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Abstract 
 

Introduction This project for students in Innovationsteknik och design, 22,5 ECTS 

credits is the final process of the education. This project has been 

assigned by Camatec Industriteknik AB in cooperation with Barilla 

Sverige AB. The project is all about to make it easier to make 

changeover on one of Barillas brushing machines. One of their requests 

was that the final solution could work on more than just one of their 

machine. 

Methods The methods that has been used in this project has followed the 

product development methods that been a large part of the education. 

Processes like brainstorming, failure mode and effects analysis and two 

difference elimination matrix to choose a concept, this  are some of 

methods that has been used in this project. To ensure that best concept 

is chosen the concept is tested in a theoretical changeover simulation to 

see if the changeover time has been reduced. There was an estimate of 

cost that was made in this project. Both the simulation and cost is 

compared to each other. Out of this result the best concept could be 

made. 

Results The new product has shown result from the theoretical changeover 

simulation that the changeover time has been reduced by 43%. The 

amount of bolts and nuts that need to be loosened to obtain a 

changeover has been reduced. The client ordered a new technical 

solution that will make it easier to make a changeover, by reducing the 

nuts that was hard to reach and make it possible to just loosened 

everything from the outside of the endplate the request has been 

solved.    

Conclusions  The new product will make it easier for the operator to make the 

changeover and adjust the machine. The biggest change is that all the 

nuts or bolt that you need to released to make a changeover is now 

located on the outside and the endplate. That means the operator 

doesn’t need the extra effort to get to the nuts or bolts that are hard to 

reach. The new product is only using one type and bolts and nuts which 

means that the operator only need one tool to make the changeover. 

This will reduce time and make it easier for the operator.    

 

 

  



 
 

Sammanfattning 
 

Inledning  Detta är ett examensarbete på 22,5 hp för högskoleingenjörer i 

innovationsteknik och design. Arbete tilldelades av Camatec 

Industriteknik AB i samarbete med Barilla Sverige AB. Projektet gick ut 

på att utveckla regleringsmöjligheterna för en av Barillas borststationer 

som borstar bort överflödigt mjöl från brödkakorna efter bakning. Idag 

är problemet att det tar lång tid och är mycket omständigt att göra en 

enkel reglering och det vill Barilla komma ifrån. Önskemål från Barilla 

var att kunna applicera den nya lösningen till flera maskiner då det 

finns liknande problem på andra produktionslinor. 

Metod  De metoder som använts under examensarbete är väl beprövade 

metoder inom produktutveckling. Dessa metoder har studerats och 

tillämpats under utbildningen gång och är därmed väl beprövade. 

Metoder som idégenerering, elimineringsmatriser och 

konstruktionsteknik är några av de som används i detta projekt. En 

teoretisk ställtidssimulering har tagits fram för koncepten för att kunna 

se om koncepten lyckats minska ställtiderna. Kostnadskalkyler för de 

främsta koncepten togs också fram för att kunna jämföra konceptens 

kostnad och dess simulerade omställningstider. Detta för att kunna ta 

ut ett bra koncept att jobba med. 

Resultat  Den nya produkten har visat sig ge en minskad teoretisk ställtid med 

hela 43%. Detta då en minskning av andelen skruvar som måste lossas 

för att kunna göra omställningen, samt att de skruvar som var svåra att 

komma åt är nu lättåtkomliga, precis som Barilla önskat. Vid en 

omställning av den nya maskinen kan alla skruvar lossas från utsidan 

av sidoplåtarna.   

Slutsats   Den nya maskinen kommer att underlätta för operatören då alla 

skruvar som måste lossas innan en omställning kan göras är placerade 

på utsidan av gavelplåtar. Detta betyder att operatören inte behöver 

komma åt skruvar som är placerade på trånga och svåråtkomliga 

ställen. Den nya produkten har även standardiserats genom att enbart 

använda en typ av mutter. Detta gör att operatören inte behöver mer än 

ett verktyg för att göra en omställning av maskinen.     



 
 

Innehållsföteckning 
Abstract ........................................................................................................................................... 2 

Sammanfattning ............................................................................................................................. 3 

1. Inledning ..................................................................................................................................... 7 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................................ 7 

1.2 Problemformulering .............................................................................................................. 7 

1.3 Syfte ....................................................................................................................................... 8 

1.4 Målsättning ............................................................................................................................ 8 

2. Genomförande ............................................................................................................................ 9 

2.1 Projektplan ............................................................................................................................ 9 

2.1.1 FMEA (Failure mode and effects analysis) ..................................................................... 9 

2.1.2 WBS (Work Breakdown Structure) .............................................................................. 10 

2.1.3 Pert-schema .................................................................................................................. 10 

2.1.4 Tidsplan ........................................................................................................................ 10 

2.1.5 Veckoschema ................................................................................................................. 11 

2.2 Förstudie .............................................................................................................................. 11 

2.2.1 Studiebesök .................................................................................................................... 11 

2.2.2 Intervjuer ....................................................................................................................... 11 

2.2.3 Litteraturstudie ............................................................................................................. 11 

2.3 Kravspecifikation ................................................................................................................ 12 

2.4 Konceptgenerering .............................................................................................................. 12 

2.5 Konceptutvärdering ............................................................................................................ 12 

2.5.1 Elimineringsmatriser .................................................................................................... 13 

2.5.2 Riskanalys av koncept .................................................................................................. 14 

2.5.3 Simulering av ställtider ................................................................................................ 15 

2.5.4 Kostnadsuppskattning ................................................................................................. 15 

2.5.5 Konceptval .................................................................................................................... 16 

2.5.6 Ergonomisk analys ....................................................................................................... 16 

2.6 Konstruktion ....................................................................................................................... 16 

2.6.1 Vidareutveckling ........................................................................................................... 16 

2.6.3 CAD-Modell ...................................................................................................................17 

2.6.4 CE-dokumentation ........................................................................................................17 

 

 

  



 
 

3. Resultat ..................................................................................................................................... 19 

3.1 Projektplan .......................................................................................................................... 19 

3.1.1 FMEA (Failure mode and effects analysis) ................................................................... 19 

3.1.2 WBS (Work Breakdown structure) .............................................................................. 20 

3.1.3 Pert-schema .................................................................................................................. 20 

3.1.4 Tidsplan ........................................................................................................................ 21 

3.1.5 Veckoschema ................................................................................................................ 21 

3.2 Förstudie ............................................................................................................................. 21 

3.2.1 Studiebesök ................................................................................................................... 21 

3.2.2 Intervjuer ...................................................................................................................... 22 

3.2.3 Litteraturstudie ............................................................................................................ 23 

3.3 Kravspecifikation ................................................................................................................ 24 

3.4 Konceptgenerering .............................................................................................................. 26 

3.5 Konceptutvärdering ............................................................................................................ 35 

3.5.1 Elimineringsmatris ....................................................................................................... 35 

3.5.2 Riskanalys av koncept .................................................................................................. 37 

3.5.3 Simulering av ställtid ................................................................................................... 38 

3.5.4 Kostnadskalkyl ............................................................................................................. 40 

3.5.5 Konceptval .................................................................................................................... 42 

3.5.6 Ergonomisk analys ....................................................................................................... 43 

3.6 Konstruktion ....................................................................................................................... 44 

3.6.1 Vidareutveckling ........................................................................................................... 44 

3.6.2 CAD-modell .................................................................................................................. 47 

3.6.3 CE-dokumentation ....................................................................................................... 50 

4. Diskussion ................................................................................................................................. 51 

5. Slutsats ...................................................................................................................................... 53 

Tackord ......................................................................................................................................... 54 

Referenslista ................................................................................................................................. 55 

 

 

 

  



 
 

Innehållsförteckning bilagor 
Bilaga 1 …………………………………………………………………………………………………………….i 

 Bilaga 1.1 ……………………………………………………………………………………………………..vi 

 Bilaga 1.2 …………………………………………………………………………………………………….vii 

 Bilaga 1.3 …………………………………………………………………………………………………….ix 

Bilaga 2 ……………………………………………………………………………………………………………x 

Bilaga 3 ……………………………………………………………………………………………………………xiii 

Bilaga 4 ……………………………………………………………………………………………………………xviii 

Bilaga 5 ……………………………………………………………………………………………………………xx  



7 
 

1. Inledning 
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12 

är den examinerande kursen för högskoleingenjörer vid Karlstads universitet. Kursen 

omfattar 22,5 högskolepoäng och utförs under vårterminen 2017. Handledare för 

examensarbetet har varit Monica Jakobsson. Kursens examinator är professor Leo De 

Vin.  Examensarbetet utförs på uppdrag av Camatec Industriteknik AB och Barilla 

Sverige AB. Projektet går ut på att utveckla en del av en borststation som idag är mycket 

krånglig och tidskrävande att göra omställningar på. I slutändan önskar företaget att 

kunna minska ställtiderna och öka sin effektivitet i produktionen. Detta projekt har till 

största del utförts på Camatecs kontor i Karlstad där tillgång till handledare funnits till 

hands för att svara på frågor kring projektet. 

1.1 Bakgrund 

Uppdraget för examensarbetet tilldelades av Camatec Industriteknik AB, (Camatec). 

Camatec är en heltäckande ingenjörsbyrå som erbjuder tekniska lösningar för både 

verkstads- och processindustrin. 

Uppdraget som tilldelats är i samarbete med en av Camatecs kunder, Barilla Sverige AB 

(Barilla) som finns i Filipstad Sverige. Barillas fabrik i Filipstad är en världsledande 

tillverkare av knäckebröd. Fabrikens utrustning är idag gammal men Barilla har börjat 

med en modernisering av maskinparkerna. Projektarbetet går ut på är att göra en 

omkonstruktion av en del av en maskin på en av deras produktionslinor. Maskinen på 

station har som funktion att borsta bort överflödigt mjöl efter att brödet lämnat ugnen. 

