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Sammanfattning 
Denna rapport behandlar ett produktutvecklingsprojekt genomfört som examensarbete för 

högskoleingenjörsprogrammet innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. 

 

Uppdraget tillhandahölls av MMB Consulting, Kristinehamn. Projektet har sökt en alternativ 

tillskärningsmetod för nätisoleringsmattor. Denna typ av isolering används som brand och 

värmeisolering av olika tekniska installationer. Isoleringen består av glas eller stenull och har 

ett stålnät fastsytt med ståltråd på utsidan. Detta för att möjliggöra att isoleringen kan kläs 

runt t.ex. ventilationskanaler och för att erbjuda ett sätt att sammanfoga isoleringen där 

skarvar uppstår. Detta stålnät gör att vanliga tillskärningsmetoder för glas- eller stenull inte är 

applicerbara. Dagens tillskärningsmetod har flera brister grundat i att verktyget inte är avsedd 

för denna applikation. Dessa innefattar dålig ergonomi, effektivitet och kvalitet på resultatet.  

 

Målet med detta arbete har varit att finna en ny metod som gör arbetet med tillskärning av 

nätisoleringsmattor effektivare och säkrare med avseende på personsäkerhet ergonomiska 

aspekter. 

 

Arbetet har följt metoder för den industriella produktutvecklingsprocessen med tyngdpunkt i 

designprocessen.  

 

Arbetet resulterade i ett motordrivet verktyg för tillskärning av nätisoleringsmattor som enligt 

en teoretisk grund kan påvisas vara bättre anpassad för användare genom att vara ergonomiskt 

utformad och erbjuder ett enklare handhavande än dagens lösning. Lösningen anses även vara 

effektivare och ge ett bättre resultat än den nuvarande metoden. En viss korrelation mellan 

minskade energiförluster i tekniska installationer och den framtagna metoden kan påvisas. 
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Abstract 
This report covers a product development project conducted as Bachelor of Science thesis for 

the Innovation & design engineer program at Karlstad University. 

 

The assignment was supplied by MMB Consulting, Kristinehamn. The purpose of this project 

was to find an alternative way of shaping wire-net insulation mats. This insulation product is 

used for fire and thermal insulation of technical installations. The insulation consists of stone 

or glass wool with a sewn on steel wire netting on the out facing side. This netting has the 

purpose to enable fastening to e.g. ventilation ducts and to provide bounding of joints. This 

wire netting makes regular methods for fitting stone or glass wool non applicable. The 

existing method for shaping wire-net insulation has flaws due to not being designed for this 

application. These flaws include poor ergonomics, efficiency and low result quality. 

 

The objectives with this project is to find a new method that makes fitting of wire-net 

insulation more efficient and safer for the user regarding personal safety and ergonomics. 

 

The work has been conducted according to the methods of the industrial product development 

process and the design methodology. 

 

The project resulted in a motor driven tool for shaping wire-net insulation that according to a 

theoretical foundation has proven to be more user adapted through being designed for good 

ergonomics and by offering a simpler handling. This solution is also considered to be more 

efficient and to give better results than the present solution. Some correlation between 

reductions in energy losses from technical installations and the new method is detectable. 
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1 Inledning  
Rapporten redovisar examensarbetet ”Utveckling av tillskärningsmetod för 

nätisoleringsmatta” genomfört av Rickard Norstedt. Projektet startades som examensarbete 

för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design vid Karlstads Universitet och 

omfattar 22,5 hp. Arbetet har genomförts i sammarbete med MMB Consulting (MMBC) i 

Kristinehamn som senare omnämns som uppdragsgivaren. Merparten av arbetet har utförts 

vid Karlstads Universitet. Handledare för arbetet har varit unversitetsadjunkt Lennart Wihk. 

Professor Leo De Vin har varit examinator. 

 

Strukturen i denna rapport är uppbyggd kring produktutvecklingsprocessens faser och 

redovisar tillvägagångssätt och resultat från denna process i en kronologisk ordning. 

1.1 Bakgrund 
MMBC har tidigare arbetat med produktutveckling, tillverkning och försäljning av produkter 

för teknisk isolering och plåtbearbetning. 

 

Uppdragsgivaren har under en längre tid sett ett behov av en ny metod för tillskärning av 

stålnäts beklädd isoleringsmatta. Den nuvarande lösningen är hämtad från ett annat 

produktområde och lämnar stort utrymme för förbättring. 

 

Den funktion som lösningen ämnar uppfylla är kapning och urtagning av runda hål i 

isoleringsmattan. Mattan används för isolering av ventilationskanaler, större rörledningar och 

andra tekniska installationer. Denna matta är klädd med ett stålnät som är avsett att 

möjliggöra fasthållning kring kanaler och eliminera energiläckage vid skarvar. Det isolerande 

materialet består av glasullsfibrer eller stenullsfibrer, ofta omnämnt med samlingsnamnet 

mineralull. Mattans tjocklek varierar mellan 30 – 120 mm. 

 

I dagsläget används oftast häcksaxar för klippning av detta material. Dessa är avsedda att 

klippa mindre grenar av trä, vilket medför att de blir slöa när de används i mineralull och 

stålnät. Svårigheter uppstår även vid klippning av runda hål vid eventuella avstick i kanalen. 

Detta ger upphov till dålig passform, vilket kan resultera i läckage som energiförluster och 

minskad brandsäkerhet. Utöver detta erbjuder inte denna metod någon ergonomisk 

arbetsställning för användaren. 

1.2 Problemformulering 
En preliminär problemformulering formulerades under uppstarten av projektet. Detta 

baserades på en grund uppfattning om problemområdet som återgetts av uppdragsgivaren. 

Den preliminära problemformuleringen löd: 

 

Hur kan man forma isoleringsmattor på ett effektivt sätt? 

 

Denna formulering kom sedermera att omarbetats efter förstudien då en djupare förståelse för 

problemområdet erhållits, se bilaga 7. Efter denna analys löd problemformuleringen: 

 

Hur erhålls rätt form på nätisoleringsmattan innan montering? 
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1.3 Syfte 
Detta arbete ämnar utveckla en ny metod för tillskärning av nätisoleringsmattor. 

1.4 Målsättning 
Projektets målsättning är att utveckla ett koncept utifrån vetenskap, ingenjörsteknik och 

designmetodik. Lösningen skall göra arbetet med anpassning av stålnätsbeklädd 

isoleringsmatta effektivare och säkrare. 

 Projektet avser att utveckla en produkt för anpassning av isoleringsmatta. 

 Lösningen skall anses av projektledaren och uppdragsgivaren vara genomförbar. 

 Lösningen skall anses av projektledaren och uppdragsgivaren vara effektiv, säker och 

attraktiv för användaren. 

 Arbetet skall dokumenteras i en slutrapport. 

1.5 Avgränsning 
Arbetet med detta projekt kommer att generera en konceptuell lösning. Konstruktionsfasen av 

arbetet kommer att generera en principiell konstruktion. Denna ämnar svara på frågan om 

lösningen är genomförbar, ge en visualisering av den tänkta formgivningen, dess formspråk 

och påvisa hur kriterier ur produktspecifikationen kan implementeras i konstruktionen. 
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2 Genomförande 
Genomförandet av detta projekt har följt den produktutvecklingsprocess som beskrivs av 

Johannesson, et al.( 2004) med designprocessens helhetsperspektiv, detta med avseende på 

användarcentrering och ergonomi (fysisk, emotionell och kognitiv). I figur 1 nedan beskrivs 

processen visuellt. 

 

 

Identifiering av behov var redan gjort av uppdragsgivaren, detta behov låg som grund till 

uppdraget. Arbetet med att identifiera behovet behandlas således inte av rapporten. Dock 

behandlas arbetet med att undersöka och förstå behovet. 

2.1 Projektplanering 
Dokumentet som utgör projektplanen behandlar områden som: bakgrund, mål, organisation, 

projektmodell, tidsplan, komenterer till tidsplan, riskbedömning och dokumenthantering. Allt 

enligt de teorier som beskrivs av Eriksson & Lilliesköld (2004). Beslut om godkännande av 

projektplanen togs av handledaren. 

2.1.1 Work brakedown structure 

För att kunna upprätta en tidsplan för projektet var det nödvändigt att identifiera de 

arbetspaket och arbetsuppgifter som projektet måste innehålla. Detta gjordes genom en work 

breakedown structure (WBS). Metoden som användes för att upprätta en WBS beskrivs av 

Eriksson & Lilliesköld (2004).  

2.1.2 Tidsplan 

Innan tidsplanen lades identifierades de milstolpar och grindhål som utgör ramverket för 

planeringen, enligt Eriksson & Lilliesköld (2004). En milstolpe beskriver en punkt i processen 

då vissa moment skall vara avklarade. Grindhål beskriver då beslut tas om projektet skall 

tillåtas fortsätta eller om ett moment måste omarbetas. Beroenden mellan arbetsuppgifter 

Identifiering av 
behov 

Förstudie Produktspecificering 

Konceptgenerering Konceptval Layoutkonstruktion 

Figur 1. Visualisering av produktutvecklingsprocessen som legat till grund för arbetet 
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identifierades och deras tidsåtgång uppskattades. Den slutgiltiga tidsåtgången för respektive 

arbetsmoment fastställdes då dessa passades in mot de grindhål och milstolpar som ställts 

upp. Tidsplanen visualiserades med Microsoft Excell och sparades som ett online-dokument 

för att öka tillgängligheten och därmed kontrollen över arbetets fortskridande.  

2.1.3 Riskanalys 

En riskanalys enligt mini – riskmetoden (Eriksson & Lilliesköld, 2004) har genomförts för att 

utforska händelser som kan skada projektet. För att underlätta övervakningen av dessa risker 

har riskanalysen gjorts tillgänglig som ett onlinedokument. 

 

2.2 Förstudie 
Förstudien riktades in på fem huvudområden: 

 Användarcentrerad studie 

 Litteraturstudie 

 Faktainsamling kring produkten nätisoleringsmatta 

 Metodanalys 

 Problemanalys/problembestämning 

 

Den användarcentrerade studien riktades mot att förstå användaren, hur nätmattan används 

och monteras, hur arbetet och arbetsplatsen ser ut samt få djupare inblick i de problem som 

dagens lösning medför. Denna förståelse söktes genom djupgående kontextuella intervjuer av 

på området väl insatta personer och ett test av dagens metod genomfördes.  

 

För att hitta en vetenskaplig grund för utformning av handverktyg gjordes den litterära 

studien. I första hand söktes här information kring ergonomi och antropometri relevant för 

projektet. Faktainsamling kring nätisoleringsmattan ämnade till att skapa en faktabas kring 

produkten i sig, här samlades information som materialegenskaper, förekommande 

dimensioner och utföranden.  

 

Metodanalysen ämnade att genom studier av andra produktområden hitta metoder för 

tillskärning av liknande materialtyper.  

 

En problemanalys genomfördes för att klargöra hur problemet egentligen ser ut genom att 

koppla ihop berörda delar av förstudien. Denna analys utmynnade i en bestämning av hur 

problemformuleringen bör se ut för att förmå projektet att hamna i en tillfredsställande 

lösning. 

 

Under förstudien hittades en maskin för tillskärning av skumplast. Ett exemplar 

införskaffades och testades för att klippa nätisoleringsmattan i sin helhet. Försöket 

dokumenterades i text och bild. 

 

Hela förstudien sammanställdes i ett dokument för att göra informationen lättåtkomlig under 

senare delar av projektet. 
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2.3 Produktspecificering 
Produktspecificering gjordes genom upprättandet av en kravspecifikation. Arbetet med att 

upprätta kravspecifikationen inleddes med att formulera lösningens huvudfunktion 

(Johannesson, et al., 2004). Metoden som användes för att finna kriterier för produkten var 

Olssons kriteriematris beskriven av Johannesson, et al. (2004). De kriterier som ansågs som 

krav tilldelades benämningen K, övriga kriterier benämndes som önskemål. Önskemål skall 

enligt Johannesson, et al. (2004) viktas eftersom de kan anses ha olika betydelse för 

produkten. Normalt sker denna viktning genom en icke systematiserad subjektiv bedömning. 

Här valdes att genomföra denna viktning med hjälp av en metod som möjliggör en 

konsekvent bedömning av önskemålens vikt genom korsvis jämförelse. Denna metod kallas 

viktbestämningsmatris och beskrivs av Johannesson, et al. (2004). Metoden används oftast 

som en förberedelse inför en urvalsmetod, kriterieviktsmatris (Johannesson, et al., 2004). 

Eftersom viktbestämningsmatrisen tillämpats på önskemålen redan i detta skede var 

önskemålens viktfaktor tillämpbar i kriterieviktsmatrisen. Viktbestämningsmatrisen 

utarbetades i Microsoft Excell vilket möjliggjorde att viktningsskalan lätt kunde ändras om 

högre upplösning krävdes. Alla kriterier i kravspecifikationen katigoriserades även som 

funktionella (F) eller begränsande (B). Kravspecifikationen lämnades till uppdragsgivaren för 

godkännande. 

2.4 Konceptgenerering 
Konceptgenereringsfasen genomfördes med tre olika metoder. Som styrdokument inför 

konceptgenereringen användes en abstraherad version av kravspecifikationen och 

problemformuleringen, detta enligt den teori som beskrivs av Johannesson, et al. (2004). 

2.4.1 Dokumentering av redan framkomna idéer 

Anledningen till att denna fas genomfördes var för att dokumentera de lösningsförslag som 

uppstått under processen fram till konceptgenereringen. Detta för att minska risken för att 

dessa idéer inskränker möjligheterna att finna andra under idégenereringsmetoder.  Idéer som 

togs fram här är således ej genererade genom någon metod. 

2.4.2 Idégenerering med studenter 

Denna konceptgenerering genomfördes med studenter som ej var insatta i området. Merparten 

av studenterna hade kunskaper om kreativa metoder medan en person saknade detta helt. 

Valet att använda denna grupp för konceptgenerering grundades i att avsaknaden av 

preferenser i området möjliggör friare associationer. Detta medför att idéerna blir mer 

originella och möjligheten att hitta en mer nytänkande lösning ökar. 

 

Den kreativa metod som användes är hämtad ifrån Michanek & Breiler (2007). Metoden 

kallas Idé Propping. Gruppen av som användes bestod av sex studenter från 

Högskoleingenjörsprogrammet för innovationsteknik och design och en student från 

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik. Deltagarna ombads att skapa idéer kring sju 

olika föremål vid sju olika stationer. Enligt Michanek & Breiler (2007) skall denna metod 

generera ett stort antal konkreta idéer och utfallet kan till viss del styras genom valet av 

associationsföremål. De associationsföremål som valdes kan ses i figur 2. Denna 

idégenereringsmetod valdes genom användandet av En snabbguide till 

idégenereringsmetoderna från Michanek & Breiler (2007). 
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2.4.3 Idégenerering med uppdragsgivare 

En idégenerering utfördes med uppdragsgivaren. Vid detta tillfälle användes metoden 

morfologisk matris då den ansågs kunna grunda en givande diskussion kring delfunktioner 

lösningen bör ha. Denna metod beskrivs av Johannesson, et al. (2004). Metoden grundar sig i 

att finna lösningar för de delfunktioner som svarar mot totallösningens tänkta funktioner.  

2.4.4 Konkretisering av idéer 

För att skapa mer konkreta koncept av de genererade idéerna upprättades en mall för 

konkretisering. Denna mall skapades för att på ett enkelt sätt kunna kommunicera koncepten 

och för att på ett konsekvent sätt kunna jämföra dessa. Denna mall äger likheter med den 

metod för konkretisering som beskrivs av Michanek & Breiler (2007) men har anpassats för 

att passa detta projekt. Mallen beskriver ett koncept genom en kort beskrivande text, fördelar 

och nackdelar samt en komplimenterande skiss över förslaget. I tabell 1 visas mallen för 

konkretisering av koncept. 

 
Tabell 1. Mall för konkretisering av idéer 

Namn: Konceptnr: 

(konceptets arbetsnamn) X 
Funnen genom:  
(Metod)  
Beskrivning: Fördelar: Nackdelar: 

      

Skiss 

 

Konkretisering av idéer funna genom dokumentering av redan framkomna idéer 

De lösningar som uppkom under denna fas var relativt få och konkreta. Således krävdes inget 

vidare arbete med konkretisering av dessa idéer endast införandet av dessa i 

konkretiseringsmallen. 

 

Konkretisering av idéer funna genom idégenerering med studenter 

Under denna metod hade en stor mängd lösningar framkommit, med varierande relevans. 

Arbetet med att konkretisera dessa idéer inleddes med att rensa ut förslag som var direkt 

irrelevanta. De förslag som kvarstod indelades i kategorier enligt klustermetoden (Michanek 

Figur 2. De associationsföremål som användes vid idégenereringsmetoden Idé Propping 
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& Breiler, 2007). Dessa kluster eller inspirationskategorier gav underlag för ett antal med 

konkreta koncept som kunde införas i konkretiseringsmallen. 

 

Konkretisering av idéer funna genom idégenerering med uppdragsgivare 

Konkretiseringen av dessa lösningar liknade den metod som användes för de som funnits 

genom dokumentering av redan framkomna idéer. Lösningarna fördes in i 

konkretiseringsmallen. 

2.5 Konceptval 

2.5.1 Elimineringsmatris 

Första steget för utvärderingsprocessen följer teorin i Johannesson, et al. (2004). Vissa 

ändringar har dock gjorts då två beslutsbaser valts att tas bort eftersom de inte anses relevanta. 

Dessa två är om lösningen ligger inom kostnadsramen och om tillräcklig information om 

lösningen finns. Kostnadsramen som beslutsgrund togs bort eftersom den ej är definierad. 

Otillräcklig information som beslutsbas anses vara onödigt då detta framkommer automatiskt. 

Ett ytterligare beslutsutfall har lagts till, detta innebär att om ett koncept ej löser 

huvudproblemet men kan anses vara en användbar tilläggsfunktion så sparas denna till 

framtida bruk. 

2.5.2 Kriterieviktsmatris 

Sista steget i konceptutvärderingen utgjordes av en kriterieviktsmatris enligt metoden 

beskriven av Johannesson, et al. (2004). Detta gjordes för att få en så rättvis bedömning av 

koncepten som möjligt. Kriterieviktsmatrisen bygger på att önskemålen i kravspecifikationen 

jämförs korsvis för att få en så konsekvent viktning av dessa som möjligt. Denna 

viktbestämningsmatris genomarbetades redan i arbetet med kravspecifikationen. För att få en 

högre upplösning i kriterieviktsmatrisen ändrades skalningen mellan kriterierna (önskemålen) 

till en skala med tio steg. Alla lösningsalternativ bedöms utefter hur väl de uppfyller 

respektive kriterium på en tiogradig skala. Detta betyg (v) multipliceras med vikten (w) för 

respektive kriterium. Denna produkt (t) summeras vertikalt (∑ti). Genom att jämföra dessa 

värden med en ideal lösning som uppfyller alla kriterier till 100 % får en procentandel som 

visar hur nära lösningen ligger en ideal lösning. 

2.6 Konstruktion 
Konstruktionsfasen inleddes med att upprätta en produktstruktur. Vid upprättandet av denna 

struktur var det ej känt exakt vilka delar som skulle behöva ingå i konstruktionen. Av denna 

anledning är strukturen en blandning av specifika delar och funktioner. Denna struktur 

fungerade som underlag för CAD- modelleringen. Planeringen av konstruktionsfasen 

grundade sig i en identifiering av informationsberoenden. Denna identifiering gjordes med 

hjälp av ett nedbrytningsdiagram som visar vilka lastfall, riktlinjer och standardkomponenter 

som måste vara kända för fortsatt arbete. Således låg detta nedbrytningsdiagram till grund för 

planeringen av konstruktionsfasen. 
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2.6.1 Undersökning av förhållanden vid skjuvning 

Detta test genomfördes för att bestämma det maximala spelet mellan skären. För att kunna 

dimensionera växellåda och motor testades även vilken kraft som krävs för att skjuva av den 

tvinnade delen av nätet. Testet har ej följt några standarder för provning men utfallet 

verifierades mot teoretiska beräkningar. 

