, vilket i sin tur bidrog till att 

tänderna blev bredare. 

Genom minskningen av en tand på valsen kunde en jämnare segmentering med fyra tänder på 

fem segment ske. Bredare tänder möjliggjorde även en starkare konstruktion och därmed 

minskades spänningen. 
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5.6.5 Material 
Materialet på valsen behöver klara ett antal faktorer. Dessa faktorer är det som styr beslutet av 

vilket material som skall användas vid tillverkningen av valsen. 

De faktorer som spelar in är att materialet skall: 

 Tåla värmeväxling 

 Vara kostnadseffektivt 

 Godtagbar hållfasthet. 

 God extruderingsförmåga för tillverkning. 

 Kostnadseffektiv vilket blir en balans mellan pris på material och tillverkning. 

Tillsammans med Mase Brush Sweden AB ansågs det att aluminium var att föredra som 

material till denna vals då tillverkningsmetoden samt de förhållande som valsen utsätts för 

lämpar sig aluminium mycket bra. Aluminium är lätt att extrudera samt innehar god hållfasthet 

i jämförelse med sin densitet. 

Det första steget var att göra en research med de olika aluminiummaterialen om t ex. vad dessa 

kostar på olika företag och vad det finns för utbud på marknaden, där ibland SAPA som har 

stor erfarenhet av aluminiumlegeringar, se figur 5.64. 

 

FIGUR 5.64 SCHEMA ÖVER OLIKA LEGERINGAR SAMT EGENSKAPER FRÅN SAPA 

Material som är ej härdbart, se figur 5.64, lämpas ej för strängpressning då dessa kallbearbetas 

för ökad hållfasthet. 7 000-serien innehar en hög hållfasthet och kräver stora krafter för 

strängpressning vilket ökar priser avsevärt. 

Det andra steget var att använda oss av programvaran CES Selector. 

De material som ansågs vara godtagbara för de uppsatta kraven (pris, vikt och hållfasthet) var 6 

000-serien och 7 000-serien. För fullständiga materialegenskaper se bilaga 10.9. 

6 000-serien: 

Denna legering har en något mindre hållfasthet än 7 000-serien men är betydligt enklare att 

strängpressa. Sträckgränsen är mellan 200-220 Mpa. Priset ligger mellan 19-21 sek/Kg samt 

har en densitet på 2 700 Kg/m^3. 

7 000-serien: 

Det som kunde konstateras av denna research var att 7 000-serien har högre hållfasthet än 6 

000-serien, dock kräver 7 000-serien större krafter för att kunna strängpressa materialet. Pris 

samt vikt är det samma som 6 000-serien men har en sträckgräns på 300-400 Mpa. 
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Med hjälp av denna metod kunde ett aluminium fastställas med en bevisande hållbar grund. 

Genom detta resonemang har det valts att använda 6000-serien för tillverkning av valsen. Inom 

denna serie har vi valt 6063-T6 då denna besitter de egenskaper vi söker, goda skärande 

egenskaper, krävs ej mycket kraft att extrudera samt har godtagbar hållfasthet. 

5.6.6 Toleranser 
Vilka toleranser som är avsatta att profilen skall klara vid tillverkning kommer att redogöras 

nedan: 

Rakheten i alla led får maximalt uppnå en differens på 1 mm/m för att kunna balansera samt 

montera de olika segmenten. 

Offset som är spalten vid gränssnittet av segmenten har valts att sättas till 0.25 mm. Denna 

siffra är ej något som är bevisat funktionellt utan enbart antagande, detta måste därför utprovas 

efter tillverkning. 

Rundheten efter monterade segment skall klara en tolerans på 3. 

Ytjämnheten är ej någon stor vikt på denna produkt men bör ligga på ett Ra värde på 3.2 vilket 

är en generell standard vid strängpressning enligt boken Ritteknik 2000 (Taavola, 2009). 

Den generella tolerans som kommer att användas är ISO-2768 m. 

Alla toleranser måste utprovas noggrannare innan full produktion utförs. 

5.6.7 Längder 
De längder denna vals skall tillverkas för är en minimumlängd på 3 m och en maximumlängd 

på 7 m. Denna avgränsning är satt med hänsyn till borsteffektiviteten, tekniska krav och 

monterbarheten. 

Valsen får ej vara över en viss längd då resultatet av borstningen blir dåligt. Detta beroende på 

att landningsbanan på flygplatsen är bomberad och detta medför att trycket mot marken blir 

ojämnt fördelat, se figur 5.60. 

 

FIGUR 5.65 DENNA FIGUR ILLUSTRERAR BOMBERING. DET VÄLVDA STRÄCKET ÄR MARKYTAN OCH DET RAKA STRÄCKET ÄR DET HORISONTELLA 

PLAN SOM FINNS. VID MITTEN AV FIGUREN TANGENSERNA LINJERNA VILKET DEM INTE GÖR UTE PÅ KANTERNA. 

Längden är även begränsad för att hållfastheten och toleranser på rakhet mm. skall vara under 

kontroll. 
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Vid montering kan det uppstå en del komplikationer utifall valsprofilerna är långa. Ju längre 

valsprofilerna är desto svårare blir det att montera ihop dem. Detta är då en av anledningarna 

till att valsprofilerna har fått en avgränsning på 7 m. 

5.6.8 Balansering 
Balanseringen av valsen skall ske med hjälp utav en balanseringsmaskin. Efter diskussion med 

inköpsansvarig på Mase Brush Sweden AB finns det planer för att en sådan maskin påkostas 

för att kunna sälja balanseringscertifierade valsar. Med en maskin som säkerställer 

balanseringen på valsen kan ett certifierat utlåtande göras på papper vilket ger ett mervärde 

direkt mot kund. 