Denna maskin ska kunnas ställas om för att kunna hantera två typer av bröd i 

varierande tjocklek.   

Barillas önskan är att resultatet av examensarbetet blir en ny eller modifierad 

borststation som förenklar omställningarna och minskar ställtiden vid byte mellan olika 

brödsorter. 

1.2 Problemformulering 

Problemet som finns idag är att det är mycket krångligt och tidskrävande att göra de 

omställningar som krävs då produktionen av en annan typ av bröd ska påbörjas. 

Maskinoperatören måste inkalla en tekniker som gör denna omställning. Som stationen 

är konstruerad idag så är de fästelement som är genomgående skruvar och som är 

mycket svåråtkomliga. 

Frågeställning: 

“Hur kan maskinen borsta bort överflödigt mjöl från brödet efter bakning?” 

“Hur görs en enkel omställning samt enkel service?” 
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1.3 Syfte 

Syftet med detta projektarbete är att självständigt genomföra ett projekt av denna skala 

och med hjälp av design- och produktutvecklingens olika faser kunna ta fram en ny 

teknisk lösning till det problem som uppdragsgivaren bett om att få hjälp med. 

För Barilla är syftet att göra det enklare för operatören att kunna göra omställningen 

själv utan att behöva kalla in en tekniker. 

1.4 Målsättning 

Målet med arbete är att vid kursens slut ska ett koncept för ny teknisk lösning tas fram 

för en del av maskinen som ska utvecklas. Den nya lösningen ska kunna göra 

omställningar mellan olika produkter enklare och smidigare. En minska 

omställningstiderna och göra det enklare för operatören att göra det är något som ses 

som ett krav. 

Avgränsningen som gjorts i projektarbete är att vid slutet av kursen förväntas enbart en 

layoutkonstruktion av den nya stationen. I detta ingår ett väl genomarbetat koncept 

samt en enkel CAD modell (Computer-aided design).  
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2. Genomförande  
I detta kapitel kommer en beskrivning om genomförandet av projektet. Projektet har 

följt de metoder som beskrivs i (Johannesson, et al. 2013). Här kommer även den teori 

tas upp som legat till grunden för resultaten. Den modell som valts att följa i projekt kan 

ses i figur 1. 

 Figur 1. Upplägg av projektet. 

2.1 Projektplan 

Då projektplanen tas fram används boken Handbok för mindre projekt (Eriksson & 

Lilliesköld 2012). Projektplanen består av olika delar bland annat riskanalyser för 

projektet, tidsplanering och logistikplanering. Projektplanen är en viktig del i 

projektarbete och grundar mål, syften och inom vilka tidsramar projektet ska hållas 

inom (Johannesson, et al. 2013). Det är viktig att lägga stor vikt i framställningen av en 

välarbetad projektplan.  

2.1.1 FMEA (Failure mode and effects analysis)  

Inledandet av planeringen av projektet görs en riskanalys (FMEA) för att analysera vad 

som skulle kunna gå fel och komma fram till en lösning för att förhindra problemen 

innan de uppstår. Metoden för riskanalysen för projektet har följt den mall som används 

under tidigare kurser, se tabell 1. Det inleds genom att fundera ut vilka potentiella risker 

som finns. Det görs genom att dela in felen i felmöjlighet, feleffekt och felorsak. Dessa 

tre fel är ett mått på hur stor risken att det inträffar ett fel, hur allvarligt är det om det 

inträffar och hur svårt är det att upptäcka felet. Alla dessa fel rangordnas i en skala från 

ett till tio och sedan summers genom att multiplicera ihop felmöjlighet, feleffekt och 

felorsak. Därefter tas en lösning till problemet fram och sen upprepas riskanalysen för 

att se effekten av lösningen. 

Detta är något som görs i början av varje ny fas i projektet, för att minimera riskerna för 

alla faser och inte starta en ny fas utan att veta hur denna fas ska utföras på ett så säkert 

sätt som möjligt. 

 

 

 

 

    Projektplan 
Produkt- 
specification 

Koncept- 
generering 

Layout 

konstruktion 

 Förstudie  Förstudie 

 Avslutning 
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Tabell 1. Mall av FMEA dokument som används vid riskanalys.

 

2.1.2 WBS (Work Breakdown Structure)  

I den projektplan som utförs vid starten av projektet görs en WBS för att strukturera vad 

som behövde göras i projektets olika faser (Johannesson, et al. 2013). Detta är det första 

skedet i projektplaneringen där planering av vilka delar som ska göras i projektet 

planeras in.  

2.1.3 Pert-schema 

Efter att WBS-schemat färdigställts görs nu ett Pert-schema som strukturerar upp när 

alla dessa delar ska göras och i vilken ordning dom ska göras i (Johannesson, et al. 

2013). Det är viktigt att tänka igenom denna del av projektet så att inget påbörjas för 

tidigt eller för sent. Riskerna om denna del görs slarvigt är att saker påbörjas utan att all 

information som behövs finns och viktig data går förlorad. 

2.1.4 Tidsplan 

Tack vare välgenomarbetar WBS- och Pert-schemat blir det enkelt att strukturera upp 

ett Gantt-schema (Johannesson, et al. 2013). I Gantt-schemat har det valts att göras en 

modifikation genom att kombinera ihop Gantt-schemat tillsammans med 

projektmodellen. Genom att göra denna modifikation ger det projektledare blir enkelt 

att följa när varje delmoment ska vara klart och när delmomenten ska lämnas in.  
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2.1.5 Veckoschema 

I projekt görs ett veckoschema där veckans planering fylls i under pulsmöten som hålls 

varje måndag. Med veckoschema kan uppföljningen av projektet följas och se vad som 

skulle göras under arbetsdagarna. Om försening sker kan även detta upptäckas då det 

antecknas ner i veckoplaneringen. I schemat redovisades antalet timmar efter avslutad 

aktivitet. Det görs för att hålla koll på hur många timmar som ska redovisas i slutet av 

examensarbetet. Tidredovisningen har delats upp i en projektdel och en akademisk del. I 

projektdelen räknas timmarna som innehåller förstudie, konceptframtagning och 

konstruktion. Den akademiska delen räknar timmarna som lagts på rapportskrivandet, 

förberedelser för presentation samt förberedelser för utställning.    

2.2 Förstudie 

Under projektet görs en förstudie för att få mer information om maskinen som skulle 

förbättras. Förstudien görs i form av ett studiebesök vid Barilla Sverige AB där maskinen 

studeras och intervjuer görs med personalen som jobbar med maskinen dagligen. En 

litteraturstudie genomförs för att få mer information om liknande projekt. Detta görs för att 

samla in mer data och omvandla det till krav och önskemål som senare ska skapa en 

kravspecifikation som ligger som underlag i senare skede av projektet.  

2.2.1 Studiebesök 

Förundersökningen inleds med ett studiebesök vid Barilla Sverige AB där maskinen på 

produktionslinan som arbetet skall kretsa kring visades av handledare från Camatec. 

Studiebesök görs under en heldag där en ordentlig studie görs av maskinen. Under 

studiebesöket ges även en rundtur på hela anläggningen. Därav studeras den andra 

maskinerna i fabriken där företaget även önskar att kunna applicera den slutgiltiga 

lösningen. Under studiebesöket studeras även de maskiner som hade liknande 

funktioner 

2.2.2 Intervjuer  

Under studiebesöket diskuteras maskinens för- och nackdelar med en av de anställda 

som jobbar med maskinerna dagligen. Intervjuerna görs för att få en djupare inblick i 

hur maskinen fungerar och vilka problem som kan uppstå vid en omställning. Den 

struktur som följts under intervjuerna och reflektioner av intervjuerna  har följt enligt 

litteraturen inom ämnet (Alvesson 2011).  

2.2.3 Litteraturstudie  

Under förstudien görs även en undersökning av vilken litteratur som skulle behövas för 

att kunna utföra arbetet på bästa sätt. En sökning efter material på DiVA-portal som är 

en databas med projektarbeten, detta i hopp om att hitta tidigare studier om liknande 

projekt. För att hitta akademiska avhandlingen och litteratur till den teori kring det som 

projektet handlar om har Karlstads universitetsbibliotek används och kurslitteratur från 

tidigare kurser inom produktutveckling använts.  
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2.3 Kravspecifikation 

När den grundliga förstudien avklarats görs projektets kravspecifikation för att få en 

bättre bild av vilka mätbara mål som finns. Kravspecifikationen sätts upp genom att 

analysera studiebesöket vid Barillas fabrik, där maskinen studerades och intervjuerna 

som genomförts med personalen.  

I kravspecifikationen görs även en livscykelanalys där de olika livscykelfaserna 

analyserades och som sedan rangordnas i krav och önskemål (Johannesson, et al. 2013). 

Kraven och önskemål diskuteras med handledare vid Camatec. Om något relevanta 

saknades kompletteras punktlistan över krav och önskemål. Kravspecifikationen är ett 

levande dokument och kan komma att uppdateras under projektets gång.   

2.4 Konceptgenerering 

Konceptgenereringen börjar med idégenerering där olika helhetskoncept tas fram. 

Anledningen till att konceptgenerera helhetskoncept är att kunna frigöra sig från alla 

krav och det som personalen sa under studiebesöket vid Barilla Sverige AB. Detta görs 

för att inte låsa fast sig vid enbart en lösning för hur maskinen ska fungera, utan det 

gäller att ta fram så många olika och unika koncept som möjlig (Amabile 1996).  

