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Abstract 
Product development is a very broad area and a lot of different methods exists to perform a 
product development process. This report describes how a specific method is used to come up 
with a proposal for an eventual new product.  
 
In different types of industries where metal forming is taking place a common problem has 
arisen. The problem is to de-stack non-magnetic sheets from each other. Between the sheets an 
oil film exists that creates an adhesive force between the sheets while the sheets are stacked on 
each other. To solve this problem Evomatic AB has come up with a fully automatic product that 
can de-stack different types of geometries and thickness of magnetic and non-magnetic sheets.  
 
While using this product some different types of problem has arisen that Evomatic would like to 
solve. The product is working in a way that includes a lifting of the sheets edge then blow in 
compressed air between the sheets to reduce the adhesive force. The problem that has arisen is 
that small metal fragments are released from the sheets, these fragments might get located in a 
sensitive area when the compressed air is blown in between the sheets. Also, using compressed 
air is a very energy consuming process which makes it expensive. 
 
To solve those specific problems the work is guided by a process that is developed to suite the 
specific area. The method is inspired from MSPI (Master´s in sustainable product-service system 
innovation) that includes a lot of different tools and methods for product development. The work 
is built on gathering potential customers and Evomatic´s needs and to satisfy those with a new 
product for de-stacking non-magnetic sheets. The method includes areas as need-finding, 
ideation, implementation, design and construction of a new product. 
 
The result of the work landed in a new unit that is applicable in Evomatic´s already existing 
system. The benefits with the new unit is that it can de-stack the sheets without compressed air 
and without risking that metal fragments get located on sensitive surfaces. The unit also has one 
benefit of being less expensive than the existing solution. The solution is suited to be a long-
lasting product so that no further development has to be made in a near future. It seems to be a 
long-lasting solution because it is developed from Evomatic´s and potentially customer’s needs. 
 
Keywords: Product development, MSPI, De-stacking of non-magnetic material. 
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Sammanfattning 
Produktutveckling är en väldigt omfattande och komplicerad process. Det finns idag väldigt 
många metoder att tillämpa för en produktutvecklingsprocess. Denna rapport redogör för hur en 
specifik utvecklingsmetod har använts för att komma fram till ett förslag för en eventuellt ny 
produkt. 
 
I olika industrier där man där man formger plåt har ett problem under senare tid växt fram. 
Problemet ligger i att separera icke-magnetiska plåtar från varandra. Mellan plåtarna finns oftast 
en oljefilm som skapar en klistrande effekt då plåtarna staplas ovanpå varandra. För att lösa 
problemet har Evomatic AB tagit fram en maskin som automatisk separerar icke-magnetiska 
plåtar av olika geometrier och tjocklekar. 
 
Vid användning av maskinen har det dock uppstått ett par problem som Evomatic skulle vilja 
lösa. Maskinen fungerar på så sätt att kanterna av den översta plåten lyfts upp med hjälp av en så 
kallad separeringsenhet, när kanterna har lyfts upp appliceras tryckluft för att säkerställa att 
plåtarna separeras. Problemet med denna separeringsmetod är att det frigörs metallfragment från 
plåtarna vid separeringen. Dessa fragment riskerar sedan att hamna i känsliga områden av plåten 
när man tillsätter tryckluften vilket orsakar deformationer i plåten då den genomgår 
formgivningsprocessen. Användandet av tryckluft är även väldigt energikrävande och därmed 
dyrt. 
 
För att lösa dessa specifika problem har en metod som anses vara lämplig för arbetet valts. 
Metoden är baserad på MSPI (Master´s in sustainable product-service system innovation) som 
inkluderar många metoder och verktyg för produktutveckling. Arbetet bygger på att 
sammanställa potentiella kunder och Evomatics behov och tillfredsställa dessa genom att 
utveckla en ny produkt för separering av icke-magnetiska plåtar. Den valda metoden inkluderar 
väsentliga områden för produktutveckling så som, behovsanalys, idégenerering, implementation, 
design och konstruktion för en ny produkt.  
 
Resultatet av arbetet landade i en ny separeringsenhet som är applicerbar på Evomatics redan 
befintliga separeringsmaskin. Fördelarna med den nya enheten är att den separerar plåtarna utan 
att använda tryckluft vilket gör att risken för deformationer av plåten minimeras. Enheten har 
även fördelen att ha en lägre kostnad än den befintliga lösningen. Lösningen är skräddarsydd 
utifrån potentiella kunder och Evomatics behov vilket gör den unik. Lösningen är även anpassad 
för att vara så robust som möjligt för att ingen vidare utveckling av produkten anses behövs 
göras inom den närmsta framtiden. 
 
Nyckelord: Produktutveckling, MSPI, Separering av icke magnetiska ämnen.  



v 
 

  



vi 
 

Förord 
Med detta förord vill ett stort tack riktas till Evomatic AB som har försett oss med detta 
examensarbete. Att hitta ett projekt som passar utbildningen inom civilingenjörsprogrammet i 
maskinteknik. Ett stort stöd har funnits genom hela projektets genomförande och ett extra tack 
skulle vilja riktas till Patrik Enarsson (handledare Evomatic), Jonas Persson, Daniel Millbourn 
och Peter Wiktorsson för att ha tillfört betydelsefull information, material och arbetsplats för att 
arbetet skulle vara möjligt att genomföra. Ett tack riktas även till Markus Wejletorp som har varit 
handledare från BTH. 
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Notations 

Symbol Description 

E Elasticitetsmodul (Pa) 
r Radie (mm)  

t Tjocklek (mm) 
U Spänning (V) 

σe Effektivspänning (MPa) 

Acronyms 

CAD Computer Aided Design 
CAE Computer Aided Engineering 

PLM Product Lifecycle Management 

BFF Bälg Flat Friktion 
HC Human Collaborative  

FEM Fenita Element Metoden 
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1 INTRODUKTION  

1.1 Inledning 
Automatisering av industrier har pågått under en lång tid. En automatisering av en process 
innebär ett förenklat arbete för människan som man kan höra på själva ordet automation. 
Automation kommer från det grekiska ordet automatos som betyder, på egen hand (Wikipedia. 
2017). Automation ligger väl i tiden då man inom många olika typer av industrier arbetar mot en 
automatiserad tillverkning. En automatiserad tillverkning kan innebära många fördelar för 
industrierna. Först och främst kan en snabbare produktion utföras då en automatiserad process 
kan hantera både tyngre, större och mindre produkter i en snabbare takt med en högre precision 
än vi människor.  
 
Automatisering har på senare tid blivit en del av den moderna industrin. Det finns inte många 
industrier idag som är verksamma utan att ha någon form av automatiserad produktion eller 
liknande. Allteftersom blir processer snabbare men samtidigt ställs det höga krav på kvalitet och 
säkerhet. Säkerheten och kvalitén genererar ofta en stor utmaning för ingenjören, att finna en 
passande lösning för att lösa vissa problem. Ingenjörens arbete blir därför mycket viktig inom 
denna genre. Det krävs en bred kunskap för att kunna förstå och bygga en samverkan mellan 
olika områden så som el, IT och konstruktion. Oftast krävs väldigt hög precision vilket kan leda 
till att processen/produkten i slutändan blir väldigt dyr och som ytterligare blir en aspekt för 
ingenjören att ta hänsyn till. En aspekt till som har blivit väldigt omtalad de senaste åren är hur 
arbetsmiljön är för de som arbetar i en produktion. Automatisering är med andra ord en fin 
balansgång mellan att skapa mervärde för en viss process genom att ta hänsyn till hur både 
människan och miljön påverkas av processen. En automatiserad produktion kan i många fall 
innebära en säkrare miljö där människor samverkar med olika typer av produkter. Man har en 
chans att förhindra tunga lyft, ta bort människan från riskabla miljöer i form av kemikalier eller 
tyngre industriområden samt motverka en spridningsrisk av bakterier från människan inom 
tillexempel livsmedelsindustrin. 
  
Detta arbete inriktas först och främst mot en kvalitativ utvecklingsprocess som mynnar ut i ett 
detaljerat konstruktionsarbete. Inom automationsutvecklingen kan bara fantasin och kunskapen 
sätta gränser då man hanterar både utvecklingsprocesser, befintliga komponenter med 
egentillverkning och olika typer av laster för en konstruktion. Lasterna kan vara både statiska 
och dynamiska. De statiska lasterna förekommer oftast i de fasta elementen som till exempel en 
sammanställning av ett stativ som en robot ska hänga i eller stå på. De dynamiska lasterna är 
oftast de som framkommer när roboten rör sig eller när andra element samverkar med ett fast 
stativ. 
 