Balanseringen kommer att ske i det mån att den uppfyller kraven enligt ISO 1940 G6 som är en 

godkänd standard för denna typ av roterande rörelse. Se bilaga 10.11. 

Detta anses vara en viktig del av tillverkningen av den nya valsen för att kunna kvalitetssäkra 

att produkten är rund och ej har ojämn rotation. 

5.6.9 Hållfasthet 
För att säkerställa en produkt som klarar de krav som finns uppställda i kravspecifikationen har 

simuleringar gjorts i SolidWorks där följande resultat har framkommit. 

Uppställningarna är gjorda på en vals som är 100 mm lång och upptar en kraft på en tand med 

10 kN i horisontell riktning, se resultat av detta i tabell 5.2 

TABELL 5. 2 VISAR RESULTAT AV SIMULERINGAR. 

 Original Omikron 

Tryck med 10 

kN på 100 mm 

 
 

Förflyttning 

med kraften 10 

kN. 
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Det som kan konstateras efter att analyserat resultaten är att den nya redesignade valsen har 

lägre spänningar än originalet, dock påfrestas en större del i Omikron. 

De spänningar som uppstår i Omikron leds på ett mycket bra vis ner i konstruktionen vilket 

underlättar mot utmattning. Den maximala förflyttningen uppnår 0.1 mm vilket är en antagen 

godtagbar siffra. 

Med dessa beräkningar kan det konstateras att konceptet uppfyller den uppsatta 

kravspecifikationen. 

5.6.10 Ytbehandling  
En ytbehandling av valsen ansågs kunna bidra med positiva aspekter, då en anodisering skulle 

medföra följande som vidare förklaras i följande text. 

Den nya generationens vals kommer att synas bättre på marknaden och utstråla mer kvalité 

samt bättre klara de hårda förhållanden som infinner sig på en flygplats. 

Marknaden idag har enbart aluminiumgråa valsar och är svårt att se vilken vals som är vilken, 

men genom att differentiera sig med en svart vals kan denna synas bättre och därmed få mer 

uppmärksamhet. 

Anodisering stärker ytan mot bland annat slag och oxidering vilket är mycket bra i dessa miljöer 

då valsen utsätts för hårda påfrestningar av dessa faktorer vid användning. En svart anodisering 

skulle passa in hos Mase Brush Sweden AB’s produktsortiment med avseende vad de har för 

färgprofil idag. (Ullman, 2003). 
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5.6.11 DFX 
I utvecklingsfasen av detta arbete har ett tänk på hur Omikron skall tillverkas och monteras på 

ett optimalt sätt. Detta förklaras i nedanstående text. 

DFM 

Omikron är segmenterad i fem stycken delar för att en strängpressning med mindre 

energiåtgång skall kunna utföras jämtemot den befintliga valsen. Det material som valts till 

Omikron är ett standardaluminium och detta aluminium är lätt att få tag i samt att det är den 

lättaste typen av aluminium att extrudera. 

Profilkonstruktionen av segmenten är utformade för att kunna tillverkas i strängpressning och 

att vikten på Omikron är reducerad i jämförelse med den befintliga valsen. Kostnaden för 

tillverkningen av Omikron har reducerats kraftigt i jämförelse med den befintliga valsen. 

DFA 

Gällande DFA har ett moment skapats med Omikron då en montering måste ske i jämförelse 

med den befintliga valsen då denna var varmsträngpressad i ett helt stycke. Dock har detta 

medfört att en certifiering kan utföras vid monteringen av segmenten på Omikron genom en 

balansering. 

Sammanfogningen av segmenten utförs med hjälp av en press och lim. Pressen är till för att 

pressa samman de segment som skall sammanfogas och limmet är till för att minska friktionen 

vid sammanfogningen samt att stabiliteten och hållfastheten blir ökad enligt antaganden. Detta 

medför att inga lösa komponenter existerar på den monterade valsen utan enbart fem stycken 

segment. 

Med insättningsspåren som Omikron erhåller är en enklare montering av bortskenorna möjlig 

jämtemot den befintliga valsen. Detta just för att det finns mindre kontaktyta mellan valsen och 

borstskenan där friktion kan uppstå, vilket påvisas i ett test. 
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5.7 Tillverkning och Produktion 
Tillverkningen och produktionen av valsen förklaras i detta kapitel. 

5.7.1 Tillverkningsmetod 
Tillverkningsmetoden som skall användas för produktion av denna vals är strängpressning, se 

figur 5.66. Anledningen till att valsen skall produceras med denna metod är för att det är det 

mest effektiva för den profil konstruktionen är utformad efter. 

Den tillverkningsmetod som existerar idag på den befintliga valsen är en typ av 

varmsträngpressning som kräver ett tryck på ca 10 000 ton. Detta medför att det enbart finns ett 

fåtal företag på marknaden som kan ta fram denna produkt. Det företag som idag producerar 

den befintliga valsen befinner sig i Kina då för att där finns det resurser för rimliga priser.

 

FIGUR 5.66 VISAR HUR STRÄNGSPRUTNING FUNGERAR. 

Att tillverka den nya valsprofilen med mindre strängpressningsmaskiner innebär en större 

valmöjlighet gällande företag som kan producera denna. Detta på grund av storleken som 

profilen erhåller då den inte kräver samma tryck, storlek på verktyg och maskin. Detta ger 

Mase Brush Sweden AB en ekonomisk fördel då de kan välja mer strategiskt var de vill 

tillverka delarna och kan få ner priset på tillverkningen, även vikten på de material som behövs 

för tillverkning har sänkts avsevärt vilket kommer reducera priset markant.  

