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Sammanfattning 

Syftet med examensarbetet är att göra tätningsstationens justering mer användarvänlig samt 

mindre tidskrävande. Uppdragsgivaren Norden Machinery är tillverkare av bland annat 

tubfyllningsmaskiner. Projektet ingår i kursen Examensarbete för högskoleingenjörer i 

maskinteknik vid Karlstad Universitet.  

Målet med projektet är att undersöka olika koncept för justeringens utförande. Där teoretiska 

undersökningar kommer kompletteras med 3D-modeller samt CAD-modellering.  

Arbetet utfördes med hjälp av olika metoder inom produktutveckling och började med en 

projektplan som tar upp projektets olika faser. Sedan sker produktspecificering innehållande 

en kravspecifikation som klargör om vad som ska åstadkommas i arbetet. Därefter sker 

konceptgenerering där det gäller att generera så många koncept som möjligt. För att välja rätt 

koncept, genomförs konceptutvärdering innehållande elimineringsmatris och relativ 

beslutmatris. Till sist sker layoutkonstruktion där närmare beräkningar och CAD-modellering 

i Creo Elements/Direct Modeling utförs. 

Resultatet är en konstruktion som bygger på två vinklade kilar som skjuter på backen. Genom 

användning av vinklar kan önskad utväxling fås. Mellan kilarna går en axel som är gängad på 

vardera sida. Koniska kugghjul konstrueras då en rotationsriktning på 90 grader är 

nödvändig. Med hjälp av de koniska kugghjulen kommer rörelsen påbörjas av en handvev. I 

detta koncept kan utväxlingen ändras på flera olika sätt. En riskanalys på konstruktionen 

avslutade projektet.  

För att få en bättre känsla på konstruktionens rörelse har en 3D-modell skrivits ut.   

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
  

The purpose of the project is to make the adjustment of the sealing station more userfriendly 

and less time consuming. The employer Norden Machinery is a manufacturer of tube filling 

machines. The project is a part of the course degree project for bachelor in mechanical 

engineer at Karlstad University.  

 

The goal with the project is to investigate different concepts off adjustment of the sealing 

station. Theoretical investigation will need to be complemented with 3D-model and CAD-

model. 

 

The assignment was carried with help of different methods in product development and 

started with a project plan that is divided into smaller steps. Subsequently, product 

specification containing a requirement specification clarifies what should be accomplished at 

the assignment. A concept generation was made in terms of generating as many concepts as 

possible. In order to choose the right concept, concept evaluation is carried out containing the 

elimination matrix and relative decision matrix. Finally, the layout design takes place where 

closer calculations and CAD-modeling in Creo Elements/Direct Modeling are performed.  

 

The result is a construction based on two angled wedges that slide on a slope. By using 

angles, desired gear can be obtained. Between the wedges is a shaft threaded on each side. 

Bevel gear wheels were implemented in the construction to enable the 90 degree rotation 

needed for the linking shafts. With the help of bevel gear, the movement can be started by a 

hand crank. In this concept, the exchange can be changed in several different ways. A risk 

analysis on the construction completed the project. 

 

To get a better sense of the constructions movement, a 3D-model has been printed.  
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1. Inledning 

Uppdragsgivaren Norden Machinery är ledande inom högpresterande tubfyllnings system 

som täcker all hastighet och användning inom kosmetika, läkemedel, tandkräm och mat. 

Nordens sortiment av tubfyllningssystem och kartongförpackning hanterar allt från 25 tuber 

per minut till 1000 tuber per minut. 

   

Projektet handlar om att göra tätningsstationen i en tubfyllningsmaskin mer användarvänlig. 

Projektet görs i kursen Examensarbete MSGC17 för högskoleingenjörer i maskinteknik vid 

fakulteten hälsa, natur och teknikvetenskap på Karlstads Universitet. Arbetet påbörjas den 25 

januari och pågår under hela vårterminen 2018. Handledare på universitetet är Göran 

Karlsson och examinator är Nils Hallbäck. 

 

1.1 Bakgrund 

I en tubfyllningsmaskin finns olika stationer, efter att tuben har fyllts med produkten värms 

sedan tubens övre del. Sedan förs den fortfarande uppvärmda tuben vidare till maskinens 

tätningsstation. Tubens övre del pressas sedan ihop och förseglas. Beroende på material, 

tjocklek och storlek på tuben krävs det att tätningsstationen justeras för att få det sökta spel 

och kraft. Att behöva finjustera spelet är svårt samt väldigt tidskrävande.  