Under konceptgenereringsfasen planeras det in ett möte tillsammans med några av 

kurskamraterna för att under en dag sitta och konceptgenerera tillsammans. Detta görs 

för att få fram potentiella lösningsalternativ och kunna använda sig av 

konceptgenereringsmetoder såsom 6-3-5 metoden (Johannesson, et al. 2013) och 

brainstorming (Amabile 1996). Konceptgenereringsgruppen ges olika funktioner för 

maskinen såsom ”Maskinen ska borsta bort mjöl” och på så vis var gruppen helt 

ovetande om hur denna maskin såg ut och fungerade. Tack vare att arbetet görs enligt 

denna modell framkom lösningsförslag som ingen tidigare tänkt var möjligt. Vid denna 

konceptgenerering görs även koncept för olika under funktioner såsom låsanordning, 

styrmedel och så vidare. 

I slutet av varje konceptgenerering görs en sammanställning av koncepten som tagits 

fram under veckan för att få bra struktur inför konceptvalet.  

Ett sammanställningsdokument sammanställs och ett möte bokas med handledarna vid 

Camatec för att diskutera de olika koncepten. Detta görs för att få lite tips och ett första 

intryck från dem vad dom tror om idéerna, samt om projektet var på rätt spår och på så 

vis slippa onödiga loopar.   

2.5 Konceptutvärdering 
Under projektet görs utvärderingar av alla koncept i slutet av varje vecka. Under 

konceptgenereringsfasen tas toppkandidater fram utifrån olika beslutsmatriser 

(Johannesson, et al. 2013). Det görs även miniFMEA för att upptäcka risker med koncept 

som tagits fram (Eriksson & Lilliesköld 2012), detta för att jämföra de olika koncepternas 

risker och därefter kunna vidareutveckla det koncept som valts. För att kunna ta ett beslut 

om vilket koncept som är det bästa görs även en teoretisk simulering av ställtider, där testas 

alla koncept som gått igenom beslutsmatriserna och jämförs därefter. Ett kostnadsförslag 
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för de koncept som klarat sig igenom alla beslutsmatriser tas även fram för att kunna 

jämföras mot simuleringsresultaten. Diskussion med handledare från Camatec har skett 

frekvent under projektets gång. 

2.5.1 Elimineringsmatriser 
I detta skede finns många koncept och det är inte säkert att alla uppfyller kraven. För att 

sortera bort de koncept som inte uppfyller kraven samt önskemålen används olika 

elimineringsmatriser som presenteras nedan. Tanken är att kunna utvärdera och ta 

fram det bästa konceptet. Här används två typer av elimineringsmatriser, en som enbart 

sållar bort och rangordnar koncept som inte uppfyller kraven och en som rangordnar 

utifrån önskemål.  

Elimineringsmatris efter krav  
I denna del av utvärderingen har det valts att använda en elimineringsmatris där 

koncepten ställt mot kravspecifikationen och undersökt vilka koncept som uppfyller alla 

krav, se tabell 2. Om ett koncept inte uppfyller kraven plockas det bort och detta görs 

med alla koncept som kommit fram under konceptgenereringen. För att enbart få de 

bästa koncepten fick de koncept som fått toppbetyg gå vidare till nästa 

elimineringsmatris. Alltså om ett koncept kan uppfylla kraven med hjälp av enkel 

vidareutveckling får detta koncept en gul markering i matrisen. Detta betyder att 

konceptet uppfyller kraven om åtgärd görs. Konceptets antal gröna, gula och röda 

markeringar summeras sedan och en placering till koncepten ges. För er som skriver ut i 

svartvitt finns en färgskala bredvid tabellen. 

 Tabell 2. Mall för elimineringsmatris mot kravspecifikation.
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Elimineringsmatris efter Pahl och Beitz 
Här har koncept som uppfyllt alla krav och fått bra betyg satts in i elimineringsmatrisen 

enligt Pahl och Beitz metod (Johannesson, et al. 2013), se Tabell 3. Här ställdes de mot 

önskemålen som fanns i kravspecifikationen och gav dem (+) om de uppfyllde 

önskemålen, (-) om önskemålen inte uppfylldes. Om information saknas eller inte gick 

att säkerställa sätts ett (0). En sammanställning görs av hur många (+), (-) och (0) 

koncepten fick var för sig. De koncept som får högst placering går vidare för granskning. 

Tabell 3. Mall för elimineringsmatris enligt Pahl och Beitz.

 

2.5.2 Riskanalys av koncept 
Efter att beslutsmatrisen avklarats görs en enklare och överskådligare miniriskanalys, se 

tabell 4 för att upptäcka olika risker med de koncept som gått vidare (Eriksson & 

Lilliesköld 2013). Detta görs för att ha ett bättre underlag vid det slutgiltiga valet och för 

att se vad som bör göras för att förbättra konceptet ytterligare. 

 Tabell 4. Mall för miniriskanalys för koncepten som tas fram under projektet.
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2.5.3 Simulering av ställtider 

Efter att olika koncept tagits fram görs en teoretisk simulering av de koncept som klarat 

sig genom beslutsmatriserna. För att skapa denna simuleringsmodell görs först ett 

spagettidiagram där visualiseringen av hur operatören måste förflytta sig för att utföra 

en omställning. Därefter ställdes de olika operationerna upp i en lista där de får en 

teoretisk tid för varje operation. Denna data tas fram genom tester och tidigare 

erfarenheter i montering. När operationslistan och spagettidiagramet ser bra ut används 

den teoretiska data som dokumenteras i ett Exceldokument som sedan beräknar 

ställtider. Anledningen till att simuleringar görs är dels för att kunna visa på att den 

teori som tagits fram under förstudien stämmer samt att kunna jämföra detta med 

kostnaden för de olika koncepten. Där av enklare kunna fatta ett beslut.   

Teorin enligt (Petersson, et al. 2009) nämns åtta punkter av olika åtgärder för att kunna 

reducera ställtider. Alla punkter kommer inte kunna användas eftersom restriktioner i 

projekten inte gör det möjligt.  

2.5.4 Kostnadsuppskattning 
En kostnadskalkyl togs fram för vardera koncept för att få en uppfattning av den 

procentuella skillnaden i pris mellan de olika koncepten. Detta används vid 

utvärderingen tillsammans med de simuleringar som utförs under denna 

utvärderingsfas. Den mall som används under kostnadsberäkningarna tar hänsyn till 

utifrån kostnad för köpdelar, materialkostnad, tillverkningskostnader samt ingenjörs- 

och montörstimmar, se figur 2.  

För att få fram tillverkningskostanaden kontaktas olika verkstadsföretag för att få 

kostnadsförslag för de ingående delarna. Pris för köpdelar hittades från olika 

underleverantörer.  

Beräkningen utgicks från det som blev sagt under en av handledningarna med 

handledarna från Camatec där ett pris på 600 SEK/timme för konstruktörer och 400 

SEK/timme för montörer. Detta multiplicerades med de registrerade timmarna som 

registrerats under projektets dagsplanering. 

 

Figur 2. Mall för kostnadskalkyl för detta projekt. 
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2.5.5 Konceptval 
Val av koncept görs genom att sammanställa de resultat som fås utifrån beslutmatriser, 

simuleringar och kostnadsförslag som tagits fram. Därefter presenteras det valda 

konceptet för handledare vid Barilla och Camatec. Handledare Från Camatec och Barilla 

får se alla de koncept som uppfyller kravspecifikationen. Därefter presenteras det 

koncept som är mest lämpligt att arbeta vidare med. 

2.5.6 Ergonomisk analys 

För att säkerställa att det valda konceptet inte ger någon fysisk påfrestning på operatören 

görs en ergonomisk analys. För att göra denna ergonomiska analysen görs en REBA-analys 

(Rapid Entire Body Assessment). I en REBA-analys tas hänsyn till hela kroppen och dess 

olika positioner. Sammanställning sker i en Excell-fil där värden förs in beroende av 

kroppsposition. Detta summeras och ger ett slutvärde. En låg summa är att föredra. 

(Middlesworth 2017)  

2.6 Konstruktion 

Under konstruktionsfasen delas projektet upp i flera olika delmoment såsom 

beräkningar, materialval, layoutkonstruktion och en slutgiltig kostnadskalkyl. Dessa 

moment utförs utifrån det koncept som valdes. I början av projektet fattades beslutet att 

ingen komplett konstruktion skulle finnas vid slutet av projektet, för det i så fall skulle 

bli för omfattande och inte gå att utföra projektet med hög kvalité. 

2.6.1 Vidareutveckling 

För att få det koncept som valts att bli så bra som möjligt görs en vidareutveckling av 

konceptet, detta görs enligt DFC-metoden (Design for changeover). Nedan visar 

flödesschemat för hur processen för utveckling av DFC går till väga (Reik, et al. 2006).  

  

Figur 3. Flödesschema för DFC utveckling, efterliknar referensfiguren. 

I denna del av projektet ska även de problem som kommit fram i FMEA-analyserna 

lösas. Detta sker i form av en mindre konceptgenerering där de olika problemen tas upp 

och processen. Processen upprepas tills problemen som hittats under riskanalysen är 

eliminerade. Beräkningar som gjorts i detta projekt är bland annat olika 

hållfasthetsberäkningar för de nya delarna. Det görs för att dimensionera och se till att 

allt håller, samt att inte några skador ska uppstå vid användning.   