Priserna för produktion kan läsas under 5.7.4 Kostnadskalkyl. 
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5.7.2 Montering 
Monteringen av denna lösning av hopfogning kommer att kräva mycket arbete och analys för 

att lösa detta på bästa möjliga vis, illustration av montering se figur 5.67. 

Det anses att någon form av press med tillförsel av lim bör ge monteringen en god montering. 

Limmet som tillförs bör efter diskussioner och antaganden tillföra två funktioner, för det första 

minska friktionen vid montering, för det andra öka hållfastheten och stabiliteten i fogarna då 

limmet har stelnat. Vilket lim som skall användas har vi ej utforskat då produktionschefen på 

Mase Brush Sweden AB anser sig vara expert i denna fråga då han forskat i detta ämne. Han 

har konstaterat att denna lösning med lim skall fungera så länge limmet har en högre hållfasthet 

än materialet valsen är tillverkad av. 

Vilken offset mellan segmenten som kommer att krävas för att montering skall gå så enkelt 

som möjligt men utan att glappa är mycket svårt att svara på utan ordentliga funktionstester. 

Det som kan konstateras är att minst 0.25 mm kommer krävas men upp till 2 mm beroende på 

hur raka profilerna kommer att vara efter tillverkning samt hur mycket limmet kräver. 

 
FIGUR 5.67 ILLUSTRERAR MONTERING AV VALS. 

Efter fem segment har sammanfogats och limmet har stelnat kommer balansering ske med en 

balanseringsmaskin för att säkerhetsställa en vibrationsfri rotation av den nya valsen. På fält 

monteras sedan borstskenor av personalen på flygplatserna. Detta har underlättats genom att 

minska fiktionen mellan vals och skenor i isättningsprofilen. 

 

FIGUR 5.68 VISAR FLÖDET VIS MONTERING AV VALS. 
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5.7.3 LCM 
Genom detta arbete har det kunnat fastställas och dokumenterats stora delar utav hela 

livscykeln av denna produkt, se figur 5.69. Detta är en viktig del av utvecklingen då med 

hänsyn till både miljö och kvalitetssäkring utav produkten och dess tillverkningsprocess.  

Med god hantering av dokumentering, 

regelbundna kontroller och uppdateringar kan 

kvaliteten av produkten upprätthållas. Nedan 

förklaras kortfattat stegen som tillhandahålls 

vid produktionen av valsen. 

Råvara 

Vilken råvara som används och hur den 

hanteras skall finnas dokumenterat 

Tillverkning 

Tillverkningen skall ha låg påverkan på 

miljön samt låg energiåtgång. Med Omikron 

fås en billigare tillverkning då den är lättare 

och enklare att tillverka. Tillverkningen sker i 

Kina pga. den billiga arbetskraften. 

Transport 

Transporten som sker efter tillverkning från 

Kina till Sverige för montering och certifiering har en fjärdedels kostnadsreducering tillförts 

enligt uppdragsgivare. Detta då volymen som den befintliga valsen upptar, är det samma som 

fyra stycken nya valsar upptar, det vill säga 20 segment staplade på varandra. Dock har extra 

transport tillförts pga. monteringen i Sverige. 

Montering 

Monteringen sker i Sverige då Mase Brush Sweden AB vill ha full kontroll på sina produkter 

och därför inte vill anlita ett externt företag (t ex. på tillverkningsföretaget i Kina) att balansera 

deras produkter. Med denna montering och balansering kan Mase Brush Sweden AB skapa en 

kvalitetssäkrad produkt och detta sker då med hjälp av lim och en press. Limmet används både 

som friktionsdämpande material vid sammanfogningen av segmenten och som en antagen 

ökande effekt vid hållfasthet och stabilitet hos valsen. 

Balansering 

Balanseringen utförs efter ISO-standard: ISO 1940 G6. Denna balansering sker i Sverige efter 

att monteringen är utförd. Med denna balansering kan Mase Brush Sweden AB kvalitetssäkra 

Omikron och ha en certifiering på papper. 

Användning 

Valsens livslängd är antagen att vara inom ett spann av 8-10 år. Efter denna tid är passerad byts 

valsen ut mot en ny och den gamla transporteras till återvinningscentralen där den smälts ned. 

Nedsmältning 

Vid nedsmältningen smälts valsen ner till råvara igen. Denna nedsmältning sker på en 

återvinningscentral som sedan transporterar råvaran till tillverkningen. Och på detta sätt skapas 

det en livscykel som är sluten.  

FIGUR 5.69 VISAR HUR VALSENS LIVSCYKEL FUNGERAR OCH HANTERAS. 
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5.7.4 Kostnadskalkyl 
Beräknandet av vad alla delar i konceptets livscykel på ett ungefär kan komma att kosta 

estimeras med hjälp av en kostnadskalkyl från uppdragsgivare samt offerter. 

Verktygskostnad 

Den verktygskostnad som är en engångskostnad för tillverkningen har uppskattats med hjälp av 

kunskap och grova beräkningar från personer involverade i projektet. Verktygskostnaden har 

reducerats kraftigt då vi segmenterat valsen och mindre maskin krävs. Kostnaden kan 

läsas i tabell 5.3. 