 

1.2 Syfte och mål 

Projektet går ut på att undersöka olika koncept för att göra tätningsstationen mer 

användarvänlig. Där teoretiska undersökningar och analyser måste kompletteras med 3D 

modeller, ritningar och FE simulationer om så behövs. Projektet avslutas med en presentation 

2018-06-01. 

 

För att försöka hitta en mer optimerad lösning kommer olika metoder inom 

produktutveckling användas, till exempel projektplanering, informationssökning, 

produktspecificering, konceptgenerering, konceptval samt layoutkonstruktion. 
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1.3 Justeringen idag 

Justeringens syfte är att ändra spelet mellan backarna som pressas ihop och förseglar tuben. 

Backarna kan ses i Figur 1. För att ändra spelet mellan backarna skruvas två skruvar på 

framsidan, en skruv till höger och en till vänster, som kan ses på Figur 2. Det krävs dock bara 

att skruva på en back. Samtidigt som det skruvas behövs spelet mätas med hjälp av ett 

bladmått. Genom att börja på högra sidan och få det sökta spelet, för att gå över till den 

vänstra sidan och även där hitta det rätta spelet, krävs det att kontrollera den högra sidan igen 

då backen kan förflyttas under justeringen av vänstra sidan. Skulle det skruvas för långt och 

spelet blir för kort, skruvas skruvarna tillbaka samtidigt som backen dras tillbaka för hand.  

 

 

 
Figur 1. Figuren visar tätningstationen.  Figur 2. Figuren visar framsidan av stationen. 

 

 

 

. 
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2. Teori 

 

2.1 Mekaniska rörelser 

Nedan följer information om olika mekaniska rörelser. 

2.1.1 Slutet hydraulsystem 

Hydraulik är ett sätt att överföra, lagra och styra energi med hjälp av vätska. Där ett massivt 

tryck utsätts på vätskan som sedan omvandlas till mekanisk energi. Genom att till exempel 

använda pumpar, ventiler och slangar kan kraften förflyttas till verktyget som sedan sätts i 

rörelse (Allkunskap U.Å). 

En av fördelarna med ett slutet system är att flödet i systemet cirkulerar runt utan att passera 

tanken. Andra fördelar med slutet system är att pumpen kan pressas upp till maxvarvtal utan 

risk för kavitation (Isaksson 2017). 

 

 2.1.2 Koniska kugghjul 

Kugghjulet är en roterande anordning som använder sina kuggar för att överföra 

vridmomenten mellan två axlar. Två eller flera kugghjul kan ge flera mekaniska fördelar 

genom att ändra hastighet, utväxling eller rotationsriktning.  Det finns många olika sorters 

kugghjul och storlek på kuggar, allt beroende på vilken funktion som söks.  

Koniska kugghjuls form är konisk, alltså dess kuggar är uppdelade på en konisk yta. Koniska 

kugghjul används oftast som växel för ändrad rotationsriktning, vanligtvis en vinkel på 90 

grader (Nationalencyklopedin U.Å).   

 

 
Figur 3. Figuren visar koniska kugghjul med en ändrad rotationsriktning på 90 grader. 
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2.1.3 Excenter 

En excenters uppgift är att omvandla roterande rörelse till linjär. Dess form varierar beroende 

på funktionen som ska utföras. Excentern är vanligtvis formad cirkulärt, ägg eller 

päronformat. Den linjära rörelsen är beroende av vilken form excentern har samt om den är 

cirkulär, vart rotationsaxeln sitter. Om rotationsaxeln är placerad i centrum fås ingen linjär 

rörelse, därför krävs det att rotationsaxeln är placerad utanför centrum (BBC 2014).  

 

 

 
Figur 4. Figuren visar rörelsen av excentern. 

 

2.1.4 Gänga 

Gängor består av in- eller utvändiga räfflor, där utvändiga är till för skruvar och invändiga 

muttrar och hål. Genom att skruva på en gängad skruv sker en stigning per varv beroende på 

vilken gänga skruven har. Det finns olika typer av gängor, till exempel grovgänga och 

fingänga, där den fingängade har en högre precision och då får en lägre stigning per varv 

(Nationalencyklopedin U.Å).  
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3. Genomförande 
Under projektets gång har ett flertal metoder inom produktutveckling valts att följa såsom 

projektplanering, informationssökning, produktspecificering, konceptgenerering, konceptval 

samt layoutkonstruktion.  