 

En testrigg konstruerades för att på ett enkelt sätt kunna avgöra när vikning av tråden inträffar 

och ge ett riktmärke för hur hög skjuvkraft som krävs för klippning av den ståltråd som utgör 

nätet i nätisoleringsmattan. Testriggen konstruerades för enkel tillverkning och användning. 

Konstruktionen medförde att kraft kunde appliceras i skjuvplanet och att glappet mellan 

skären lätt kunde justeras.  

 

Testriggen tillverkades genom fräsning, borrning och svetsning. 

 

Test av maximalt spel mellan skären 

För att testa det maximalt tillåtna spelet för skjuvning varierades glappet i testriggen. Detta 

genomfördes genom att två tolkstål 0,3 mm lades mellan guidedelen och sjkuvdelen, se bilaga 

5 för ritning. Detta medförde att glappet kunde justeras med de två skruvarna från 0 mm och 

uppåt. Testriggen hade ett glapp utan tolkstålen på ca 0,1 mm. Spelet justerades sedan vid det 

hål som utgör platsen där skjuvningen sker med hjälp av ett bladmått, se figur 3.  Testet 

utfördes endast på den tunnaste typen av tråd som finns i nätisoleringsmattan dvs. sytråden. 

Diametern på denna tråd mättes med hjälp av mikrometer. Testet startades vid 0 mm glapp 

och stegades upp 0.05 mm efter varje provning. Detta tills skjuvning ej längre inträffade. I 

gränsen mellan där skjuvning erhölls och tråden böjdes mellan skären utfördes testet för 

respektive spel ytterligare fyra gånger vardera. Detta för att säkerställa att gränsen låg mellan 

just dessa mått. 

 

 

  

Figur 3 Figuren visar uppsättningen för test av maximalt spel mellan skären. 
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Test av maximal skjuvkraft 

Detta test genomfördes för att erhålla ett mätvärde på erforderlig skjuvkraft. Denna 

information är viktig för att kunna dimensionera blad och drivning av verktyget. Eftersom ett 

tidigare test visat att den erforderliga kraften ej översteg 500 N ansågs inte universitetets 

utrustning för provtryckning kunna generera tillräckligt noggranna resultat. Testet 

genomfördes med hjälp av en digital våg. Detta medförde en del svårigheter då denna 

apparatur inte erbjöd någon loggning av laster. På grund av det var avläsningen tvunget att 

göras okulärt vid de ögonblick som tråden skjuvades av. Denna provning genomfördes på den 

grövsta delen av trådnätet, den del där två trådar är sammantvinnade. Denna del av nätet 

består av två sammantvinnade trådar med en diameter på 0,66 mm vardera. Testet 

genomfördes genom att provet placerades i testriggen. Testriggen placerades på vågen som 

kalibrerades vid det tillfället, se figur 4. Lasten lades på för hand och ökades succesivt tills 

provet gick av. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validering av test av maximal skjuvkraft 

Testet validerades genom en beräkning av den erforderliga skjuvkraften vid antagen ren 

skjuvning. En förenkling som gjordes var att den tvinnade tråden antogs vara ett cirkulärt 

tvärsnitt med den sammanlagda tvärsnittsarean av de båda ståltrådarna. Ekvation 1 användes 

för att beräkna skjuvkraften (F) som likställs med T i ekvation 1med tvärsnittsarean (A) och 

skjuvspänningsmedelvärdet (τm). För att beräkna skjuvkraften för att skjuva av tråden sätts i 

ekvation 2 den tillåtna spänningen (σtill) till materialets brottgräns. Den tillåtna 

skjuvspänningen (τtill) sätts sedan in i ekvation 1. 

 

   
 

 
 Ekvation 1, (Björk, 2007: 25) 

 
 

                Ekvation 2, (Björk, 2007: 25) 

 

Definition av lastfallet 

Det finns anledning att dimensionera skjuvkraften mot ett scenario då två partier av den typ 

som testades i försöket tidigare träffar skärbladen samtidigt. Detta då partier av nätmattan kan 

bestå av ett tvinnat parti plus två sytrådar. Vidare leder denna överdimensionering till säkerhet 

Figur 4. Uppställning för test av skjuvkraft. 
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mot att ståltråd som träffar bladet med en vinkel får större tvärsnittsarea, vilket ökar den 

erforderliga skjufkraften, inte går av. Även det motstånd som mineralullen erbjuder kan öka 

kraftbehovet. Pga. kravspecifikationen, se bilaga 3, så är det motiverat att ansätta en 

säkerhetsfaktor mot ej avklippt tråd på 1,25.  

 

Beräkning av ortogonal reaktionskraft 

Den ortogonala reaktionskraften är den kraft som vill skjuta skären isär vid skjuvning. Denna 

kraft måste vara känd för att kunna dimensionera blad (skär) och bladguide mot att tråden viks 

mellan bladen. Ett antagande är att den kraft som vid skjuvning verkar ortogonalt mot 

skjuvkraften (F) är en reaktionskraft (R) till det moment som glappet (l) mellan skären ger 

upphov till, se figur 5. Detta antagande medför att kraften R kan beräknas genom 

momentjämnvikt runt en punkt mitt i tråden, punkten A. Glappet mellan skären (l) ges av 

specificering av toleranser blad och bladhållare. Eftersom detta problem är vanligast vid 

klippning av den tunna sytråden gjordes dessa beräkningar endast på denna tråd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skjuvkraften F bestäms på samma sätt som i redogjordes i ekvation 1 och ekvation 2. 

 

Momentjämnvikt kring A, se figur 6. ger då ett uttryck för reaktionskraften R enligt ekvation 

3. 

 
   

   
 

 
    

 

 
     

   

 
 Ekvation 3, momentjämnvikt kring punkten A 

Figur 5. Förenklad bild över lastfallet vid 
skjuvning 

Figur 6. Friläggning av kraftparen 
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2.6.2 Bladkonstruktion 

Ett förslag för hur bladet var tänkt att fungera konstruerades. Detta förslag simulerades utifrån 

de lastfall som testats fram. Detta arbete låg till grund för materialvalet 

 

Simulering för utböjning till följd av ortogonal reaktionskraft 

Den framräknade reaktionskraften R användes som lastfall i en simulering i programmet 

ProEngineer WF5`s modul Mechanica. Denna simulering gjordes för att undersöka om lasten 

gav upphov till en för stor utböjning av bladet och guiden. Tillåten utböjning bestämdes av 

resultatet ifrån avsnitt 3.6.1 Simuleringen utfördes på en förenklad modell av halva guiden 

och ett av bladen. Vid simuleringen antogs att guide och blad samverkar eftersom utrymmet 

för bladet att deformeras individuellt är så litet. Randvillkoren vid simuleringen sattes till att 

vara fast inspänd vid maskinänden och fotänden samt en fast inspänning vid 

symetridelningen. 

 

Simulering lastpåkänningar för föreslagen tandgeometri 

Det var nödvändigt att simulera hur lasten vid skjuvning påverkar den föreslagan 

tandgeometrin. Detta för att kunna avgöra om detta förslag var genomförbart och vilka 

materialkrav den medför. Lastfallet för simuleringen bestämdes utifrån avsnitt 3.6.1. 

Simuleringen utfördes i ProEngineer WF5`s modul Mechanica. Lasten lades utbredd över den 

radie som utgör skäret. Randvillkoren sattes till att hela bakändan av bladet var fast inspänd 

då simuleringen endast syftade till att undersöka effekterna på tandgeometrin. 

 

Materialval 

Materialet för bladkonstruktionen gjordes genom konsultation med på området insatt person, 

Henriksson G., Kundsupport försäljning Bångbro Bandbutik AB, med resultatet från 

simuleringarna som grund. 

2.6.3 Beräkning av erforderlig motoreffekt och val av drivning 

Drivningens art och dimensioner var nödvändiga för att kunna genoföra den fortsatta 

konstruktionen. 

 

Beräkning av erforderlig motoreffekt 

Den erforderliga motoreffekten beräknades utan hänsyn till förluster. Detta då det krävs en 

detaljkonstruktion för att bestämma förluster. Motoreffekten bestäms av skjuvkraften och 

önskvärt varvtal. Varvtalet bestäms genom vilken längd nätmatta som skall klippas (l) i mm 

och på vilken tid i sekunder detta skall ske (t). Bladet antas avverka tandens djup (dT) mm två 

gånger per slag. Detta multipliceras med utväxlingen (i) i växellådan för att beräkna det 

ingående varvtalet (n) i rpm, se ekvation 4. 

 

  
      

      
 Ekvation 4, beräkning av ingående varvtal 

 

Det ingående momentet (Min) beräknas med hjälp av dubbla skjuvkraften (F) excenterns radie 

(r) och växellådans utväxling, se ekvation 5.  
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 Ekvation 5, beräkning av ingående moment 

 

Den erforderliga motoreffekten (P) i kW beräknas med ingående moment Min och n enligt 

ekvation 6. 

 

    
     

    
 Ekvation 6, ger utfall i kW, (Björk, 2007:23) 

 

Val av drivning 

Valet av vilken typ av drivning som lösningen skulle konstrueras kring gjordes genom en 

sökning av vilka standardkomponenter som fanns tillgängliga. Detta komplimenterades med 

en konsultation med en på området insatt person, Svensson L. försäljningsansvarig Maxon 

Motor hos Stork Drives. Här beräknades även två teoretiska avverkningshastigheter en för 

kontinuerlig maximal belastning och en medelbelastning som antags vara hälften av den 

maximala belastningen. Detta för att kunna validera om valet av drivning lever upp till 

produktspecificeringen. 

2.6.4 3D-modellering 

3D- modeleringen gjordes i programmet ProEngineer WF5. Modeleringen gjordes efter top-

down metodik, dvs att huvudsammanställningen skapades först och sedan de 

delsammanställningar som krävdes slutligen modellerades de detaljer som ingick. Denna 

uppställning följde den produktstruktur som upprättats i början av konstruktionsarbetet. I 

huvudsammanställningen modellerades en uppsättning plan, axlar och skelett som styrning för 

modellen. De styrdatum som upprättades var: 

 Skjuvplan (plan), centrumplan 

 Arbetsområde övre (plan), dimensionering enligt förstudie 

 Arbetsområde undre (plan), dimensionering enlig förstudie 

 Markplan (plan), x-axel och z-axel medellens kordinatsystem 

 Lutning handtag (plan), dimensionering enligt funktionsmodell 

 Början handtag (plan), dimensionering enligt funktionsmodell 

 Tvärsnitt handtag (skelett), dimensionering enligt funktionsmodell 

 Ögonhöjd (skelett), dimensionering enligt förstudie 

 Axelhöjd (skelett), dimensionering enligt förstudie 

 Höfthöjd (skelett), dimensionering enligt förstudie 

 Överarm, (skelett), dimensionering enligt förstudie 

 Underarm (skelett), dimensionering enligt förstudie 

 Handbredd (skelett), dimensionering enligt förstudie 

 Kraftlinje skjutning (centrumlinje), mitt hand till mitt fot i skjuvplan 

 Siktlinje (centrumlinje), ögonhöjd till högsta tangent modell i skjuvplan 

2.6.5 Funktionsmodell för utprovning av handtag 

När 3D-modellen för drivning, växel och svärd var fastställd tillverkades en enkel 

funktionsmodell över dess vinklar och yttermått. Funktionsmodellen konstruerades med ett 

handtag som kunde varieras i infästningspunkt och vinkel gentemot maskinkroppen. 

Hantagets ursprungliga mått baserades på teorier från Dempsey & Ayoub (1996) och Hägg 

(2001) . Funktionsmodellen tillverkades i medium density board (MDF). Syftet med detta test 

var att fastställa vilken placering och vilken vinkel handtaget bör hålla för bästa komfort och 
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ergonomi vid två olika rörelser. De rörelser som testades var en rak kapning och tillskärning 

av ett halvcirkelformat hål, två mycket vanliga rörelser vid tillskärning av nätisoleringsmatta. 

Teorin för hur handledsvinkeln är baserad på riktlinjer av (Mital & Kilbom, 1992). Ett 

optimum söks för handledens vinkel då handleden under rörelserna avviker så lite som möjligt 

från dess funktionsställning (Mital & Kilbom, 1992). Även handtagets form varieras för att 

finna ett så komfortabelt grepp som möjligt och en så stor kontaktyta mellan hand och 

handtag söks enligt Hall (1997).  

2.6.6 Funktionsmodell för utprovning av förlängare 

Detta test genomfördes för att validera om de geometrier som tagits fram genom upprättandet 

av en skelettstruktur i 3D-modellen gav den arbetsställning som var tänkt. Skelettstrukturen 

baserades på antropometriska data av Pheasant & Haslegrave (2006) Förlängaren tillverkades 

av rör i pvc-plast som värmdes och bockades till den föreslagna geometrin. 
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3 Resultat 
I följande kapitel redovisas de resultat som lett fram till den slutgiltiga lösningen samt 

lösningen i sig. 

3.1 Projektplanering 
Projektplanen i sin helhet återfinns i bilaga 1, där ingår även WBS, tidsplan och riskanalys. 

Arbetet med upprättandet av projektplanen resulterade i ett dokument som använts flitigt 

under projektet för att skapa struktur, se till att projektet håller tidsplanen och för att 

säkerställa att slutresultatet håller den kvalité som eftersträvats. 

3.1.1 WBS 

Den WBS som utarbetades användes som grund för tidsplaneringen och som underlag för 

dokumentmärkning. De arbetspaket och arbetsuppgifter som identifierades och genomfördes 

redovisas i figur 5. 
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Figur 5. Resultatet av arbetet med upprättandet av en WBS. 
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3.1.2 Tidsplan 

De milstolpar och grindhål som upprättades som ram för tidsplanen redovisas i tabell 2. I 

bilaga 1 återfinns tidsplanen i sin helhet. 

 
Tabell 2. Fastställda datum för milstolpar och grindhål 

Projektfas Milstolpar Grindhål Färdigdatum 

Projektstart  Projektplan godkännes av UG 2013-02-04 

Projektstart Projektplan klar  2013-02-08 

Produktspecifikation  Kravspec. godkännes av UG 2013-03-15 

Konceptgenerering Delredovisning  2013-03-21 

Konceptval  Konceptval godkännes av UG 2013-04-05 

Projektavslutning Redovisning/utställning  2013-05-29 

Projektavslutning Slutrapport klar  2013-05-30 

 

3.1.3 Riskanalys 

I tabell 3 redovisas de risker som identifierats genom mini-riskanalysen samt förslag på 

åtgärder för att motverka dessa. 

 
Tabell 3. Riskanalys, S= sannolikhet, K=konsekvens och R= riskfaktor 

Mini – Riskanalys  

Riskbeskrivning S K R Åtgärd 
Tidsplan spricker p.g.a. sjukdom m.m. 4 4 16 Inplanerade buffertar. Inarbetad tid används 

för nästa steg för att skapa buffert i slutet av 
projektet 

Projektet tar fel riktning 2 6 12 Inplanerade avstämningar. Kontinuerlig 
kontakt med UG 

Problem att samla information 3 4 12 Ta hjälp av bibliotek, UG, HL, Tänkta 
användare 

Projektmål för ambitiöst ställda 2 5 10 Konsultera målen med UG/HL 

Otillräckliga resurser 3 3 9 Ansök om anstånd hos UG/HL 

Tidsplan feluppställd 2 4 8 Kontrollera tidsplan kontinuerligt, gör 
tillgänglig som onlinedokument 

Inga tillfredsställande koncept 
framkommer 

2 4 8 Skifta målsättning för att landa mer i ett bra 
koncept än mot färdig prototyp 

Oklar problemformulering 2 4 8 Tid för problemanalys, problembestämning, 
hjälp av UG/ HL 

Tillräckligt stor idébank saknas 2 3 6 Inplanerade workshops med olika grupper 

Oväntad händelse UG, svårighet med 
kommunikation (sjukdom) 

1 5 5 Fortsätt med de underlag som finns, hitta 
andra vägar för information 

Tidsplan krockar med kursschema i 
andra kurser pga. ändring i detsamma 

4 1 4 Prioritera projektet. Lättare att ta igen tid i 
kurser än i examensarbete 

Beslutsprocesser tar för lång tid 1 3 3 Ta hjälp av extern kompetens 
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3.2 Förstudie 
Sammanställningen av förstudien har legat som grundsten för hela projektet. Den har grundat 

kravspecifikationen och givit belägg för utformningen av lösningen. För sammanställning av 

förstudie se bilaga 2. 

3.2.1 Användarcentrerad studie 

Intervjuer 

Intervjuerna som genomfördes gav en inblick i hur den tänkta användaren arbetar och tänker 

kring dagens lösning och vilka problem som den medför.  

Båda respondenterna har lång erfarenhet inom teknisk isolering och nätmattan som produkt 

och arbetssätt. Att det finns mer att önska av verktygen som används för klippning av 

nätmattan står klart. Dock finns ingen vidare frustration över hur arbetet med häcksax 

fungerar, båda de tillfrågade anser att metoden fungerar bra. Detta kommer sig säkerligen av 

att de under lång tid lärt sig att arbeta med denna metod. Öppenheten till en smartare och 

effektivare lösning grundar sig i att de båda anser att en ny lösning säkerligen skulle kunna 

göra arbetet ännu lättare. I bilaga 6 återfinns intervjuerna och i bilaga 2 finns en summering 

av dessa.  

 

Användningstest 

Användningstestet gav en djupare förståelse 

för hur arbetet med att forma 

nätisoleringsmattor går till och vilka problem 

som är förknippade med dagens lösning. Hela 

sammanfattningen av användningstestet 

återfinns i bilaga 2. 

 

En grov uppskattning om tidsåtgången gav att 

tiden för en vinkelrät kapning av nätmattan 

ligger mellan 7-12 sekunder. 

Tillvägagångssättet vid vinkelrät kapning 

beskrivs av figur 6.  Den undre skänkeln kläms 

fast mellan underlaget och foten, den övre 

opereras med ena handen. Mattan matas med 

den lediga handen samtidigt som även saxen 

matas framåt. Detta förfarande gäller dock inte 

för den typ av sax som tillåter användaren att 

stå upp. Där opereras båda skänklarna av var 

sin hand eller att ena skänkeln hålls mot bröstet 

och den andra av ena handen. 

 

I figur 7 syns ett bra exempel på vad som sker 

när skären inte förmår att skjuva av ståltråden. 

Här har tråden förvisso gått av men på grund av 

upprepade försök att kapa tråden, har den gått 

av på flera ställen och bitar av den fastnat i 

saxen.  

 

Figur 7. Bilden visar hur delar av trådnätet vikts in 
mellan skären. 

 

Figur 6. Förfarande vid vinkelrät kapning av 
nätmattan. 
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Vid tillskärning av krökta konturer uppstod 

vissa svårigheter då saxen och foten var 

tvungna att flyttas runt med tangenten till 

cirkeln, detta beskrivs av figur 8. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Litteraturstudie 

Resultatet av litteraturstudien sammanställdes som ett underlag för produktspecificering och 

konstruktion. 

  

Litteraturstudien omfattar aspekter som ergonomi för handhållna verktyg, antropometri och 

viktiga grundförutsättningar för att i framtiden kunna CE-märka lösningen. Nedan följer ett 

utdrag av några av de viktigaste aspekter som funnits under studien. Sammanställningen 

återfinns i sin helhet i bilaga 2. 

 Handens nypgrepp är som starkast vid ca 50 mm avstånd mellan fingrar och handflata, 

(Hägg, 2001) av Dempsey & Ayoub (1996) 

 För optimal komfort i ett handtag gäller att fördela kraften över så stor yta som 

möjligt, att yttrycket mot handen är så jämt som möjligt. Viktigt att ha i åtanke är att 

känsligheten för tryck varierar över handen (Hall, 1997).En stor kontaktyta mellan 

hand och verktyg är även fördelaktigt för återföringen av information såsom position 

och kraft för att erhålla hög precision i arbetet (Hägg, 2001). 