Produktionskostnad 

För konceptet har en uppskattad och offererad produktionskostnad kalkylerats. Kostnaden för 

materialet är det samma som tidigare dock är energin som krävs för extrudering radikalt 

minskad vilket resulterar i kraftigt minskad produktionskostnad. Kostnad kan avläsas i tabell 

5.3. Detta enbart är tillverkningskostnaderna, övriga monteringskostnader är ej pålagda. 

Transportkostnad 

Enligt uppskattningar från vår uppdragsgivare kommer det nya konceptet att ha en fjärdedel av 

transportkostnaderna då fler segment kan paketeras på ett mer effektivt vis. Några konkreta 

siffror har ej lyckats framtas. 

TABELL 5.3 KOSTNADER FÖR VALS 

 Original inköpt Original egenprod. Omikron 

Verktygskostnad Na 227 800 Kr 38 860 Kr 

Produktionskostnad 10 000 Kr/m 5 000 Kr/m 1 000 Kr/m 

Transportkostnader ---- ---- Minskad 
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5.7.5 Prototyptillverkning 
Projektets slutkoncept skall visualiseras med fysisk prototyp som kan användas för en deltester. 

Detta även för att prototypen skall kunna ge ett intryck som skapar mervärde för Mase Brush 

Sweden AB och de kunder som denna visas för. Nedan förklaras konceptet om hur det är 

tillverkat, samt vad det är gjort i för material. 

Den prototyp som framtagits av konceptet som genererats i detta projekt kommer vara i skala 

1:1 men enbart att vara 120 mm lång, detta för att det inte finns resurser att ta fram full längd. 

Denna mindre prototyp är även behändig att ta med och visa för kund eller andra intressenter. 

Prototypen är tillverkat av ett material som anses vara i närheten av det material som är 

lämpligt för en fortsatt framtida produktion. Materialet som valts till detta är ett aluminium i 6 

000-serien, 6082-T651. Tillverkningsmetoden för denna prototyp är fräsning i en CNC-fräs. 

De tester som utförts på denna prototyp är hur de befintliga skenor passar på den nya valsen 

samt hur hopmonteringen fungerar i verkligheten. De tester som genomförts har resulterat i en 

djupare insikt i hur vi bör sätta de toleranser och offset i gränssnitten. 

I figur 5.70 följer bilder på hur prototypen tillverkats: 

 
FIGUR 5.70 BILDERNA VISAR HUR PROTOTYPFRAMTAGNING PÅGÅTT.  

I figur 5.71 kan resultatet ses på den prototyp som är framtagen: 

 
FIGUR 5.71 RESULTAT AV PROTOTYPFRAMTAGNING. 
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5.7.6 Ritningsunderlag 
De mått och toleranser som är satta på valsen är baserade på den måttsatta standarden på 

borstsystemet som används vid borstning. Därför är toleranser satta till att minimala bredden på 

insättningsprofilen inte underskrider det största mått på skenor och så vidare. Toleranser och 

standarder är hämtade från litteraturen Ritteknik 2000 faktabok (Taavola, 2009). 

Efter konsultation med tillverkare har de ritningar som upprättats godkänts för tillverkning. 

Offert kan läsas under 5.7.4 Kostnadskalkyl. För fullständig ritning se bilaga 10.12. 

5.7.7 Patent 
Under utvecklingsprocessen av detta slutgiltiga koncept har ett antal nya former och funktioner 

skapats som anses vara slagkraftiga på marknaden i det mån att Mase Brush Sweden AB nu vill 

skydda dessa. 

Ett designskydd för att säkra produkten anses vara ett billigt sätt att säkerhetsställa att ingen 

plagierar deras produkt rakt av. Detta anses även vara ett bra försäljningsknep för att bevisa för 

kunden att denna lösning är unik. För att få ta ett patent på produkten gäller att denna är helt 

unik och har en innovationshöjd, detta anses den nya valsen inneha med sin nya hopfogning 

samt profilform. 

Efter diskussion med Håkan Mattsson som är universitetsadjunkt på Mälardalens Högskola om 

vilka möjligheter som finns vid skyddandet av produkter ansågs det att dessa skydd bör tas: 

 Ett nytt patent på funktionen i hopmonteringen för att skydda att någon annan plagierar 

denna lösning, se figur 5.72. 

 

FIGUR 5.72 MONTERING AV VALS 

 Designskydd på profilen då denna har en unik form och konstruktion, se figur 5.73. 

 

FIGUR 5.73 BILD PÅ ETT SEGMENT. 

Företaget har i skrivande stund påbörjat ett samarbete med ett externt företag för att utforska 

detta vidare.  
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6. Resultat 
Projektet som genomförts i denna rapport resulterade i en vals som valts att benämnas vid 

namnet Omikron, se figur 6.1. Denna vals är utvecklad till det att den är produktionsfärdig 

vilket innebär att tillverkningsunderlag redan finns framtaget och tillverkare har godkänt detta. 

Detta koncept togs fram med de verktyg som står i kapitel 4. Teoretisk bakgrund och 

lösningsmetoder, och med den process som följts genomgående i kapitel 5. Lösningsmetodik, 

där även mer detaljerat arbete beskrivs. 

 

FIGUR 6.1 RESULTAT AV FÄRDIG VALS BÅDE HOPMONTERAD SAMT ETT SEGMENT. 

 

FIGUR 6.2 FÄRDIGT SEGMENT MED MONTERADE BORSTSKENOR SOM FINNS ATT TILLGÅ TILL BORSTSYSTEMET. 

En starkare dokumentation som till exempel tekniskkravspecifikation för säkerställa att alla 

krav uppfylls som bevis gentemot blivande kunder finns upprättat samt det nya konceptet har 

en mer kvalitetssäkrad produktion genom hela processen. 