  DFC 
analysis 

Identifying 
Improvement 
Possibillities 

Improved 
design 

Alternative 
design 

solutions 

Equipment 
design 
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2.6.3 CAD-Modell 
I slutet av konstruktionen tas en CAD-modell (Computer-aided design) fram. Tidigt i 

projektet tas ett beslut av att inte göra en fullständig konstruktion med kompletta 

ritningar, på grund av tidsbristen i projektet. Den CAD-modell som tagits fram ska ge en 

bra bild av hur maskinen ska fungera samt hur den ska tillverkas. 

CAD-programmet som använts är Creo Parametric 3.0, detta trots att Barilla använder 

Autodesk Inventor. Beslutet att använda Creo Parametric 3.0 och inte Autodesk 

Inventor togs också i början av projektet. Anledningen till beslutet var att det skulle ta 

för mycket tid att komma in i det nya CAD-programmet. 

2.6.4 CE-dokumentation 
När konstruktionen färdigställts görs en utredning kring CE-märkning av den nya 

maskinen. CE-märket är ett märke på att produkten är godkänd och att potentiella 

risker har analyserats och riskbedöms.  Detta görs för att kunna sätta produkten på 

marknaden. Det är då viktigt att analysera de risker som finns med maskinen och vilka 

åtgärder som krävs för att förhindra dessa risker1. För att upptäcka dessa risker används 

metoder såsom FMEA-analyser. För att veta vad som gäller av CE-märkning för en 

ombyggnad av en befintlig maskin, se anvisningar enligt Arbetsmiljöverket. 

  

                                                   
1 Lasse Jakobsson lärare Karlstads universitet, kort handledning kring vad som är viktigt gällande CE-
dokumentation den 26 februari 2017.  
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3. Resultat 
I detta kapitel kommer en genomgång av de resultat som tagits fram under projektet att 

redovisas. Här kommer bland annat den slutgiltiga presentationen av CAD-modellen att 

inkluderas, samt att beräkningarna presenteras och vilket upplägg som har använts för 

att nå resultaten. 

3.1 Projektplan 

I projektplanen gjordes en WBS som sedan användes till grund för Pert-schemat och 

tidsplanen. Projektet följde tidsplanen utan större förändringar, tack vare att en väl 

genomarbetad process och genomtänkta riskanalyser innan varje ny fas i projektet. För 

att se hela projektplanen se bilaga 1. 

3.1.1 FMEA (Failure mode and effects analysis) 

Resultatet av FMEA:n är att projektet har flutit på bättre och problem har enklare 

kunnat undvikas. Om problem uppstått har dem enkelt kunnat lösas. För alla 

riskanalyser för projektet, se bilaga 2.  

Tabellen nedan visar resultatet från den första riskanalysen som gjordes för projektet. 

Det som ansågs vara den största risken med projektet var att slutrapporten inte skulle 

göras klart i tid på grund av att projektdelen skulle kräva för mycket tid, se tabell 5. 

Lösningen till denna risk var att börja med rapporten i god tid för att undvika dessa 

problem.  

Tabell 5. Riskanalys av examensarbete vid projektstart.
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3.1.2 WBS (Work Breakdown structure) 

I den WBS som gjordes har de olika huvuddelarna som projektet byggde på delats in i 

förstudie, genomförande och avslutning. Därefter delades dessa huvudkategorier in i 

olika underkategorier, för att se WBS.en se bilaga 1.2. När en bra struktur hade skapats 

lades detta in i ett tilläggsprogram i google för att kunna skapa ett organiserat schema. 

3.1.3 Pert-schema 

För att göra ett bra Pert-schema ställdes alla delmoment upp, därefter studerades vad 

som måste göras och i vilken ordning projektfaserna skall göras. För att kunna nå det 

slutgiltiga målet med projektet lades stor vikt i detta. I Pert-schemat kan man se 

grovstrukturen för projektet, se figur 4. 

 

Figur 4. Grovstruktur för projektet där alla viktiga delar ingår. 
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3.1.4 Tidsplan 

Planeringen av projektet delades in i en projektdel och en akademisk del där det 

beräknades att avsluta projektdelen vecka 19, därefter färdigställa de akademiska 

delarna i examensarbetet. Hela examensarbetet beräknas vara klart vecka 24. 

Tidsplanen uppdaterades några gånger med några mindre justeringar i form av flyttning 

av styrgruppsmöten. Den enda stora ändringen skedde tidigt i projektet då en utökning 

av riskanalysen gjordes för att få bättre underlag till CE-utvärderingen. För att se 

projektplanen, se bilaga 1 

3.1.5 Veckoschema 

En sammanfattning av andelen timmar redovisas i en timrapport i planeringsschemat. I 

den akademiska delen är antal timmar som lagts på rapportskrivande, redovisningar 

och förberedelser för utställning och redovisningar inräknade. I uppdrag kan de 

beräknade timmarna som lagts för själva genomförandet av projektet, alltså förstudie 

genomförande och avslutning inräknat. För att se antal nedlagda timmar för detta 

examensarbete, se tabell 6. För att se hela planeringsschemat, se bilaga 1 & bilaga 1.3. 

Tabell 6: Antal timmar i examensarbetet. 

Del av projektet Antal timmar 

Akademisk 102 

Uppdrag 371 

Total tid 473 

   

3.2 Förstudie 

Förstudie har gett en bra uppfattning av vad kunden önskar få ut av projektet och har 

givit bra data som använts för att fatta beslut av koncept och val av konstruktion. I detta 

kapitel kommer de viktigaste resultaten från förstudien att presenteras. 

3.2.1 Studiebesök 

Studiebesöket vid Barilla var mycket givande och en bra inblick i vad själva uppdraget 

gick ut på och vad problemet var. Under studiebesöket presenterades handledare och 

kontaktpersoner vid Barilla. Studiebesöket inleddes med en rundtur av hela fabriken 

där den visades upp och avslutades vid produktionslina, där den maskin som skulle 

konstrueras om visades upp, se figur 5.    
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Figur 5. Nuvarande maskin som skall omkonstrueras. 

3.2.2 Intervjuer 

Intervjuer som gjordes under studiebesöket vid Barilla gjordes dels med handledare i 

samband med rundvisningen i fabriken och med operatör och tekniker vid avdelningen. 

Resultaten från intervjuerna sammanställdes i ett och samma dokument för att få en 

bättre överblick av vad som sagts. Det som framgick utifrån intervjun var att den 

nuvarande maskinen hade många svårigheter vid omställning, bland annat på grund av 

att det var svårt att komma åt de skruvar som måste lossas. Nedan finns en 

sammanställning av vad som sagts vid intervjuerna. Anledning till sammanställning är 

att många liknande problem och svar kom fram vid intervjuerna. 

  Jag: ”Vad är det maskinen gör?” 

 

Personal:  

”Maskinens uppgift är att borsta bort det överflödiga mjölet som finns kvar på  brödet 

efter att den lämnat ugnen.” 

   

Personal plockar ut en bit och visar mig, lite mjöl finns kvar på denna bit. 

 

”Här ser du att den inte har borstat helt rent och det ser lite ut som mögel, detta vill man 

ta bort så att brödet ser fräscht ut”. 

 

Jag: ”Hur funkar en omställning och vad är det som gör att omställningen blir så krånglig?” 

 

Personal: 

”Det som gör att omställningen blir så krånglig är att man först måste lossa på flera 

genomgående skruvar. Och därefter får man skruva två styckna skruvar som reglerar 

höjden med hjälp av en gängad hylsa.” 
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Personal pekar på delarna.  

 

”Främst är det den undre borsten som tar längst tid att ställa om. Då den är så svår att 

komma åt de genomgående skruvarna och regleringsskruvarna.” 

 

Personal pekar ut var och demonstrerar hur detta moment går till. Man måste ner i en tajt 

springa för att komma åt muttrarna som är placerade på insidan av sidoplåten. 

 

”Som den är nu behöver man kalla in en tekniker som har verktygen att göra denna 

omställning.” 

 

Jag: 

”Hur skulle ni vilja att den fungera?” 

 

Personal: 

”Jag har lite idéer men jag tror inte att jag ska berätta dem än för dig och låta dig komma 

på någon bra lösning själv. Men jag kan ju säga så att man skulle ju vilja ha det så att 

man med en ratt eller så kan reglera höjden. Vi vill ju ha det är enkelt att reglera och 

slippa dessa genomgående skruvarna.” 

 

Under intervjun påpekar personal flera gånger att de genomgående skruvarna är det stora 

problemet.  

 

3.2.3 Litteraturstudie 

Litteraturstudien för projektet har bestått mycket av att hitta litteratur som beskriver 

hur man konstruerar för att minska ställtider. Under projekt har studie kring SMED 

(Single-Minute Exchange of Dies) och projektmetodik utförts för att kunna genomföra 

projektet på rätt sätt och nå önskat resultat. Det som kom fram under litteraturstudien 

var de åtta punkter som bör åtgärdas för minskning av ställtider. Dessa punkter var 

enligt (Petersson, et al. 2009). 

1. Separera interna ställtider och externa ställtider. 

2. Omvandla interna ställtider till externa ställtider. 

3. Funktionell standardisering. 

4. Funktionella fästanordningar. 

5. Förhandsjustera fixtur. 

6. Parallellisera operationer. 

7. Eliminera justering. 

8. Mekanisera. 

För att se den kurslitteratur, forskningsrapporter och webbplatser som använts se 

referenslista (s. 55). 
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3.3 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen för detta projekt bygger på två delar. En del som är allmänna krav 

och önskemål och en del som är baserad på kundens krav och önskemål. För att hitta 

möjliga krav och önskemål gjordes en livscykelsanalys matris (Johannesson, et al. 

2013). Några krav som identifierades var dels skydd mot att fastna i roterande delar, 

samt att enheten ska klara att hantera två typer av bröd med olika tjocklek, se tabell 7 

och tabell 8.  