 Vid användandet av pistolgrepp ger ett rektangulärt tvärsnitt bättre stabilitet och 

återföring av information om verktygets riktning, ur (Hägg, 2001) av  (Konz, 1990). 

Storleken på handtaget bör vara 50-60 *35 mm (Hägg, 2001). Dock anses av 

(Lindqvist & Skogsberg, 2008) att vid ett kraftgrepp skall diametern på greppet vara 

38 mm för män och 34 för kvinnor, detta är då för ett cylindriskt grepp. Handtagets 

längd bör vara minst 120 mm (Mital & Kilbom, 1992). 

 Extern energiförsörjning innebär att underarmen eller hela armen avlastats. Denna 

fördel får vägas mot den nackdel som ökad vikt medför (Hägg, 2001). 

 Enligt (Burström, et al., 2000) finns hundratals undersökningar som ger belägg för ett 

samband mellan vibrationsexponering och skador. Överföringen av vibrationer till 

hand/ arm beror på frekvensen. Högre frekvenser minskar överförningen av 

accelerationen till handen. Vid ca 700 Hz når endast en liten del av vibrationerna till 

knogen, (Burström, et al., 2000). Enligt (Mital & Kilbom, 1992) skall frekvenser 

mellan 2-200 Hz undvikas. Åtgärder mot vibrationer i maskiner kan bestå av att öka 

maskinens tröghet mot rotation genom placering av tyngdpunkten eller genom 

principen om två motsvängande massor, (Lindqvist & Skogsberg, 2008). 

 

 
 

  

Figur 8. Förfarande vid klippning av krökt kontur. 
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3.2.3 Faktainsamling kring produkten nätisoleringsmatta 

Nätisoleringsmattan levereras på rulle. Den är rullad med utsidan av isoleringen utåt. Detta 

innebär att när mattan rullas ut vilket oftast sker på golvet så hamnar nätet nedåt, se figur 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nätmattan består av glas- eller stenull med en densitet på mellan 55 -100 kg/ m
3
, vanligast 

inom VVS (Värme, Vatten och Sanitet) industrin är 65- 80 kg/ m
3
. Mattans tjocklek varierar 

mellan 30- 120 mm. Mattans bredd är 600 mm. Mattans ytskikt kan bestå av stapelfiber 

(komfortmatta) eller aluminiumfolie. Denna information är hämtad från två av de största 

tillverkarna på den svenska marknaden (Paroc, 2013)  och (Isover, 2013). Nätet är ett 

hexagonalt stålnät, se tabell 4 för specifikationer, hämtade ur bilaga 13. Figur 10 nedan visar 

nätmattans utsida, här syns hur nätet är fastsytt med en tunn ståltråd. I figur 9 syns hur nätet är 

konstruerat genom tvinning av tråden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Teknisk data stålnät 

Maskstorlek 25 mm 
Tråddiameter 0,66 mm 
Material  EN 10016-2 C9D  
Brottgräns 400-600 MPa 
Ytbehandling Galvaniserad (zink)  

Figur 9. Bilden visar hur nätmattan rullas ut på arbetsplatsen. 

Figur 10. Bilden visar nätmattans fastsydda stålnät, 
mattans ytskikt består av stapelfibrer. 

Figur 11. Bilden visar hur stålnätet är 
konstruerat och fastsytt. 



 

Projektnamn: 

Utveckling av tillskärningsmetod för 
nätisoleringsmatta 

Författare: 

Rickard Norstedt 
 

 

 

25(58) 
 

3.2.4 Metodanalys 

Ett antal olika metoder för att forma mineralull finns. Dessa består nästintill uteslutande av ett 

antal olika mineralullsknivar. Inom den mineralullstillverkande industrin används både 

vattenjetskärning och roterande sågklingor för detta ändamål. 

 

En sökning i PRV (Patent och Registrerings Verket):s patentdatabas gav en träff inom detta 

område. Patentet innefattar ett tillskärningsbord för mineralullsskivor som inte är beklädda 

med stålnät, se Lidefelt (2005). Detta patent bör beaktas men anses inte direkt inskränka 

möjligheterna för fri utveckling av en lösning på detta område. 

 

Bosch har utvecklat en produkt för kapning av mjuka material, 1575A Foam Rubber Cutter. 

Produkten är ett eldrivet handverktyg som är avsett för att användas i gummi och skumplast. 

Verktyget använder sig av två parallella sågblad som rör sig motgående varandra. Det finns 

även en hel del andra tillverkare som har använt sig av samma metod. Produkten anses inte 

fungera för kapning av nätmattor men med en modifikation av bladen så skulle den kunna 

fungera för detta ändamål, se (Bosch, 2013). 

3.2.5 Test av Bosch GSG 300 

Maskinen arbetar med två intilliggande skärblad som rör sig mot varandra med en 180 graders 

fasförskjutning. Hypotesen innan testet var att maskinen säkerligen skulle klara av att skära 

genom mineralullen. Det ansågs dock inte troligt att den skulle klara av att klippa stålnätet 

eller sytråden med tanke på utformningen av skärbladet se figur 12. Skärbladen är utformade 

med en trekantig profil som ansågs för liten för att gapa kring de tvinnade partierna av 

stålnätet. Det visade sig att maskinen klarade detta hjälpligt vilket ökade förtroendet för denna 

typ av lösning.  

Figur 12 Skärbladens utformning på Bosch GSG 300. 
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Maskinen klipper av ståltråden men processen är 

inte tillräckligt tillfredsställande för att anse att 

maskinen löser problemet. En förutsättning för 

att maskinen skall komma igenom den ståltråd 

som finns i nätmattan är att en horisontell 

spänning kan ansättas i arbetsstycket. Detta 

medför att om inte arbetsstycket fixeras så glider 

detta iväg. Figur 13 illustrerar tydligt denna 

spänning som erfordras för att förmå stålnätet att 

gå av. Problem med att maskinen inte förmår att 

klippa av stålnätet var som tydligast vid försök 

att forma små krökta konturer, se figur 14. Här 

kan inte tillräcklig spänning skapas för att klippa 

ståltråden. 

 

Resultatet av detta försök är att maskinen Bosch 

GSG 300 inte löser problemet men att en 

ändamålsenligt konstruerad maskin som 

använder sig av samma metod säkerligen skulle 

göra detta. 
 

 

  

Figur 13. Figuren visar hur maskinen måste 

tvingars genom materialet. 

Figur 14. Vid försök att skära ut krökta 

konturer kapades stålnätet inte. 
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3.2.6 Problemanalys/problembestämning 

Resultatet av problemanalysen och problembestämningen kan lätt sammanfattas med den 

utfallande problemformuleringen och tillhörande avgränsning. I bilaga 7 återfinns den 

diskussion som lett fram till dessa formuleringar.  

 

Problemformulering: 

 

Hur erhålls rätt form på nätisoleringsmattan innan montering? 

 

Avgränsning: 

Denna formulering följs av avgränsningen att nätmattans form vid leverans utgår från dagens 

standarddimensioner. 

3.3 Produktspecificering 
Genomgången av kriteriematrisen gav 29 st kriterier. I tabell 5 visas ett utdrag ur 

kravspecifikationen där endast kraven är representerade. Hela kravspecifikationen samt 

kriterieviktsmatris och motiveringar återfinns i bilaga 3. Viktbestämningsmatrisen som 

användes för viktning av önskemål återfinns i bilaga 4. 

 
Tabell 5. Utdrag ur kravspecifikationen där endast kraven är representerade 

Kriterie 
Nr. 

Cell Kriterium Krav=K 
Ö.mål=Ö 

Funk=F 
Begr=B 

3 1.2 Lösningen skall ej innehålla några miljöfarliga ämnen 
K B 

4 1.3 Risk för personskada skall ej föreligga vid normalt användande 
K B 

6 3.3 Lösningen skall ej kräva heta arbeten certifikat för användning 
K B 

10 4.1 Lösningen skall forma nätmatta till avsedd form 
K F 

13 4.1 Lösningen skall tillåta att arbetsstycket ligger på golvet 
K F 

15 4.1 Lösningen skall vara applicerbar på alla dimensioner och 
kvalitéer av nätmattor som idag är standard  

K B 

17 4.1 Lösningen skall vara applicerbar då trådnätet ligger nedåt 
K B 

23 4.3 Lösningen skall ej överföra vibrationer med en acceleration på 
mer än 2,5 m/s2 8h-ekvivalent 

K B 
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3.4 Konceptgenerering 
I tabell 6 visas den abstraherade kravspecifikationen som användes som underlag för 

idégenereringen. I bilaga 8 redovisas alla koncept. 

 
Tabell 6. Abstraherade kriterier 

Kriterie 
Nr. 

Kriterium 

10 Forma nätmatta 

11 Tillskärning skall gå snabbt 

13 Tillskärning när nätmattan ligger på 
golvet 

14 Underlätta för användaren 

22 Vara ergonomisk 

24 Användas ifrån olika höjder 

27 Beskriva användning 

 

3.4.1 Dokumentering av redan framkomna idéer 

De idéer som uppkom under denna fas återfinns i bilaga 8 och är märkta med dokumentering 

av redan framkomna idéer. Sex stycken idéer hittades under denna fas. I figur 12 visas ett 

exempel på en av dessa idéer. Idén döptes till arbetsnamnen Motordriven Rullsax och 

fungerar genom att två trissor rullar mot varandra med ett visst överlapp för att klippa av 

mineralull och ståltråd. 

Figur 15. En av idéerna som framkom under dokumentering av idéer, skisserna beskriver en motordriven 
rullsax. 
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3.4.2 Idégenerering med studenter 

I figur 13 representeras samtliga idéer som genererades med denna metod. De är 

kategoriserade under de inspirationsstationer de framkom under. 

 

 

Efter första gallringen kvarstod de idéer som presenteras i figur 14.  

Figur 16. De samlade idéer som genererades med metoden idé propping. 

 

Figur 17. De idéer som kvarstod efter första gallringen. 
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Nedan följer de klusterkategorier som idéerna indelades i. De koncept som konkretiserades ur 

dessa kategorier återfinns i bilaga 8 märkta med idégenerering med studenter samt med vilken 

kategori de härstammar ifrån. 

 

Såg 

I figur 15 kan de idéer som legat till grund för denna 

kategori ses. Nedan beskrivs dessa idéer i kort text. 

 Bandsåg med abrasiv tråd 

 Motgående sågblad, handdriven 

 ”Symaskinsmating” av mattan 

 Tryckluftsdrivet verktyg 

 

 

 

 

 

 

 

Formbart verktyg 

I figur 16 kan en av de idéer som legat till grund för denna 

kategori ses. Nedan beskrivs dessa idéer i kort text. 

 Formbart ”stansverktyg” 

 Standardiserat ”Stansverktyg” 

 Formbar linjal att skära efter 

 Formbar varm linjal att skära efter och som smälter 

trådnätet 

 

 

 

 

 

 

Skärtrissor 
I figur 17 kan en av de idéer som legat till grund för denna 

kategori ses. Nedan beskrivs dessa idéer i kort text. 

 Vass trissa + motskär som klipper stålnätet 

 Vass trissa mot dyna som skär igenom hela 

nätmattan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Idéer ur kategorin såg. 

Figur 19. Idé i kategorin formbart 
verktyg. 

Figur 20. Idé i kategorin 
skärtrissor. 
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Ändra produkt 

I figur 18 kan de idéer som legat till grund för denna 

kategori ses. Nedan beskrivs dessa idéer i kort text. 

 Självhäftande sprutisolering 

 Färdigskuren isolering från fabrik 

 

 

 

 

 

Kemikalier 

I figur 19 kan en av de idéer som legat till grund för denna 

kategori ses. Nedan beskrivs dessa idéer i kort text. 

 Högtrycksspruta med abrasiv och vatten som skär 

runt eller rakt 

 Syra som fräter av mineralull/stål 

 Nätmattan kan knäckas av efter snabb lokal 

nedkylning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värme 

I figur 20 kan en av de idéer som legat till grund för denna 

kategori ses. Nedan beskrivs dessa idéer i kort text. 

 Skär nätet genom att smälta det 

 Skär genom induktion 

 Sax med varmt underskär 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 21. Idéer i kategorin ändra 
produkt. 

Figur 22. Idé i kategorin 
kemikalier. 

Figur 23. Idé i kategorin värme. 
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CNC-styrd tillskärning(computer numeric control) 

I figur 21 kan en av de idéer som legat till grund för denna 

kategori ses. Nedan beskrivs dessa idéer i kort text. 

 Mata in dimensioner och isoleringsstycke med rätt 

form kommer ut 

 Miniräknare som ger rätt mått med ritningsbild 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förbättra befintlig lösning 

I figur 22 kan de idéer som legat till grund för denna 

kategori ses. Nedan beskrivs dessa idéer i kort text. 

 Skydda saxen från slitage 

 Konstruera robustare sax mer anpassad för 

ändamålet 

 Sax med utbytbara skär 

 

 

 

 

 

 

 

Skjut 

I figur 23 kan de idéer som legat till grund för denna 

kategori ses. Nedan beskrivs dessa idéer i kort text. 

 Högintensiv laserstråle 

 Fjäderbelastad kniv som skjuts ut som i en 

häftapparat 
 

 

 

 

  

Figur 24. Idé i kategorin CNC-styrd 
tillskärning. 

Figur 25. Idéer i kategorin 
förbättra befintlig lösning. 

Figur 26. Idéer i kategorin skjut. 
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3.4.3 Idégenerering med uppdragsgivare 

Denna metod gav inte mer än en ny komplett idé men gav en övergripande förståelse om hur 

vissa av de redan funna lösningarna bör utformas. Den morfologiska matrisen representeras i 

tabell 7, (m) =motgående-, (s)= singelblad/skär. I tabellen är koncept nr 17, roterande sax, 

utmärkt. Här framkom även två idéer om tilläggsfunktioner som går att kombinera med 

många av de lösningar som redan hittats. Dessa är laserpekaren som anger riktning på 

verktyget, radieskala (framkom utanför idégenereringsmetoden) och en styrskena som skulle 

kunna minska avvikelser i resultatet. De konkretiserade koncepten återfinns i bilaga 8 märkta 

med idégenerering med UG. 

 

3.4.4 Konkretisering av idéer 

Konkretiseringen av idéerna gav en jämförbar sammanställning som underlättade 

konceptvalet. Konkretiseringen gav även en viss vidareutveckling av lösningarna. Alla 

behandlade koncept återfinns i bilaga 8. 

3.5 Konceptval 
Koncept nr 1, Motordriven vertikal mot-kap, var det koncept som fick högst betyg i 

konceptvalet. Beslutet att gå vidare med detta koncept styrktes av uppdragsgivaren. Detta stöd 

baseras även på ett test av en liknande lösning av utrustning för tillskärning av skumgummi, 

se avsnitt 3.2.5. 

  

Tabell 7. Den morfologiska matrisen med lösningens delfunktioner och lösningar på dessa 
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3.5.1 Elimineringsmatris 

De koncept som här har eliminerats är koncept nr. 3,7,11 och 12 för anledning se kommentar i 

tabell 8. Koncept som kommer att sparas för eventuellt framtida bruk som tilläggsfunktion är 

koncept nr. 6,14,15,18,19 och 20 se bilaga 8. 

 
Tabell 8, elimineringsmatris 

 
 

3.5.2 Kriterieviktsmatris 

Enligt kriterieviktsmatrisen, bilaga 9, så uppfyller koncept nr. 1 84 % av en ideal lösning. Den 

10-gradiga viktbestämningsmatrisen som användes som underlag återfinns i bilaga 10. 

      Elimineringskriterier: 
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(+) Ja 

(-)  Nej 

(?) Mer info krävs 

Beslut: 

(+) Lösningen vidare 

(-) Lösningen elimineras 

(?) Mer info om lösning krävs 

(0) Sparas som tilläggsfunktion 

Kommentar Beslut 

1 + + + + +  + 

2 + + + + +  + 

3 + - 
   

Lösningen uppfyller ej krav 6 - 

4 + + + + +  + 

5 + + + + +  + 

6 -     Lösningen löser ej huvudproblem men kan visa sig användbar som en tilläggsfunktion 0 

7 + -    Lösningen uppfyller ej krav 6 - 

8 + + + + +  + 

9 + + + + +  + 

10 + + ? + - Tveksam på realiserbarhet, passar ej företaget - 

11 + ? ? ? - Lösningen kan innehålla miljöfarliga ämnen, krav 3. Passar ej företaget - 

12 ? -    Lösningen uppfyller ej krav 10. Lösingen existerar redan - 

13 + + + + +  + 

14 
? + + + + 

Löser endast huvudproblem om den förmår att stansa arbetsstycket. Sparas annars 
som idé till tilläggsfunktion 

0 

15 + + + + +  + 

16 + + + + +  + 

17 + + + + +  + 

18 -     Löser ej huvudproblem. Kan visa sig vara en användbar tilläggsfunktion 0 

19 -     Löser ej huvudproblem. Kan visa sig vara en användbar tilläggsfunktion 0 

20 -     Löser ej huvudproblem. Kan visa sig vara en användbar tilläggsfunktion 0 
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3.6 Konstruktion 
Figur 27 visar den produktstruktur som upprättades innan alla ingående delar var kända. Figur 

28 visar de informationsberoenden som dikterade planeringen av konstruktionsfasen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösning 

Drivning, DR 

Motor Batteritemplate Växellåda, VXL 

Drivjul 

2 Excenterhjul 

2 Vevstakar 

Svärd, SV 

2 Blad 

Guide 

Fot 

Hjul 

Hus, HU Förlängare, FL 

Snabbkoppling 

Distans 

Handtag 

Figur 27. Produktstrukturen som upprättades innan alla ingående delar var kända. 

Konstruktion av 

testrigg 

Modeller blad 

 

Konstruktion 

förlängare 

Modell förlängare 

 

Konstruktion 

handtag 

Modell handtag 

 

Konstruktion lösning 

 

Val av motor 

 

Konstruktion växel 

 

Konstruktion blad 

 

Testning av 

klippning 

Tillverkning testrigg 

 

Antropometri/ 

ergonomi 

Förslag förlängare 

 

Förslag handtag 

 

Förslag blad 

Formgivning 

 

Lastfall klippning 

 

Figur 28. Informationsberoenden under konstruktionsfasen. 
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En skiss som låg som underlag för konstruktionen ses i figur 29. För 

sammanställningsritningar se bilaga 11. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figur 29. Skissunderlag för konstruktion. 
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3.6.1 Undersökning av förhållanden vid skjuvning 

Test av maximalt spel mellan skären 

I tabell 9 ett redovisas resultatet av test av det maximala spelet mellan skären. Testet visar att 

gränsen mellan en skjuvning av tråden och när den böjer in mellan skären ligger mellan 0.1 

och 0.15 mm. Figur 30 visar mätning av trådens diameter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Försök Spel (mm) Avskjuvad J/N 

1 0 J 

2 0,05 J 

3 0,1 J 

4 0,1 J 

5 0,1 J 

6 0,1 J 

7 0,15 N 

8 0,15 N 

9 0,15 N 

10 0,15 N 

Trådens diameter 0,36 mm 

Tabell 9. Resultat för test av maximalt 
spel  

Figur 30. Mätning av sytrådens diameter 
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Test av maximal skjuvkraft 

Testet visar att medelvärdet av kraften för att skjuva av ett av de hoptvinnade partierna av 

nätisoleringsmattan är 280 N. Dock kan en maximalt avläst kraft på ca 304 N utläsas, se tabell 

10. Tyngdaccelerationen antas i detta fall vara 9.82 m/s
2
. I figur 31 visas ett exempel på ett 

avskjuvat prov. 