Resultatet av Konceptet Omikron är en segmenterad vals i fem delar med totalt 20 tänder som 

uppfyller de hårda krav som ställs från kunden samt uppdragsgivare. Figur 6.2 visar en bild där 

företagets alla borstskenor finns monterade. För fullständig ritning se bilaga 10.12. 

Se följande punkter för en mer detaljerad beskrivning. 
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6.1 Viktreducering 
Vikten på Omikron har sänkts till 48.3 Kg/m gentemot den befintliga valsen som väger 75.9 

Kg/m vilket är en reducering med 36 %. 

Den viktminskning som utförts på Omikron har till stor del att göra med att den ej är solid som 

den tidigare var. Material har reducerats från kärnan på tänderna där mycket små belastningar 

uppstår. Även toppen på tänderna har minskats vilket även har bidragit till att ytterdiametern 

blivit mindre, dock är diametern vid infästning av borstskena bibehållen. 

6.2 Segmentering 
Omikron är segmenterad i fem segment, se figur 6.3, som sammanfogas till en hel vals vid en 

montering, se figur 6.4. Segmenteringen av Omikron har bidragit till att tillverkningen av 

valsen är betydligt mycket enklare att utföra. Då originalvalsen varmsträngpressas med ett 

tryck på ca 10 000 ton kan en reducering av tryck ungefär beräknas till 40 % då 

strängpressningen av Omikron endast kräver 6 000 ton. 

Segmenteringen har även bidragit med att transporten från tillverkaren i Kina till monteringen i 

Sverige har optimerats då segmenten staplas på varandra. Detta innebär enligt Mase Brush 

Sweden AB att fyra stycken valsar får plats i samma 

utrymme som den befintliga valsen. Även den 

minskade vikten bidrar till sänkta 

transportkostnader. 

 

FIGUR 6.3 BILD PÅ ETT SEGMENT I 2-D   

 

6.3 Större radier 
I konstruktionen av Omikron har alla skarpa hörn reducerats för att minska de stora spänningar 

som uppstår. Genom att följa en jämnare profil med mjuka hörn har vi lyckats minska 

spänningarna men samtidigt behålla den insättningsprofil som borstskenorna kräver, se figur 

6.5 

.  
FIGUR 6.5 BILDEN VISAR EN TAND FRÅN DET RESULTATET AV DETTA PROJEKT. 

   

FIGUR 6.4 BILDEN VISAR HOPMONTERAD VALS. 
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6.4 Ny konstruktion 
Originalvalsen skiljer sig inte särskilt mycket med de konkurrerande valsarna på marknaden, 

men med Omikrons nya och innovativa design kan Mase Brush Sweden AB utskilja sig från 

marknaden, samt ha en konstruktion som har en bevisad och dokumenterad hållfasthet. 

Omikron utstrålar ett mer modernt utseende samt en mer genomarbetad konstruktion. 

6.4.1 Patent 
De patentmöjligheter som har öppnats genom detta projekt är flera. Därav har företaget i 

skrivandets stund anlitat ett externt företag för att granska detta närmare. 

Det patent som har möjliggjorts att ta är dessa: 

 Patentera funktionen som finns i hopfogningen mellan segmenten, för att skydda sig 

mot att konkurrenterna plagiera denna. 

 Ett designskydd på dels ett segment samt en monterad vals. 

6.5 Friktionsreducering mot borstskena 
Insättningsspåren som figur 6.6 visar på Omikron är konstruerade på det vis att kontaktytan 

mellan borstskenan och valsen är reducerad. Genom den reducerade kontaktytan uppstår 

mindre friktion vid insättning och uttagning av borstskenan. Med denna konstruktion bör ett 

enklare arbete ske vid byte av borstskenorna för flygplatsernas personal. 

 
FIGUR 6.6 VISAR INSÄTTNINGSPROFILEN DÄR BORSTSKENORNA TRYCKS IN MED MINSKAD FRIKTION PÅ KANT. 

6.6 Material 
Det material som Omikron kommer att tillverkas av är aluminium av sorten 6063-T6, då denna 

legering har en god strängpressningsförmåga samt erhåller den hållfasthet som krävs av 

konstruktionen. Materialet är en standardlegering och är kostnadseffektiv med hänsyn till 

hållfasthet, pris och tillverkningsförmåga. 

För fullständiga materialegenskaper se bilaga 10.9. 
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6.7 Montering 
Omikron är segmenterad vilket betyder att det måste ske en montering för att den skall 

utnyttjas för sin uppgift. Monteringen av valsen sker i ett moment där valsens segment 

sammanfogas med hjälp utav en press och lim, där limmet fungerar som friktionsdämpande 

material vid sammanfogning. När limmet har stelnat ger detta valsen en antagen ökad 

stabilisering och hållfasthet. Omikrons segment som skjuts i valsen bildar en fullständig cirkel 

som figur 6.7 visar. 

 
FIGUR 6.7 MONTERING AV VALS. 

Omikron kommer att monteras i Sverige av den anledningen att Mase Brush Sweden AB vill 

ha kontroll vid ISO-certifieringen av valsen samt minskade fraktkostnader omonterad. ISO-

certifieringen sker med hjälp av en balanseringsmaskin som används efter att valsen är 

monterad. 

6.7.1 Balansering 
En införskaffning av en balanseringsmaskin och använda denna efter monteringen av 

segmenten kan ge Mase Brush Sweden AB en ISO-certifierad vals då balanseringen utförs 

enligt ISO-1940G6, se bilaga 10.11. Balanseringen ger Mase Brush Sweden AB 

kvalitetssäkring av valsen och ett mervärde till kunden. 