 

3.1 Projektplanering 

Projektet påbörjades med att göra en projektplanering innehållande bakgrund, mål, 

organisation, dokumenthantering, tidsplanering samt riskanalys (Se Bilaga 1). 

 

En bakgrundsbeskrivning beskrevs utifrån projektbeskrivningen. Det förtydligade projektets 

mål och syfte samt att berörande inom projektet får samma utgångspunkt (Johannesson Et-al 

2013). 

 

Projektets mål formulerades utifrån bakgrundsbeskrivningen och projektbeskrivningen. Efter 

projektets mål definierats, blir de löpande besluten enklare att fastställa (Eriksson & 

Lilliesköld 2005).  

 

Projektets organisation samordnades där berörda personer skrevs upp i en tabell, bland annat 

utförande av projektet, handledare på Karlstad Universitet samt handledare på Norden 

Machinery. I tabellen beskrivs roller, samt information om telefonnummer och e-postadress. 

Detta för att enkelt hålla kontakten inom organisationen. 

 

En framtung tidsplanering krävdes för att tiden längre fram i projektet skulle räcka till. 

Tidsplaneringen gjordes i form av ett Gantt-schema som är en mycket enkel metod där varje 

tidsatt aktivitet består av en horisontell linje (Johannesson Et-al 2013). Gantt-schemat 

uppdateras under projektets gång. 

 

En riskanalys genomfördes för olika typer av risker. Varje risk i ett projekt har olika påverkan 

på resultatet, vissa mer allvarliga än andra. I riskanalysen togs en stor blandning av risker upp 

som sedan viktas mot sannolikhet och konsekvens (1-5). Även möjliga lösningar 

dokumenterades för att hantera eventuella risker som uppstår. 
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Tabell 1. Riskanalys med sannolikhet och konsekvens som bedöms med storleksförhållandet 1-5, samt 

riskfaktorn 1-25. 

Riskbeskrivning Sannolikhet Konsekvens Riskfaktor Åtgärd 

Tidsplan håller inte 2 4 8 Hålla milstolpar 

Idébrist 3 4 12 Ta hjälp av 

utomstående 

Dokument går 

förlorade 

1 5 5 Back up på 

dropbox 

Projektet godkänns 

inte 

1 5 5 Tät kontakt med 

handledare 

Missar viktig 

information 

3 5 15 Tät kontakt med 

företaget 

Kortvarig sjukdom 4 2 8 Ta ikapp 

förlorad tid vid 

annat tillfälle  

Långvarig sjukdom 1 5 5 - 

Brist på vetenskaplig 

litteratur 

2 5 10 Be 

biblioteksperson

alen om hjälp 

 

 

 

3.2 Produktspecificering 

Kravspecifikationen skapades utifrån viktade krav och önskemål från Norden Machinery (Se 

Bilaga 2). En kravspecifikation ska grunda en specifikation på vad som ska åstadkommas. 

Den ska senare kunna tillämpas som referens vid den slutgiltiga produktlösningen 

(Johannesson Et-al 2013).  

Varje krav betecknas med (K) och önskemål (Ö). Önskemålen viktas även från skalan 1-5 

beroende på hur väsentlig den är. 

Även en kriteriematris enligt Olsson skapades där produkternas livscykler delas in. 

3.3 Konceptgenerering 

Under konceptgenereringen gäller det att generera så många koncept som möjligt och på 

detta sätt inte missar någon bra lösning. Konceptgenereringen ska även utgå ifrån 

produktspecifikationen. Metoden som valdes under konceptgenereringen var 

“brainstorming”, metoden går ut på att åstadkomma så många koncept som möjligt för att 

sedan utvärdera dessa med kravspecifikation som utgångspunkt. (Johannesson Et-al 2013).  
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3.4 Konceptutvärdering 

När förslag på lösningar tagits fram utförs en sållningsprocess av koncepten. Olika metoder 

kommer tillämpas för att stå kvar med den bästa lösningen av de framtagna koncepten. 