 

 

 

 

Validering av test av maximal skjuvkraft 

Maximal brottgräns för stålnätet sätts till 600 MPa, se bilaga 2. Detta ger en skjuvspänning 

vid brott enligt ekvation 2 på: 

                
 

Detta ger med en antagen tvärsnittsarea: 

 

                   
 

En erforderlig teoretisk skjuvkraft på: 

 

               
 

Detta ger en indikation om att de uppmätta värdena för skjuvning av den tvinnade tråden ger 

en rättvis bild av verkligheten. Dock ligger värdena något högt jämfört med det teoretiska 

värdet. På grund av detta väljs medelvärdet av maximal skjuvkraft för fortsatta beräkningar. 

  

Försök Kraft (Kg) Kraft (N) 

1 26,5 260,2 

2 30,0 294,6 

3 29,8 292,6 

4 26,4 259,6 

5 30,2 296,6 

6 27,2 267,1 

7 26,0 255,3 

8 29,0 284,8 

9 28,0 275,0 

10 28,8 282,8 

11 31,0 304,4 

12 27,0 265,1 

13 30,9 303,4 

14 28,0 275,0 

15 28,0 275,0 

 Max (N) 304,4 

 Medel (N) 279,4 

Tabell 10. Resultat för test av 
skjuvkraft 

Figur 31. Provet efter test. 
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Definition av lastfallet 

Den maximala kraft som krävs för klippning av en tvinnad tråd antas efter försök vara ca 280 

N. 

Detta resonemang ger en erforderlig skjuvkraft på : 
 

                 

 

Beräkning av ortogonal reaktionskraft 

Data för beräkning av ortogonal reaktionskraft redovisas i tabell 13 

 

Ekvation 1 och 2 ger en skjuvkraft på: 

 

                     

Insättning av värden ger ett värde på R: 

 

  
       

    
     

Tabell 13. Ingående data för beräkning av ortogonal reaktionskraft 

 

  

Beteckning Förklaring Värde Enhet Referens 

A Tvärsnittsarea sytråd         mm2  

d Diameter sytråd 0,36 mm Avsnitt 3.6.1 

l Glapp mellan skär 0,05 mm given av vald tolerans 
för tillverkning 

Rm Brottgräns sytråd 600 MPa Förstudie, bilaga 2 
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3.6.2 Bladkonstruktion 

Den föreslagna bladkonstruktionen representeras av figur 32. Figuren föreställer de två 

motgående bladen och den tvinnade delen av stålnätet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna konstruktion anses kunna ”dra in” den del av stålnätet som ligger närmast bladet och 

även låsa tråden där under tiden den skjuvas av. Förslaget anses även kunna ge en viss 

matande effekt, dvs att under arbete så drar sig bladet genom arbetsstycket. I figur 33 syns en 

måttsatt skiss över förslaget. Den fas som kan ses i figur 32 och 33 syftar till att minska damm 

bildning ur mineralullen. Ur figur 33 kan centrum- centrum måttet mellan tänderna utläsas, 

detta mått är 6 mm. Detta ger en slaglängd för verktyget på 6 mm, vilket ger två klipp per tand 

och slag. I bilaga 11 återfinns en fullständig ritning av bladet. 

 

  

Figur 33. Förslagsskiss över bladets utformning. 

Figur 32. Förslag på bladkonstruktion. De röda cylindrarna 
i figuren symboliserar ett utsnitt av den tvinnade delen av 
stålnätet. 
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Simulering för utböjning till följd av ortogonal reaktionskraft 

Ur avsnitt 3.6.1 kan utläsas att spelet mellan skären ej får överstiga 0.1 mm om avskjuvning 

skall uppnås. Detta resulterar i att blad och guide ej får böja ut mer än 0,025mm.  Resultatet 

av simuleringen, figur 34 visar att den föreslagna konstruktionen böjer ut ca 0,02 mm vilket är 

inom toleransen för det acceptabla värdet.  

  

Figur 34. Visualisering av utböjningen vid en last av 5 N 
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Simulering lastpåkänningar för föreslagen tandgeometri 

Simuleringen visade en maximal jämförelsespänning på ca 850 MPa, se figur 35. Lasten som 

simulerades var 700 N, se avsnitt 3.6.1. 

 

 

Materialval 

Simuleringen visade en maximal jämförelsespänning på ca 850 MPa. Detta visar på att 

materialet i bladet måste ha en sträckgräns på ca 850*1,5 = 1275 MPa, säkerhetsfaktor 1.5 

från kravspecifikation se bilaga 3. Efter konsultation med på området insatt person
1
 

rekommenderas C 75 S EN 10132-4 som är ett kallvalsat kolstål för denna applikation. C 75 S 

EN 10132-4 har en brottgräns på 1596 MPa och en sträckgräns på 1281 Mpa vilket enligt 

denna beräkning betyder att ingen kvarstående deformation bör uppstå. 

  

                                                           
1
 Henriksson G., Kundsupport försäljning Bångbro Bandbutik AB. Karlstad. Telefonsamtal 2013-04-24 

Figur 35. Visualisering av lastfallet på en tand, i figuren syns spänningskoncentrationer och även den 
maximala jämförelsespänningen. 
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3.6.3 Beräkning av erforderlig motoreffekt och val av drivning 

 

Beräkning av erforderlig motoreffekt 

De insatta värdena för variabler återfinns i tabell 14. Det ingående varvtalet beräknas enligt 

ekvation 4: 

 
        

       
          

 

Vridmomentet beräknas enligt ekvation 5: 

 
           

 
        

Effekten beräknas enligt ekvation 6: 

 
        

    
       

 

Tabell 14. värden för beräkning av ingående varvtal 

 

 

 

 

 

  

Variabel Värde Enhet Referens 

i 2:1  Konstruktion av växel 

l 600 mm Förstudie bilaga 2 

dT 2,5 mm Avsnitt 3.6.2 bilaga 11 

t 6 s Förstudie, kravspec. Bilaga 2 & 3 

F 700 N Avsnitt 3.6.1 

r 3 mm Avsnitt 3.6.2 bilaga 11 
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Val av drivning 

Motorn som anses kunna fungera för denna applikation är en Maxon Motors DCX 35 L Ø35 

mm tillsammans med planetväxel GPX 42 Ø42 mm. Detta fastställdes genom konsultation 

med en på området insatt person
2
. I tabell 15 kan den tekniska deklarationen för den valda 

drivningen ses. Denna motor skall drivas med ett 18 V batteri. Lösningen som föreskrivs för 

batteridriften är att finna en batteritillverkare med en befintlig helhetslösning för batteri och 

laddare. 
 

 Tabell 15. Teknisk deklaration för vald drivning 

  

  

                                                           
2
 Svensson L. försäljningsansvarig Maxon Motor hos Stork Drives. Karlstad. Telefonsamtal 2013-04-26 

Parameter Värde Enhet Referens 

Verkningsgrad planetväxel 90 % Bilaga 12 

Tillgänglig spänning 18 V  

Hastighetskonstant 699 rpm/V Bilaga 12 

Obelastat varvtal 699*18 = 12582 rpm  

Hastighet/vridmoment gradient 4,06 Rpm/mNm Bilaga 12 

Erforderligt vridmoment ut PV 2100 mNm Beräkning av erforderlig motoreffekt 

Erforderligt varvtal ut PV 2400 rpm Beräkning av erforderlig motoreffekt 

Erforderligt vridmoment ut motor 2100*1,1/4.3 = 537 mNm  

Hastighets reduktion 537*4,06 = 2181 rpm  

Hastighet vid belastning 12582-2181=10401 rpm  

Hastighet ut PL 10401/4,3=2419 rpm  

Vridmoment ut PL 2100 mNm  

Teoretisk avverkningshastighet 
konstant max belastning 

6,0 s/600 mm Ekvation 4 

Teoretisk avverkningshastighet 
teoretisk medelbelastning 

5,4 s/ 600 mm Ekvation 4, beräknat på samma sätt 
som ovan med halverat vridmoment 
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3.6.4 3D-modellering 

Modelleringen resulterade i en fungerande virituell prototyp där rörelser i växel kan 

simuleras. De datum som användes för modelleringen visas i figur 36. 

 

 
 

  

Figur 36. Datumplan, datumaxlar och skelettstruktur som användes under 3D- modelleringen. 
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3.6.5 Funktionsmodell för utprovning av handtag 

Funktionsmodellen som tillverkades visas i figur 37. Figur 39 – 40 visar tre olika vinklar i tre 

olika arbetsmoment. Sekvens ett och två representerar en vinkelrät kapning och sekvens tre 

visar tillskärning av en krökt form. De röda cirklarna representerar när en obekväm 

handledsvinkel uppstår. Notera även hur överkroppen i sekvens tre i figurerna lutas frammåt 

med ökad handtagsvinkel.  
 

 

 

 

 

 

 Figur 37 Funktionsmodellen 

Figur 39. Test utan vinkling av handtag. Dåliga handledsvinklar i 1 & 2, lite vinkling av överkropp i 3. 

Figur 40. Test av något vinklat handtag. Bra handledsvinklar i 1 & 2, något lutat överkropp i 3. 

Figur 38. Test av mycket vinklat handtag. Dålig handledsvinkel i 1, mycket lutad och något vriden överkropp 
i 3. 
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Den valda handtagsvinkeln representeras av figur 39 och kan utläsas ur figur 41, den valda 

vinkeln mellan maskinkropp och handtag är 48°.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En helt rektangulär form på handtaget visade sig inte helt optimal. Den behagligaste 

handagsformen som framkom under testet kan ses i figur 42. Denna form gjorde en viss 

vridning av handen kring hantagets centrumlinje mycket enklare. Det modellerade handtaget 

kan ses i figur 43. 

 

 

  

Figur 41. Den valda vinkeln är 48° mellan centrum av handtaget och 
maskinkroppen. 

Figur 43. Handtagets form. Figur 42. Det modellerade handtaget. 
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Figur 44 visar hur lösningen är tänkt att hållas vid användande av det undre handtaget. 

 

 

3.6.6 Funktionsmodell för utprovning av förlängare 

Funktionsmodellen för förlängaren validerade att den valda geometrin gav en behaglig 

arbetsställning och att kraftvägen ligger rätt för att föra verktyget framåt. Figur 45 visar testet 

av funktionsmodellen. I figur 46 finns en visualisering av det tänkta användandet av 

förlängaren. 

 

 

Figur 44. Visualisering av det tänkta användandet. 

Figur 45. Test av funktionsmodell för 
förlängare. 
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3.6.7 Sammanfattning av den föreslagna lösningen 

Verktyget arbetar med två motgående skärblad som drivs av en likströmsmotor genom en 

växel. Växeln består av tre vinkelkugghjul. Utväxlingen i denna växel är 2:1. På de större 

kugghjulen finns en excentrisk axel vilken är lagrad mot en vevstake vilken överför rörelsen 

till bladen, se figur 47 för genomskärning och figur 48 för sprängskiss. I bilaga 11 återfinns 

ritningar för verktyget. Figur 49 innehåller lösningen i sin helhet med annoteringar som 

återfinns i tabell 16. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 46. Visualisering av det tänkta användandet av förlängaren. 
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Figur 48. Lösningen i genomskärning. 

Figur 49 Sprängskiss av den föreslagna lösningen. 

Figur 47. Lösningen i genomskärning. 
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Tabell 16. Förklaringar till figur 48  

1 Handtag förlängare – samma form som det undre handtaget, placerat så att kraftvägen från 
armen linjerar med en punkt i svärdet och foten. 

2 Skyddsbygel – skyddar avtryckaren så att inte maskinen startar oväntat, (SIS, 2006:42) se bilaga 2 

3 Förlängare – utformad för att ge enavslappnad handleds och axel position efter mått av (Pheasant 
& Haslegrave, 2006), (Hägg, 2001) se bilaga 2 

4 Undre Handtag – utformat för att ge återkoppling om maskinens läge, fördela yttrycket på en så 
stor yta som möjligt och samtidigt ge greppvänlighet och kontroll, ge så hög friktion som möjligt i 
den tänkta arbetsmiljön, (Hägg, 2001), (Hall, 1997:191-206) , (Bjober, et al., 1993) se bilaga 2 

5 Batteri – batterilösning från extern leverantör. Batteriet rekommenderas att vara av den typ som 
är möjlig att skjuta i bakifrån. Batteri på ovansidan för att flytta tyngdpunkt så nära svärdet som 
möjligt. Batteriet ökar vikten på verktyget men ger en större frihet vid användande än 
nätanslutning, se vikt nedan. 

6 Snabbkoppling förlängare – verktygslöst montage av förlängaren, fjäderbelastad spärr. 

7 Bladlås – verktygslöst byte av blad, kravspecifikation, se bilaga 3 

8 Sikte – eftersom bladet ej är synligt för brukaren används siktet för styrning av processen. 

9 Växel – lösningen lär generera vibrationer med frekvens under gränsnivån. Detta anses dock inte 
vara något problem då de två massor som genererar de största vibrationerna är motsvängande 
och släcker därmed ut varandra, (Burström, et al., 2000) 

10 Svärd/Blad – bladen är utformade för att på ett effektivt sätt klippa stålnätet och skära 
mineralullen med så lite damm bildning som möjligt. Den minskade längden av den tangentiella 
linje som svärdets tvärsnitt utgör anses förenkla och öka kvalitén på resultatet relativt dagens 
lösning vid tillskärning av krökta konturer.  Den minskade arean mellan skären gentemot dagens 
lösning anses öka petsäkerheten. Bladen är enkla att tillverka och av homogent material se 
kravspecifikation, bilaga 2. Svärdet är utformat för att vara så tunt som möjligt men erbjuda rätt 
stöd åt bladen. 

Figur 50. Bilden föreställer den föreslagna lösningen med annoteringar. 
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11 Fot – utformad för att ge rätt stöd för maskinen och tillåta rörelse mot underlaget med så lite 
friktion som möjligt. Alla framåtriktade radier är av den storleken att dessa inte kan haka fast i 
stålnätet. 

 Vikt – maskinens effektiva vikt är på grund av foten nära noll dock ger maskinens egenvikt 
fördelar såsom stabilitet och dämpning av vibrationer. På grund av detta finns enbart fördelar 
med motordrift och batteri, (Hägg, 2001), (Mital & Kilbom, 1992). 

 Tillverkning/Montage – alla ingående delar är utformade med en tillverkningsmetod i åtanke. Alla 
delar är tillverkningsbara utan höga initialkostnader vilket är fördelaktigt vid tillverkning av en 
prototyp. Monteringen av verktyget sker uteslutande genom lättåtkomliga skruvförband med 
undantag för hjulen i foten som monteras med en tunn axel som fixeras med ett körnslag. 

 Formgivning – valet att lämna så mycket av den mekaniska konstruktionen utan inkåpning 
grundar sig i kravspecifikationen se bilaga 3 för att förmedla en robust känsla. Det klassiska 
pistolgrepps valdes inte enbart för de tekniska och ergonomiska fördelarna utan även för hur 
denna utformning kommunicerar användningssätt till användaren. Färgvalet är baserat på 
uppdragsgivarens grafiska profil. Färgen på spärren för lossning av förlängaren sattes för att sticka 
ut, då detta skall kommunicera hur lossningen sker. Detta enligt kravspecifikation se bilaga 3 

 Säkerhet – den förbättrade ergonomin ökar säkerheten mot långsiktiga förslitningsskador. Det 
förenklade handhavandet anses lämna uppmärksamhetskapacitet hos användaren åt att övervaka 
processen vid tillskärning med avseende på personsäkerhet. 
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4 Diskussion 
Det faktum att en av de idéer som först dokumenterades var den som valdes för 

vidareutveckling väcker en del frågor angående idégenerering- samt konceptvalsfasen. 

Orsaken till detta kan självklart vara att denna lösning vid tillfället för konceptval var den som 

uppfyllde idealet till störst del. Dock finns anledning att ifrågasätta detta då denna lösning kan 

ha varit den mest utvecklade vid detta tillfälle och därmed ökat dess trovärdighet. Ett sätt att 

öka säkerheten i konceptvalet hade kunnat vara att ta fler koncept genom konstruktionsfasen 

för att kunna jämföra dem på fler tekniska aspekter än enbart subjektiva uppfattningar. Detta 

hade krävt en annorlunda planeting av projektet och en mycket lägre färdig-grad för den valda 

lösningen. Detta hade varit fördelaktigt då konceptutvecklingsfasen i ett 

produktutvecklingsprojekt är billigare relativt efterkommande faser. Materialet som då tags in 

i den mer kostsamma delen av utvecklingen är med större sannolikhet det bästa konceptet. 

Dock kan det ändå visa sig att det förs framtagna konceptet faktiskt är det som uppfyller 

kriterierna bäst. Kontentan av detta är att valet att gå vidare alltid kommer att vara en 

chansning, då det är omöjligt att veta hur stor del av lösningsrymden som är utforskad. 

Användandet av en fokusgrupp, (Johannesson, et al., 2004) med olika kompetenser och en 

god insatthet i problematiken hade på ett lite mindre tidskrävande sätt kunnat öka säkerheten i 

konceptvalet. 

 

En av de viktigaste aspekterna för huruvida lösningen svarar mot problemformuleringen är 

hastigheten den avverkar arbetsstycket med. Antagandet som gjordes för hur snabb lösningen 

är bygger på att varje tand fylls med material till fullo per blad och slag. Dessa antaganden 

visar på att lösningen är snabbare än dagens. Dock kan det finnas anledning att vidare validera 

detta antagande. Ett annat antagande som påverkar maskinens effektivitet är de som grundat 

beräkningen av den erforderliga motoreffekten. Eftersom kännedomen om förluster i växeln 

är låg bortsågs från dessa vid denna beräkning vilket kan betyda att effektbehovet är större än 

beräknat. Vid testningen av den maximala belastningen, se avsnitt 2.6.1, användes utrustning 

som inte ger helt pålitliga resultat, detta bör finnas i åtanke vid val av vidareutveckling av 

lösningen. En annan del av antagandet tyder dock på att effektbehovet kan vara lägre än 

beräknat. Det maximala effektbehovet sattes då bladen klipper två av de tvinnade nätdelarna 

samtidigt, denna belastning är dock inte kontinuerlig. Vid de tillfällen belastningen är mindre 

kommer motorn att varva upp och närma sig sitt obelastade varvtal. Den rörelseenergi som då 

byggs upp i maskinens roterande delar minskar motorns maximala effektbehov när 

belastningen från arbetsstycket är som högst. Detta påverkar även avverkningshastigheten. I 

avsnitt 3.6.3 har två hastigheter beräknats, en för kontinuerlig maximal belastning och en 

teoretisk medelbelastning som antags vara hälften av den maximala. Båda dessa hastigheter 

styrker att lösningen bör vara snabbare än dagens lösning men något exakt värde för 

medelbelastningen finns ej och antas variera något beroende på mineralullens densitet och 

tjocklek. 

 

Simulerinen av bladets utböjning till följd av den ortogonala reaktionskraften är för förenklad. 

Till följd av komplexiteten av en simulering av två solider som påverkar varandra gjordes en 

förenkling genom att anta att materialen samverkar. Denna förenkling gör resultatet av 

simuleringen osäkert och bör betraktas som en mycket grov uppskattning. 
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I fråga om den föreslagna batterilösningen så har ej någon kontakt med batteritillverkare 

kunnat upprättas, dock finns exempel på att denna lösning har tillämpats av andra 

verktygstillverkare (LK Systems AB, 2013). 

Huruvida lösningen i dagsläget uppfyller alla krav som krävs för CE-märkning kan inte 

styrkas. För att med säkerhet kunna påvisa om lösningen är klar för CE-märkning skulle en 

mycket gedigen undersökning av detta vara nödvändig, en undersökning som ej har planerats 

för under detta projekt. Lösningen anses dock av projektutföraren uppfylla de utsnitt ur 

Maskindirektivet som redovisas i bilaga 2. På grund av detta hävdas att lösningen som 

koncept bör gå att CE-märka även om viss omkonstruktion kan vara nödvändig.  