6.8 Kostnad 
Kostnaden för Omikron har reducerats en hel del i detta utvecklingsarbete av originalvalsen. 

Omikron har framförallt fått en billigare tillverkning vid nedsatt storlek och materialreduktion. 

Materialkostnaden är sänkt med 36 procent vilket är det samma som viktreduceringen. 

Tillverkningen av Omikron kräver en engångskostnad i form av ett verktyg till strängpressning 

som kommer att kosta 38 860Kr därefter kostar hela valsen 1 000Kr/m att tillverka. Vissa 

kostnader för montering och balansering kommer tillkomma. 

  



69 

6.9 Kvalitetssäkring 
Genom att Mase Brush Sweden AB använder sig av noggrann dokumentation, kontroller och 

olika standarder (ISO) kvalitetssäkras det arbete som utförs inom koncernen. 

6.9.1 Dokumentation 
Med ett kontinuerligt dokumenterande och uppdaterande av denna dokumentation kan den 

kvalitetssäkring som behövs delvis uppnås. En del av denna dokumentation är den som tagits 

fram i denna rapport, t ex. som den tekniska kravspecifikation som finns i bilaga 10.5. 

6.9.2 Standarder 
Mycket av projektets arbete har strävat efter att få en bevisat fungerande och hållbar produkt. 

Detta har lösts genom att använda erkända standarder inom produktion och tillverkning. 

De ISO standarder som används är: 

 Den standandard som använts för toleranser är satta efter ISO- 2768 m. 

 Balansering skall ske efter ISO- 1940 G6. 
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7. Analys 
I detta kapitel analyseras och kommenteras de frågeställningar som utformades i kapitel 3. 

Problemformulering och mål. Ett förklarande om lösningarna till problemet tas även upp under 

dessa nedanstående rubriker. Hur väl vi anser oss uppfylla den tekniska kravspecifikationen 

redogörs under kapitel 7.2 Teknisk kravspecifikation. 

7.1 Problemformulering 

Hur skall valsen konstrueras för att minska vikten på valsen med 20 %? 

Målet med viktreduceringen var på 20 % med utgångspunkt mot den befintliga valsen men 

resultatet av detta projekt hamnade i en viktminskning på 36 %. Detta utfördes med en 

omkonstruktion av valsprofilen vilket medförde att materialet reducerades, därav minskades 

vikten och målet för viktreduceringen överträffades med 16 %. 

Hur skall valsen konstrueras för en mer produktionsvänlig produktion och sänka 

kostnader med 20 %? 

Omikrons segmentprofil är anpassad till att kunna tillverkas med ett tryck på 6 000 ton istället 

för ett tryck på 10 000 ton som den befintliga valsen varmsträngpressas med. Med den 

energisnålare tillverkningen kan ett flertal fler tillverkare finnas att tillgå, vilket det var svårt 

med den befintliga valsen då enbart ett fåtal tillverkare kunde producera denna med trycket på 

10 000 ton. Med det sänkta materialet plus den lättare tillverkningen kan målet som var på 20 

% konstaterat vara överträffat då den procentuella skillnaden mellan Omikron mot den 

befintliga valsen är 80 %. Den procentuella reduceringen av kostnaderna för valsens är enbart 

för tillverkningen och inte för de tillagda momenten som montering och avskrivningar för 

diverse verktyg samt maskiner. Dock anses den totala produktionskostnaden för Omikron vara 

mer än 80 % av den ursprungliga produktionskostnaden för den befintliga valsen. 

Vid en utveckling utav valsen, hur säkerhetsställs hållfastheten, då den skall vara 

bibehållen eller ökad? 

I detta arbete har det genomgående säkerhetsställande av hållfastheten utförts genom att göra 

simuleringar i SolidWorks där uppskattningar av vilka krafter som påverkar valsen negativt. 

Uppställningarna av hur krafterna påverkar är grundade på observationer och antaganden vart 

valsen utsätts för värsta tänkbara påfrestning. 

Ett par konstateranden kan göras efter de sista simuleringar, se figur 7.1, att den nya 

konstruktionen har lägre spänningar vid samma kraft som påverkar konstruktionen än vad den 

befintliga valsen, dock uppstår dessa höga spänningar i originalvalsen i de skarpa hörn som 

finns i insättningsprofilen. Den nya konstruktionen leder spänningarna på ett mycket bra vis ut 

i tanden och har jämnare fördelning av spänningen vilket är positivt mot utmattning. 

.  
FIGUR 7.1 VISAR EN JÄMFÖRELSE MELLAN NY OCH GAMMAL VALS. 
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Hur implementeras standarder och kvalitetssäkring av valsens produktion? 

Valsens produktion kvalitetssäkras med de rekommendationer som ges i rapporten. Att 

kontinuerligt dokumentera och uppdatera den data som samlas in i alla steg av 

tillverkningsprocessen ger ett bra underlag för att bevisa kvaliteten av valsen. Detta är inte 

enbart för personalen inom Mase Brush Sweden AB utan även för att kunna bevisa kvaliteten 

till kund då det ger mer pålitlighet i produkten av vad den innefattar för aspekter. 

Ständiga kontroller är en väsentlig del i att verkligen kunna kvalitetssäkra produktionen och 

kunna påvisa att produkten uppfyller de krav som uppges. Dessa kontroller innefattar att 

produkten skall klara av alla de ISO-standarder som är uppsatta att följas. 