Arbetet är uppdelat i tre faser, detta eftersom resultat av vissa moment anses behöva vara 
fastställda innan nästkommande fas påbörjas. För att underlätta läsningen av rapporten har även 
den delats upp i tre faser. Detta har gjorts för att enklare kunna förklara hur arbetet har varit 
upplagt samt ge läsare en röd tråd att följa genom hela rapporten. Innehållet av varje fas beskrivs 
kortfattat innan varje fas inleds. 
Denna rapport kommer att redogöra för en produktutvecklingsprocess, med målet att finna en ny 
lösning för att på ett effektivt sätt automatisera separeringsprocessen för staplade 
aluminiumplåtar. 
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1.2 Bakgrund 
Den externa parten som arbetet har utformats tillsammans med är Evomatic AB. Evomatic 
erbjuder kompletta robotlösningar och celler till olika typer av industrier. Man arbetar främst 
med plockning, packning, montering samt bearbetning av olika produkter. Med sina breda 
kunskaper och erfarenhet har även många specialprodukter och färdiga system med 
standardceller utformats för att tillfredsställa kundernas behov. 
 
Evomatic är ett relativt litet företag och jobbar främst med att skräddarsy lösningar åt sina 
kunder. Detta gör att Evomatic är direkt beroende av de projekt man får tilldelat sig och kräver 
att nästa projekt påbörjas så snabbt som möjligt efter att ett tidigare projekt har avslutats. Vilket i 
sin tur leder till att det inte alltid finns så mycket tid till uppföljningar av avslutade projekt. Även 
utveckling och förbättring blir lidande på grund av detta eftersom det blir svårt att bedöma vad 
som gick bra samt vad som gick sämre vid ett utfört projekt/arbete.  
 
Anledningen till att man vill ha just detta uppdrag utfört är att man ser stor potential i att lösa 
dagens problem på ett effektivare sätt, eller eventuellt vidareutveckla befintliga lösningar. Det 
skulle nämligen gynna många fler företag än bara Evomatic att lösa problemen som uppstår vid 
en separeringsprocess. Detta eftersom problemet i fråga är ett allt mer vanligt förekommande 
fenomen, då det har blivit allt mer vanligt att använda sig utav icke magnetiska material vid 
tillverkning av plåtdetaljer inom till exempel bilindustrin.  
 
Samarbetspartnern Evomatic har levererat ett par så kallade plåtsepareringsmaskiner till olika 
kunder. Maskinerna verkar oftast före olika presslinjer för att just då mata linjerna med ett ämne 
i taget. Evomatic står för allt underhåll av just dessa maskiner som är en väldigt viktig del av de 
presslinor som finns hos kunderna idag. Pressarna körs oftast med en press-takt på ca 12 slag per 
minut, vilket ställer vissa krav på separeringsmaskinen. Maskinen måste vara så pass pålitlig att 
inga oväntade driftstopp uppstår. En övergripande bild av den befintliga separeringsmaskinen 
kan ses i figur 1. 

 
Figur 1: Överblicksbild av separeringsmaskin. 
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Bommarna 
Separeringsmaskinen består av två så kallade bommar. När ämnespallen har ställts på plats på 
ämnesbordet flyttas den ena bommen till den andra sidan av ämnespallen. Den ena bommen kan 
alltså flyttas in och ut i förhållande till den fast monterade bommen. Detta görs med en så kallad 
teleskoprörelse för att bereda plats vid laddning av en ämnespall. Bommarna är även justerbara i 
höjdled med hjälp av kulskruvar. Bommarna styrs med hjälp av X antal motorer. 
 
Skaften 
På vardera bom återfinns sedan 5 stycken så kallade ”skaft”. Skaften används för ytterligare 
kunna anpassa sig efter geometrin på ämnena1. Skaften kan alltså skjutas ut från bommarna och 
även vinklas i 30° i ena änden av skaftet. Skaften består av två parallella balkar som är länkade i 
ändarna med hjälp av en platta och två led-axlar. Skaften drivs in och ut med två stycken DC-
motorer, en för varje balk, detta gör att balkarna kan flyttas i förhållande till varandra vilket gör 
att de går att vinkla. En övergripande bild på de befintliga skaften visa i figur 2. 

 
Figur 2: Överblicksbild av ett befintligt skaft. 

 
Separeringsmagnet 
På samtliga skaft sitter sedan en separeringsmagnet. Separeringsmagneten används för att 
separera plåtar som har magnetiska egenskaper. Det händer nämligen att det körs batcher som är 
magnetiska i press-linjen och då är magnetism en väldigt beprövad metod för att separera 
ämnena. Magneten väger ca 15 kg.  
  

                                                 
1 Med ”ämnena” menas de plåtar av olika geometrier som kan tänkas förekomma vid en separeringsprocess.  
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Separeringsenhet (Brodde-Enheten) 
På skaften sitter även en så kallad Brodde-enhet. Brodde-enheten används idag för att separera 
ämnen som inte har magnetiska egenskaper. Enheten separerar ämnena genom att lyfta upp 
kanterna av ämnet med hjälp av ett ”bågfilsblad”. Det görs genom att trycka bågfilsbladet i en 
uppåt roterande/lyftande rörelse. På så sätt lyfts det översta ämnet upp en bit från det som ligger 
under. Man utnyttjar med andra kanterna av plåten för att separera ämnena.  

 
Figur 3: Överblicksbild av Brodde-enheten 

 
Ventiler för tryckluft 
Skaften är även utrustade med en tryckluftsventil. Tryckluftsventilen är till för att förse 
separeringsprocessen med tryckluft. Tryckluften används alltså för att säkerställa att ämnena 
separeras från varandra, och appliceras i den springa som uppstår när Brodde-enheterna lyfter 
upp kanterna på ämnet på det översta ämnet. Vid varje lyft av ett ämne appliceras alltså en viss 
mängd tryckluft.  
 
Problemet 
Problemet med dagens lösning är att det krävs efterarbete på ett för stort antal pressade ämnen. 
Detta beror på att det uppstår deformationer i ämnena under separeringsprocessen. Ämnena är 
väldigt känsliga mot repor och deformationer, det kärvs så lite som ett hårstrå på fel ställe för att 
det ska komma att krävas efterarbete av detaljen. Idag finns ingen riktig bra metod för att 
detektera partiklar och smuts innan ämnet pressas. Detta leder till att eventuella deformationer 
upptäcks först efter själva formgivningsprocessen. Efterarbetet av ämnet blir därför väldigt 
kostsamt för företaget eftersom detaljen kommer att behöva slipas och lackeras om. Det 
misstänks att det är tryckluften i kombination med separeringsmetoden (Brodde-enheten) som 
ligger till grund för att det emellanåt blir synliga deformationer i de slutliga detaljerna. Önskvärt 
vore därför att finna en metod där separeringen sker utan den fysiska kontakten i kanterna på 
ämnena eller en separeringsprocess utan tryckluft. 
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1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att först och främst att applicera olika teoretiska verktyg för att utföra en 
komplett utvecklingsprocess för en specifik produkt. Evomatic har förväntningar gällande 
nyskapande av en produkt som tillfredsställer kundernas behov vid en plåtsepareringsprocess. 
Alternativt en utveckling och förbättring av en redan befintlig teknik. Målet med arbetet är alltså 
att med hjälp av den valda utvecklingsprocessen framställa en ny produkt som lämpar sig för 
plåtseparering.  
 
Utöver utvecklingsprocessen innefattar arbetet även vissa fördjupningar inom olika områden. 
Dessa fördjupningar är integrerade i utvecklingsprocessen och kan bland annat vara inom 
hållfasthetslära, dynamik, FEM analyser och modalanalys. Dessa fördjupningar ger studenterna 
möjlighet att validera sina resultat samt bevisa att det finns en förståelse om hur teori och praktik 
stämmer överens. 

1.4 Avgränsningar 
Följande avgränsningar gjorts för att omfattningen av arbete inte skall bli för stor. 
Avgränsningarna har utformats på så vis att arbetet inriktas mot en lösning som tillfredsställer 
sammarbetespartnerns önskemål och krav. 
 

1. Enbart ett välutvecklat koncept för en separeringsenhet skall levereras till 
samarbetspartnern, dvs. ingen fysisk framtagen produkt/enhet. 

2. Tester kommer endast att utföras på icke-magnetiska material t.ex. aluminium eller 
rostfritt stål. 

3. Arbetet avser endast kostruktion/design av separeringsenheten. Ingen lösning gällande 
styrsystem för produkten kommer att ges. 

4. Ekonomiska hänsynstaganden har endast gjorts gällande specifika komponenters 
kostnader, dvs. inga hänsynstagande av fraktkostnader etc. 