 

De antropometriska data som grundat utformandet av förlängaren är baserade på femtionde 

percentilen hos män. Detta skall inte anses som den slutgiltiga utformningen utan endast 

användas som exempel på tillvägagångssätt då användargruppens antroprometriska data är 

kartlagd. En ställbar förlängare skulle kringgå problemet med att vissa användare utesluts 

genom att basera dess minimimått på femte procentilen för kvinnor och maximummått på 

nittiofemte procentilen för män. 

 

En stark rekommendation är att bladen undantags från kravet på underhållsfrihet, se bilaga 3, 

och är att betrakta som slitdetajer. 

 

En viss korrelation mellan denna metod för tillskärning av nätisoleringsmattor och minskade 

energiförluster kan finnas. Detta är inte ett av de underliggande målen med utvecklingen av 

denna metod men en bieffekt av dess egenskaper. Genom att erbjuda ett enklare handhavande 

och en teoretiskt högre kvalitet på resultatet bör det vara enklare att framställa isolerings 

stycken med högre noggrannhet vilket i sin tur bör minska de förluster som Malek, P 

beskriver
3
. Dock finns anledning att ifrågasätta att dessa förluster är så pass stora som 

beskrivs då dessa värdens ursprung inte är känt. Att isoleringens kompressabilitet utnyttjas för 

att säkerställa passformen framkom av intervjuerna, se bilaga 6 och bilaga 2. Enligt Alvarez 

(1990) minskar detta materialets isolerande förmåga vilket även det talar för lösningens 

förmåga att minska energiförluster. 

 

  

                                                           
3
 Malek P, Produktchef nätisoleringsmattor Paroc Group. Karlstad. Mailkorrespondens 2013-03-05. 
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5 Slutsats 
Den föreslagna lösningen anses enligt den teoretiska grund som upprättats under projektet 

svara mot problemformuleringen. Lösningen gör enligt denna teori tillskärning av 

nätisoleringsmattor effektivare än dagens lösning, kan på ett enklare och exaktare vis forma 

krökta konturer samtidigt som den är säkrare ur ett ergonomiskt perspektiv. Även en ökning i 

petsäkerhet kan påvisas då den riskfyllda arean mellan skären är mycket mindre än för dagens 

lösning. En viss korrelation mellan lösningens ökade möjligheter för ett precisare 

tillskärningsresultat och minskade energiförluster kan påvisas.  

 

Projektutföraren hyser inga tvivel om att lösningen kan CE- märkas om detta hålls i åtanke 

vid det fortsatta arbetet.  

 

För fortsatt utveckling av lösningen rekommenderas följande upplägg: 

 Upprättande av detaljkonstruktion, dimensionering, materialval och val av 

tillverkningsmetod för de detaljer som i denna rapport endast beskrivs av godtyckligt 

konstruerade komponenter för beskrivning av konceptet. 

 Tillverkning av prototyp utifrån upprättad detaljkonstruktion. 

 Testning av prototyp, innefattande användartest med hjälp av användargrupp, testning 

av maskinkomponenter med avseende på livslängd och marknadsundersökning med 

prototyp som underlag för att fastställa försäljningspris och efterfrågan. 

 Revision av konstruktionen utifrån utkomman av testning. 

 Utvärdering av sparade tilläggsfunktioner 

Med detta underlag bör beslut om serieproduktion och försäljning kunna tas. 
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Bilaga 1: Projektplan 
 

Bakgrund 
Projektet startas som examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och 

design vid Karlstads universitet. Uppdragsgivaren (UG) har under en längre tid sett ett behov 

av ett nytt skärverktyg till stålnäts beklädd isoleringsmatta på marknaden, därav detta 

uppdrag. Den nuvarande lösningen är hämtad från ett annat produktområde och lämnar stort 

utrymme för förbättring. 

Den funktion som lösningen ämnar uppfylla är kapning och urtagning av runda hål i 

isoleringsmatta. Mattan används för isolering av ventilationskanaler. Denna matta är klädd 

med ett stålnät som är avsett att möjliggöra fasthållning kring kanaler och eliminera 

energiläckage vid skarvar eller skarvning utan läckage. Det isolerande materialet består av 

glasullsfibrer eller stenullsfibrer. Mattans tjocklek varierar mellan 30 – 120 mm. 

I dagsläget används oftast häcksaxar för klippning av detta material. Dessa är avsedda att 

klippa mindre grenar av trä, vilket medför att de snabbt blir slöa när de används i mineralull 

och stålnät. Svårigheter uppstår även vid klippning av runda hål vid eventuella avstick i 

kanalen. Detta ger upphov till dålig passform, vilket kan resultera i läckage som 

energiförluster och minskad brandsäkerhet. 

Till grund för projektet ligger det kurs PM som kan ses i bilaga 1. 

 

Mål 
Projektets målsättning är att utveckla ett produktkoncept utifrån vetenskap, ingenjörsteknik 

och designmetodik. Lösningen skall göra arbetet med anpassning av stålnäts beklädd 

isoleringsmatta effektivare och säkrare. 

 Projektet avser att utveckla en produkt för anpassning av isoleringsmatta. 

 Lösningen skall anses av projektledaren och uppdragsgivaren vara genomförbar. 

 Lösningen skall anses av projektledaren och uppdragsgivaren vara effektiv, säker och 

attraktiv för kund. 

 Arbetet skall dokumenteras i en slutrapport. 

 Projektet beräknas innefatta 600h och skall vara avslutat 2013-05-30. 

Produktens färdighetsgrad vid avslutande av projektet fastställs vid konceptgenerering. Detta 

då ett välutformat koncept anses viktigare än en färdig detaljkonstruktion. Detta beslutas om 

av PL och UG. 
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B1.2 
 

Organisation 
Allt arbete i projektet utförs av mig, Rickard Norstedt. Detta medför allt ansvar för kontakter, 

kvalitet och tidsgränser. 

Mattias Bjerge 

Uppdragsgivare vid Mmb Consulting. 

Tele:  0703681340 

E-post:  mattias@mmbc.se 

Lennart Wihk  

Handledare vid Karlstads universitet. 

Tele:  054-700 2169 

E-post:  lennart.wihk@kau.se  

 

Projektmodell 
Projektet utförs enligt produktutvecklingsprocessen anpassad till designmetodik. I figur 1 

nedan ses en illustration över vilka steg som kommer att behandlas under projektet. Resultatet 

av stegen projektstart, produktspecifikation, konceptval och slutrapport kommer att 

kontrolleras av berörda parter. Då beslutas det om resultatet är godtagbart eller om steget 

måste itereras. I tabell 1 nedan kan dessa grindhål och milstolpar ses. 

 

 

Figur 1. Förenklad visualisering över projektflödet 
 

Tabell 1. Milstolpar och grindhål under projektet  

Projektfas Milstolpar Grindhål Färdigdatum 

Projektstart  Projektplan godkännes av UG 2013-02-04 

Projektstart Projektplan klar  2013-02-08 

Produktspecifikation  Kravspec. godkännes av UG 2013-03-15 

Konceptgenerering Delredovisning  2013-03-21 

Konceptval  Konceptval godkännes av UG 2013-04-05 

Projektavslutning Redovisning/utställning  2013-05-22 

Projektavslutning Slutrapport klar  2013-05-23 

 

 

 

 

Projektstart Förstudie 
Produkt-

specifikation 
Koncept-

generering 

Konceptval 
Layout-

konstruktion 
Prototyping / 

Testning 
Projektavslutning / 

slutrapport 



Karlstads  
Universitet 

Dokumentnamn: 

Projektplan 
Projektnamn: 

Utveckling av tillskärningsmetod för 
nätisoleringsmatta 

Författare: 

Rickard Norstedt 

 

Datum: 

2013-03-19 
Fas: 

5.2 
Version: 

E 
Sida: 

3(8) 

 

B1.3 
 

 

Projektstart 

Uppförandet av projektplanen är huvuduppgiften under detta moment. Under denna fas 

upprättas även projektplattformen och de onlinedokument som krävs för projektet. 

 

Förstudie 

I detta steg införskaffas den kunskapsgrund som resten av arbetet utgår ifrån. Förstudien är 

uppdelad i två delar, en vetenskaplig och en användaranpassad studie. Den vetenskapliga 

studien kommer att utgå ifrån områden som rör ergonomi, arbetsmiljö och isoleringsteknik. 

Dessa områden kommer att breddas och anpassas under arbetets gång. Den 

användaranpassade studien kommer rikta sig mot den tänkta användaren genom intervjuer. 

Det kommer även genomföras ett test av den nuvarande lösningen tillsammans med UG. 

Grundlig problemanalys kommer att genomföras och problemformuleringen definieras. 

 

Produktspecifikation 

Den ackumulerade kunskapen från förstudien reduceras till en kravspecifikation enligt 

metoder för produktutveckling. Detta dokument kommer att ligga som grund för 

konceptgenerering och konceptval.  

 

Konceptgenerering 

Detta arbetsmoment genererar en idébank med syfte att utforska alla tänkbara lösningar på 

problemet. Detta arbete kommer att baseras på beprövade metoder för idégenerering. 

 

Konceptval 

Ur idébanken sållas de mest attraktiva koncepten fram genom systematisk gallring. 

Utvärdering av idéerna baseras på den tidigare upprättade kravspecifikationen.  

 

Konstruktion 

Det valda konceptet konkretiseras genom beräkningar, materialval och cad-modeller. 

Skissmodeller och funktionsmodeller kommer att spela en viktig roll i denna fas som underlag 

för cad- modeller och tekniska lösningar. 

 

Projektavslutning/ slutrapport 

Under detta steg sammanställs slutrapporten och underlag för mässa och presentation 

framställs. Viktigt att notera är att tid är avsatt under hela projektet för dokumentation inför 

slutrapporten. Projektdagboken kommer vid denna sammanställning vara till stor hjälp.  
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Kommentarer till tidsplan 
Tidsplanen är baserad på projektets WBS, kan ses i figur 2. De arbetspaket som ses där ligger 

till stor del sekventiellt, se figur 1. De arbetsuppgifter som ligger parallellt kan ses i 

tidsplanen, tabell 2. Detta beror på att växelverkan mellan dessa är nödvändig. Skulle ett 

moment ta längre tid än uppskattat så finns vissa buffertar inplanerade, det är dock önskvärt 

att arbetspaket avslutas vid den angivna tidpunkten. Skulle ett arbetspaket kräva mindre tid än 

planerat så avslutas detta och nästa paket påbörjas i förtid för att skapa buffert i slutet av 

projektet. Denna buffert kan visa sig nödvändig vid oförutsedda händelser. För att 

kontinuerligt kunna övervaka tidsplanen har den gjorts tillgänglig som onlinedokument. 

Produkt-
utvecklings-

projekt 

Projektstart 5.1 

Projektplan 5.2 

Tidsplan 5.3 

Riskanalys 5.4 

Förstudie 6.1 

Användar-
centrerad studie 

6.2 

Litteraturstudie 
6.3 

Faktainsamling 
kring produkten 

6.4 

Metod analys  
6.5 

Problem-analys/ 
bestämning 6.6 

Sammanställning 
förstudie 6.7 

Produkt-
specifiering 7.1 

Kriteriematris 7.2 

Kravspecifikation 
7.3 

Koncept-
generering 8.1 

Förberedelse av 
kravspec. 8.2 

Dokumentering 
egna av idéer8.3 

Workshop med 
UG 8.4 

Workshop med 
studenter 8.5 

Konkretisering av 
koncept 8.6 

Koncep-
utvärdering 9.1 

Eleminerings-
matris 9.2 

Viktbestämnings-
matris 9.3 

Kriterievikts-
matris 9.4 

Konstruktion 
10.1 

Konstruktions-
skisser 10.2 

Skissmodeller 
10.3 

CAD-modell / 
ritningar 10.4 

Beräkningar 10.5 

Materialval 10.6 

Prototyping 10.7 

Rapport 1.1 

Fortlöpande 
dokumentering 

1.2 

Redovisning 2.1 

Redovisnings-
material 2.2 

Opponering 3.1 Utställning 4.1 

Förberedelse 
utställningsmateria

l 4.2 

Figur 2. WBS, Här ses de arbetspaket och arbetsuppgifter som projektet är uppbyggt kring. 
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Tidsplan
Vecka
Aktivitet M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O

Projektplanering
Projektplan
Tidsplan
Riskanalys
Förstudie
Fältstudie
Li tterär/ vetenskapl ig s tudie
Benchmarking
Problemanalys
Problembestämning
Sammanstäl lning förstudie
Produktspecificering
Kri teriematris
Kravspeci fikation
Konceptgenerering
Dokumentering av idéer
Förberedelse av kravspec...
Workshop med UG
Workshop med studenter
Defini tion av koncept
Konceptutvärdering
El imineringsmatris
Viktbestämningsmatris
Kri terieviktsmatrris
Omarbete av koncept
Layoutkonstruktion
Konstruktionsskisser
Skissmodel ler
CAD-model l/ Ri tningar
Beräkningar
Materia lva l
Prototyping
Rapport
Dokumentering
Färdigstä l lande rapport
Redovisning
Redovisningsmateria l
Utställning
Utstäl lningsmateria l
Opponering

Deadlines
Avstämning 

projektplan UG

Delredovisning Projektplan klar / 

redovisning 11:15-17:00 

Avstämning 

kravspec.. UG

11

50%
4 5 136 7 8 9 10 12

Tabell 2. Tidsplan, fortsätter på näsa sida 
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Tidsplan
Vecka
Aktivitet T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S

Projektplanering
Projektplan
Tidsplan
Riskanalys
Förstudie
Fältstudie
Li tterär/ vetenskapl ig s tudie
Benchmarking
Problemanalys
Problembestämning
Sammanstäl lning förstudie
Produktspecificering
Kri teriematris
Kravspeci fikation
Konceptgenerering
Dokumentering av idéer
Förberedelse av kravspec...
Workshop med UG
Workshop med studenter
Defini tion av koncept
Konceptutvärdering
El imineringsmatris
Viktbestämningsmatris
Kri terieviktsmatrris
Omarbete av koncept
Layoutkonstruktion
Konstruktionsskisser
Skissmodel ler
CAD-model l/ Ri tningar
Beräkningar
Materia lva l
Prototyping
Rapport
Dokumentering
Färdigstä l lande rapport
Redovisning
Redovisningsmateria l
Utställning
Utstäl lningsmateria l
Opponering

Deadlines
Avstämning 

konceptval  UG

Slutrapport in för 

bedömning

Slutredovisning / 

utstä l lning

100%
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Opponeri

ng
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Riskanalys 
En riskanalys enligt mini – riskmetoden har genomförts för att utforska händelser som kan 

skada projektet. Riskanalysen kan ses i tabell 3. För att underlätta övervakningen av dessa 

risker så har riskanalysen gjorts tillgänglig som ett onlinedokument. 

 
 Tabell 3. Riskanalys 

Mini – Riskanalys  

Riskbeskrivning S K R Åtgärd 

Tidsplan spricker p.g.a. sjukdom 
m.m. 

4 4 16 Inplanerade buffertar. Inarbetat tid 
används för nästa steg för att skapa buffert 
i slutet av projektet 

Projektet tar fel riktning 2 6 12 Inplanerade avstämningar. Kontinuerlig 
kontakt med UG 

Problem att samla information 3 4 12 Ta hjälp av bibliotek, UG, HL, Tänkta 
användare 

Projektmål för ambitiöst ställda 2 5 10 Konsultera målen med UG/HL 

Otillräckliga resurser 3 3 9 Ansök om anstånd hos UG/HL 

Tidsplan feluppställd 2 4 8 Kontrollera tidsplan kontinuerligt, gör 
tillgänglig som onlinedokument 

Inga tillfredsställande koncept 
framkommer 

2 4 8 Skifta målsättning för att landa mer i ett 
bra koncept än mot färdig prototyp 

Oklar problemformulering 2 4 8  tid för problemanalys, 
problembestämning, hjälp av UG/ HL 

Tillräckligt stor idébank saknas 2 3 6 Inplanerade workshops med olika grupper 

Oväntad händelse UG, svårighet 
med kommunikation (sjukdom) 

1 5 5 Fortsätt med de underlag som finns, hitta 
andra vägar för information 

Tidsplan krockar med kursschema 
i andra kurser pga. ändrig i detta 

4 1 4 Prioritera projektet. Lättare att ta igen tid i 
kurser än i examensarbete 

Beslutsprocesser tar för lång tid 1 3 3 Ta hjälp av extern kompetens 

 

Dokumenthantering 
Alla inom projektet upprättade dokument ska följa den mall som finns att tillgå. I 

namngivningen av dokument skall version, datum och fas-beteckning skrivas. Backupper på 

alla dokument och filer sparas på projektplattformen (It’s).
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Bilaga 2: Sammanställning förstudie 

Behov 
Behovet av ett verktyg specialanpassat för anpassning av nätisoleringsmatta har redan 

identifierats av uppdragsgivaren. För att få en starkare grund för detta har en lättare 

marknadsanalys genomförts. Genom att kontakta tillverkare och återförsäljare av denna typ av 

isoleringsmaterial bildas en uppfattning om vilka verktyg som finns för detta ändamål. I tabell 

1 kan resultatet av undersökningen utläsas. Detta visar tydligt på att den enda konkurerande 

produkten på marknaden är häcksaxen. 
 
Tabell 1. Resultat marknadsundersökning 

Företag Speciellt anpassat verktyg? Rekommenderat verktyg 

Bevego Nej Häcksax 

Lindab Nej Häcksax 

Ahlsell Nej Häcksax (långa skänklar) 

Paroc Nej Häcksax 

Isover Nej Häcksax 

 

Metodanalys 
En undersökning över de metoder som redan finns på marknaden har genomförts. Detta är 

viktigt för inspiration och för att inte hamna i en redan befintlig lösning.  

 

Ett antal olika metoder för att forma mineralull. För montören finns ett antal olika 

mineralullsknivar. Inom den mineralullstillverkande industrin används både vattenjetskärning 

och roterande sågklingor för detta ändamål. 

 

En sökning i PRV:s patentdatabas gav en träff inom detta område. Patentet innefattar ett 

tillskärningsbord för mineralullsskivor som inte är beklädda med stålnät, se (Lidefelt, 2005). 

Detta patent bör beaktas men anses inte direkt inskränka möjligheterna för fri utveckling av 

en lösning på detta område. 

 

Bosch har utvecklat en produkt för kapning av mjuka material, 1575A Foam Rubber Cutter. 

Produkten är ett eldrivet handverktyg som är avsett för att användas i gummi och skumplast. 

Verktyget använder sig av två parallella sågblad som rör sig motgående varandra. Det finns 

även en hel del andra tillverkare som har använt sig av samma metod. Produkten anses inte 

fungera för kapning av nätmattor men med en modifikation av bladen så skulle den kunna 

fungera för detta ändamål, se (Bosch, 2013). 
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Förfarande vid isoleringsarbete med nätisoleringsmatta 
Nätisoleringsmattan levereras på rulle. Den är rullad med utsidan av isoleringen utåt. Detta 

innebär att när mattan rullas ut vilket oftast sker på golvet så hamnar nätet nedåt, se figur 1. 

 

 

Vid montering av mattan kapas den till kanalen eller rörets omkrets, detta betyder att en skarv 

uppstår var 600 mm utmed kanalen (mattans bredd). Dessa skarvar tillsammans med de som 

uppstår vid böjar och upphängningar står för 25- 30 % av de totala värmeförlusterna
4
. Kritisk 

granskning av magnituden hos förlusterna föreskrivs då värdenas ursprung ej är känt. 

 

Sammanfattning intervjuer 
Båda de intervjuade personerna har lång erfarenhet inom teknisk isolering och nätmattan som 

produkt och arbetssätt. Att det finns mer att önska av verktygen som används för klippning av 

nätmattan står klart. Dock finns ingen vidare frustration över hur arbetet med häcksax 

fungerar, båda de tillfrågade anser att metoden fungerar bra. Detta kommer sig säkerligen av 

att de under lång tid lärt sig att arbeta med denna metod. Öppenheten till en smartare och 

effektivare lösning grundar sig i att de båda anser att en ny lösning säkerligen skulle kunna 

göra arbetet ännu lättare.  