Metoderna som valts är elimineringsmatris och relativ beslutmatris.  

 

Det första steget i konceptutvärderingen är eliminering av dåliga lösningar, detta 

genomfördes med hjälp av en elimineringsmatris. Detta steg påbörjades redan i slutet av 

konceptgenereringen där orimliga lösningar sållades bort (Johannesson Et-al 2013). 

Elimineringsmatrisen ger en överblick om koncepten uppfyller dessa elimineringskriterier: 

 

● Löser huvudproblemet 

● Uppfyller alla krav 

● Realiserbar 

● Säker och ergonomisk 

● Tillräcklig info 

 

För att göra ytterligare en sållningsprocess användes en relativ beslutmatris. I denna matris 

valdes det enklaste konceptet som en referens. Dem andra koncepten jämförs sedan med 

referensen mot de olika krav och önskemål som beslutades i produktspecificeringen. Här 

bedöms sedan koncepten med (+), (-) eller 0 beroende på om lösningsförslagen är bättre, 

sämre eller likvärdiga mot referenskonceptet. Koncepten rankas sedan efter beräknat 

nettovärde av plus och minustecken.  

 

 

3.5 FMEA 

FMEA bygger på olika bedömningar om vilka felhändelser som kan uppstå hos en produkt 

samt dess konsekvenser (Johannesson Et-al 2013).  

Faktorerna som bedöms enligt skalan 1-5 är allvarlighetsgrad, felsannolikhet och 

upptäcktssannolikhet, vilket gav en total riskskala på 1-100. Åtgärder mot felhändelser 

dokumenterades (Se Bilaga 3).  

3.6 Layoutkonstruktion 

Under layoutkonstruktion kommer närmare beräkningar, CAD-modellering samt ritningar 

utföras på det slutgiltiga konceptet. Även egna skisser gjordes för att få en bättre förståelse 

hur de olika konstruktionerna skulle se ut.  
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3.7 Koncept 

Under konceptgenereringen utvecklades fem koncept som beskrivs närmare nedan.  

 

3.7.1 Koncept 1 

Det första konceptet innehåller en excenter som snurrar på en axel. Genom att använda en 

excenter leder till hög precision i den linjära rörelsen. Fjäderns uppgift är att pressa axeln mot 

excentern så dessa två alltid har kontakt. Nackdelen är om det uppstår smuts mellan 

kontaktytorna.  

 

 
Figur 5. Figuren visar koncept 1, bilden är skissad från sidan. 

3.7.2 Koncept 2 

Koncept 2 innehåller hydraulik med ett slutet system. Genom att vrida på veven ökar eller 

minskar trycket vilket gör att hydraulkolven stiger eller dras ihop, på detta vis kan spelet 

ändras med en hög precision. Fördelen är att systemet blir underhållsfritt. Nackdelen är att det 

är en ömtålig konstruktion.  

 

 
Figur 6. Figuren visar koncept 2, bilden är skissad från sidan. 
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3.7.3 Koncept 3 

I detta koncept kommer vinklar användas för att uppnå den önskade utväxlingen. Genom att 

vinkla två kilar med en gängad stång mellan, kan spelet ändras med en hög precision. 

Koniska kugghjul konstruerades då en riktningsförändring krävdes om en vev ska starta 

rörelsen. Även i detta koncept är nackdelen om smuts skulle uppstå mellan kontaktytorna. 

 
Figur 7. Figuren visar koncept 3, bilden är skissad ovanifrån. 

3.7.4 Koncept 4 

Koncept 4 är ett relativt enkelt koncept. Det innehåller en fingängad stång, samt ett skaft som 

är invändigt gängad. Genom att vrida på ratten minskar/ökar spelet. Problemet med detta 

koncept är såvida stigningen blir tillräckligt fin. 

 

 

 
Figur 8. Figuren visar koncept 4, bilden är skissad från sidan. 
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3.7.5 Koncept 5 

Detta koncept bygger på två stycken genomgående axlar med en gängad stång i mitten. 

Genom att vrida på ratten bildas en rörelse på hela backen. Fördelen med detta koncept är att 

båda sidorna av backen får en likadan förflyttning. Ett problem är utväxlingen.  