1.5  Frågeställningar och hypotes 
 
Frågeställningar 
 

1. Vilka är problemen uppstår när en separering av ämnena skall utföras idag? 
2. Vilken del av den befintliga processen är det som är orsak till att metallfragment och 

partiklar frigörs från ämnet och orsakar ytterligare bearbetning av ämnet. 
3. Vilka lösningar lämpar sig för att förhindra dagens problem och resultaten som utgörs 

från ovanstående frågor. 
4. På vilket sätt lämpar sig innovationsprocessen MSPI för att besvara de ovan nämda 

frågeställningarna? 
 
Hypotes 
 
Det är möjligt att utföra en separering av ämnena utan att använda sig av tryckluft. Det vill säga 
utan att skjuta in tryckluft mellan ämnena för att få dem att separera från varandra. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
Den teoretiska referensramen kommer att presentera de teorier som har studerats för att uppnå 
resultatet med arbetet. Referensramen bygger på en utvecklingsprocess som är framtagen av två 
lärare på Blekinge Tekniska Högskola. Processen är utvecklad och skriven av Andreas Larsson 
och Christian Johansson. Den inriktar sig på produktutveckling och gör det möjligt för 
användaren att generera nya koncept för en eventuell lösning och därefter välja koncept för 
vidare utveckling. Utifrån ett brett hänsynstagande till kundens behov. 

2.1 BTH MSPI innovationsprocess 2: a upplagan 
Innovationsprocessen innehåller fyra huvudkategorier som är presenterade i figur 4.

 
Figur 4: BTH MSPI innovationsprocess 
De fyra huvudkategorierna innehåller olika typer av ämnesområden och olika typer av verktyg 
som kan appliceras för att gå igenom varje område. Verktygen som används har valts specifikt 
för detta projekt då det existerar många olika typer av verktyg för att genomföra de olika 
etapperna. Varje område kommer att presenteras övergripligt under varje områdesrubrik samt de 
verktyg som har applicerats i varje område. Mer ingående information lämnas till läsaren vid 
hänvisad källa (Larsson. A, Johansson. C, 2015 MSPI: innovation process). 
 
2.1.1 Initiering  
Första etappen inom processen är att starta projektet med att bygga upp en förståelse om vad som 
ska utföras i projektet. Hur är frågorna formulerade som ska besvaras? Är det en generell lösning 
eller en specifik lösning för en kund? Etc. Att skapa sen en god förståelse om problemet eller 
problemen som ska undersökas spelar stor roll för ett projekts resultat. En god bas för projektet 
kan leda till en korrekt riktning att förlita sig på. Samt en förståelse om var och när en eventuell 
iteration i projektet är lämplig. En produktutvecklingsprocess är oftast och bör vara en iterativ 
process. Med en iterativ process menas att varje steg i processen körs om en eller ett flertal 
gånger för att kritisera och utvärdera resultaten. Med detta tillvägagångssätt nås oftast en högre 
nivå av resultat från det verktyg som används. 
 
Steget innehåller även planering om hur projektet ska gå tillväga. Planeringen innefattar 
preliminära val av verktyg som kommer att användas vid genomförande av varje etapp och när 
varje etapp bör inträffa för att ett bra flyt ska infinna sig i processen. 
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2.1.2 Inspiration  
Inspirationssteget genererar ett brett perspektiv gällande vad som existerar på den befintliga 
marknaden som arbetet är inriktat på. Detta för att få inspiration till projektet precis som rubriken 
lyder. Inspirationen kan genereras från alla slags olika typer av källor så som tidigare 
avhandlingar, nyheter, patent, intervjuer mm. Detta ska vara kvalitativa källor för att senare 
arbete ska föra i en korrekt riktning.  Etappen innefattar även behovsanalys för att skapa ett 
högre värde i resultaten som genereras i kommande steg. 
 
2.1.3 Idégenerering 
Efter att ha fått en djupare förståelse för vad kundens behov är och en viss inspiration från 
existerande produkter kan en idégenerering påbörjas. Idégenereringen innefattar två steg, först ett 
inställt tänkesätt för ett brett antal idéer. Ett brett antal idéer resulterar i ett brett perspektiv som 
förhindrar ett låst tankesätt. Medan det andra steget är till för att sortera bort de idéer som är 
mindre lämpliga och kunna välja de som är relevanta att arbeta vidare med. Valen som görs i 
detta steg ska ha en väl dokumenterad bakgrund för att nå det slutliga målet i arbetet. Från 
idéerna som framställs kan sedan relevanta koncept utvecklas som tänkt lösning för arbetet. 
 
2.1.4 Verkställande 
Fjärde och sista steget handlar om att verkställa sina idéer. Det är då tid för att utveckla olika 
koncept för potentiella lösningar för att sedan välja koncept som tillfredsställer kundens behov. 
För att verkställa koncepten krävs fysiska tester i form av prototyper. Prototyperna har olika steg 
för att finna det fungerade och mest lämpade konceptet.  

2.2 Teoretiska verktyg applicerade i innovationsprocessen 
 I detta avsnitt presentaeras de teoretiska verktyg som har applicerats för att stödja 
innovationsprocessen.  
 
2.2.1 Gantt-schema 
 
Ett Gantt-schema är en typ av flödesschema som gör det lätt för användaren att följa en viss 
process. Schemat är i form utav ett stapeldiagram med aktivitet listat på x-axeln och tiden på y-
axeln. I schemat utgör staplarna tiden för varje aktivitet samt när deadlinen inträffar för varje 
steg (Bergman, Bo och Klefsjö, Bengt 2007. s. 577-578). En bild av hur ett klassiskt Gantt-
schema kan vara utformat presenteras i figur 5. 
 

 
Figur 5: En klassisk uppbyggnad av ett Gantt-schema (Microsoft support office 2017) 
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2.2.3 Trendanalys 
En trendanalys utformas med hjälp av efterforskning inom området gällande historisk 
utveckling. Den historiska utvecklingen kan generera ett nytt perspektiv av vad kommande 
lösningar bör uppfylla. 
 
2.2.4 Teknikanalys 
Teknikanalys är ett kraftfullt verktyg för att nå information om vad som existerar på dagens 
marknad. Även vilka tekniker som är beprövade från förr. Denna information plockas från olika 
typer av källor. Resultatet av en teknikanalys är i de flesta fallen en bred inspiration till en ny typ 
av lösning. Lösningen kan bestå av en helt ny typ av produkt men även en förbättring av en 
redan befintlig lösning. 
 
2.2.5 5-varför 
Att ställa frågan till sig själv, varför något är ett problem eller varför man ska använda en 
specifik lösning. Har påvisats att leda till en mycket djupare nivå av förståelse och information. 
Tekniken och verktyget ger ett nytt perspektiv av varför något inte fungerar riktigt som det ska, 
varför man har löst problemet på ett visst sätt och så vidare. Denna fördjupning är mycket 
användbar för vidare utveckling samt även användbar vid ett skapande av en behovsanalys. 
 
2.2.6 Behovsanalys 
 
Arbetet har använt en speciell metod vid benämning av Kano modellen. Modellen inriktar sig på 
olika typer av behov, vilket gör det lätt att kategorisera behoven och utvärdera dem gentemot 
intervjuerna och observationerna (Kano et al. 1984). Från modellen används följande 
huvudkategorier  
 

1. Ofrånkomliga behov 
2.  Endimensionella behov 
3. Attraktiva behov 

 
Kategoriseringen av behoven bygger på att kunna ge en förståelse för vilka av behoven som 
måste uppfyllas och vilka som önskas att uppfyllas vid skapandet av en ny lösning. De 
ofrånkomliga behoven kan ses mer som krav, de endimensionella som ett skapande av ett mindre 
värde men som bör finnas med, medan de attraktiva behoven är något som skapar ett högre värde 
än tillexemplel en existerande lösning (Bergman, Bo och Klefsjö, Bengt 2007. s. 333-340).  

 

 
Figur 6: Beskrivande bild av Kano modell 
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2.2.7 Brain-storming 
Brainstorming är ett vanligt förekommande verktyg inom genren idégenerering. Detta verktyg 
utgår från en huvudkategori för att sedan generera ett brett perspektiv av idéer inom denna 
kategori. Verktyget är väldigt givande då det kan användas för att generera en stor mängd idéer 
för olika typer av huvudkategorier (Ottosson. S, 2012. s. 151). 
 
2.2.8 Pugh-matris 
Pugh-matris är ett verktyg som används för att välja de koncept som ska vidareutvecklas. 
Verktyget ställer viktade kriterier mot ett grundkoncept tillexempel den nuvarande lösningen. De 
viktade kriterierna ska vara mätbara för att en vetenskaplig jämförelse ska vara möjlig. I Pugh-
matrisen ställs de koncept som framkommit under idégenereringen mot varandra. Kriterierna är 
även indelade i tre olika kategorier som presenteras nedan (Bergman, Bo och Klefsjö, Bengt 
2007. s. 117-118). 
 