 

På frågan om en tillskuren bit nätmatta inte riktigt passar svarar de båda att mattan tillåter att 

man till viss mån sträcker den, dock minskar detta mattans isoleringsförmåga (Alvarez, 1990). 

 

Problem med att tråden som mattan sys fast men inte går av, speciellt vid klippning av krökta 

konturer, har lyfts. När detta sker kläms denna tråd mellan saxens skär. Även mineralullen 

kläms ibland fast mellan saxens skär vilket medför att den går trögt och till viss del förlorar 

sin klippande funktion. 

 

                                                           
4
 Malek P, Produktchef nätisoleringsmattor Paroc Group. Karlstad. Mailkorrespondens 2013-03-05. 

Figur 1. Bilden visar hur nätmattan rullas ut på arbetsplatsen 
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Även vid större projekt saknas oftast bord eller arbetsbänkar, detta har avhjälpts med en sax 

med förlängda och vinklade handtag som möjliggör att användaren står upp och klipper 

mattan på golvet. 

 

För att få till de krökta konturerna som krävs vid böjar och avstick så förlitar de sig båda på 

erfarenhet. Formen klipps på känsla eftersom mattan är så pass mjuk att den inte kräver någon 

exakt form. 

 

Själva klippningen anses vara ett av de mest tidskrävande momenten i arbetet. 

 

De kriterier som bör uppfyllas av lösningen är utifrån dessa intervjuer att den måste göra 

klippningen enklare och snabbare. Helst så ska lösningen vara så pass enkel att den även 

förmedlar detta innan man provar den. Lösningen måste även vara robust och tåla en tuff 

miljö. 

 

Om det är möjligt så skulle det vara önskvärt att lösningen hjälper användaren att kapa rätt. 

 

Att problemet med kapning av nätmattan helt skulle kunna försvinna ses som 

kontraproduktivt. Anledningen till att nätmattan används i så stor utsträckning idag är att 

kapningen sker på plats, vilket gör produkten oberoende av vilka rördimensioner den skall 

användas på. Mattan är även en billig volymprodukt jämfört med andra produkter som är 

anpassade till specifika dimensioner t.ex. rörskålar. 

 

Användningstest 
Ett test av den befintliga lösningen för 

klippning av nätmatta genomfördes. Detta 

motiverades av att få en djupare förståelse för 

de problem som är förknippade med denna 

metod.  

 

En grov uppskattning om tidsåtgången gav att 

tiden för en vinkelrät kapning av nätmattan 

ligger mellan 7-12 sec.  

 

Saxens kondition är avgörande för dess 

förmåga att komma igenom nätmattan. Den 

sax som användes vid testet var tidigare 

använd för trädgårdsarbeten och var från 

början i för dåligt skick för att användas till 

detta ändamål. Efter justering av den fjäder 

som reglerar anläggningskraften mellan 

skären förmådde saxen att skjuva av trådnätet. 

I figur 2 syns ett bra exempel på vad som sker 

när skären inte förmår att skjuva av ståltråden. 

Här har tråden förvisso gått av men på grund 

av upprepade försök att kapa tråden, har den Figur 3. Bilden visar hur saxen I visa fall har svårare att 
skjuva av enkla trådar än de tvinnade. 

Figur 2. Bilden visar hur delar av trådnätet vikts in 
mellan skären. 
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gått av på flera ställen och bitar av den 

fastnat i saxen.  

 

Figur 3 är ännu ett exempel på hur trådnätet 

viks mellan skären. Där saxen har tagit i 

den tvinnade delen av nätet har den förmått 

skjuva av tråden men där nätet endast 

består av en tråd har denna vikts mellan 

skären. Detta understryker ännu en gång 

hur viktigt det är att skären kan erbjuda 

tillräckligt stor reaktionskraft mot den 

horisontella kraft som uppstår vid 

skjuvningen. 

 

Vid vinkelrät kapning uppmärksammandes 

ett problem med den ståltråd som används 

för att sy fast nätet i mineralullen. Om 

saxen förs framåt innan den öppnats 

tillräckligt kan denna tråd hamna på 

ovansidan av skäret. Detta illustreras av 

figur 4. 

 

Tillvägagångssättet vid vinkelrät kapning 

beskrivs av figur 5.  Den undre skänkeln 

kläms fast mellan underlaget och foten, den övre opereras med ena handen. Mattan matas med 

den lediga handen samtidigt som även saxen matas framåt. Detta förfarande gäller dock inte 

för den typ av sax som tillåter användaren att stå upp. Där opereras båda skänklarna av var sin 

hand eller att ena skänkeln hålls mot bröstet och den andra av ena handen. 

 

  

Figur 4. Bilden visar hur tråden som används för att sy 
fast nätet kan hamna över saxens skär. 

Figur 5. Förfarande vid vinkelrät kapning av nätmattan. 
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Även ett försök att klippa krökta konturer 

genomfördes. Försöket bestod av att klippa 

ur en halvcirkel med ett diametermått på 

200 mm. Resultatet blev relativt bra, dock 

blev snittytan i mineralullen till viss del 

sönderklippt, detta syns i figur 7. 

Svårigheter fanns i detta moment då saxen 

och foten var tvungna att flyttas runt med 

tangenten till cirkeln. Detta beskrivs av 

figur 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nätmattans uppbyggnad 
Nätmattan består av glas- eller stenull med en densitet på mellan 55 -100 kg/ m

3
, vanligast 

inom vvs industrin är 65- 80 kg/ m
3
. Mattans tjocklek varierar mellan 30- 120 mm. Mattans 

bredd är 600 mm. Mattans ytskikt kan bestå av stapelfiber (komfortmatta) eller 

aluminiumfolie. Denna information är hämtad från två av de största tillverkarna på den 

svenska marknaden (Paroc, 2013)  och (Isover, 2013). Nätet är ett hexagonalt stålnät, se tabell 

2 för specifikationer. Figur 8 nedan visar nätmattans utsida, här syns hur nätet är fastsytt med 

en tunn ståltråd. I figur 9 syns hur nätet är konstruerat genom tvinning av tråden. 

Figur 9. Bilden visar hur stålnätet är 
konstruerat och fastsytt 

Figur 8. Bilden visar nätmattans fastsydda stålnät, mattan är 
ytskikt består av stapelfibrer. 

Figur 6. Förfarande vid klippning av krökt kontur. 

Figur 7. Ytan efter klippning av krökt kontur. 
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Tabell 2. Teknisk data stålnät, se bilaga 13 

Maskstorlek 25 mm 
Tråddiameter 0,66 mm 
Material  EN 10016-2 C9D  
Brottgräns 400-600 MPa 
Ytbehandling Galvaniserad (zink)  

 

Ergonomi vid arbete med handhållna verktyg 
 

Grepp och grepptyper 

Figur 10 visar hur greppkraften varierar med grepptypen. 

 

Vid gripning av ett föremål, i detta fall verktyget, kan glidningar (för låg friktion) ge upphov 

till vibrationer. Dessa vibrationer utlöser automatiskt en reflex att öka gripkraften för att 

stanna verktyget. En ökning av gripkraften ökar muskeltröttheten vid användandet (Hägg, 

2001). 

 

Handens nypgrepp är som starkast vid ca 50 mm avstånd mellan fingrar och handflata, från  

(Dempsey & Ayoub, 1996) 

 
  

Figur 10 olika grepptyper med värden för gripkrafter 
relativt precision, från (Hägg, 2001, p. 8 av Wikström, et 
al., 1991) 
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Antropometri 

I tabell 3 kan utvalda relevanta data kring handens antropometri utläsas. I tabell 4 finns 

relevanta data om kroppen som helhet utläsas. 

 
Tabell 3. Antroprometriska data för handen, (Pheasant & Haslegrave, 2006, ss. 144-145) 

Dimension Män Kvinnor 

Procentil 5 50 95 5 50 95 

Bredd hand (över knoge) 78 87 95 69 76 83 

Bredd hand total 97 105 114 84 92 99 

Handtjocklek 27 33 38 24 28 33 

Handtjocklek med tumme 44 51 58 40 45 50 

 

Tabell 4. Antroprometriska data för kroppen (svenskar). Armbåge- fingertopp för kvinnor är satt inom 

parantes då värdena inte verkar stämma, värden markerade med H är för holländska kvinnor, (Pheasant & 
Haslegrave, 2006, ss. 250-251) 

Dimension Män Kvinnor 

Procentil 5 50 95 5 50 95 

Ögonhöjd 1520 1630 1740 1435 1535 1635 

Axelhöjd 1345 1445 1545 1255 1355 1455 

Armbågshöjd 1020 1100 1180 905 1025 1145 

Höft höjd 815 890 965 745 830 915 

Knoghöjd 720 760 800 675 735 795 

Axel -armbåge 330 365 400 305 335 365 

Armbåge- fingertopp 440 475 510 (160) 405H (175) 440H (190) 475H 

 

Handtag 

Ett handtags funktion kan delas upp i flera delfunktioner: 

 Överförning av kraft 

 Överföring av moment 

 Komfort 

 Reglering 

 Skaderiskminimering 

 Samt överföring av information såsom läge, riktning och vibrationer 

Det är även viktigt att utformningen kommunicerar hur handtaget är tänkt att användas (Hägg, 

2001) 

 

För optimal komfort i ett handtag gäller att fördela kraften över så stor yta som möjligt, att 

yttrycket mot handen är så jämt som möjligt. Viktigt att ha i åtanke är att känsligheten för 

tryck varierar över handen (Hall, 1997). 

 

En stor kontaktyta mellan hand och verktyg är även fördelaktigt för återföringen av 

information såsom position och kraft för att erhålla hög precision i arbetet (Hägg, 2001). 
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Vid användandet av pistolgrepp ger ett rektangulärt tvärsnitt bättre stabilitet och återföring av 

information om verktygets riktning, ur (Hägg, 2001) av  (Konz, 1990). Storleken på handtaget 

bör vara 50-60 *35 mm (Hägg, 2001). Dock anses av (Lindqvist & Skogsberg, 2008) att vid 

ett kraftgrepp skall diametern på greppet vara 38 mm för män och 34 för kvinnor, detta är då 

för ett cylindriskt grepp. Handtagets längd bör vara minst 120 mm (Mital & Kilbom, 1992). 

 

Friktionen mellan hand och verktyg beror på storleken på kontaktytan. Till skillnad från 

friktion mellan döda kroppar så minskar friktionskoefficienten mellan hand och yta om 

normalkraften ökas, (Bjober, et al., 1993). Ytstrukturen för ett grepp är viktigt för vilken miljö 

verktyget skall användas i. Miljön som lösningen är tänkt att användas i är inte kontaminerad 

av någon form av olja. I detta fall lyder rekommendationen från (Bjober, et al., 1993) att en 

stor kontaktyta d.v.s. ingen räffling av kontaktytan. 

 

Vikt 

Enligt (Mital & Kilbom, 1992) skall vikten för ett precisionsverktyg vara så låg som möjligt 

men bör ej överstiga 1,75 kg. För kraftverktyg gäller en rekommenderad vikt på 1,12kg men 

bör ej överstiga 2.3 kg. Dessa vikter är angivna i effektiv vikt (den last av verktyget som hålls 

upp av operatören (Mital & Kilbom, 1992)). 

 

Arbetsställning 

Utformningen av ett verktyg kan stå i direkt relation till vilken arbetsställning som måste intas 

vid användande. Man bör enligt (Hägg, 2001) undvika böjd och vriden rygg genom att 

anpassa arbetshöjder och längd och form på skaft. 

 

Extern energitillförsel 

Extern energiförsörjning innebär att underarmen eller hela armen avlastats. Denna fördel får 

vägas mot den nackdel som ökad vikt medför (Hägg, 2001). 

 

Vibrationer vid arbete med handverktyg 

Enligt (Burström, et al., 2000) finns hundratals undersökningar som ger belägg för ett 

samband mellan vibrationsexponering och skador. 

 

Maskinvibrationer över 2,5 m/s
2 
skall deklareras av tillverkare (Burström, et al., 2000) och 

(Arbetsmiljöverket, 2005). Detta värde är beräknat i 8- timmars ekvivalent enligt ekvation 1. 

 

       √
 

 
   Ekvation 1, (Burström, et al., 2000, p. 7) 

 

Där T är exponeringstid och aT är accelerationen under tiden T. Metod för beräkning av aT se 

(Burström, et al., 2000). 

 

Överföringen av vibrationer till hand/ arm beror på frekvensen. Högre frekvenser minskar 

överförningen av accelerationen till handen. Vid ca 700 Hz når endast en liten del av 

vibrationerna till kongen, (Burström, et al., 2000). Enligt (Mital & Kilbom, 1992) skall 

frekvenser mellan 2-200 Hz undvikas. 



Karlstads 
Universitet 

Dokumentnamn: 

Sammanställning 
förstudie 

Projektnamn: 

Utveckling av tillskärningsmetod för 
nätisoleringsmatta 

Författare: 

Rickard Norstedt 

 

Datum: 

2013-03-14 
Fas: 

6.7 
Version: 

E 
Sida: 

9(11) 

 

B2.9 
 

 

Åtgärder mot vibrationer i maskiner kan bestå av öka maskinens tröghet mot rotation genom 

placering av tyngdpunkten eller genom principen om två motsvängande massor, (Lindqvist & 

Skogsberg, 2008). 

 

Maskindirektivet 
I tabell 5 finnes utdrag ur maskindirektivet som kan visa sig relevanta vid arbetet med detta 

projekt. 

 
Tabell 5. Citat ur maskindirektivet (SIS, 2006:42:passim) 

Avsnitt Aspekter 

1.1.6 Ergonomi  

Obehag, trötthet och fysisk och psykisk påverkan som operatören kan utsättas 

för under avsedda användningsförhållanden skall reduceras till ett minimum 

med hänsyn till ergonomiska principer som exempelvis 

 att hänsyn tas till variationer i kroppsbyggnad, styrka och uthållighet 

hos operatörer, 

 att operatören får tillräckligt rörelseutrymme, så att han/hon kan röra 

alla delar av kroppen, 

 att undvika att arbetstakten bestäms av maskinen, 

 att undvika övervakning som kräver lång koncentration, 

 att anpassa gränssnittet mellan människa och maskin till operatörernas 

förutsebara egenskaper. 

 

1.2.1 Ett styrsystems säkerhet och tillförlitlighet  

Ett styrsystem skall vara konstruerat och tillverkat så att riskfyllda situationer 

inte skall kunna uppstå. Framför allt skall det vara konstruerat och tillverkat så 

att: 

 det kan tåla avsedda påfrestningar under drift och yttre påverkan. 

Särskild uppmärksamhet skall ägnas följande punkter: 

 maskinen får inte starta oväntat. 

 

1.2.2 Manöverdon  

Ett manöverdon skall vara 

 klart synligt och identifierbart, i tillämpliga fall med piktogram, 

 placerat så att maskinen kan handhas säkert, utan tveksamhet, 

tidsspillan eller risk för missförstånd, 

 placerat så att användningen av det inte medför ytterligare risker. 

 

1.2.3 Start  

En maskin skall kunna startas endast genom avsiktlig påverkan på en för detta 

ändamål särskilt avsett manöverdon. 

 

1.2.4.1 Normalt stopp 
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En maskin skall vara försedd med ett manöverdon som gör det möjligt att på ett 

säkert sätt stoppa maskinen fullständigt. 

1.3.4 Risker i samband med ytor, kanter eller vinklar 

Så långt det är möjligt med hänsyn till funktionen, skall maskinens tillgängliga 

delar vara fria från vassa kanter, skarpa vinklar och ojämna ytor som kan 

orsaka skada. 

 

1.3.7 Risker i samband med rörliga delar 

En maskins rörliga delar skall vara konstruerade och tillverkade så att risk för 

kontakt som kan leda till olyckor förhindras eller, i de fall då risker ändå finns, 

vara försedda med skydd eller skyddsanordningar. 

 

1.4.1 Allmänna krav 

Skydd och skyddsanordningar skall 

 vara robust tillverkade, 

 sitta stadigt på plats, 

 inte ge upphov till någon ytterligare riskkälla, 

 inte lätt kunna kringgås eller sättas ur funktion, 

 placeras på tillräckligt avstånd från riskområdet, 

 i minsta möjliga mån begränsa överblicken över produktionsprocessen, 

 och möjliggöra att nödvändiga arbeten för installation och/eller utbyte 

av verktyg samt för underhåll kan utföras, genom att begränsa tillträde 

till det område där arbetet skall utföras, om möjligt utan att skyddet 

måste avlägsnas eller skyddsanordningen sättas ur funktion. 

 

1.5.1 Elektrisk matning 

En maskin som är elektriskt matad skall vara konstruerad, tillverkad och 

utrustad så att alla riskkällor av elektrisk natur förebyggs eller kan förebyggas. 

 

1.5.8 Buller 

En maskin skall vara konstruerad och tillverkad så att risker till följd av 

emission av luftburet buller minskas till lägsta möjliga nivå, med hänsyn till 

tekniska framsteg och tillgång till anordningar för att reducera buller, 

framförallt vid källan. Bulleremissionsnivån kan bedömas med hänvisning till 

jämförbara emissionsdata för liknande maskiner. 

 

1.5.9 Vibrationer 

En maskin skall vara konstruerad och tillverkad så att risker till följd av 

vibrationer som orsakas av maskinen minskas till lägsta möjliga nivå, med 

hänsyn till tekniska framsteg och tillgång till anordningar för att reducera 

vibrationer, framförallt vid källan. Vibrationsnivån kan bedömas med 

hänvisning till jämförbara data för liknande maskiner. 

 

1.6.3 Frånkoppling av kraftkällor (vid underhåll) 

En maskin skall vara försedd med anordningar för frånkoppling av alla 
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kraftkällor. Dessa frånkopplingsanordningar skall vara klart identifierade. 

 

1.7.4 Bruksanvisning 

Med alla maskiner skall följa en bruksanvisning på det eller de officiella 

gemenskapsspråken i den medlemsstat där maskinen släpps ut på marknaden 

och/eller tas i drift. 

 

2.2.1 Allmänt (handhållna/ handstyrda maskiner) 

Bärbara handhållna och/eller handstyrda maskiner skall 

 beroende på typ av maskin ha en stödyta med tillräcklig storlek samt 

tillräckligt antal handtag och stöd med lämplig storlek samt vara 

placerade så att maskinens stabilitet säkerställs under de avsedda 

användningsförhållandena, 

 om de har handtag som inte kan släppas utan risk, vara försedd med 

start-stoppdon, som är placerade så att operatören kan manövrera dem 

utan att släppa handtagen, utom när det är tekniskt omöjligt eller där det 

finns separata manöverdon, 

 inte förete någon risk för oavsiktlig igångsättning och/eller fortsatt drift 

efter det att operatören har släppt handtagen; likvärdiga åtgärder skall 

vidtas om detta krav inte kan uppfyllas av tekniska skäl, 

 om nödvändigt tillåta visuell kontroll av riskområdet och av verktygets 

kontakt med det material som bearbetas. Handtagen på bärbara 

maskiner skall vara konstruerade och tillverkade så att maskinerna 

enkelt kan startas och stoppas. 

2.2.1.1 Bruksanvisning 

Bruksanvisningen skall ge följande information om vibrationer som överförs av 

bärbara handhållna och handstyrda maskiner: 

 Det totala vibrationsvärdet som hand-arm-systemet utsätts för, om detta 

överstiger 2,5 m/s2. Om värdet inte överstiger 2,5 m/s2 skall detta anges. 

 Mätosäkerheten.  

Dessa värden skall vara antingen det faktiskt uppmätta värdet för den maskin 

som avses eller baserade på mätningar utförda på en tekniskt jämförbar maskin, 

vilken motsvarar den maskin som skall tillverkas.  