Hur möjliggörs bytet utav borstskenan att kunna underlättas eller bibehåller sin 

ursprungliga funktionalitet? 

Det som utförts för att underlätta bytet av borstskenorna är att konstruktionen av 

segmentprofilen har anpassats för att få mindre kontaktyta med borstskenan i jämförelse med 

den befintliga valsen som Mase Brush Sweden AB producerar i dagsläget. Då ytan på 

borstskenan enbart har kontakt i över- och underkant med valsen blir det mindre friktion, då 

den befintliga valsen har mer kontaktytan på sidorna av borstskenan som kan bidra med 

friktion. 

Hur skall valsen kunna få kunden att anse att den nya generationens vals har ett 

mervärde? 

Mervärdet av valsen har en stor betydelse då marknaden är konservativ och inte är direkt öppna 

till nya produkter som skall användas. Detta gör att valsen måste kunna erbjuda någonting extra 

som får kunderna att vilja införskaffa denna. 

Det som genererats av detta projektarbete i denna fråga är att den nya generationens borstvals 

har ett mervärde med tanke på att den produceras miljövänligare, har billigare arbetskostnad, 

och urskiljer sig något mot de andra valsarna som finns på marknaden. 

Vilka patentmöjligheter finns? 

Efter detta projektarbete som utförts har det möjliggjorts att nya patentmöjligheter har uppstått, 

detta eftersom det skapats nya och helt unika lösningar på hopfästningen samt en profilform 

som skiljer sig från resterande marknadens produkter. De patent som anses vara mest vitala för 

Mase Brush Sweden AB är dessa: 

 Patentera funktionen som finns i hopfogningen mellan segmenten, för att skydda sig 

mot att konkurrenterna plagierar denna. 

 Ett designskydd på dels ett segment, samt en helt monterad vals. 

Företaget Mase Brush Sweden AB anser även att den Omikron är en viktig produkt för deras 

framtida affärer vilket gör att patent blir ytterst relativt. Vilket de även har börjat en process 

med ett externt företag för att lösa denna fråga. 

Hur säkerhetsställs de tekniska data och dokumentation för hela livscykeln av valsen? 

För att kunna säkerhetsställa de tekniska data och dokumentation som för under hela livscykeln 

för Omikron kräver det att ständigt dokumentera och uppdatera processer samt händelser. Om 

detta utförs kan ett enkelt system upprättas med att leta upp dokument och händelser i arkivet 

och ständigt bevis finns. Detta är ett effektivt vis att kunna erhålla den kontroll som Mase 

Brush Sweden AB strävar efter i dagsläget. 
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Hur skall valsen utformas för minskad påverkan på miljö? 

Valsen har konstruerats på det vis att den negativa miljöpåverkan har reducerats i många led. 

Den minskade miljöpåverkan har uppstått genom bland annat dessa punkter: 

 Då valsen är segmenterad krävs mindre kraft för tillverkning. Tillverkningen tidigare 

krävde 10 000 tons tryck med den nya konstruktionen enbart 6 000. 

 Då vikten har minskat med 36 % blir transporten mer miljövänlig. 

 Den segmenterade valsen är stapelbar vilket medför att fyra kompletta valsar får plats i 

samma volym vid transport som originalvalsen. 

 Då även materialet har minskat med 36 % medför detta att vi minskar på åtgång av 

råvaran vid tillverkning som spar på miljön. 

7.2 Teknisk Kravspecifikation 

Hur väl den tekniska kravspecifikationen har uppfyllts i detta projekt kan vara svårt att avgöra 

då flera av kraven kräver mer utprovning av en fullskalig prototyp, men enligt antaganden och 

bedömningar anses detta uppfyllt. De viktigaste kraven som tillexempel hållfasthetskraven, 

balansering, viktreducering samt upprättande av teknisk data har lösningar utfärdats.  

Att Omikron har en antagen livslängd på 8-10 år är svårt att svara på i skrivande stund, detta är 

ett exempel på ett krav som kräver mer provning. 

Kravet att valsen skall ha dynamiskt tryck har ej uppfyllts då det blir mer komplicerade 

komponenter som ingår i valsen uppbyggnad. 
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8. Slutsatser och rekommendationer 
I detta kapitel diskuteras de slutsatser och rekommendationer av vad som denna rapport har 

behandlat samt vad projektets resultat har uppnått eller inte har uppnått. 

8.1 Mål 
Målet med detta projekt har varit att Mase Brush Sweden AB skall vara ett företag som ligger i 

framkant av marknaden med sina produkter och kan leverera mervärde till sina kunder. Detta 

anser författarna vara uppnått genom att kunna erbjuda denna nya vals som är mer 

kvalitetssäker med en dynamisk balansering och fler kontroller med montering i svensk fabrik, 

lättare med 36 % och mer produktionsvänlig med segmentering än den tidigare vals Mase 

Brush Sweden AB erbjudit. 

Det stora målet med detta projekt har varit att sänka vikten på valsen med minst 20 %, detta 

anses av författarna avklarat med den nya valsen. Omikron som den nya valsen betecknas har 

en sänkt vikt med 36 % vilket underlättar på många faktorer under valsens livscykel. Lättare 

transport, enklare tillverkning, och mindre påverkan på miljön med sänkt råvaruförbrukning är 

några av de faktorer som blivit bättre. 

Genom denna viktreducering samt den underlättade tillverkningen genom segmentering har 

sänkts i tillverkningskostnad med 80 % jämfört med den befintliga valsen. Om en jämförelse 

med målet som var 20 % anser författarna att med god marginal uppfyllt detta. 