1. Desirability: Denna kategori beskriver de behov och funktioner som är och kan vara 
nödvändiga för en ny lösning. Viktigt vid framtagning av dessa är att ställa sig frågan, är 
detta användbart eller till något värde? Ett exempel på en sådan kriterier kan vara om 
man eftersöker en energisnål produkt. Då ges kriterier av exempel ”Energikonsumtion” 
vid användning av konceptet. 

2.  Viability: Kategorin beskriver de kriterier som är ekonomiska aspekter. Viktig fråga att 
ställa är om konceptet är ekonomiskt hållbart? Det vill säga är det något som är lönsamt. 
En kriterier inom detta kan vara ”Tillgänglighet hos leverantörer”. Att använda en 
produkt eller lösning som endast få eller en leverantör kan framställa resulterat oftast i 
låg tillgänglighet och höga priser. 

3. Feasibility: Under denna kategori listas de kriterier som ställer koncepten mot varandra 
om de är möjliga att utföra. Vissa koncept kan vara svåra att framställa under den givna 
tidsramen då viss teknik eller dylikt inte är fullt utvecklad. En kriterier under denna 
kategori kan därför vara tillexempel ”Teknologi”. Det finns även många fler aspekter att 
ta hänsyn till så som byggnationsplats etc. som på något sätt kan förhindra att konceptet 
inte kan framställas efter kundens behov. 

 
2.2.9 Pre-totyp 
Pretotyping är en enklare version av verktyget prototyping. När det dags för att implementera 
och utvärdera koncept i en utvecklingsprocess, är det lämpligt att testa dessa innan vidare 
utveckling. En snabb metod för detta är pretotyping. Pretotyping innebär snabbt konstruerade 
lösningar för att kunna utvärdera om ett koncept över huvud taget fungerar i praktiken eller inte 
(Ottosson. S, 2012. s. 206). 
 
2.2.10 Pro-totyp 
En prototyp är nästa nivå av verktyget pretotyp. Den största skillnaden mellan dessa verktyg är 
att prototypen är mer utvecklad och har därmed samma funktion som en slutlig konstruktion. De 
koncept och tänkta lösningar som har visats fungera bra i ett tidigt skede av utvecklingen kräver 
oftast ytterligare tester. Att bygga en prototyp är till stor fördel för ett arbete. Det är här chansen 
ges att utvärdera konceptet som är framställt, kunna bygga en djupare förståelse om vad som 
krävs för att nå ett slutligt resultat för ett projekt.  
 
Det finns tre punkter som anses göra den slutliga produkten mer värdefull (Buchenau. M, Suri. F. 
J 2017. 425). 
 

1. Förstå den nuvarande användarens erfarenheter.  
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2. Upptäcka och utvärdera idéer av designen  
3. Kommunicera idéer till en publik 

2.3 Von Mises flytkreterium 
Vid alla konstruktioner som påverkas av en last så uppkommer spänningar i materialen. Dessa 
spänningar kan beräknas på ett flertal olika sätt och med olika typer av teorier. I detta arbete 
kommer det att presenteras datorstödda FEM-modeller under resultatet av Fas 3. För att verifiera 
spänningarna från FEM-modellen används en teori vid namn Von Mises flytkriterium (Von 
mises yeild criterion). Teorin gäller då en kropp utsätts för ett fleraxligt spänningstillstånd då 
flytvillkoren ger upphov till en beräknad effektivspänning för kroppen (Jones 2009, 152). 
Effektivspänningen beräknas enligt ekvationen nedan. 
 

𝜎𝑒
2 =

1

2
[(𝜎1 − 𝜎2)

2 + (𝜎2 − 𝜎3)
2 + (𝜎3 − 𝜎1)

2] 
 

Värdena för effektivspänningarna kommer i detta arbeta att plockas ut från den datorstödda 
FEM-modellen. 

(Ekvation 1) 
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FAS 1 
 
I fas 1 kommer det arbete som utförts under projektets första del att presenteras. Arbetet i första 
fasen består till största del av identifiering av det nuvarande problemet och generering av behov 
sett utifrån samarbetspartnern och dess kunders perspektiv. Med behoven som utgångspunkt söks 
en potentiell lösning som sedan kommer testas och utvärderas i fas 2. 
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3 METOD - FAS 1 

3.1 Initiering av arbetet 
För att bygga upp en förståelse om hur projektet ska genomföras och i grova drag redogöra för 
vad som är förväntat av projektet, genomfördes ett möte med samarbetspartnern. Denna 
förståelse nås genom att utföra en intervju med Evomatic. Intervjun är väldigt bred och inte 
inriktat på några specifika detaljer utan endast till för att stödja ett planeringsarbete. För att 
utföra ett planeringsarbete om vilka verktyg som ska användas i processen, när dessa ska infalla 
preliminärt och över vilken tidsperiod de ska löpa utvecklas med ett så kallat Gantt-schema.  

3.2 Inspiration 
Den metod som har använts för att skapa inspiration för arbetet presenteras med hjälp av 
underrubriker för att läsaren lätt ska förstå vilka verktyg som har använts vid denna etapp. 
Metoden gällande inspiration kommer även visa hur ett brett perspektiv av information är 
framtaget.  
 
3.2.1 Trendanalys 
Efterforskningen utformades i samarbete med Evomatic och en av Evomatics främsta kunder 
som verkar inom bilindustrin. Intervjuer med bägge parterna genomfördes där ett eftersökt 
resultat eftersträvades i form av vilka riktlinjer av trender som beprövade tekniker har strävat 
efter. För att bredda perspektivet genomfördes även en sökning inom ämnet i Google Scholar för 
att få en överblick om hur vissa trender har gått för att separera plåt. 
 
3.2.2 Teknikanalys 
Teknikanalysen är utformad på samma vis som trendanalysen men där frågorna i intervjun är 
mer inriktade på de beprövade lösningar som har använts för att separera plåt. En något mer 
djupgående analys utförs även här för att förstå hur produkterna fungerar, vilka nackdelar och 
vilka fördelar som finns hos de analyserade produkterna. Under teknikanalysen genomfördes ett 
studiebesök hos en av Evomatics kunder. Besöket genomfördes för att observa och analysera den 
befintliga lösningen i drift. Saker som funktion, cykeltid och eventuella orsaker till dagens 
problem studerades för att få en så bra utgångspunkt som möjligt.   
 
3.2.3 5-Varför 
Verktyget 5-varför har använts vid de frågor som anses relevanta för ett djupare perspektiv under 
intervjuerna (se bilaga 1).  
 
3.2.4 Behovsanalys 
För att leda projektet i rätt riktning utgår projektet från de behov som kunden har för en ny typ av 
produkt. En behovsanalys genererar bra information om vad det är som önskas vid en 
utvecklingsprocess. Analysen innehåller samlande av information från intressenter för produkten 
på marknaden. För att sedan utvärdera informationen och skapa de behov som bör tillfredsställas 
med den nya produkten. Informationen som samlades in vid analysen kommer från intervjuer 
med kunder och med Evomatic. Behovsanalysen är även baserad på de observationer som 
gjordes under studiebesöket. Från intervjuerna och observationen fanns sedan möjligheten att 
generera behov i form av uttalanden från intervjuerna eller ren fakta som nämns från kundens 
perspektiv. Att tänka på är att ett behov inte ska vara bindande i någon form. Dvs att behovet inte 
ska förhindra att en idé för en potentiell lösning ska sållas bort. 
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3.3 Idégenerering 
Med hjälp av behovsanalysen har ett par olika koncept tagits fram som förslag på lösningar av 
dagens problem. Koncepten har tagits fram med hjälp av olika typer av verktyg.  
 
3.3.1 Brain-storming 
Verktyget har använts mycket iterativt då en skalning från en bred huvudkategori till mer 
detaljerade huvudkategorier har utförts. Detta för att utveckla olika delar av den tänkta 
lösningen. Omgångarna för brainstormingen utfördes oftast på egen hand för att inte bli påverkad 
av sammarbetspartnern. Men det har även genomförst omgångar då sammarbetspartnern har 
varit delaktig för att få influenser om t.ex. befintliga produkter som skulle kunna leda till en 
eventuell förbättring av koncepten. 

3.4 Val av koncept för vidare utveckling 
För att kunna avgöra om de framtagna koncepten uppfyller de behov som tagits fram under 
avsnittet Inspiration viktas koncepten mot dagens befintliga lösning. Den befintliga lösningen 
och koncepten poängsätts sedan mot de behoven som har tagits fram i en Pugh-matris. De 
koncept som har högst ranking i matrisen anses sedan tillfredsställa behoven på ett bättre sätt än 
de andra koncepten. 
 