Tabell 7. Denna tabell är avsedd som en referenstabell för de olika kriterierna.  

Aspekt 
Livscyklus 

Process Miljö Människa Ekonomi 

Alstring 1.1 1.2 1.3 1.4 

Framställning 2.1 2.2 2.3 2.4 

Brukning 3.1 3.2 3.3 3.4 

 

Tabell 8. Här listas de olika kriterier upp och delas in i krav eller önskemål 

ID Kriterium K=Krav 
Ö=Önskemål 

HF= Huvudfunktion 
F=Funktion, 
B=Begränsning 

1.1 Enkel tillverkning/montering. De 
beräkningar som ska göras ska göras 

Ö B 
 

1.2 Tänka på val av material Ö B 

1.3 Skydd mot att fastna i roterande delar K F 

1.4 Val av tillverkning & material ska göras 
tidigt i processen 

Ö B 

2.1 Ingen komplicerad tillverkningsprocess om 
möjligt.  

Ö B 

2.2 Val av material och processer väljs 
miljövänliga. 

Ö B 

2.3 Processer ska inte vara skadliga/riskabla 
för människan 

K B 

2.4 Försök att hålla kostnaden nere utan att 
försämra kvaliteten 

Ö B 

3.1 klara två typer av bröd, anpassas för 2 
typer av bröd 

K HF 

3.2 Låg vikt på ingående delar=Mindre jobb 
för motorn=Bättre för miljön  

Ö F 

3.3 Enkel montering & enkel att renovera Ö B 

3.4 Ingen extra kostnad mer än renovering.  Ö B 
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Den information som gavs från intervjuerna och det som kom fram i livcykelsmatrisen 

slogs samman till en slutgiltig kravspecifikation som presenterades för handledarna som 

kom med synpunkter på saker som kan vara bra att tänka på. Kravspecifikationen 

uppdateras kontinuerligt, det resulterade i en ny version av kravspecifikation som 

användes vid beslut av koncept. I punktlistan nedan är den slutliga kravspecifikationen. 

Kunden 

Krav 

● Göra det lättare att reglera borstarna vid omställning. 

● Minska ställtider. 

● Klara två typer av bröd. 

● Ingen tekniker ska behövas för omställning. 

● Ingen hydraulik (Inte några vätskor). 

● Ingen tryckluft på grund av att det blir massa damm överallt. 

● Material rostfritt stål eller GMP godkända material. 

● Båda borstarna måste rotera. 

Önskemål 

● Ingen utbildning ska behövas, nyanställda ska lätt kunna göra omställning med 

hjälp av en manual. 

● Minimera andelen genomgående skruv. 

● Båda sidorna ska ställas in samtidigt. 

● Indikation för hur mycket man har höjt/sänkt borstarna. 

● Enkel service. 

● Ny lösning ska kunna monteras på befintlig sidoplåt. 

● Inga plana ytor 

 

Allmänna krav och önskemål 

Krav 

● Skydd mot farliga delar som exempel rörliga delar. 

● Ingen hälsofarlig process vid tillverkning. 

Önskemål 

● Enkel tillverkning. 

● Låg vikt på ingående delar. 

● Miljövänliga material. 

● Hålla en låg tillverkningskostnad. 
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3.4 Konceptgenerering 

Konceptgenereringen utfördes under tre veckor där olika helhetskoncept togs fram samt 

subfunktioner för exempel hur man låser lagerhushållaren. Den första veckan togs 

koncept fram för hur maskinen ska avlägsna kvarvarande mjöl från brödet. 

Konceptgenereringen resulterade i koncepten A1-001 till A1-010, se Figur 6-15. Vecka 

två gjordes en konceptgenerering av helheten tillsammans med funktionen hur man 

avlägsnar mjöl från brödet. Resultatet av dessa kan ses i koncept A2-001 till A2-008, se 

Figur 16-23.  

När helhetskoncepten tagits fram startade en konceptgenerering för hur låsningen av 

borstarna skulle fungera. Under en dag genererades olika koncept fram för hur 

borstarna kan låsas på ett enkelt sätt, koncept B1-001 till B1-009, se Figur 24-32. 

Under konceptgenereringen användes metoderna 6-3-5 och brainstorming. För att få 

fler konceptidéer kring subfunktionerna utfördes brainstormingmetoden i grupp 

tillsammans med några kurskamrater. 

Nedan kommer en summering av de koncept som tagits fram under denna fas i 

projektet. 

Figur 6. Reglering med hjälp av gängstänger och rattar. 
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Figur 7. Två produktionslinor som man växlar mellan. 

 

 

 

Figur 8. Reglering sker genom att lagerhushållare lyfts upp och låser mot hakar. 
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Figur 9. Statiska borstar som är riktade nedåt som som borstar bröder när dom åker igenom. 

Figur 10. Pneumatisk styrning av borstarna. 

Figur 11. Reglering inspirerad av en vinsch. 
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Figur 12. Borstens diameter ökar genom att axeln kan pressas ihop. 

Figur 13. Vertikala borstar som enkelt kan bytas ut när en ny produktion börjar. 

Figur 14. Tryckluft som blåser bort mjölet. 

Figur 15. Domkraftlösning som höjer och sänker borstarna.  
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Figur 16. En arm som höjer borsten. 

Figur 17. Två armar för att höja borsten. 

Figur 18. Vinkelväxlar som överför moment till en gängstång och höjer/sänker borsten 

Figur 19. Kugghjul roterar mot kuggstänger som lyfter borsten. 
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Figur 20. Borsten lyfts med hjälp av en kedja.  

Figur 21. Gängstången skyddas mot damm. 

Figur 22. Båda sidorna är sammankopplade och höjning/sänkning kan ske från en sida. 
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Figur 23. Uppbyggd av gängstång, vinkelväxel och kugghjul. 

Figur. 24. Låsanordningen bygger på fasta positioner (sprintar). 

Figur 25. Låsanordningen bygger på att en självlåsande mutter och en skruv. 

Figur 26. Spänne som trycker lagerhushållaren mot gavelplåten. 
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Figur 27. Spänne på sidan som låser gängstången. 

Figur 28. Lagerhushållare spänns mot en påsvetsad skena på sidoplåten. 

Figur. 29. Vinschlås. 
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Figur 30. Låser in axel mot rotation med hjälp av en skruv på in axeln. 

Figur 31. Spärr som sitter under lagerhållare så den inte åker ner. 

Figur 32. Lås gängstång mot rotation. 
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3.5 Konceptutvärdering 

Resultaten från utvärderingen har lett till en framtagning av det koncept som enligt 

elimineringsmatriserna och andra analyser visar det bästa konceptet. De resultat som 

fåtts från de olika utvärderingarna kommer presenteras nedan i följande delkapitel.  

3.5.1 Elimineringsmatris 

Resultaten från de olika elimineringsmatriser har resulterat i framtagning av de bästa 

koncepten utifrån de krav och önskemål som fanns i projektet. För att göra denna 

utvärdering har två typer av matriser använts. Då fler koncept gick vidare måste flera 

analyser göras för att säkerställa det bästa konceptet väljs. Nedan presenteras resultaten 

från de olika elimineringsmatriserna. 

Elimineringsmatris efter krav 

För att eliminera de koncept som inte uppfyller kraven ställdes alla dessa koncept mot 

kraven i en elimineringsmatris. Detta eliminerade bort tre koncept som inte uppfyllde 

kraven. Det var många koncept som det fanns vissa oklarheter kring men som enkelt 

kunde lösas i konstruktionen senare i projektet, därav många gula markeringar. 

Koncepten som fick högst betyg vid summeringen och som gick vidare var: 

● A1-001 

● A1-003 

● A1-005 

● A1-006 

● A1-010 

● A2-003 

● A2-004 

● A2-006 

● A2-007 

● A2-008 

 

I tabell 9 och tabell 10 kan man se resultaten från den första konceptutväderingen. 
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Tabell 9. Elimineringsmatris av koncept från vecka 1.

 

Tabell 10. Koncept från vecka 2 i elimineringsmatris.

 

Elimineringsmatris efter Pahl och Beitz 

Vid bedömningen av resultatet efter elimineringsmatrisen enligt Pahl och Beitz har 

beslut tagits om att inte enbart välja ut det koncept som hamnade på första plats. Några 

koncept fick många nollor och om dessa åtgärdas kan dessa koncept gå förbi det 

vinnande konceptet i poäng, därav valdes både de som hamnat på första och andra 

plats. För resultaten av denna eliminering, se Tabell 11. 
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Tabell 11. Elimineringsmatris enligt Pahl och Beitz.

 

De koncept som gick vidare efter denna sållning var koncepten: 

● A1-005 

● A1-006 

● A1-010 

● A2-004 

● A2-007 

● A2-008 

3.5.2 Riskanalys av koncept 

Riskanalysen som gjorts efter varje konceptgenerering har gett bra uppfattning av de 

problem som skulle uppstått i framtiden. Lösningar för problemen har tagits fram och 

använts vid vidareutvecklingen av det slutgiltiga konceptet. Detta har resulterat i en väl 

genomtänkt lösning. För att se alla riskanalyser, se bilaga 4. Riskanalys av det valda 

konceptet kan ses nedan.  
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Tabell 12. Riskanalys av valt koncept.

 

3.5.3 Simulering av ställtid 

För att få en bra uppfattning om hur lång tid en omställning tar, tas en operationslista 

fram där de olika operationerna listas upp. Därefter görs ett spagettidiagram som visar 

hur operatören måste förflytta sig vid en omställning, se figur 33. Detta är en viktig del i 

för att kunna analysera och förbättra arbetet med omställningen2. 

 

Figur 33. Spagettidiagram över operatörens rörelse. 