 

När harmoniserade standarder inte tillämpas, skall vibrationerna mätas med 

den metod som lämpar sig bäst för maskinen i fråga. 

 

Maskinens driftförhållanden under mätning samt vilka mätmetoder som använts 

skall beskrivas eller referens till den harmoniserade standard som tillämpats 

skall anges. 
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Bilaga 3: Produktspecificering 

Lösningens huvudfunktion 
Lösningen skall ge nätmattan rätt form innan montering. 

 

Genomgång av kriteriematris 
Här har lösningens livscykelfaser betraktats utifrån det fyra aspekter som visas i tabell 1. 

Utifrån dessa celler har kriterier för lösningen formulerats. Dessa kriterier har anknytning i 

förstudien. 

 
Tabell 1. Olssons kriteriematris från (Johannesson, et al., 2004, p. 115)  

                                 Aspekter 
Livscykelfas Process Miljö Människa Ekonomi 

Alstring 1.1 1.2 1.3 1.4 

Framställning 2.1 2.2 2.3 2.4 

Avyttring 3.1 3.2 3.3 3.4 

Brukning 4.1 4.2 4.3 4.4 

Eliminering 5.1 5.2 5.3 5.4 

 

1.1 Lösningen skall utformas för CE-märkning. Aspekter ur maskindirektivet skall 

beaktas under utformningen för att en framtida CE- märkning skall gå att 

genomföra. 

 

1.1 Lösningen skall dimensioneras mot plastisk deformation med säkerhetsfaktor 

1,5. Det är rimligt att anta att lösningen i de flesta fall förlorar funktion om 

plasticering inträffar. 

 

1.2 Lösningen skall ej innehålla några miljöfarliga ämnen för att underlätta 

hantering, avyttring, användande och för att undvika konflikter med lagkrav för 

miljöfarliga ämnen. 

 

1.4 Risk för personskador skall ej föreligga vid normal användning. 

 

3.3 Lösningen skall vara estetiskt tilltalande (emotionellt mervärde) för att förenkla 

försäljning. 

 

3.3 Lösningen skall förmedla uthållighet i tuff miljö för att användaren inte skall 

tveka på lösningens duglighet. 

 

3.4 Lösningens effektivitet måste vara ekonomiskt försvarbar, vinsten i effektivitet 

får inte vara för liten i jämförelse med ett högre pris än nuvarande lösning. 
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4.1 Lösningen skall forma nätmatta till avsedd form. 

4.1 Lösningen skall dela 600 mm nätmatta på mindre än 7 sekunder, dvs lösningen 

skall vara minst lika snabb som nuvarande lösning. Se bilaga 2 kapitel om 

användningstest. 

4.1 Lösningen skall effektivt forma krökta konturer ner till 40 mm radie (minsta 

raka snitt 40 mm). Baserat på att ett hål med diameter 80 mm formas av en 

hexagon med sidlängd 40 mm. 

4.1 Lösningen skall tillåta att arbetsstycket ligger på golvet. Se bilaga 2 kapitel 

förfarande vid isoleringsarbete med nätmatta. 

4.1 Lösningen skall underlätta för användaren att forma arbetsstycket till rätt form. 

Se bilaga 2 kapitel sammanfattning intervjuer. 

4.1 Lösningen skall vara applicerbar på alla dimensioner och kvalitéer av nätmattor 

som idag är standard. Se bilaga 2 kapitel nätmattans uppbyggnad. 

4.1 Lösningen får ej fasta i trådnätet eller sytråden till följd av ej avklippt tråd. Se 

bilaga 2 kapitel användningstest och sammanfattning intervjuer. 

4.1 Lösningen skall vara applicerbar då trådnätet ligger nedåt. Se bilaga 2 kapitel 

Förfarande vid arbete med nätisoleringsmatta. 

4.1 Lösningen skall göra det enklare att klippa precisa former. Se bilaga 2 kapitel 

Förfarande vid arbete med nätisoleringsmatta. 

4.1 Slitdetaljer skall vara verktygslöst utbytbara. Detta för att göra arbetet med 

lösningen så okomplicerat som möjligt. 

4.2 Lösningen skall i minsta möjliga mån skapa damm ur mineralullen vid 

användning. Detta för att inte försämra arbetsmiljön och försvåra avstädning av 

arbetsplatsen. 

4.2 Lösningen skall ej skapa spånor/ restprodukter vid normal användning. Detta för 

att inte försämra arbetsmiljön och försvåra avstädning av arbetsplatsen. 

4.3 Lösningen skall erbjuda en ergonomiskt korrekt arbetsställning vid användande. 

Se bilaga 2 kapitel ergonomi vid arbete med handhållna verktyg. 

4.3 Lösningen skall ej överföra vibrationer med en acceleration på mer än 2,5 m/s2 

8h-ekvivalent. Se bilaga 2 kapitel ergonomi vid arbete med handhållna verktyg. 



Karlstads 
Universitet 

Dokumentnamn: 

Produktspecificering 
Projektnamn: 

Utveckling av tillskärningsmetod för 
nätisoleringsmatta  

Författare: 

Rickard Norstedt 

 

Datum: 

2013-03-14 
Fas: 

7.1 
Version: 

D 
Sida: 

3(5) 

 

B3.3 
 

4.3 Lösningen skall kunna användas stående och sittande. För att kunna erbjuda 

precision vid mer komplicerade konturer och en avlastande (stående) 

arbetsställning vid raka längd kapningar. 

 

4.3 Lösningens effektiva vikt skall ej överstiga 2,0 kg. Se bilaga 2 kapitel ergonomi 

vid arbete med handhållna verktyg. 

4.3 Vibrationer som lösningen genererar skall ha en frekvens över 200 Hz. Se bilaga 

2 kapitel ergonomi vid arbete med handhållna verktyg. 

4.3 Lösningen skall visa användning, kognitiv ergonomi. 

4.4 Lösningen skall vara underhållsfri i 2 år.  

5.2 Utbytbara slitdetaljer skall vara av homogent material. För att underlätta 

återvinning. 

 

Viktbestämningsmatris 
För att göra en konsekvent bedömning av vikten hos de olika önskemålen genomarbetades en 

viktbestämningsmatris. Genom korsvis jämförelse av önskemålen tilldelas de en viktfaktor 

från 1 till 5, (Johannesson, et al., 2004). För viktbestämningsmatris se bilaga 4. 
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Kravspecifikation 
Kravspecifikationen är sammanställd i tabell 2. 

Tabell 2. Kravspecifikation 

Kriterie 
Nr. 

Cell Kriterium Krav=K 
Ö.mål=Ö 

Funk=f 
Begr=B 

1 1.1 Lösningen skall utformas för CE-märkning 
Ö,4 B 

2 1.1 Lösningen skall dimensioneras mot plastisk deformation med 
säkerhetsfaktor 1,5 

Ö,4 B 

3 1.2 Lösningen skall ej innehålla några miljöfarliga ämnen 
K B 

4 1.3 Risk för personskada skall ej föreligga vid normalt användande 
K B 

5 1.4 Lösningen skall använda sig av standardkomponenter i så stor 
utsträckning som möjligt 

Ö,2 B 

6 3.3 Lösningen skall ej kräva heta arbeten certifikat för användning 
K B 

7 3.3 Lösningen skall vara estetiskt tilltalande (emotionellt 
mervärde) 

Ö,1 B 

8 3.3 Lösningen skall förmedla uthållighet i tuff miljö 
Ö,1 B 

9 3.4 Lösningens effektivitet måste vara ekonomiskt försvarbar 
Ö,5 B 

10 4.1 Lösningen skall forma nätmatta till avsedd form 
K F 

11 4.1 Lösningen skall dela 600 mm nätmatta på mindre än 7 
sekunder 

Ö,4 F 

12 4.1 Lösningen skall effektivt forma krökta konturer ner till 40 mm 
radie (minsta raka snitt 40 mm) 

Ö,3 B 

13 4.1 Lösningen skall tillåta att arbetsstycket ligger på golvet 
K F 

14 4.1 Lösningen skall underlätta för användaren att forma 
arbetsstycket till rätt form 

Ö,4 F 

15 4.1 Lösningen skall vara applicerbar på alla dimensioner och 
kvalitéer av nätmattor som idag är standard  

K B 

16 4.1 Lösningen får ej fasta i trådnätet eller sytråden till följd av ej 
avklippt tråd 

Ö,4 B 

17 4.1 Lösningen skall vara applicerbar då trådnätet ligger nedåt 
K B 

18 4.1 Lösningen skall göra det enklare att klippa precisa former 
Ö,4 B 

19 4.1 Slitdetaljer skall vara verktygslöst utbytbara 
Ö,2 B 
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20 4.2 Lösningen skall i minsta möjliga mån skapa damm ur 
mineralullen vid användning 

Ö,4 B 

21 4.2 Lösningen skall ej skapa spånor/ restprodukter vid normal 
användning 

Ö,2 B 

22 4.3 Lösningen skall erbjuda en ergonomiskt korrekt 
arbetsställning vid användande 

Ö,4 F 

23 4.3 Lösningen skall ej överföra vibrationer med en acceleration på 
mer än 2,5 m/s2 8h-ekvivalent 

K B 

24 4.3 Lösningen skall kunna användas stående och sittande 
Ö,2 F 

25 4.3 Lösningens effektiva vikt skall ej överstiga 2,0 kg 
Ö,3 B 

26 4.3 Vibrationer som lösningen genererar skall ha en frekvens över 
200 Hz 

Ö,3 B 

27 4.3 Lösningen skall visa användning (kognitiv ergonomi) 
Ö,2 F 

28 4.4 Lösningen skall vara underhållsfri i 2 år 
Ö,3 B 

29 5.2 Utbytbara slitdetaljer skall vara av homogent material 
Ö,2 B 
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Bilaga 4: 5-gradig viktbestämningsmatris

1 2 5 7 8 9 11 12 14 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 sum σi vikt

önskem

ål nr

1 Lösningen skall utformas för CE-märkning
0 1 1 1 0 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 1 1 1 0,5 0 1

14 0,0667 4 1

2

Lösningen skall dimensioneras mot plastisk deformation med 

säkerhetsfaktor 1,5
1 1 1 1 0,5 0,5 1 0 0,5 1 0,5 0,5 1 0 1 1 0,5 1 0,5 1

14,5 0,0690 4 2

5

Lösningen skall använda sig av standardkomponenter i så stor 

utsträckning som möjligt
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 1 0,5

4,5 0,0214 2 5

7 Lösningen skall vara estetiskt tilltalande (emotionellt mervärde)
0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,5 0,0024 1 7

8 Lösningen skall förmedla uthållighet i tuff miljö
0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,5 0,0024 1 8

9 Lösningens effektivitet måste vara ekonomiskt försvarbar
1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19,5 0,0929 5 9

11 Lösningen skall dela 600 mm nätmatta på mindre än 7 sekunder
0,5 0,5 1 1 1 0 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1

16 0,0762 4 11

12

Lösningen skall effektivt forma krökta konturer ner till 40 mm 

radie (minsta raka snitt 40 mm)
0 0 1 1 1 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 1 0 1 0,5 0,5 1 1 1

11 0,0524 3 12

14

Lösningen skall underlätta för användaren att forma 

arbetsstycket till rätt form
0,5 1 1 1 1 0 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1

15,5 0,0738 4 14

16

Lösningen får ej fasta i trådnätet eller sytråden till följd av ej 

avklippt tråd
0,5 0,5 1 1 1 0 0,5 1 0,5 1 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1 1 0

15 0,0714 4 16

18 Lösningen skall göra det enklare att klippa precisa former
0 0 1 1 1 0 0,5 0,5 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 0,0667 4 18

19 Slitdetaljer skall vara verktygslöst utbytbara
0 0,5 1 1 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0 1

6,5 0,0310 2 19

20

Lösningen skall i minsta möjliga mån skapa damm ur 

mineralullen vid användning
0,5 0,5 1 1 1 0 0 0,5 0,5 0,5 0 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1

14 0,0667 4 20

21

Lösningen skall ej skapa spånor/ restprodukter vid normal 

användning
0 0 0,5 1 1 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 0 1

5 0,0238 2 21

22

Lösningen skall erbjuda en ergonomiskt korrekt arbetsställning 

vid användande
0,5 1 1 1 1 0 0,5 1 0,5 0,5 0 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1

14 0,0667 4 22

24 Lösningen skall kunna användas stående och sittande
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 1 0 1

7 0,0333 2 24

25 Lösningens effektiva vikt skall ej överstiga 2,0 kg
0 0 1 1 1 0 0 0,5 0 0 0 1 0 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1

10 0,0476 3 25

26

Vibrationer som lösningen genererar skall ha en frekvens över 

200 Hz
0 0,5 1 1 1 0 0 0,5 0,5 0 0 1 0 1 0,5 1 0,5 1 1 1

11,5 0,0548 3 26

27 Lösningen skall visa användning (kognitiv ergonomi)
0,5 0 0,5 1 1 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5

5 0,0238 2 27

28 Lösningen skall vara underhållsfri i 2 år
1 0,5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0,5 1

9 0,0429 3 28

29 Utbytbara slitdetaljer skall vara av homogent material
0 0 0,5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0

3 0,0143 2 29

tot 210

σi max 0,09

viktsteg 4
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Bilaga 5: Ritningar testrigg 
 

Bilagan består av: 

 

 Sammanställning 1 st 

 Detalj skjuvdel 1 st 

 Detalj guide 1 st 
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Bilaga 6: Intervjuer 
I detta dokument finns intervjuunderlaget till två kontextuella intervjuer. De två tillfrågade har 

lång erfarenhet av branschen och är mycket goda representanter för densamma. 

 

Intervju 1 
Per Djerf, P Djerf Rörisolering AB, 2013-02-11 

1. Hur formar du idag nätmattan? 

Tidigare vid mycket arbete med nätmatta så var det häcksax, nu använder han en 

mindre sax men får få vid tjockare mattor ofta klippa fler gånger. 

2. Hur tycker du att resultatet blir? Bra passform? 

Det blir bra efter att man lärt sig. 

3. Om en mattbit inte riktigt passar vad gör du då? 

Det går ganska bra att sträcka lite i mattan så att det passar. 

4. Vilka problem med dagens tillvägagångssätt ser du? 

Slitsamt för handleder med ”sax- rörelsen. Fibrerna trasslar in sig vid skruven på 

saxen och fastnar. Nätet viks med om saxen fått sig en smäll men man kan böja 

tillbaka skären.  

5. Hur går du tillväga vid isolering kring böjar/ avstick? 

Klipper vågmönster eller hål utan problem med erfarenhet 

6. Hur ser arbetsplatsen ut där du klipper nätmattan? Ligger den på ett bord eller 

på golvet? 

Oftast på golvet. 

7. Vilket arbetsmoment tar längst tid? Mätning på kanalen? Mätning på mattan? 

Kapning/ anpassning? Montering? 

Beroende på hur stora kanalerna är men troligtvis själva klippningen. 

8. Vad är den vanligaste anledningen till omarbete/ skrotning av tillkapad bit? 

Man hat tänkt fel eller mätt fel. 

9. Har du funderat över ett hjälpmedel du skulle vilja ha vid arbete med nätmatta? 

Funderat på någon typ av elmaskin för att skona händerna. 

10. Har du provat andra metoder för att kapa/ skära nätmattor? 

Nej, endast saxar. 

11. Hur ofta behöver du köpa en ny sax och varför? 

En per år men även det är nog i överkant. 

12. Upplever du att klippandet är tungt eller sliter på händer/ handleder? 

Ja, definitivt. 

13. Skulle ett enhandsverktyg vara att föredra? 

Ja verkligen! 
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Intervju 2 
Björn Pettersson, NS Norisol Sverige AB, 2013-02-18 

1. Hur tycker du att resultatet blir? Bra passform? 

 Det blir vad man gör det till. 

2. Om en mattbit inte riktigt passar vad gör du då? 

 Spänner åt den lite. 

3. Vilka problem med dagens tillvägagångssätt ser du? 

 Småtrådarna som nätet sys fast med som fastnar och trasslar in sig. 

4. Anser du det svårt/ frustrerande att klippa rundade konturer? 

 Nä, mattan är så mjuk att ingen exakt tillklippning krävs. 

5. Hur går du tillväga vid isolering kring böjar/ avstick? 

 Längdmått mäts ut men formerna kring avstick och böjar klipps på fri hand. 

6. Hur ser arbetsplatsen ut där du klipper nätmattan? Ligger den på ett bord eller 

på golvet? 

 Ligger på golvet och klipps med långskaftade saxar. 

7. Vilket arbetsmoment tar längst tid? Mätning på kanalen? Mätning på mattan? 

Kapning/ anpassning? Montering? 

 Monteringen, sedan kommer kapningen. 

8. Vad är den vanligaste anledningen till omarbete/ skrotning av tillkapad bit? 

 Tänkt, mätt fel. 

9. Har du funderat över ett hjälpmedel du skulle vilja ha vid arbete med nätmatta? 

 Nej, men någon klippande funktion eftersom man inte vill ha damm. 

10. Har du provat andra metoder för att kapa/ skära nätmattor? 

 Tidigare användes slagsaxar men de har man inte med sig på byggena. 

11. Hur ofta behöver du köpa en ny sax och varför? 

 Om man slipar dem ibland så håller de rätt länge 

12. Upplever du att klippandet är tungt eller sliter på händer/ handleder? 

 Nuförtiden står man upp men vet inte hur mycket de sliter. 

13. Skulle ett enhandsverktyg vara att föredra? 

 Allt som förenklar är bättre. 

14. Vad tror du är ett rimligt pris för en elmaskin? 

 Häcksax ligger på 700, men inte mycket mer än så, kanske 2-3000kr 

15. Vad tror du är ett rimligt pris för en handdriven maskin? 

 Inte mycket mer än häcksaxen, men det beror på hur mycket bättre den är. 

16. Vad får dig att välja ett verktyg vid inköp? 

 Ska man använda något i yrket så väljer man efter livslängd och effektivitet. 

17. Ungefär vid hur stor del av era projekt används nätmattor? 

 Personligen rätt mycket, allt som är över ᴓ 160mm används nätmatta till. 

18. Hur ser du på nätmattan som produkts framtid? Ersätts med annat? 

Nä, nätmattan kommer nog finnas med ett bra tag framöver eftersom den är så 

flexibel.
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B7.1 
 

Bilaga 7: Problemanalys/ problembestämning 

Analys 
Analysen som följer grundar sig i förstudien. Syftet med denna analys är att sammanfatta de 

samlade intrycken från i första hand fältstudien.  

 

Problemet med dagens metod är i första hand att häcksaxen inte är utformad för att klippa 

vertikalt. Detta problem är däremot avhjälpt till viss del av den för ändamålet mer anpassade 

saxen som tillåter användaren att stå upp vid klippning. Detta är en stor förbättring ur 

ergonomisk synpunkt eftersom nätmattan nästintill uteslutande befinner sig på golvet.  

 

Bryter man ner användandet av häcksaxen i mindre delar upptäcks problem med 

klippmekaniken. De ståltrådar som används för att sy fast nätet med mineralullen uppges vara 

svåra att få av och ”trasslar” in sig i saxen speciellt vid klippning av krökta konturer. När 

detta händer måste saxen backas och nytt försöka att få av tråden göras. Även mineralullen 

kan klämmas fast i saxen vilket resulterar i att den går trögt och till viss del förlorar 

klippfunktionen. 

 

Innan arbetet med förstudien påbörjades ansågs ett problem med att klippa krökta konturer 

finnas. Detta eftersom nätmattans tjocklek inte ansågs tillåta saxen att vridas runt den radie 

som krävs. Av användarna ansågs dock inte detta som ett problem då materialet vid montering 

inte kräver en perfekt passform. Vid användningstestet visade det sig att klippningen av 

krökta konturer var möjligt. Problem fanns dock med hur saxen var tvungen att flyttas med 

tangenten av konturen och att snittytan blev sönderklippt. 