För att vikta koncepten gentemot den nuvarande lösningen har en procentuell rank-vikt ansatts. 
De krav och behov som anses vara mest betydelsefulla att tillfredställa för ett koncept, av en 
eventuellt ny lösning, har viktats med en högre procentuell rang. Som exempel är det viktigt att 
minimera risken för deformationer i form av repor under separeringen. Medan det anses vara av 
mindre betydelse att det existerar teknologi för att ett koncept ska vara möjligt att framställa.   
 
Resultatet av detta är att ett värde har skapats hos koncepten och det finns en möjlighet att välja 
de lösningar som är värda att gå vidare med. Detta avsnitt är till för att skala ner det breda 
perspektivet av idéer och koncept som är framtaget i tidigare avsnitt.  
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4 RESULTAT - FAS 1 

4.1 Initiering av arbetet 
Första fasen resulterade i ett väl definierat preliminärt schema för hur arbetet skulle läggas upp. 
Från intervjun med Evomatic framkom en bra överblick om vad som önskades åstadkommas 
med arbetet. Insikten efter intervjun tydde på att det krävdes en väl utformad utvecklingsprocess 
som är beprövad inom denna typ av arbete. Baserat på tidigare erfarenheter samt intervjun med 
Evomatic ansågs BTH MSPI processen vara en lämplig metod för projektet.  
För att definiera vilka verktyg som skulle användas inom arbetet och när det skulle inträffa 
utvecklades Gantt-Schemat som presenteras i figur 7. Grön färg representerar Fas 1, blå färg Fas 
2 och grå färg Fas 3.  
 

 
Figur 7: Planerat schema för arbetet 
I schemat kan man utläsa de aktiviteter som ska utföras under arbetet i det vertikala ledet. I det 
horisontella ledet presenteras tiden i veckor då de olika aktiviteterna är tänkta att infalla på.  
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4.2 Inspiration 
4.2.1 Teknik och trendanalys 
Från teknikanalysen observerades ett antal olika patent och lösningar för en 
plåtsepareringsprocess. Vid analysen skapades en tydlig trend som kunde följas ifrån dessa 
observationer. Resultatet för första delen av inspirationsetappen presenteras nedan.  
 

1. Patentet kommer från Irvin D. Bond och innefattar en lösning på hur man kan separera 
icke magnetiska material i form utav ark. Lösningen är uppbyggd med hjälp av blad med 
spetsiga tänder som lyfter upp bägge sidorna av arket samtidigt som arket pressas med en 
kraft i vertikal riktning. Kraften kommer från sugkoppar som bildar ett vakuum mellan 
arket och koppen. Detta vakuum använder man sedan för att lyfta arket från högen som 
den är placerad i (Irvin D Bond. 1994). 

   
Figur 8: Övergripande bild av patent från Irvin D. Bond 

  
2. Denna lösning är utvecklad av Wallis Bernard J och lösning bygger på samma princip 

som källa 1. Medan man istället har placerat lyftanordningen på själva gripdonet. Det 
genererar i väldigt simpel lösning men samtidigt en väldigt begränsad lösning. 
Begränsningen ligger i att det är väldigt svårt att anpassa sig efter olika geometrier på 
ämnena. Vanligtvis så behövs flera olika typer av gripdon för separering av olika typer av 
geometrier om gripdonet inte är ställbart i flera antal leder (Wallis Bernard J. 1970).  

 

 
Figur 9: Övergripande bild av patent från Willis Bernard J 
 

3. Ett tyskt bolag vid namn Güdel arbetar också med separering av ämnen. För att separera 
icke magnetiska material jobbar med en metod som går ut på att lyfta upp ena sidan av 
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ämnet med sugkoppar. Samtidigt som man lyfter ämnet, blåser man tryckluft för att få ett 
mothåll på plåten under och minska på vidhäftningen mellan ämnena. Efter lyftet av det 
översta ämnet kör man in mindre stopp i form utav ”fingrar”. Dessa fingrar motverkar 
ämnet under att följa med då robotarmen kommer och hämtar det översta ämnet för att 
sedan placera den på rullbanan in till presslinan. Fördelen med denna typ av lösning är att 
den är väldigt enkel tekniskt sett samt att det gör en hög säkerhet då man vill åt ett ämne i 
taget. Nackdelarna med lösningen är att man använder sig utav stora mängder tryckluft 
vilket är väldigt energikrävande och dyrt att framställa. 

    
4. Metoden som Evomatic använder för att separera plåtarna idag bygger på Brodde 

Bengtssons patenterade lösning, den så kallade Brodde-enheten. Metoden går ut på att 
man med hjälp vinklade sågtandsblad lyfter upp en översta ämnena i någon ände för att 
sedan tillföra tryckluft för att säkerställa att ämnena är separerade. (Bengtsson B. 2007) 

 

 
Figur 10: Övergripande bild av patent från Brodde Bengtsson 
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5. Från intervjun med Evomatic framkom det att från en första början var 
separeringsprocess ett manuellt arbete. En automatiserad lösning har testats där man 
separerade ämnena med hjälp av roterande skruvar. Skruvarna ansattes från sidan av 
ämnet och roterades sedan ut för att lyfta det översta ämnet. De problem som uppstod 
med denna typ av lösning var att nötningen på ämnet blev väldigt hög och att materialet 
som nöttes av lätt fastnade i gängorna på skruven. Med material i gängorna minskas 
separeringsförmågan avsevärt.  
 
Från de observationer och intervjuer som utfördes, konstaterades orsaken till ett flertal 
problem med dagens lösning. Orsaken till att metallfragment frigörs vid separering är den 
fysiska kontakten som appliceras från de sågtandade verktygen. När man sedan tillsätter 
tryckluft för att säkerställa att plåtarna är helt separerade finns det risk att man blåser in 
dessa partiklar i de områden som sedan blir synliga i den färdiga detaljen. Cykeltiden för 
den nuvarande lösningen uppgick till ca. 5 sek mellan varje separering. 
 

 
Från patenten ses en väldigt stark trend inom vilka tekniker som har använts under åren. Trenden 
speglar att det under en längre tid har använts någon form av sågtandat verktyg med kombination 
av tryckluft för att separera plåtarna i en automatiserad lösning.   
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4.2.2 Behovsanalys 
 
Resultatet av behovsanalysen presenteras i tabellen nedan. 

Tabell 1: Behovsanalys 

Intressenter Kategori Ofrånkomliga 
behov 

Endimensionella 
behov 

Attraktiva behov 

Evomatic Pris  Lösning bör vara i 
samma prisklass som 
den befintliga 
lösningen  

Lösningen är 
billigare än den 
befintliga lösningen 

 Komplexitet  Lösningen bör 
omfatta mindre antal 
moment än den 
nuvarande 
lösningen.  

 

 Underhåll  Lösningen bör kräva 
lite 
underhållningsarbete 

Lösningen kräver 
mindre 
underhållningsarbete 
än den befintliga 
lösningen. 

   Lösningen bör vara 
skyddad mot damm 
och smuts 

 

Potentiella 
kunder 

Separeringstid Lösningen 
måste klara 
separera 
ämnen i minst 
samma takt 
som kundens 
press-takt 

Lösningen bör klara 
separera ämnena 
dubbelt så snabbt 
som press-takten 

Snabbare cykeltid än 
den existerande 
lösningen. 

 Separering Lösningen 
måste kunna 
separera icke-
magnetiska 
material 

 Separeringen sker 
utan fysisk kontakt 
vid sidan av ämnet. 

    Minimera risken till 
att metallfragment 
frigörs 

 Geometrier  Lösningen 
måste kunna 
separera 
ämnen av 
olika 
geometrier. 

Lösningen bör kunna 
separera ämnen 
oavsett placering på 
ämnespallen. 

 

 Tjocklekar Lösningen 
måste klara att 
separera 
ämnen med 
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olika 
tjocklekar. 

 Energi  Lösningen bör vara 
mindre 
energikrävande än 
den befintliga 
lösningen  

Separering av 
ämnen sker utan 
användning av 
tryckluft. 

 Installation  Lösningen bör inte 
ta upp större 
byggnadsyta än den 
befintliga lösningen 

Lösningen tar upp 
mindre byggnadsyta 
än den befintliga 
lösningen. 

 Arbetsmiljö Lösningen 
måste vara 
säker att 
hantera  

Lösningen bör 
utgöra en bättre 
arbetsmiljö än den 
befintliga lösningen  

 

 

4.3 Idégenerering 
Nedan följer en övergripande förklaring av de koncept som genererats vid brainstormingen. 
Syftet med detta är att läsaren ska få en tydligare bild av hur varje koncept är tänkt att fungerat i 
praktiken. 
 