Den teoretiska tiden för operationerna togs fram vid tester i verkstaden på Karlstads 

universitet, se tabell 13. Hänsyn till svåråtkomligheten för denna maskin har tagits i 

åtanke vid framtagningen av tiderna. 

 

                                                   
2 JanErik Odhe lärare Karlstads universitet, föreläsning om SMED den 14 mars 2017. 
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Tabell 13. Operationslista med teoretisk operationstid. 

Data 

Operation Tid 

Skruv 3 Sec 

Skruv + mutter 5 Sec 

Kontroll 30 Sec 

Verktygsbyte (inkl. Transtort) 20 Sec 

Reglera höjd 12 Sec 

Transport 10 Sec 

Vinchlås 0 Sec /1 sec 

 

Den teoretiska simuleringen gav en bra uppfattning av hur mycket ställtiderna 

minskade med för de olika koncepten. Majoriteten av koncepten minskade ställtiden 

med 27 %. Den största minskningen var drygt 82 %. Resultat måste granskas och 

kontrolleras så att lösningarna är realiserbara. För resultat av ställtidssimulering och 

vad som körts i vilken simulering, se Tabell 14. 

Tabell 14. Resultat av teoretisk ställtid. 

 

 

För att se hela simuleringen se bilaga 3. 

Anledningen till variation i ställtider beror på minskningen av genomgående 

fästelement. Dessa resultat stämmer överens med teori utifrån (Petersson, et al. 2009), 

där de bästa resultaten gavs från koncept som inte använder skruv och mutter som 

fästelement. Dock kan inte alla åtta punkter som tas upp i (Petersson, et al. 2009) 

genomföras då begränsningar i projektet inte gör det möjligt. 
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3.5.4 Kostnadskalkyl 

Vid framtagningen av timkostnaden för ingenjörstimmar användes data utifrån vad 

handledare vid Camatec3 ansåg vara rimliga värden. Dessa värden var dels 

konstruktörs- och montörskostnader. Det som handledaren såg som rimliga summor 

var 600 kr/timmen för en konstruktör och 400 kr/timmen för en montör.  

Priser för köpdelar har sökts via internet från olika leverantörer som kan ses i tabell 15. 

Priser för tillverkningskostnader gavs av verkstadsföretag i Värmland, se tabell 16. 

Tabell 15. Prislista för köpdelar. 

Detalj Pris Tillverkare/Leverantör Datablad länk 

Tätningslager - 

http://www.densiq.com/produkter/p

s-seal/ Datablad axeltätning 

Gängstång 

Rostfri 95.63 kr/st Gängstång - 

SKF Lager 

FY 30 TF 547 kr/st Momentum Industrial AB  

Kullänk 230 kr/st Koppling för nedre borste  

Skruv - Alla typer av Skruvar  

Radialtätning 25 kr/st 

https://www.kullagret.com/category

/axelmatt-4-9  

 

Tabell 16. Priser för tillverkning. 

Detalj Pris Tillverkare 

Armar 25 kr/st http://www.ewj.nu/ 

lagerhus hållare 1565 kr/st http://www.ny.bergsmekaniska.se/ 

Hylsa - - 

 

För att enklare visualisera fördelningen och sammanställningen av alla utgifter har ett 

diagram ställts upp Resultatet från sammanställningen se figur 34. Kostnaden för det 

slutgilltiga konceptet som valdes landade på 219 238 SEK. Den största delen av 

kostnaden är ingenjörstimmarna, de landade på 195 000 SEK. 

                                                   
3 Leif Löfgren och Jonas Hermansson, maskinkonstruktörer Camatec, handledning den 6 april 2017. 
   

http://www.densiq.com/produkter/ps-seal/
http://www.densiq.com/produkter/ps-seal/
https://drive.google.com/drive/folders/0B-8weHFXZIkTSFVGeGxEWVJoRmc
https://rostfriskruv.se/maskinskruv/helgangad-stang-mhgs-gangstang/din-976-a4/?gclid=CjwKEAjw5M3GBRCTvpK4osqj4X4SJAABRJNCopfYXQHynLGctlJRrEIZSVVyKftaQrMt2xmN1sYc3RoCD33w_wcB
http://www.momentum-industrial.com/
https://www.wiberger.se/templates/din808-d.htm
https://rostfriskruv.se/maskinskruv/sexkantskruv-med-skaft-m6s-bult-iso-4014/din-931-a4/
https://www.kullagret.com/category/axelmatt-4-9
https://www.kullagret.com/category/axelmatt-4-9
http://www.ewj.nu/
http://www.ny.bergsmekaniska.se/
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Figur 34. Sammanställning av kostnadskalkylen. 
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3.5.5 Konceptval 

Då alla utvärderingar färdigställts valdes det koncept som klarat sig bra genom 

elimineringsmatriserna och visat bra resultat på både kostnadskalkylen och simuleringen 

av koncepten. Det koncept som valdes ut blev koncept A1-010 tillsammans med konceptet 

B1-002. Anledningen till att de koncepten valdes var att de är enkla att förstå, goda 

regleringsmöjligheter och håller en låg tillverkningskostnad. Det var inte det mest effektiva 

konceptet enligt simuleringarna men i ett helhetsperspektiv var detta koncept det bästa 

valet. Sammanställning av det valda konceptet kan ses i figur 35. 

 

Figur 35. Datablad för valt koncept. 

Möte med handledare vid Camatec och kontaktperson vid Barilla presenteras det valda 

koncept tillsammans med resterande koncept som tagit sig igenom alla 

elimineringmatriser. Argument varför det valda konceptet var det bästa konceptet 

presenterades. Handledare och kontaktperson gillade förslaget och beslut togs att jobba 

vidare med koncept A1-010.  
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3.5.6 Ergonomisk analys 

Resultatet från den ergonomiska analysen visar att det ger en förbättring av de 

ergonomiska förutsättningarna. Detta beror på att operatören inte behöver både komma åt 

insidan och utsidan av gavelplåten för att lossa fästelemen innan omställning kan ske.  För 

att se REBA-analys av nuvarande lösning och analysen från det valda konceptet, se figur 36 

& 37 

Figur 36. REBA-analys innan förbättringsarbete. 
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Figur 37. REBA-analys efter förbättringsarbete. 

3.6 Konstruktion 

När koncept A1-010 valts inleds konstruktionsarbetet. Eftersom konstruktionen innehåller 

många redan befintliga komponenter fanns inte behov av att göra hållfasthetsberäkningar 

av alla ingående delar. Allt material har valts utifrån GMP (Good Manufacturing Practice) 

som är Barillas interna föreskrifter för vilka material och metoder som ska användas vid 

arbete med framtagning av nya maskiner och så vidare. Framtagning av en CAD-modell 

som visualiserar konstruktionen och hur den nya produkten kan monteras på befintlig 

utrustning. Under projektets gång har en undersökning kring vad som gäller för CE-

märkning av en nykonstruktion av en gammal maskin, detta har resulterat i en djupare 

förståelse i vad som gäller vid CE-märkning av maskiner. 

3.6.1 Vidareutveckling 

Inledningsvis började denna vidareutveckling med att göra en överslagsberäkning på de 

nya komponenterna som möjligen skulle kunna utsättas för laster, i detta fall 

pinnbultarna som håller uppe domkraften då skruvarna lossas helt. 

Materialet för produktens konstruktion kommer att vara i rostfritt stål, då det är vad som 

uppfyller kraven för livsmedelsproduktion. De beräkningar som gjorts i projektet är 

beräkningar för pinnbulten, se figur 38. Eftersom dessa är de som blir utsatta för störst 

kraft vid en omställning. Den indata som behövs för att kunna beräkna dimensionerna för 

pinnbulten hämtades genom mäta vikten på borstaxeln ur CAD-filerna.  
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Figur 38. Figuren visar pinnbultar som beräkningarna gjorts på. 

Axelns vikt är 30 kg vilket ger en kraft på cirka 300 Newton. Denna kraft fördelas sedan 

genom friläggningar så att enbart en pinnbult tar en kraft på cirka 40 Newton (se Figur 39).  

 

Figur 39. Friläggning av lagerhushållare. 

Det som var given data för pinnbulten var längden och maximal tillåten spänning. Formel 

som använts för att beräkna diametern av pinnbultarna var dels normalspänningen i 

tvärsnittet. Resultatet som ges utifrån beräkningarna med den indata som fanns gav en 

diameter på 3,3 mm. Beräkning av dimensionering utifrån skjuvning gjordes också. 

Diameter som fåtts utifrån den data som använts 0,33 mm. Formler för att kunna göra 

beräkningar hämtades ur Karl Björks formelsamling (Björk, 2015). 

Ett beslut som togs vid ett handledningsmöte om att använda fästelement såsom skruv och 

pinnbult inte skulle underskrida storlek M8. Utifrån de beräkningar skulle då denna storlek 

på pinnbultarna räcka gott och väl för att hållfastheten skulle vara duglig. För att se 

härledning av beräkningar, se bilaga 5.   
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Under vidareutveckling av konceptet har de risker som kom fram under riskanalysen 

åtgärdats, till exempel hur man ska komma undan problemet med damm i öppna 

gängor. Lösningen var att enbart ha en del av stången gängad och ha den gängade delen 

inne i en hylsa som innesluter gängorna med en radialtätning, se figur 40. För att 

montera lagerhushållaren på sidoplåten svetsas pinnbultar fast. För att undvika damm 

på dessa sätts en hylsa mellan armarna över pinnbulten. Detta skulle då förhindra att 

armarna trycks ihop och skyddar mot onödigt damm.  

 

Figur 40. Lösning för undvikande av damm i gängor. 