 

  

Figur 9. Figuren visar koncept 5, bilden är skissad från två vyer, framsidan och sidan. 
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4. Resultat 
 

4.1 Konceptutvärdering 

Den första sållningen sker genom elimineringsmatrisen. Där koncept 2 och 4 sållades bort i 

första steget som kan ses i tabell 2. Koncept 2 valdes bort på grund av de livsmedelsprodukter 

som kan användas av kunder. Koncept 4 sållades bort då stigningen inte är tillräckligt fin. 

Koncept 1, 3 och 5 fullföljdes till nästa steg. 

 

Tabell 2. Tabellen visar elimineringsmatrisen. 

Koncept Löser 

Huvudproblemet  

Uppfyller 

alla krav 

Realiserbar Säker och 

ergonomisk 

Tillräcklig 

info 

Kommentar Beslut 

1. + + + + + Fullfölj Ja 

2. + + + - + Läckage? 

livsmedelsprodukter 

Nej 

3. + + + + + Fullfölj Ja 

4. + - + + - Ej tillräckligt fin 

stigning? 

Nej 

5. + - + + - Tillräckligt med 

utrymme? 

Ja 
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För att göra ett konceptval utfördes en relativ beslutmatris där koncepten viktades mot 

varandra. Koncept 1 valdes till referens då det ansågs vara enklast (Se tabell 3). Utifrån den 

relativa beslutmatrisen blev koncept 3 det mest lämpliga konceptet att går vidare med.   

 

 

 

Tabell 3. Tabellen visar relativ beslutmatris. 

Koncept Koncept 1 Koncept 3 Koncept 5 

Verktygslöst Referens 0 0 

Enkel av- och på 

montering 

Referens 0 - 

Positionsvisare Referens + + 

Konstruktionen håller för 

3000 N 

Referens + 0 

Summa + 0 2 1 

Summa 0 4 2 1 

Summa -  0 0 1 

Nettovärde 0 2 0 

Ranking 2 1 2 

Går vidare Nej Ja Nej 
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4.2 FMEA 

En FMEA verkställs utifrån det valda konceptet, om olika störningsmoment som kan uppstå i 

konstruktionen (Se bilaga 3).  

 

 

 

 

4.3 Vidareutveckling 

En vidareutveckling på det slutgiltiga konceptet sker genom noggrannare beräkningar inom 

hållfasthet och vinklar. Även en CAD-modell samt en 3D-modell kommer skrivas ut. 

Beräkningarna kan ses i bilaga 4.  

 

 

4.4 Layoutkonstruktion 

Konstruktionen modellerades i Creo Elements/Direct Modeling. Figur 10 visar 

konstruktionen. Konstruktionen bygger på två vinklade kilar som skjuter backen framåt. 

Genom användning av vinklar kan önskvärd utväxling åstadkommas, i detta fall 1:10. 

Stången mellan kilarna är gängad (blå) med stigning på 1 mm som möjliggör rörelsen. För att 

starta rörelsen med en vev konstruerades koniska kugghjul med ändrad rotationsriktning på 

90 grader. Utväxlingen på kugghjulen är 1:1. En låsring är fäst på axeln som kan ses i Figur 

10 för att motverka linjär rörelse. Kilarna kommer alltid ha kontakt med den bakre ramen 

som kan ses i Figur 11, detta för att leda kraften till ramen och bort från kugghjulen. På detta 

vis fås en stabil konstruktion. Beräkningar kan ses i Bilaga 4.  
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Figur 10. Figuren visar den slutgiltiga konstruktionen. 

 

 

 

 

 

 
Figur 11. Figuren visar yttre ramen som tar emot all kraft.  
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4.5 3D-modell 

En 3D-modell i skala 1:1 har skrivits ut på Nordens 3D-skrivare för att se och få en känsla på 

konceptets rörelse, se Figur 12.  

 
Figur 12. Figuren visar 3D-modellen. 
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5. Diskussion 

I ett projekt med hårt tidsanpassad tidsram är det viktigt med en framtung process. Då det 

ofta förekommer nya olika moment under projektets gång. Genom en framtung process 

skapas det alltid en buffert av tid som kan användas när problem uppstår.  

 

Under projektet gjordes en väl genomarbetat tidsplan som följdes. Den genomarbetade 

tidsplanen höll relativt bra. Men då vissa moment har tagit längre tid än förväntat, krävdes 

vissa ändringar i tidsplanen under projektets gång. Ett exempel är informationssökningen som 

förlängdes under hela konceptgenereringen, då ytterligare information var nödvändigt vid 

nyfunna koncept. Metod-modellen som helhet har fungerat bra under projektet.   