4.3.1 Brainstorming 
Nedan följer en bild av vissa delar av en mindmap som är framtagen vid idégenereringen.  
 

 
4.3.2 Koncept 1, specialutformat lyft 
Konceptet bygger på att separera ämnena med hjälp av en speciellt utformad lyftrörelse. Det är 
tänkt att denna lyftrörelse ska ske i två steg. I det första steget kommer ämnets kanter att lyftas 
upp samtidigt som ett mothåll i mitten av ämnet hålls kvar för att se till att ämnet ”viker” sig. 
Mothållet i mitten kommer att bestå av en vakuumramp, eventuellt vanliga sugkoppar beroende 
på vad som lämpar sig bäst. Det andra steget blir att lyfta ämnet. Förhoppningen är att det 
översta ämnet kommer att separera sig från ämnet under och att detta medför ett enklare lyft rakt 
upp. Lyftet förväntas att bli enklare på grund av att luft kommer in mellan ämnena och att 
vidhäftningskraften därmed blir mindre. Genom att utnyttja lyftrörelsen för att separera ämnena 
blir lösningen väldigt simpel och förhoppningsvis enkel att implementera. Tanken med denna 

Figur 11: Mindmap framtagen vid idégenereringen 
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lösning är att det ska vara möjligt att separera ämnena utan att använda tryckluft för 
separeringsprocessen. 
 
 

 
Figur 12: Skiss över koncept Specialutformat lyft 

 
4.3.3 Koncept 2, specialutformat lyft (skål)  
Detta koncept bygger på samma princip som koncept 1. Det vill säga att plåtarna kommer att 
separeras med hjälp av ett specialutformat lyft. Skillnaden ligger i hur själva lyftet kommer att 
utföras. Istället för att endast lyfta plåten i två kanter, kommer plåten att lyftas som en ”skål”. 
Även här är tanken att lyftrörelsen ska utföras i två steg liknande de som presenteras i koncept 1. 
Enda skillnaden är som sagt att ämnet lyfts som en skål i första steget.  
 
4.3.4 Koncept 3, hål i plåt för tryckluft 
Konceptet bygger på att man utnyttjar tryckluft för att separera ämnena. Skillnaden mot dagens 
lösning ligger i hur tryckluften appliceras i förhållande till ämnena. Detta koncept går ut på att 
applicera tryckluften uppifrån genom stansade hål i ämnena i de områdena som sedan klipps bort 
i själva pressningen. Tryckluften kommer att appliceras i hålen med hjälp av ett specialutformat 
munstycke. Konceptet bygger på att tryckluften ska användas på ett mer effektivt sätt än tidigare 
eftersom den just kommer appliceras en bit in på plåten.  
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Figur 13: Skiss över koncept Hål i plåt för tryckluft 
 
 
4.3.5 Koncept 4, konvex stapling av ämnena 
Detta koncept bygger på att ämnena staplas på ett specifikt sätt för att förhoppningsvis underlätta 
separeringsprocessen. Det är tänkt att ämnena ska staplas i en konvex form. Tanken med är att 
den konvexa formen kommer att underlätta separeringen av ämnena när man lyfter i de ändar 
som är lägre än mitten. Detta eftersom ämnena kommer att kunna lyftas längre (större vinkel) i 
förhållande till det ämne som ligger under och på så vis underlätta en separering.  

 
Figur 14: Skiss över koncept Konvex stapling  

 
4.3.6 Koncept 5, luftknivar 
Detta koncept bygger på att man separera ämnena med hjälp av så kallade ”luftknivar”. Tanken 
är att de ska fungera genom att man separerar alla ämnen från varandra genom att låta luftkniven 
vandra genom hela ämnesstapeln. Förhoppningen är att ämnena ska gå att lyfta rakt upp eftersom 
de har varit separerade ifrån varandra nyligen.  
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Figur 15: Skiss över koncept luftknivar 
 
 
 
4.3.7 Koncept 6, separeringskil 
Konceptet bygger på att man för in en kil mellan det översta ämnet och det andra ämnet i 
ämnesstapeln. Det är tänkt att kilen ska vara utformad så att den separerar ämnena när den förs in 
och skapar ett mellanrum mellan ämnena. Kilen är även tänkt att fungera som ett mothåll mot 
ämnet som ligger under det översta ämnet. Eftersom kilen fungerar ett mothåll bör det vara 
möjligt att lyfta det översta ämnet rakt upp eftersom det på så vis försäkras det att inte mer än ett 
ämne följer med i lyftet.  

 
Figur 16: Skiss över koncept separeringskil 

 
4.3.8 Koncept 7, lyfta med vinkel 
 
Detta koncept bygger på att ämnespallen ställs på ämnesbordet så att en lutning uppstår. Med 
lutning menas att det översta ämnet lutar med en vinkel i förhållande till ämnesbordet. Det är 
tänkt att denna lutning ska underlätta separeringen av ämnena eftersom kraftfördelningen över 
ämnet blir annorlunda på grund av vinkeln mellan gripdonet och ämnespallen.  
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Figur 17: Skiss över koncept lyfta med vinkel 
 
4.3.9 Koncept 8, plocka underifrån 
Detta koncept grundas i att ämnena plockas underifrån i ämnesstapeln. Detta görs med hjälp av 
ett par spiralskruvar som roterar ner ett ämne i taget. Det är här tänkt att försöka utnyttja 
gravitationen för att uppnå en separering av ämnena samtidigt som spiralskruvarna kontrollerar 
takten för delningen.  

 
Figur 18: Skiss över koncept plocka underifrån  
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4.3.10 Koncept 9, hörnklippta ämnen 
Konceptet Hörnklippta ämnen bygger på att man ”hörnklipper” alla ämnen för att sedan stapla 
ämnena så att det blir ett mellanrum mellan varje ämne i hörnen. Funktionen för detta koncept 
grundas alltså i att utnyttja detta mellanrum för att mekaniskt kunna separera plåtarna på ett 
lämpligt och effektivt sätt. 

 
Figur 19: Skiss över koncept hörnklippta ämnen 

 
4.3.11 Koncept 10, magnetfält 
Detta koncept bygger på att det skulle kunna vara möjligt att utnyttja magnetism för att separera 
ämnena. Genom att skapa en inducerad ström i ett ickemagnetiskt ämne är det möjligt att få en 
interaktion mellan en magnet och ämnet. Tanken är alltså att utnyttja denna interaktion för att 
lyfta det översta ämnet tillräckligt mycket för att kunna blåsa in tryckluft mellan ämnena. 
Alternativt att använda kraften som skapas från det magnetiska fältet som ett mothåll mot ämnet 
under det som ska separeras. 

 
Figur 20: Skiss över koncept magnetfält 
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4.3.12 Koncept 11, packning omlott 
Detta koncept bygger på att man staplar ämnena på ämnespallen omlott. Genom att stapla 
ämnena omlott ovanpå varandra blir möjligheterna för en mekanisk separering betydligt fler. 
Tanken är att utnyttja glappet för en mekanisk separering. 

 
Figur 21: Skiss över koncept packning omlott 
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4.4 Val av koncept för vidare utveckling 
Nedan presenteras resultaten från Pugh-matrisen som har utformats under arbetet. De resultat 
som är presenterade representerar de koncept med högst ranking som anses vara lämpliga för 
vidare tester och utveckling. En övergripande bild för hela matrisen presenteras i bilga 23. 

 
Figur 22: Bild över de högst rankade koncepten i Pugh-matrisen 
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5 DISKUSSION - FAS 1 
5.1 Initiering av arbetet 
Resultatet från fas 1 är mycket givande inför kommande faser i arbetet. En bra grund har skapats 
att bygga vidare på där en förståelse har genererats om vad som önskas med arbetet. 
Tidsplaneringen är som nämnt tidigare en preliminär planering och kan därför ändras under 
arbetets gång. Det som är till stor fördel med planeringen är att de aktiviteter som ska utföras är 
valda och därmed är en startposition av vad som ska utföras först satt.   

5.2 Inspiration  
De flesta separeringsmetoderna bygger på att man separerar ämnena med hjälp av någon fysisk 
kontakt för att sedan tillföra tryckluft för att säkerställa att ämnena verkligen separeras från 
varandra. Att tillverka tryckluft är väldigt energikrävande och därmed väldigt dyrt. 
Därför vore det önskvärt att försöka undkomma användningen av tryckluft helt vid 
separeringsprocessen. Det skulle medföra att separeringsprocessen blir förbättrad på flera olika 
plan t.ex. ekonomiskt och arbetsmiljö. För att uppnå detta krävs att man kan separera ämnena på 
ett effektivt sätt samtidigt som man kan säkerställa att man endast lyfter upp ett ämne i taget. 
Resultatet av inspirationsetappen gav arbetet en bra inblick i vad som är beprövat samt vilka 
tekniker som är mindre lyckade.  
 