Lösning diskuterades med handledare på Camatec som tyckte att det var en bra lösning 

men att den skulle vara svår att tillverka. De föreslog att utveckla något som ger en 

enklare tillverkning. Efter lite fundering resulterade det i ett nytt koncept som var en 

enklare lösning som då kräver mer noggrann städning men är betydligt enklare att 

tillverka, se figur 41. 

 

Figur 41. Slutgiltig lösning av hylsa. 

Vidareutvecklingen av produkten fortsatte även under CAD-modelleringen. Under en 

konstruktionsgranskning fattades beslut om att dimensionera upp samtliga 

komponenter, för att ge en mer stadig och välbyggd känsla av maskinen.  

Vidareutvecklingen av lagerhushållarna har designats så att de ska kunna vara 

självgängande vid en omställning. Genom att det finns frästa spår i plattan som låser 

muttern från att rotera. Tanken är att den som ska utföra omställningen enbart ska 

behöva lossa skruvar från utsidan av sidoplåten som allt är monterat på. Genom att 

fräsa spår som muttrarna ligger i och då hindrar muttern från att rotera. För det övre 

lagerhushållaren ordnades ett fäste för motorn. Genoma att integrera det i 

lagerhushållaren så att när lagerhushållare höjs och sänks så höjs och sänks även 

motorn, se figur 42.
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Figur 42. Slutgilltig lösning av övre lagerhushållare  

3.6.2 CAD-modell 

Programmet som används vid framtagningen av CAD-modell har varit uteslutande PCT 

Creo Parametric 3.0.  Den slutgiltiga konstruktionen  resulterade i de figurer som visas 

nedan.  

 

Figur 43. CAD-modell av borststationen. 
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Figur 44. Övre reglering av borste. 

Figur. 45. CAD-modell av hävarmar. 

Eftersom ingen detaljkonstruktion för det framtagna konceptet skall göras valdes enbart 

några detaljer ut för att göra ritningar på. Anledningen var för att få lite tips och 

feedback av handledare vid Camatec på vad dom tycker är en bra ritning och vad som 

måste vara med. De delar som valdes att göra ritning på var en monteringsritning för 

hela maskinen, en monteringsritning för den nya höj/sänk funktionen och en 

detaljritning för lagerhushållaren, se figur 46 - 48. 
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Figur 46. Monteringsritning för hela maskinen. 

 
Figur 47. Monteringsritning för övre lagerhushållare. 
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Figur 46. Detaljritning lagerhurhållare, top. 

3.6.3 CE-dokumentation 
I Arbetsmiljöverkets publikation Säkra maskinlinjer och CE-märkning 

(Arbetsmiljöverket 2015) finns olika exempel på hur maskinlinjer kan se ut. 

Bedömningen är att den ombyggda borststationen hamnar under exempel 4, 

Ombyggnad av en befintlig maskinlinje. Det innebär att CE-dokumentationen för hela 

maskinen inte behöver göras om, men den behöver uppdateras och eventuellt 

kompletteras för den ombyggda delen. Den nya maskinen måste uppfylla kraven enligt § 

7 och § 8 ur föreskrifter för användning av arbetsutrustning  (AFS 2006:4) samt 

uppdatera manual och riskbedömning. 

 

 

  



51 
 

4. Diskussion 
Projektet har resulterat i en ny teknisk lösning som är applicerbar för olika typer av 

reglering. För Barilla kommer denna lösning kunna appliceras för flera maskiner som 

dom önskade vid uppstart av projektet. Lösningen kommer att ge enklare möjligheter 

för att göra en omställning av maskinen då alla skruvar som måste lossas på är 

placerade på utsidan av sidoplåten, vilket gör det enklare för montören att komma åt 

skruvarna.  

Projektet i helhet har flutit på snabbt och utan större problem. Tack vare en bra 

projektplanering där alla delmoment planerades noggrant. Mycket tid lades på att göra 

riskanalyser för alla de olika faserna i projektet, jag tror riskanalyserna kan ha varit en 

stor bidragande faktor till att så få problem uppstått under projektets gång. Jag tror 

även att riskanalyserna har varit till hjälp i att planera vad som måste göras och vad som 

är mindre viktigt. Anledningen att projektplanen har kunnat hållas så pass bra som den 

gjorde var också på grund av att jag konsekvent med min avgränsning i början av 

projektet. 

Förstudien i projekt har varit svårast och tog ganska mycket tid. Det var svårt att hitta 

litteratur som skulle kunna ligga som grund och stöd till teorin samt de beslut som 

fattats under projektets gång. Litteratur kring att konstruera för minskning av ställtider 

var ett område som var mycket tunt där enbart en akademisk text hittades. Även lärare 

på universitetet inom område av SMED och konstruktionsteknik kände inte till några 

böcker kring ämnet. Dock har en bra förstudie kring SMED gjorts och tack vare det har 

jag kunde fattat beslut om hur konstruktionen skulle se ut. Vad som skulle kunna gjorts 

bättre är en noggrannare fallstudie med fler intervjuer och flera studiebesök just för att 

stärka resultatet ytterligare.     

Under projektets gång har konceptgenereringen gått bra. Något som kunde gjort bättre 

är att anordna fler idégenereringsmöten med fler kurskamrater för att få in ännu mer 

koncept. Trots att endast ett sådant möte gjordes landade projektet på totalt 27 unika 

koncept. Dessa koncept har varit väl genomtänkta hur dess funktion ska fungera. De 

metoder som använts är väl genomarbetade metoder som används under flera tillfällen 

under utbildningen.      

Det lades stor vikt vid utvärderingen av alla koncept och är något som har gynnat 

projektet då det lett till att det bästa konceptet valts. Riskanalyserna som gjorts har 

använts till att förbättra konceptet som valdes och kunnat optimera det valda konceptet. 

De teoretiska simuleringarna har gett en uppfattning om att lösningen kommer att ge en 

minskad ställtid i jämförelse med den nuvarande maskinen. Det som skulle kunna gjorts 

bättre är att varit med och göra en omställning för att se hur lång tid en omställning tar 

att göra idag. I början av framtagningen av kostnadskalkylen räknades inte kostnaden 

för ingenjörstimmarna in och den var då tvungen att revideras om. Revideringen var 

något som tog lite extra tid i projektet. Anledningen till denna miss är att det inte ingår 

något i utbildningen hur en kostnadskalkyl tas fram. Detta är något jag som 

projektansvarige fått lärt mig tack vare mina handledare på Camatec som visat mig hur 

och vad som är viktigt att tänka på när en kostnadskalkyl tas fram. 
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Den konstruktion som gjorts har gått bra utan större problem. Beräkningar har inte 

varit nödvändiga att göra då de flesta beräkningar redan finns tillgängliga från när 

maskinen konstruerades första gången. De krafter som de ingående komponenterna 

utsätts för var så pass små att det inte blir relevant att räkna på. Om maskinen skulle 

optimeras mot att minska vikten för de ingående delarna skulle det kanske vara mer 

relevant att kolla närmare på men som det är idag är det inget som är relevant. Gällande 

materialvalet som fanns med som aktivitet i den första planering togs bort, på grund av 

samma anledning som beräkningar, det som används idag är det som ska fortsätta 

användas då det går som en krav. Framställningen av CAD-modell gick snabbare än 

beräknat, dels på grund av att projektet kördes genom Creo Parametric 3.0 som är 

samma som använts under utbildningen. Det som däremot tog lite extra tid var 

framtagningen av ritningar. Detta då jag körde med fel startfil när jag startade upp 

CAD-programmet och för att ändra till rätt startfil fanns det risk att CAD-filerna skulle 

behöva göras om. Det innebar att parametrar som materialnummer, partnummer och så 

vidare inte följde med från parten till ritningen.  

Vid uppstart av projekt trodde jag att jag skulle göra en fullständig CE-märkning av den 

omkonstruerade maskinen. Då detta inte var fallet utan att jag enbart kollade på vad 

som gällde för en CE-märkning vid en omkonstruktion blev det enklare och gick 

snabbare än vad jag räknat med. Under utbildningen har vi inte lärt oss något om hur en 

CE-märkning görs och detta var en av anledningarna till osäkerheterna kring hur 

mycket tid en CE-märkning skulle ta. Men det som gjorts har lett till en ökad förståelse 

för vikten i bra dokumentation inom stora projekt och hur en CE-märkning ska göras 

innan produkten kan tas i bruk.  

Vad som skulle göras är att byggas en ordentlig prototyp för att dels testa ställtider och 

se så att allt är i sin ordning innan produkten börjar produceras och tas i bruk. Projektet 

kommer även behövas ritas upp i Autodesk Inventor då det är det program som Barilla 

använder av i sin verksamhet.   
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5. Slutsats 
Detta projekt har lett till en ny teknisk lösning som kommer underlätta arbetet vid 

omställning av maskinen. Resultatet visar en teoretiskt kortare ställningstid där alla 

fästelement är av samma modell och monterade från utsidan av sidoplåten. Operatören 

slipper nu det svåra arbetet med att komma åt muttrar och bultar som är svåråtkomliga. 

Skruvar som lossas vid omställning är av samma modell vilket gör att operatören enbart 

behöver använda ett verktyg vid en omställning. 

Konstruktionen är anpassad så den skall kunna monteras på den befintliga sidoplåten 

som används idag. Detta gör det enklare och billigare för företaget då det inte krävs 

någon extra tillverkning för en helt ny sidoplåt. 

Det som har underlättat vid service av maskinen är att lagerhushållaren fått ett spår 

som axeln läggs ner i och spänns åt så vid service är det enbart att lossa lagerhuset och 

lyfta ut axeln och byta borstar.    
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Bilagor 

Bilaga 1 Projektplan. 