 

Beräkningarna på hållfastheten gick bra samt definiera de olika delar som blev belastade. Det 

tog dock lite för lång tid med tanke på de relativt enkla beräkningar som genomfördes. Delen 

där vinklarna skulle beräknas överanalyserades vilket gjorde att momentet komplicerades mer 

än nödvändigt. Detta resulterade att momentet blev för analytiskt och tidskrävande.  

 

Under sista delen av projektet modellerades konstruktionen. Då hade många av de tidigare 

problemen åtgärdats. En 3D-modell skrevs ut utifrån CAD-modellen för att få en bättre 

överblick på konstruktionens rörelse. Modellen blev inte som önskad då rörelsen inte gick att 

få fram. Detta med tanke på de små dimensionerna i konstruktionen som gjorde det svårt för 

skrivaren. Med facit i hand skulle en modell i skala 2:1 varit bättre.     

 

Sammanfattningsvis har projektet varit lyckosamt och ett koncept med flera olika 

förbättringar har tagits fram. Genom det nya konceptet kan utväxlingen korrigeras på flera 

olika sätt. Exempel är justering av kugghjulen, vilket dock blir svårt med tanke på de små 

dimensionerna. Stigningen på gängorna som ett enklare alternativ, samt beräkna en ny vinkel 

till kilarna.   
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6. Slutsatser 

Då dagens konstruktion är tidskrävande och opraktisk riktades tankarna direkt mot 

användning av handvev med positionsvisare för att undvika verktyg samt bladmått. För att 

frambringa en förskjutning av backen krävs justering av två skruvar vilket gör momentet 

opraktiskt men även tidskrävande. Då avstånden i spelet är så pass kort, skruvas skruvarna till 

exempel endast 20 grader vilket komplicerar sökandet efter det begärda spelet.  

 

I den nya konstruktionen har ett antal förbättringsförslag tagits fram. Den största 

förändringen är precisionen som med hjälp av vinklarna, förskjuts backen 0.1 mm för varje 

varv veven vrids. Detta medför att rotationer på “20 grader” försvinner och det sökta spelet 

kan enkelt uppnås. Ytterligare förbättringar har utvecklats, bland annat är den nya 

konstruktionen verktygslöst och betydligt mer användarvänlig samt mindre tidskrävande. I 

den nya konstruktionen är det dock väldigt viktigt att hålla rent då smuts påverkar rörelsen 

negativt.  

 

 

6.1 Fortsatt arbete 

Det fortsatta arbetet bör fokusera på en funktionell fungerande prototyp för att se rörelsen. En 

förbättring i konstruktionen är att införa en positionsvisare, vilket kan bli ett problem då 

väldigt lite yta finns tillgodo. Men detta leder till en ytterligare mer användarvänlig 

konstruktion. Ett möjligt problem är kilarna som kan röra sig fritt, för att motverka detta bör 

spår göras som leder kilarnas rörelse.  
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7. Tackord 
Ett stort tack till Norden Machinery i Kalmar som gjort detta projekt möjligt. Även ett tack 

till min handledare, Jesper Nicklasson på Norden Machinery, för det bollplank du varit under 

projektets gång. Jag vill också tacka all personal på Norden som tagit sin tid vid visualisering 

och frågor om maskinen.    

 

Slutligen ett tack till Göran Karlsson vid Karlstads Universitet för handledning under 

projektets gång.   

  

 

  



23 
 

Referenslista 
 

Allkunskap (U.Å). Så fungerar hydraulik. 

Hämtad från: http://allkunskap.se/sa-fungerar-hydraulik/  

[Använd 2018-03-16] 

 

O, Isaksson (2017). Grundläggande hydraulik. Stockholm.  

 

Nationalencyklopedin (U.Å). Koniska kugghjul. 

Hämtad från: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/koniskt-kugghjul  

[Använd 2018-02-23] 

 

BBC (2014). Mechanism. 

Hämtad från: 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/design/systemscontrol/mechanismsrev4.shtml  

[Använd 2018-02-14] 

 

Nationalencyklopedin (U.Å). Gänga. 