Från de observationer som har utförts lyckades även en av frågorna för arbetet besvaras. Fråga 2 
gällande vilken del av den befintliga processen som ger ifrån sig metallfragment var efter 
observationerna möjlig att besvara. Resultatet speglar anledning till varför fragmenten frigörs 
men även vilken anledning det är till att fragment hamnar i mitten av ämnena. Faktorn till varför 
fragmenten frigörs var delvis känd men inte varför fragmenten placerades i mitten av ämnena  
 
Inspirationen från de lösningar som har observerats anses som lyckad då en bra förståelse om 
vad en potentiell kunds behov är för en ny typ av produkt. Behoven som framkom kunde på ett 
bra sätt införas enligt Kanos modell vilket medförde ett klart synsätt över vilka behov som är 
mer specifika och näst intill krav från Evomatics och kundens sida. Medan de andra behoven 
bevisar vad som är önskvärt att tillfredsställa med en ny lösning.     

5.3 Idégenerering  
Nedan följer diskutioner kring de koncept som har genererats. Värt att nämna här är även 
brainstormingen som har utförts. Brainstormingen är en väldig itererande process och utförs 
genom hela arbetets gång. Därför har endast en liten del valts att presenteras i resultatet.  
 
5.3.1 Koncept 1, specialutformat lyft 
För att få ämnet under att lossna från det övre krävs dock förmodligen att det övre lyfts på ett 
väldigt kontrollerat sätt vilket skulle kunna orsaka problematik. Själva lyftrörelsen kommer att 
bli avgörande för detta koncept. 
Fördelarna med detta koncept skulle dock vara många. Energiförbrukningen skulle minska 
avsevärt om det skulle vara möjligt att implementera denna metod eftersom man kommer ifrån 
användningen av tryckluft samt att det inte behövs någon mer maskin än ett specialtillverkat 
gripdon. Med endast ett gripdon blir processen mycket simpel och man undgår en fysisk kontakt 
mot sidan av ämnena. Nackdelarna med detta koncept är att det kan ta för långt tid att separera 
plåtarna och att cykeltiden därmed blir för lång. Det krävs även att gripdonet ska klara av olika 
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geometrier vilket gör att det kan vara svårt att framställa ett gripdon som klara alla geometrier 
som körs i kunden tillverkningsprocess.  
 
5.3.2 Koncept 2, specialutformat lyft (Skål) 
Ett specialutformat lyft i form av en skål med endast ett gripdon kommer att bilda samma 
fördelar som för koncept ett. Det kan däremot uppstå ytterligare en nackdel då man böjer ämnet i 
fler leder än vid koncept ett. Mer böjning av ämnet kan medföra att det uppstår deformationer i 
plåten då det förmodligen uppstår oönskade spänningar i plåten vid ett sådant lyft. 
Det ska även här nämnas att det hade kunnat bli ett annat utfall av resultatet om test-ämnet hade 
haft en annan geometri. Hade ämnet t.ex. varit mindre hade det förmodligen blivit mer känsligt 
för deformationer vid ett sådant lyft. 
 
5.3.3 Koncept 3, hål i plåt för tryckluft 
Förhoppningen är att spridningen av tryckluften blir mer koncentrerad och separerar ämnena mer 
effektivt än tidigare. Med en mer koncentrerad luft kan även en delning med luften nå ända in till 
mitten av större ämnen vilket det finns en risk att det inte gör då man blåser lufter utifrån 
ämnena. Fördelen även är att den fysiska kontakten på sidan av ämnena reduceras. Nackdelarna 
för konceptet är att det kommer att krävas att det finns hål i plåtarna för att applicera tryckluften. 
Detta ställer ett krav på underleverantörer och kan orsaka vissa komplikationer om vissa 
leverantörer inte kan utföra detta. Tryckluft är väldigt energikrävande men som förhoppningen 
för konceptet lyder hoppas det att nivån av tryckluften blir lägre än med dagens lösning.    
 
5.3.4 Koncept 4, konvex stapling  
Den konvexa staplingen av ämnena kommer att skjuta isär ändarna av ämnena något. Man har 
redan då skapat en liten förskjutning där luft kan komma i mellan ämnena. På så vis med hjälp av 
lyftet, så minskar vidhäftningskraften mellan ämnena. Fördelarna är även här att ingen tryckluft 
behöver appliceras samt att det genereras et specialutformat lyft utan ett komplicerat gripdon. 
Nackdelarna är att det som i koncept fem ställer krav på staplingen/paketeringen av ämnena 
vilket i sin tur ställer krav på underleverantörer. Den konvexa staplingen kan orsaka 
deformationer av plåten dvs. den blir böjd eller i form av tryckskador på de understa plåtarna 
eftersom tryckfördelningen blir annorlunda. 
 
5.3.5 Koncept 5, luftknivar 
Det svåra är att skapa en väldigt noggrann luftstrimma som ska varandra genom ämnena och att 
strimman ska separera plåtarna från varandra. Det kan finnas en risk då man blåser från sidan 
med ett högt tryck att ämnena börjar att flytta på sig vilket skulle medföra att ytterligare teknik 
behöver framställas för att ämnena ska hållas på plats. Fördelen gentemot de andra koncepten är 
att risken för deformation av ämnena är väldigt liten. Nackdelen är dock att som för samtliga 
koncept innehållande tryckluft är att processen blir väldigt dyr på grund av hög energiåtgång.    
 
5.3.6 Koncept 6, separeringskil 
En kil som förs in mellan ämnena hade skapat det förväntade mothållet som nämns i förklaringen 
av konceptet. Detta mothåll hade skapat stora fördelar då det inte kommer att krävas något 
speciellt utformat lyft för separeringen. Cykeltiden blir även påverkad för att ämnena kommer 
redan att vara delade då gripdonet kommer och plockar det översta ämnet. Det förväntas kunna 
öka alternativt hålla samma takt som dagens lösning. Det kommer inte heller att krävas någon 
tryckluft för att dela på ämnena. Nackdelen är att det kommer att krävas väldigt hög precision för 
att träffa den näst intill icke befintliga mellanrum som finns mellan plåtarna.  
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5.3.7 Koncept 7, lyfta med vinkel 
Att lyfta då ämnena ligger i vinkel är ett alternativ till att utföra ett speciellt lyft med ett gripdon. 
Fördelen är att inte behöva ett utformat gripdon för ett speciellt lyft som kan medföra en längre 
cykeltid. Tanken är att endast behöva gå ner och plocka ett ämne då vinkeln redan har medfört 
ett speciellt lyft. Det skulle inte heller här vad nödvändigt med någon tryckluft vid ett lyckat 
resultat. Nackdelen är att den inte finns en kontrollerad rörelse av ämnet. Det finns då en risk om 
vidhäftningskraften är hög att flera ämnen följer med upp på samma gång vid ett lyft.  
 
5.3.8 Koncept 8, plocka underifrån 
Att plocka ämnen underifrån skulle på ett vis reducera att användning av ett gripdon inte skulle 
vara nödvändigt. Med hjälp av spiralskruvar skulle det ramla ner en plåt i taget och sedan in i en 
prislinje. Det skulle dock medföra en väldigt komplex maskin för att kunna separerar olika typer 
av geometrier och storlekar på ämnen vilket är en nackdel som vill motverkas. Vid större 
storlekar finns en känsla om att det skulle krävas någon form av stöd i mitten av ämnena för att 
dessa inte ska vikas och sedan trilla ner. Fördelen är då att återigen ingen tryckluft är nödvändig 
och att man kan reducera användningen av gripdon i processen.  
 
5.3.9 Koncept 9, hörnklippta ämnen 
Konceptet med att klippa bort hörnen av ämnena ät till stor del ganska likt koncept elva. Här 
finns dock en större fördel vid packning av plåtarna då risken är mindre för deformation än när 
tillexempel en kortsida av ett ämne ligger utanför det under. Det skulle även i praktiken vara 
relativt enkelt att ta fram en mekanisk lösning som skulle lyfta upp ämnet från det som ligger 
under då man har en större yta att arbeta med än att lyfta upp en kant som vid dagens lösning.  
Nackdelen med detta är som vissa ovanstående koncept då man låser sig till en viss leverantör 
som kan utföra detta. 
 