 

Om man ser till hela arbetsmomentet med mätning kapning och montering av nätmattan så 

anses kapningen tillsammans med montering vara de mest tidskrävande. Eftersom dessa 

moment ligger i sekvens så skulle en minskning av tiden för kapning minska den totala tiden 

för sekvensen med lika mycket. Denna sekvens av arbetsmoment upprepas var 600 mm 

(nätmattans bredd), detta medför att även en liten sänkning av kapningstiden medför en 

väsentlig minskning av totaltiden. 

 

Problembestämning 
Som framgår av analysen finns flera problem förknippade med dagens lösning. Att hitta 

problemformuleringen bland dessa medför en risk att lösningen endast löser dessa till viss del. 

En problemformulering som utgår ifrån att nätmattan inte levereras med rätt form kan 

resultera i att dessa problem helt elimineras. Dock framgår av fältstudien att nätmattans form 

vid leverans är nödvändig för dess flexibilitet.  

 

Detta resonemang resulterar i följande problemformulering: 

 

Hur erhålls rätt form på nätisoleringsmattan innan montering? 

 

Denna formulering följs av avgränsningen att nätmattans form vid leverans utgår från dagens 

standarddimensioner.
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Bilaga 8: Sammanställning av konkretiserade idéer 

Namn: Konceptnr: 

Motordriven vertikal mot-kap 1 
Funnen genom:  
Dokumentering av redan framkomna idéer  
Beskrivning: Fördelar: Nackdelar: 

 Klipper mineralull och stålnät med 
motgående skärblad (motordrivna) 

 Batteridriven 

 Teleskopförlängning för raka kapningar 
med snabbkoppling 

 Handtag för figurkapningar 

 Snabb 

 Klipper lätt krökta 
former 
 

 Komplicerad 

 Dyr relativt dagens lösning 
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B8.2 
 

  

Namn: Konceptnr: 

Motordriven rullsax 2 
Funnen genom:  
Dokumentering av redan framkomna idéer  
Beskrivning: Fördelar: Nackdelar: 

 Klipper mineralull och stålnät med 
motgående skärtrissor (motordrivna) 

 Batteridriven 

 Teleskopförlängning för raka kapningar 
med snabbkoppling 
Handtag för figurkapningar 

 Klippning och matning 
sker automatiskt 
Kan göras mycket 
snabb 

 Komplicerad 

 Dyr relativt dagens lösning 

 Komprimerar nätmattan 
Vissa svårigheter med 
krökta konturer 
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B8.3 
 

  

Namn: Konceptnr: 

Svetskniv 3 
Funnen genom:  
Dokumentering av redan framkomna idéer  
Beskrivning: Fördelar: Nackdelar: 

 Skär mineralullen på samma sätt som en 
vanlig isoleringskniv 

 Smälter stålnätet med en ljusbåge 
Skaft för stående arbetsställning 

 Snabb 

 Skär lätt krökta former 
 

 Komplicerad 

 Dyr relativt dagens lösning 

 Kräver heta arbeten 
certifikat 
Kräver brandsäkert 
underlag 
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B8.4 
 

 

  

Namn: Konceptnr: 

Vertikalsaxsax 4 
Funnen genom:  
Dokumentering av redan framkomna idéer  
Beskrivning: Fördelar: Nackdelar: 

 Klipper mineralull med skärblad och 
mothåll 

 Fjäderbelastad för återgång 

 Fjäderbelastat kortskär för krökta 
konturer 

 En liten ökning av kraften förmår det 
vinklade långskäret att gå igenom 
mattan 
Kan matas med hand eller fot 

 Okomplicerad (ej motoriserad) 

 Klipper krökta konturer 
Klipper raka snitt med längre skär 
> kortare tid 

 Kräver höga toleranser 
för att säkerställa 
avklippning av stålnätet 

 Kan ge höga 
belastningar på kroppen 
(fysisk ergonomi) 
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B8.5 
 

Namn: Konceptnr: 

Excentersåg 5 
Funnen genom:  
Dokumentering av redan framkomna idéer  
Beskrivning: Fördelar: Nackdelar: 

 Skär mineralull med vertikal och 
horisontell rörelse 

 Klipper stålnät med samma rörelse men 
ett motskär 

 Rörelsen är motoriserad 

 Snabb 

 Klipper lätt krökta 
former 

 Med rätt utformning av 
bladet kan rörelsen mata 
mattan 
 

 Komplicerad 

 Dyr relativt dagens lösning 
Kan få problem att klippa 
sytråden 
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Namn: Konceptnr: 

Mothåll 6 
Funnen genom:  
Dokumentering av redan framkomna idéer  
Beskrivning: Fördelar: Nackdelar: 

 Hindrar arbetsstycket från att glida iväg 

 Guidespår 

 Tilläggsverktyg eller lösning 

 Förenklar vinkelrät 
kapning 

 Passar ihop med många 
lösningar för kapning 

 Extra tillbehör 
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Namn: Konceptnr: 

LASER-skärare 7 
Funnen genom:  
Idégenerering med studenter, Skjut  
Beskrivning: Fördelar: Nackdelar: 

 Skär mineralull med högintensiv 
laserstråle 

 Inga rörliga delar 
eller slitdetaljer 

 Kräver heta arbeten 
certifikat 

 Oklart om tekniken är 
applicerbar på detta 
område 

 Dyr 
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Namn: Konceptnr: 

Skjut-sax 8 
Funnen genom:  
Idégenerering med studenter, Skjut  
Beskrivning: Fördelar: Nackdelar: 

 Förspänner en fjäder när pedalen trampas 
ned, fjädern släpper när pedalen är i 
botten och skjuter kniven genom 
nätmattan 

 Val kan göras för att förkorta kniven vid 
klippning av krökta konturer 

 Utnyttjar 
masströgheten i 
mineralullen vid 
klippning 

 Utnyttjar användarens 
vikt. 

 Mer komplicerat relativt 
dagens lösning 

 Höga krav på hårdhet i 
skäret kombinerat med 
säkerhet mot splitring 
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Namn: Konceptnr: 

Sax för nätmatta 9 
Funnen genom:  
Idégenerering med studenter, Förbättra dagens lösning  
Beskrivning: Fördelar: Nackdelar: 

 Ändamålsenligt konstruerad 

 Ergonomiskt utformad 

 Bevarar fördelar med 
dagens lösning 

 Många av nackdelarna 
med dagens lösning 
kan konstrueras bort 

 Svårigheter med krökta 
konturer 
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Namn: Konceptnr: 

Automatformare 10 
Funnen genom:  
Idégenerering med studenter, CNC-styrd tillskärning  
Beskrivning: Fördelar: Nackdelar: 

 CNC-styrd kniv skär nätmattan till rätt 
dimensioner 

 Dimensionerna matas in via fjärrkontroll 

 Tar helt bort 
klippmomentet från 
arbetet 

 Snabb och exakt 

 Mycket komplicerad 

 Dyr 
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B8.11 
 

Namn: Konceptnr: 

Munstycksskärare 11 
Funnen genom:  
Idégenerering med studenter, Kemikalier  
Beskrivning: Fördelar: Nackdelar: 

 Högtryck med vatten, vatten +abrasiv , 
syra eller nedkylning skär , löser upp eller 
förmår materialet att spricka 

 

 Utnytjar den koniska 
formens förmåga att 
skapa olika dimensioner 
på cirklar 

 Ingen kontakt med 
materialet 

 Problem med uppsamling 
av använd vätska 

 Risk för frätskador 

 Risk för kylskador 

 Komplicerad lösning 

 Kräver antagligen mycket 
kringutrustning 

 Syra som löser stål? 

 Hur ter sig mineralull vid 
nedkylning? 
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B8.12 
 

Namn: Konceptnr: 

Självhäftande sprut-isolering 12 
Funnen genom:  
Idégenerering med studenter, Ändra produkt  
Beskrivning: Fördelar: Nackdelar: 

 Besprutar ventilationskanalen med ett 
lager ”skumisolering” 

 Tätheten i isoleringe blir 
hög 

 Tillskärning och 
montering av isolering 
försvinner 

 Mineralullens isolerande 
och brandsäkrande 
egenskaper försvinner 

 Dyrt 

 Mycket kringutrustning 

 Mycket förberedelser av 
arbetsplatsen 

 Metoden existerar redan 
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B8.13 
 

Namn: Konceptnr: 

Rullsax 13 
Funnen genom:  
Idégenerering med studenter, Skärtrissa  
Beskrivning: Fördelar: Nackdelar: 

 Skär mineralull och stålnät genom att 
rulla igenom det med ett mothåll under 

  Svårigheter med krökta 
konturer 
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B8.14 
 

Namn: Konceptnr: 

Formbart verktyg 14 
Funnen genom:  
Idégenerering med studenter, Formbart verktyg  
Beskrivning: Fördelar: Nackdelar: 

 Formas till rätt dimension 

 Kan användas som stans eller lijal att skära 
efter 

 Kan formad genom plastisk deformation 
eller fastspänning 

 Ger exakta krökta 
konturer 

 Snabb om stansning 
möjlig 

 Teknisk lösning av iden är 
komplicerad 

 Oklart om den exakthet 
som iden ger är nödvändig 
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B8.15 
 

Namn: Konceptnr: 

Bandsåg 15 
Funnen genom:  
Idégenerering med studenter, Såg  
Beskrivning: Fördelar: Nackdelar: 

 Skär mineralull och stålnät med abrasiv 
tråd  

 Motordriven 

 Snabb 

 Formar lätt krokta 
konturer 

 Kan skapa damm 

 Komplicerad relativt 
dagens lösning 
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B8.16 
 

Namn: Konceptnr: 

Fotsax 16 
Funnen genom:  
Idégenerering med studenter, Slagsax  
Beskrivning: Fördelar: Nackdelar: 

 Klipper mineralull med skär och motskär 

 Nätmattan matas fram vit varje 
klipprörelse 

 Utnyttjar användarens 
vikt 

 Matning av 
arbetsstycket sker 
automatiskt 

 Svårigheter med krökta 
konturer 
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B8.17 
 

Namn: Konceptnr: 

Roterande sax 17 

Funnen genom:  

Idégenerering med UG  

Beskrivning: Fördelar: Nackdelar: 

 Den roterande trissan matar mattan 
mot skärbladet, när mineralull når 
skärbladet så skärs den av, stålnätet 
och sytråden skjuvas av mellan trissa 
och skärblad 
 

 Nätmattan behöver inte 
komprimeras lika mycket 
som vid två trissor 

 Matning sker automatiskt 

 Komplicerad 

 Dyr 
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B8.18 
 

Namn: Konceptnr: 

Lasersikte 18 

Funnen genom:  

Idégenerering med UG  

Beskrivning: Fördelar: Nackdelar: 

 Visar maskinens riktning genom projicering 
på arbetsstycket 

 Tilläggsfunktion 
 

 Ger information om 
verktygets riktning utan 
att den skränade 
processen syns  

 Dyr om inte helt 
nödvändig 
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B8.19 
 

Namn: Konceptnr: 

Radieskala 19 

Funnen genom:  

Idégenerering med UG  

Beskrivning: Fördelar: Nackdelar: 

 Skala som är nollad vid verktygets skärlinje 

 Dras ut och låses vid önskat radiemått 

 Tilläggsfunktion 
 

 Hjälper användaren att 
skära rätt 

 För vissa användare kan 
den anses vara överflödig 
då de ”kör på känsla” 
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B8.20 
 

Namn: Konceptnr: 

Styrskena 20 

Funnen genom:  

Idégenerering med UG  

Beskrivning: Fördelar: Nackdelar: 

 Kan utformas som ett bord med olika 
spår för de former på nätmattan som kan 
tänkas behövas 

 Minskar avvikelser i 
resultat 

 Kan anses av vissa 
användare som onödig 
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Bilaga 9: Kriterieviktsmatris

Kriterieviktsmatris Lösningsalternativ 

Betygsskala v = 1-10 (subjektiva bedömningar) t = v*w   IDEAL 1 2 4 5 8 9 13 15 16 17 

Kriterium w v t v t v t v t v t v t v t v t v t v t v t 

1 Lösningen skall utformas för CE-märkning  7 10 75 10 75 10 75 10 75 10 75 10 75 10 75 10 75 10 75 10 75 10 75 

2 Lösningen skall dimensioneras mot plastisk deformation med säkerhetsfaktor 1,5 8 10 77 10 77 10 77 10 77 10 77 10 77 10 77 10 77 10 77 10 77 10 77 

5 Lösningen skall använda sig av standardkomponenter i så stor utsträckning som möjligt 3 10 31 10 31 10 31 10 31 10 31 10 31 10 31 10 31 10 31 10 31 10 31 

7 Lösningen skall vara estetiskt tilltalande (emotionellt mervärde) 1 10 12 8 10 6 7 5 6 6 7 4 5 3 4 2 2 5 6 5 6 6 7 

8 Lösningen skall förmedla uthållighet i tuff miljö 1 10 12 6 7 6 7 4 5 6 7 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

9 Lösningens effektivitet måste vara ekonomiskt försvarbar 10 10 100 7 70 6 60 7 70 7 70 2 20 6 60 2 20 2 20 5 50 6 60 

11 Lösningen skall dela 600 mm nätmatta på mindre än 7 sekunder 8 10 84 8 67 9 75 7 59 8 67 7 59 10 84 4 34 8 67 5 42 8 67 

12 Lösningen skall effektivt forma krökta konturer ner till 40 mm radie (minsta raka snitt 40 mm) 6 10 61 8 49 4 24 5 30 8 49 4 24 1 6 1 6 8 49 1 6 2 12 

14 Lösningen skall underlätta för användaren att forma arbetsstycket till rätt form 8 10 82 8 65 6 49 6 49 8 65 6 49 2 16 2 16 8 65 1 8 3 24 

16 Lösningen får ej fasta i trådnätet eller sytråden till följd av ej avklippt tråd 8 10 79 9 71 9 71 5 40 1 8 5 40 7 55 5 40 9 71 5 40 6 48 

18 Lösningen skall göra det enklare att klippa precisa former 7 10 75 8 60 5 37 5 37 8 60 5 37 1 7 1 7 8 60 2 15 3 22 

19 Slitdetaljer skall vara verktygslöst utbytbara 4 10 40 8 32 2 8 4 16 5 20 4 16 3 12 3 12 6 24 4 16 2 8 

20 Lösningen skall i minsta möjliga mån skapa damm ur mineralullen vid användning 7 10 75 7 52 7 52 8 60 5 37 8 60 8 60 8 60 1 7 8 60 6 45 

21 Lösningen skall ej skapa spånor/ restprodukter vid normal användning 3 10 33 8 26 8 26 5 17 5 17 5 17 5 17 5 17 8 26 4 13 6 20 

22 Lösningen skall erbjuda en ergonomiskt korrekt arbetsställning vid användande 7 10 75 8 60 8 60 7 52 8 60 7 52 9 67 8 60 8 60 8 60 8 60 

24 Lösningen skall kunna användas stående och sittande 4 10 42 10 42 10 42 6 25 10 42 1 4 1 4 1 4 10 42 1 4 8 34 

25 Lösningens effektiva vikt skall ej överstiga 2,0 kg 6 10 56 8 45 8 45 9 51 8 45 9 51 9 51 5 28 8 45 10 56 8 45 

26 Vibrationer som lösningen genererar skall ha en frekvens över 200 Hz 6 10 63 10 63 10 63 1 6 10 63 1 6 10 63 10 63 10 63 5 32 10 63 

27 Lösningen skall visa användning (kognitiv ergonomi) 3 10 33 5 17 5 17 4 13 5 17 4 13 10 33 5 17 6 20 6 20 6 20 

28 Lösningen skall vara underhållsfri i 2 år 5 10 52 10 52 10 52 10 52 10 52 10 52 10 52 10 52 10 52 10 52 10 52 

29 Utbytbara slitdetaljer skall vara av homogent material 2 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 

  T =∑ti   1179 994 903 794 891 714 802 648 888 690 798 

  T/Tmax (procent uppfyllnad av ideal)   100% 84% 77% 67% 76% 61% 68% 55% 75% 58% 68% 
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Bilaga 10: 10-gradig viktbestämningsmatris

1 2 5 7 8 9 11 12 14 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 sum σi vikt

önskem

ål nr

1 Lösningen skall utformas för CE-märkning
0 1 1 1 0 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 1 1 1 0,5 0 1

14 0,0667 7 1

2

Lösningen skall dimensioneras mot plastisk deformation med 

säkerhetsfaktor 1,5
1 1 1 1 0,5 0,5 1 0 0,5 1 0,5 0,5 1 0 1 1 0,5 1 0,5 1

14,5 0,0690 8 2

5

Lösningen skall använda sig av standardkomponenter i så stor 

utsträckning som möjligt
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 1 0,5

4,5 0,0214 3 5

7 Lösningen skall vara estetiskt tilltalande (emotionellt mervärde)
0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,5 0,0024 1 7

8 Lösningen skall förmedla uthållighet i tuff miljö
0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,5 0,0024 1 8

9 Lösningens effektivitet måste vara ekonomiskt försvarbar
1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19,5 0,0929 10 9

11 Lösningen skall dela 600 mm nätmatta på mindre än 7 sekunder
0,5 0,5 1 1 1 0 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1

16 0,0762 8 11

12

Lösningen skall effektivt forma krökta konturer ner till 40 mm 

radie (minsta raka snitt 40 mm)
0 0 1 1 1 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 1 0 1 0,5 0,5 1 1 1

11 0,0524 6 12

14

Lösningen skall underlätta för användaren att forma 

arbetsstycket till rätt form
0,5 1 1 1 1 0 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1

15,5 0,0738 8 14

16

Lösningen får ej fasta i trådnätet eller sytråden till följd av ej 

avklippt tråd
0,5 0,5 1 1 1 0 0,5 1 0,5 1 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1 1 0

15 0,0714 8 16

18 Lösningen skall göra det enklare att klippa precisa former
0 0 1 1 1 0 0,5 0,5 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 0,0667 7 18

19 Slitdetaljer skall vara verktygslöst utbytbara
0 0,5 1 1 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0 1

6,5 0,0310 4 19

20

Lösningen skall i minsta möjliga mån skapa damm ur 

mineralullen vid användning
0,5 0,5 1 1 1 0 0 0,5 0,5 0,5 0 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1

14 0,0667 7 20

21

Lösningen skall ej skapa spånor/ restprodukter vid normal 

användning
0 0 0,5 1 1 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 0 1

5 0,0238 3 21

22

Lösningen skall erbjuda en ergonomiskt korrekt arbetsställning 

vid användande
0,5 1 1 1 1 0 0,5 1 0,5 0,5 0 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1

14 0,0667 7 22

24 Lösningen skall kunna användas stående och sittande
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 1 0 1

7 0,0333 4 24

25 Lösningens effektiva vikt skall ej överstiga 2,0 kg
0 0 1 1 1 0 0 0,5 0 0 0 1 0 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1

10 0,0476 6 25

26

Vibrationer som lösningen genererar skall ha en frekvens över 

200 Hz
0 0,5 1 1 1 0 0 0,5 0,5 0 0 1 0 1 0,5 1 0,5 1 1 1

11,5 0,0548 6 26

27 Lösningen skall visa användning (kognitiv ergonomi)
0,5 0 0,5 1 1 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5

5 0,0238 3 27

28 Lösningen skall vara underhållsfri i 2 år
1 0,5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0,5 1

9 0,0429 5 28

29 Utbytbara slitdetaljer skall vara av homogent material
0 0 0,5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0

3 0,0143 2 29

tot 210

σi max 0,09

viktsteg 9
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Bilaga 11: Ritningar 
Bilagan består av: 

 Huvudsmst_1, 2 sidor 

 Dr_2, 2 sidor 

 FL_2, 2 sidor 

 DR_VXL_3, 2 sidor 

 DR_SV_3, 2 sidor 

 DR_SV_BLAD_V_4, 1 sida 
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Bilaga 12: Motorspecifikationer 
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Bilaga 13: Utsnitt ur produktspecifikation stålnät 
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