8.2 Processen 
En av de saker som fungerade väl enligt författarnas uppfattning var kommunikationen mellan 

alla personer och företag som var involverade i processen som t ex. Mase Brush Sweden AB, 

SAPA, Mälardalens högskola. All den feedback som tillhandahölls under hela processens gång 

var effektiv och återficks snabbt. Mase Brush Sweden AB har ständigt varit involverade i 

viktiga beslut men även givit relevant input och kritik. Detta har hjälpt arbetet avsevärt genom 

processen för att hela tiden veta att arbetet är på spår och säkerhetsställer slutprodukten att 

genereras till en optimal produkt. 

Mälardalens högskola har genom både inplanerade handledarmöten med Jan Frohm men 

framförallt kunnat möta de problem som uppstått med relevanta svar och/eller personer att 

kontakta för få konkreta svar. 

Kontakten med externa företag för till exempel tillverkning av produkterna har givit författarna 

mycket lärdom, då dessa innehar stor kunskap inom deras område som saknats. Detta anser 

kunnat ytterligare kvalitetssäkra och konkretisera en produkt som är färdig för produktion. 

Vid anseende till att den process som använts i detta projekt har blivit mer iterativ än vad som 

först antogs, men över det hela anses detta ha följts och använts med den uppsatta processen på 

ett bra vis. 

Författarna har haft en god dokumentation samt strukturerad arbetsgång med hjälp av fast 

arbetsplats för förvaring och lagring av data samt fasta tider att arbeta. Ansvaret mellan 

författarna har fördelats på ett jämnt vis med mycket bra kommunikation vid beslutstaganden. 

Det som har fungerat sämre i processen har varit att det råder stor informationsbrist angående 

Mase Brush Sweden ABs produkter vilket ledde till att all de data som använts genomgående 

inte är 100 % tillförlitlig. Den information som finns i dagsläget är den som har anskaffats 
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genom uppskattningar och försök till realistiska antaganden. På grund av detta kan det inte 

påvisas att all den insamlade data stämmer vid verkliga fall. 

En annan brist i processen var de provningar som egentligen behövs utföras för att kunna 

fastställa konkreta siffror gällande hållfasthet och teknisk data. Detta har varit en brist då 

resurser och tid saknats. 

8.3 Provning 
Under projektets gång har få tester gjorts då det inte har funnits några resurser för detta. De 

tester som utförts i detta projekt har utförts med antagna rimliga siffror och material, dock 

skulle det behövas ytterligare tester för konkretiseringen av de saker som följer: 

Hållfasthet 

De hållfasthetstester som utförts på valsen i detta projekt har baserats på antagna siffror och 

bristfälliga uppställningar gällande krafter. Detta bör undersökas ytterligare med rätt data 

såsom krafter, dimensioner och material. 

Utmattning 

Inga utmattningstester är utförda i detta projekt på grund utav brist av tid och resurser. Detta 

anser författarna att Mase Brush Sweden AB bör undersöka närmare. Resultatet av 

utmattningstesterna kan ge en rimlig siffra om hur många år valsen kan användas innan den 

skall kasseras. 

Det författarna rekommenderar att utföra är prover som kan bevisa att valsen som är framtagen 

verkligen håller i verkligheten med de uppsatta kraven. Dessa tester bör utföras av antingen en 

flygplats som är villig att testa den nya produkten vid överenskommelse eller att Mase Brush 

Sweden AB införskaffar sig en testrigg som skulle behandla alla de faktorer som verkar på 

valsen. 

Offset 

Vilken offset som krävs vid montering av de olika segmenten är viktigt att utprovning sker vid 

tillverkningen av ny valsen. Det rekommenderas att en offset på minst 0.25 mm bör införas 

men kan uppnå 2 mm beroende på hur pass raka de tillverkade segmenten är samt ytfinheten på 

dessa. 
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8.4 Patent 
De patentmöjligheter som existerar efter detta projekt är under bearbetning, men våra 

rekommendationer för Mase Brush Sweden AB gällande patent går att läsa i kapitel 7. Analys, 

under; Vilka patentmöjligheter finns? 

8.5 Kvalitetssäkring 

Mase Brush Sweden AB måste få en bättre koll på allt från tillverkningsprocessen till 

produktens användning och återvinning. Detta bör hanteras med kontinuitet gällande 

besiktningar, inspektioner och uppdateringar. Mase Brush Sweden AB bör använda de tekniska 

data som finns genom att säkra att produkten hela tiden håller en hög kvalitet och innehar bra 

pålitlighet. Genom att vara lyhörda mot sina kunder och uppdatera valsen med jämna 

mellanrum kan kvalitén hållas på en hög nivå.  
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10. Bilagor 
I detta kapitel tillhandahålls alla de bilagor som refereras i rapporten. Dessa bilagor är de som 

har varit de underlag projektarbetet är uppbyggt på. 

  



79 

Bilaga 10.1 SARSYS Friction Tester 
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Bilaga 10.2 Gruppkontrakt 
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Bilaga 10.3 Gantt-schema 
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Bilaga 10.4 Funktionsanalys 
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Bilaga 10.5 Teknisk kravspecifikation 
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Bilaga 10.6 QFD-analys 
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Bilaga 10.7 FMEA 
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Bilaga 10.8 Pugh’s Matris 
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Bilaga 10.9 Materialegenskaper 
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Bilaga 10.10 Intervjuer 
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Bilaga 10.11 Balansering 
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Bilaga 10.12 Ritning 

 