Hämtad från: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/g%C3%A4nga  

[Använd 2018-03-10] 

 

Johannesson, H. Persson, J. och Pettersson, D (2013).  Produktutveckling - Effektiva metoder 

för konstruktion och design. Stockholm. 

 

Eriksson, M. och Lilliesköld, J. (2005). Handbok för mindre projekt. Stockholm. 

 

Björk, K. (2015). Formler och tabeller för mekanisk konstruktion. Sjunde upplagan. 

 

Sundström, B. och Ahlstrand, K (2013). Handbok och formelsamling i hållfasthetslära. 

Stockholm. 

 

 

 

  

  

http://allkunskap.se/sa-fungerar-hydraulik/
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/koniskt-kugghjul
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/design/systemscontrol/mechanismsrev4.shtml
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/g%C3%A4nga


i 
 

Bilagor 
 

Bilaga 1: Projektplan 

 

Bakgrund 

Projektet görs i kursen Examensarbete MSGC17 för högskoleingenjörer i maskinteknik vid 

fakulteten hälsa, natur och teknikvetenskap på Karlstads Universitet. Projektet påbörjas den 

25 januari och pågår under hela vårterminen 2018. Projektet görs i samarbete med Norden 

Machinery i Kalmar. Handledare på universitetet är Göran Karlsson och examinator är Nils 

Hallbäck. 

 

I en tubfyllningsmaskin finns det olika stationer, efter att tuben har fyllts med produkten, 

värms sedan tubens övre del. Sedan förs den fortfarande varma tuben vidare till maskinens 

tätningsstation. Tubens övre del pressas sedan ihop och förseglas. Beroende på material, 

tjocklek och storlek på tuben krävs det att tätningsstationen justeras för att få det sökta spel 

och kraft. Att behöva finjustera tätningsstationen är svårt samt väldigt tidskrävande.  

 

 

Projektets mål 
Projektet går ut på att undersöka olika koncept för att göra tätningsstationen mer 

användarvänlig. Där teoretiska undersökningar och analyser måste kompletteras med 3D 

modeller, ritningar och FE simulationer om så behövs. Projektet avslutas med en presentation 

2018-06-01. 

 

För att försöka hitta en mer optimerad lösning kommer olika metoder inom 

produktutveckling användas, till exempel projektplanering, informationssökning, 

produktspecificering, konceptgenerering, konceptval samt layoutkonstruktion.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

Organisation 
   Tabell 1. Tabellen visar projektorganisationen. 

Roll Utförande av Projekt Handledare Norden Machinery Handledare Karlstads Universitet 

Namn Oscar Viktorsson Jesper Nicklasson Göran Karlsson 

Telefon 072-241 02 14 0480-44 77 17 073-460 65 43 

E-post viktorssonoscar@gmail.com Jesper.nicklasson@nordenmachinery.se Goran.karlsson@kau.se 

 

 

 

Dokumenthantering 

Dokumenten i projektet skrivs i google docs. När ett dokument är klart döps det till 

“uppgiftens namn.v1, alltså version 1 av dokumentet. Görs det sedan små ändringar i 

dokumentet kommer nästkommande version, uppgiftens namn.v1.1. Vid större revideringar 

ändras versionen till V2. Alla dokument kommer även att sparas ner i dropbox för att 

minimera risken av förlorade dokument.  
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Projektmodell 
 

Tabell 2. Tidsplan 

Projektfas Milstolpar Grindar Färdigdatum Ansvarig 

Planering Projektplan klar  2018-02-02 Oscar 

  Projektplan 

godkänd 

 Uppdragsgivare 

 

Handledare KAU 

Informationssökning Informationssökning 

klar 

 2018-02-12 Oscar 

Produktspecificering Kravspecifikation 

Klar 

 2018-02-21 Oscar 

  Kravspecifikation 

godkänd 

 Uppdragsgivare 

Koncept Konceptgenerering 

Klar 

 2018-04-01 Oscar 

Delredovisning   2018-04-05 Oscar 

Koncept Konceptutvärdering 

Klar 

 2018-04-16 Oscar 

  Konceptval 

godkänd 

 Uppdragsgivare 

Layoutkonstruktion CAD-modell klar  2018-05-07 Oscar 

Slutpresentation Slutpresentation klar  2018-05-30 Oscar 

  Slutpresentation 

godkänd 

2018-06-01 Examinator 

Rapport Inlämning opponering  2018-05-16 Oscar 

 Inlämning slutgiltig 

rapport 

 2018-06-10 Oscar 

  Rapport godkänd  Examinator 
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Riskanalys 
Tabell 3. Riskanalys med sannolikhet och konsekvens som bedöms med storleksförhållandet 1-5, samt 

riskfaktorn 1-25. 