1. Bakgrund 

Denna projektplan kommer vara grunden i detta examensarbete som ska göras vid Karlstads 

universitet i samarbete med Camatec Industriteknik AB och Barilla Sverige AB.  Projektet går 

ut på att utveckla en ny borststation där det ska gå att reglera höjden för borstarna, detta för att 

kunna användas för olika produkter. Som den är idag är det mycket omständigt att göra denna 

omställning och det krävs att en tekniker kommer och utför omställningen, detta är något som 

företaget vill komma ifrån.  

 

Projektet ska följa den uppdragsbeskrivning som projektansvarige blev tilldelad i början av 

projektet. För att se uppdragsbeskrivningen, se bilaga 1. Detta projekt ska följas enligt produkt- 

och designutvecklingsprocessen som projektansvarige lärt sig under de två och ett halvt år av 

sin utbildning. 

Innan projektet startat kommer ett studiebesök vid Barilla Sverige AB att göras för att 

undersöka den befintliga maskinen som används idag. Därefter kommer en förstudie om 

produkter med liknande funktioner genomföras.  
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2. Problemformulering 

Problemet som finns idag är att det är svårt för maskinoperatören att ställa om maskinen för 

tillverkning av ny produkt. Som den är konstruerad idag måste en tekniker komma och justera 

den, vilket är något som företaget vill ändra på.  

3. Syfte 

Det resultat som i slutändan önskas är att minska ställtider och öka effektiviteten av 

tillverkningen på lång sikt. Hela projektet ska utföras inom den tidsram som ställts upp i 

början av projektet. 

4. Mål 

Målet med detta projekt är att skapa en ny teknisk lösning som gör det möjligt att reglera 

höjden på borstanordnigen i den maskin som används idag. Uppdragsgivaren vill även att 

lösningen ska kunna användas för flera maskiner och att maskinoperatören ska kunna göra 

omställningen själv utan att kalla in en tekniker.  

Hela examensarbetet är planerat att vara klart vecka 21 och själva projektet ska vara klart vecka 

19. Beräknad tid att lägga på projektet ligger runt 450 timmar och cirka 200 timmar på 

rapportskrivandet.  

5. Organisation 
Inblandade personer och organisation i projektet är följande.  

Projektansvarig: Tommy Larsson 

Handledare Universitetet: Monica Jakobsson  

Examinator: Leo De Vin 

Uppdragsgivare: Camatec Industriteknik AB 

Handledare Camatec: Jonas Hermansson 

Handledare Camatec: Leif Löfgren 
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Tommy Larssons uppgift som projektansvarig i detta projekt kommer vara att se till att både 

projektet följer den grundstruktur, att saker och ting blir gjorda i rätt ordning samt att 

tidsplanen hålls och projektet hålls inom rimlig budget. Tommys uppgift är också att utföra de 

uppgifter som är planerade att göras för kommande veckor. 

Monica Jakobssons uppgift som handledare vid Karlstads universitet är att under 

handledningstillfällena svara på frågor och finnas till som stöttning om projektansvarige 

behöver detta. 

Leo De Vin är kursens examinator vid Karlstads universitet. 

Jonas Hermansson kommer under detta projekt vara handledare vid Barilla och kommer 

kunna svara på frågor om projektet som rör den maskin som skall utvecklas. 

Leif Löfgren kommer under detta projekt vara handledare/bollplank vid Camatecs kontor i 

Karlstad. 

Uppdragsgivare för detta examensarbete är Camatec industriteknik AB, Karlstad. 

 

6. Projektmodell 

För att få ett bra projekt inleds projektet med att skapa ett WBS- och Pert-schema för att 

strukturera upp hur projektet skall genomföras. Därefter gjordes ett Gantt-schema utifrån den 

planering som gjort tidigare i WBSen och Pert-schemat. Gantt-schemat har delat in 

examensarbetet i två delar, en projektdel och en akademisk del. Projektdelen har delats upp i 

förstudie, konceptgenerering, konceptval, konstruktion, CE-dokumentation och 

sammanfattning av projektet.  I den akademiska delen är de akademiska delmålen inplanerade 

såsom redovisningar, handledarmöten och så vidare. En veckoplanering har gjorts men med 

avseende att uppdateras kontinuerligt. Denna uppdatering kommer att göras i början av 

veckan samt i slutet av veckan då korta pulsmöten kommer att hållas. Nedan i figur 1 finns 

Gantt-schemat för projektet. 
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Dessa dokument är levande dokument och kommer under projektets gång att uppdateras allt 

eftersom projektet fortlöper. För att se resterande scheman se bilaga 1.3.  

7. Riskbedömning 

I denna projektplan gjordes en riskbedömning i form av en FMEA där potentiella risker som 

finns i projektet har analyserats och möjliga åtgärder till dessa fel har tagits upp och 

genomförts. De problem som upptäckts har projektansvarige ansett vara att projektet ska ta för 

mycket tid och drabba rapportskrivandet. Detta har fått ett värde på 224 men genom att 

använda olika pulsmöten under veckorna anses det kunna minska risken till 16 poäng. Under 

riskanalysen upptäckts även en ytterligare risk och detta är att den utrustning som krävs för att 

genomföra projektet inte finns tillgänglig. Detta fick ett resultat på 200 poäng. Lösningen till 

detta problem gjordes genom att kontrollera i god tid med de involverade i projektet om det 

som behövs finns tillgängligt. På så vis minskades risken till 5 poäng. 
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8. Dokumentation 

Dokumentationen i projektet kommer att ske först och främst i Google Drive. Genom att 

använda Google Drive kan de involverade i projektet komma åt dokumenten och filerna 

oberoende av vilken dator som används. För att hålla bra ordning kommer de viktigaste 

dokumenten att laddas ner. Alla versioner ska sparas som PDF och skrivas ut som en fysisk 

kopia och arkiveras i en projektpärm. Detta för att kunna ha översikt över vilken som är den 

aktuella version av dokumentet. 

Projektansvarige har beslutat om att dokumentera projektet i loggbok som förs i slutet av varje 

dag. I loggboken kommer en redovisning av vad som gjorts under dagen och hur många 

timmar som lagts på de olika aktiviteterna. Anledningen till att loggbok förs är att underlätta 

för rapportskrivandet i slutet av projektet och för att kunna redovisa om tidsplaneringen har 

följts. Denna loggbok kommer också att dokumenteras i Google Drive. 
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Bilaga 1.1 Uppdragsbeskrivning 
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Bilaga 1.2 Schema och planering. 
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Bilaga 1.3 Veckoplanering. 
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Bilaga 2 Process-FMEA 
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Bilaga 3 Simulering 
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Bilaga 4 Koncept FMEA 
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Bilaga 5 Beräkningar. 

Givet 

Max belastning sker då lagerhushållarna är helt hossade. Beräkning utifrån Skjuvning. 

F = 300 N 

L = 40 mm 

𝞼 = 450 MPa 

Sök: Diametern för pinnbulten. 

Beräkningar 

Friläggning av lagerhushållaren. 

Kraften F fördelas över två sidor vilket ger F/2 per sida. 
Fästöronen fördelar kraften ytterligare ut till benen. 

  

  

  

  

Då det är två armar/öra fördelas kraften lika över dessa två vilket 
resulterar i FA = F/8. 

  

  

 

Ekvationer tas ur Karl Björks formelsamling för hållfasthetslära 

 𝜏 =  
𝑇

𝐴
  [Ekv. 1] 

 𝐴 = 𝑟2 ∗ 𝜋 [Ekv. 2] 

Kombinera Ekv.2 tillsammans med Ekv.1 vilket ger. 

𝜏 =  
𝑇

𝑟2∗𝜋
 →  𝑟 =  √

𝑇

𝜏∗𝜋
→ 𝑟 = √

𝑇

𝜎∗0,6∗𝜋
  

Med värden ger detta. 

𝑟 = √
40

(450∗106) ∗ 0,6 ∗ 3,14
= 2,172 ∗  10−4  

 Vilket är 0,2172 mm i radie. 

Diametern blir då ~ 0,434mm 
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Givet 

Max belastning sker då lagerhushållarna är helt hossade. Beräkning utifrån böjning. 

F = 300 N 

L = 40 mm 

𝞼 = 450 MPa 

Sök: Diametern för pinnbulten. 

Beräkningar 

Friläggning av lagerhushållaren. 

Kraften F fördelas över två sidor vilket ger F/2 per sida. Fästöronen 
fördelar kraften ytterligare ut till benen. 

  

  

  

Då det är två armar/öra fördelas kraften lika över dessa två vilket 
resulterar i FA = F/8. 

  

  

Ekvationer tas ur Karl Björks formelsamling för hållfasthetslära 

𝜎𝑀𝑎𝑥 = ±
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊
  [Ekv. 1] 

 𝑊 =  
𝜋∗ 𝑑3

32
  [Ekv. 2] 

Kombinera Ekv.2 tillsammans med Ekv.1 vilket ger. 

𝜎𝑀𝑎𝑥 =  
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝜋∗𝑑3

32

 →  
𝜋∗𝑑3

32
=

𝑀𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑀𝑎𝑥
 → 𝑑 =  √

𝑀𝑚𝑎𝑥∗32

𝜎𝑚𝑎𝑥∗ 𝜋

3
  

Med värden ger detta. 

𝑑 =  √
1,6∗32

(450∗106)∗3,16

3
= 3,30 ∗ 10−3  

𝑉𝑖𝑙𝑘𝑒𝑟𝑡 𝑔𝑒𝑟 𝑒𝑡𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑝å ~3,3 𝑚𝑚  

 

 

 