Riskbeskrivning Sannolikhet Konsekvens Riskfaktor Åtgärd 

Tidsplan håller inte 2 4 8 Hålla milstolpar 

Idébrist 3 4 12 Ta hjälp av 

utomstående 

Dokument går 

förlorade 

1 5 5 Back up på 

dropbox 

Projektet godkänns 

inte 

1 5 5 Tät kontakt med 

handledare 

Missar viktig 

information 

3 5 15 Tät kontakt med 

företaget 

Kortvarig sjukdom 4 2 8 Ta ikapp 

förlorad tid vid 

annat tillfälle  

Långvarig sjukdom 1 5 5 - 

Brist på vetenskaplig 

litteratur 

2 5 10 Be 

biblioteksperson

alen om hjälp 
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Bilaga 1.1: Gantt-schema 

 

 
Figur 1. Figuren visar Gantt-Schemat. 

 

Bilaga 1.2: WBS 

D-mod 
Figur 2. Figuren visar ett WBS-schema. 
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Bilaga 2: Kravspecifikation 

Tabell 1. Olssons kriteriematris 

Livscykelfas 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 2.  Kravspecifikationen 

Kriterium nummer  Cell Kriterium K=Krav 

Ö, 1-

5=Önskemål 

1. 3.1 Verktygslöst K 

2. 3.1 Enkel på- och av 

montering 

K 

3.  Positionsvisare K 

4.  Konstruktionen håller 

för 3000 N 

K 

5. 1.1 CAD-konstruktion K 

6.  Lastceller Ö,4 

7.  Servomotor Ö,3 
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Bilaga 3: FMEA 

 

 

 

 

Tabell 1. Tabellen visar en riskanalys på konstruktionen. 

Riskbeskrivning Allvarlighetsgrad Felsannolikhet Upptäcktssannolikhet Total Åtgärd 

Smuts uppstår 

mellan kil och 

back 

5 2 4 40 Håll rent. 

Haveri 5 3 4 60 Hög 

säkerhetsfaktor 

Kugghjulen 

hoppar ur 

varandra 

5 2 2 20 Led kraften bort 

från kugghjulen 

Kilarnas rör sig fel  5 2 2 20 Gör spår som 

leder kilarnas 

rörelse 
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Bilaga 4: Beräkningar 

 
Figur 1. Figuren visar beräkningar på tryckspänning. 

 

 

 

Kommentar: Figuren visar beräkningar på tryckspänning, där krafterna komposantuppdelas. 

Kilens tvärsnitt dimensioneras efter materialets sträckgräns då en hög säkerhetsgräns 

eftersträvas. Rektangeln högst upp till höger visar belastningsarean på kilen (Sundström 

2013). Då den undre sträckgränsen på konstruktionsstål(S355J2) är 300 MPa håller 

konstruktionen med god marginal (Björk 2015).  
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Figur 2. Figuren visar beräkningar på vinkeln. 

 

Kommentar: Figuren visar vinkelberäkningar på backen. Då önskad utväxling var 1:10 

eftersom backen rör sig 0.1 mm för varje varv veven vrids, blev vinkeln 5,739 grader. Med 

hjälp av vinkeln på backen kunde kilarna dimensioneras i samma vinkel. 
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Figur 3. Figuren visar beräkningen av knäckning. 

 

Kommentar: Figur 3 visar beräkningarna av knäckning enligt Karl Björk. Där 

tröghetsmoment, knäckkraft samt slankhetstal har beräknats. Slankhetstalet beräknades för att 

se om formeln enligt Euler går att använda. Materialet är konstruktionsstål(S355J2). Kilens 

längd dimensioneras efter den befintliga konstruktionen. Som de nämns tidigare i rapporten 

dimensioneras kilens tvärsnitt efter materialets sträckgräns. Euler 2 innebär att ”balken” är 

ledad på båda sidor.  

 

 

 

 

 

 