5.3.10 Koncept 10, magnetfält 
Att med hjälp av ett magnetfält separera ämnena vore mer eller mindre en optimal lösning på 
problemet i fråga. Tekniken används redan för att separera plåt med magnetiska egenskaper. 
Problem är att aluminium inte är ett magnetiskt ämne. Tanken var istället att utnyttja 
interaktionen som uppstår då en ström induceras i ett icke-magnetiskt ämne då ett magnetfält 
flyttas i förhållande till ämnet. Genom att rotera magneter vid sidan om ämnespallen var 
förhoppningen att den interaktion som uppstod mellan ämnena och magneterna skulle kunna 
utnyttjas för att separera även aluminium. Antingen genom att hålla emot plåten som ligger 
under eller också lyfta upp det översta ämnet tillräckligt mycket för att sedan kunna tillföra 
tryckluft. Tyvärr uppstod inte en tillräckligt stor interaktion för att kunna utnyttjas för separering. 
Anledningen till detta tros vara att kontaktytan av ämnet, kanten, är för liten i förhållande till 
hela ämnet.  
Dock har inga ytterligare tester för att finna orsaken till detta genomförts, eftersom det ansågs 
vara onödigt då inget önskat resultat av testet uppnåddes. 
Fördelarna med att använda magnetism för separering av ämnena vore många. För att nämna 
några Tex att det inte blir några deformationer på ämnet. 
 
5.3.11 Koncept 11, packning omlott 
Fördelarna med att packa ämnena omlott är att det förmodligen skulle underlätta en mekanisk 
separering av ämnena. Detta eftersom det uppstår ett glapp mellan ämnena som borde gå att 
utnyttja på ett effektivt sätt. Problemet med dagens stapling av ämnena är att det knappas finns 
någon kontaktyta, mer än kanterna av ämnet, som är möjlig att utnyttja för separeringen utan att 
förstöra ämnet. 
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Det finns även vissa nackdelar med att stapla ämnena omlott. Tex ställs det ett krav på de 
underleverantörer man har att kunna leverera en ämnespall där ämnena är staplade just omlott. 
En annan risk finns för deformation av ämnena vid transport eller hantering. Eftersom ämnena är 
väldigt tunna ökar risken för deformationer om ämnet sticker ut ur ämnesstapeln. 

5.4 Val av koncept 
Valen av koncept anses väldigt lyckat. Verktyget Pugh-matris har varit till stor betydelse för att 
koncepten kunde ställas mot de angivna kriterierna i matrisen. Kriterierna i matrisen känns 
väldigt relevanta för arbetet, då dessa framhäver de behov som är väldigt viktiga att ta hänsyn 
till. Vissa av behoven hade inte gått att få fram utan intervjuerna med Evomatic’s kunder, som 
till exempel möjlighet för service och installationsmöjlighet. Men med hjälp av intervjuerna 
kunde dessa ansättas som kriterier i Pugh-matrisen. Vad betyder då detta för resultatet? Det 
betyder att resultatet från matrisen blir väldigt trovärdigt för att kriterierna som koncepten ställts 
emot kommer från kvalitativa källor.  
 
En stor fördel med resultatet är också att vissa av koncepten fick en mycket högre ranking än 
andra koncept. Vilket medför att tid besparas vid nästkommande faser i arbetet då det reduceras 
antal koncept alla koncept som är nödvändiga att testa fysiskt.   
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FAS 2 
Fas 2 kommer att behandla de metoder och resultat som är framtaget för att verkställa ett slutligt 
koncept. Fasen kommer att utgå från de resultat som är framtagna i fas 1, där ett flertal koncept 
ansågs tillfredsställa de behov som analyserats. För att validera resultaten från fas 1 utförs ett 
flertal fysiska tester i fas två. Testerna kommer sedan att utvärderas ytterligare en gång gentemot 
de behov som endast berör funktionen för en potentiell lösning.    
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6 METOD - FAS 2 
I metoden för fas två kommer de verktyg och utförande presenteras som gäller det steg för 
fysiska tester och slutlig implementering inom BTH MSPI Innovationsprocess. De fysiska 
testerna kommer sedan att användas för att välja det koncept som lämpar sig bäst i en verklig 
miljö. När koncepten är valda genomförs en validering i form utav fysiska tester. Dessa tester har 
gått ut på att snabbt och enkelt få en uppfattning av vilka koncept som skulle kunna fungera i en 
verklig miljö. För varje koncept som tagits fram har någon form av praktiskt test utförts. De 
former som har använts är så kallade Pretotyp och Prototyp. Efter testerna genomförs ytterligare 
en utvärdering för att bedöma om det är värt att gå vidare med konceptet eller inte. Verktygen 
presenteras i nedanstående rubriker. 

6.1 Generellt för samtliga tester 
Samtliga tester utfördes på samma typ av material som presenteras i tabellen nedan. 
Tabell 2: Generell data för fysiska tester 

Material Aluminium 
Längd (L) 1810 mm 
Bredd (B) 1100 mm 
Tjocklek (t) 1 mm 
Lubrikator mellan plåtarna  Advanze 170 PL395X 

Tjocklek lubrikator 1.0 µ/m3 

 
För att på ett enkelt och smidigt sätt kunna hantera lyften av plåtarna/ämnena vid testerna 
tillverkades en förenklad variant av ett gripdon. Gripdonet som idag används i produktion hos 
kunden har en liknande uppbyggnad. Syftet med tillverkningen av gripdonet är att efterlikna ett 
realistiskt lyftmoment.  
 
För att ämnet ska fästa vid gripdonet användes specifika sugkoppar som är anpassade för en oljig 
plåt. Sugkopparna är levererade av ett företag vid namn Piab. 
 
En bild av gripdonet presenteras i figur 23. 
 

 
Figur 23: Gripdon upplagt på ämnespall  
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En vakuumejektor är till för att skapa vakuum med hjälp av tryckluft. Tryckluften ansätts i ena 
änden av ejektorn och drar med sig luft i genom anslutningen för sugkoppen. Ejektorerna har 
använts vid alla tester då ett lyft med sugkoppar har utförts.   
 

 
Figur 24: Förklarande bild över en vakuumejektor 

6.2 Pretotyp   
Nedan följer beskrivningar på de tester som har utförts med enkla pretotyper.   

6.2.1 Fysiskt test av koncept 1 och 2 
Metoden för koncept 1 och 2 var den samma förutom att själva lyften utfördes på olika sätt. 
Därför kombineras detta test under samma rubrik. Inför testet kopplades sugkoppar ihop med 
hjälp av luftslangar och olika typer av kopplingar för tryckluft. Luftslangarna kopplades sedan 
till vakuumejektorer för att skapa vakuum i sugkoppen. I tabell 3 listas det material som är 
använt inför testet.   

Tabell 3: Material inför test av koncept 1 & 2 

Material 
Sugkoppar 4 st 
Tryckluftsslang 6 mm 
Tryckluft 
Kopplingar för tryckluft 6 mm 
Gripdon 
Vakuumejektorer 2 st 
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Figur 25: Uppställning av pretotyp innan test av koncept 1 och 2 

Vakuumkopparna användes för att lyfta plåtarna i ändarna för att se om det var möjligt att 
utforma ett lyft på ett sådant sätt att plåtarna separerades ifrån varandra. För att förenkla testet så 
mycket som möjligt lyftes vakuumkopparna för hand. Vakuumkopparna placerades ca 20–30 
mm från ämnets kortsidor och ca 50–60 mm från ämnets långsidor. 

6.2.2 Fysiskt test av koncept 3 
Testet för konceptet är uppbyggt på att bearbeta hål i kanten av 5 stycken plåtar med hjälp av en 
pelarborrmaskin. För att sedan applicera luften mellan plåtarna med det specialutformade 
munstycket. Munstycket är tillverkat i en svarv utifrån ritning som presenteras i bilaga 22.  

Tabell 4: Material och utrustning för bearbetning inför test av koncept 3 

Material Maskinell bearbetning 
Tryckluftsmunstycke Pelarborr 
Tryckluft Borr 
Gripdon Skruvdragare 
Luftslang Svarv 
Aluminiumstång Gängtapp M5 
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I den vänstar bilden i figur 26 ser man hur truckluftsmunstycket är applicerat i de hål som är 
tagna i ämnena. I den högra bilden ser man en övergripande bild av tryckluftsmunstycket. 
 

 
Figur 26: Överblicksbild av koncept 3  

6.2.3 Fysiskt test av koncept 6 
Testet för separeringskilen utfördes på ett enkelt sätt genom att fästa ett tunt fjäderstål mellan 2 
plattor. De material och den utrustning som användes inför testet presenteras i tabell 5. Det 
tillverkades 4 stycken enheter av modell som visas i figur 27. 

Tabell 5: Material och utrustning för bearbetning inför test av koncept 6   

Material Maskinell bearbetning 
Fjäderstål 0,3 mm  Plåtsax 
Skruvtving Pelarborr 
Skruv  
Mutter  

  

 
Figur 27: Pretotyp för koncept Separeringskil 
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De fyra enheterna monterades sedan på ämnespallen med hjälp av skruvtvingar. Monteringen 
utfördes för att uppnå önskat mothåll från separeringskilen på den plåt som ligger under den som 
är tänkt att separera. Efter att de fyra kilarna var monterade kunde ett lyft av den översta plåten 
utföras med det redan tillverkade gripdonet. Denna process upprepades på 5 plåtar för att 
säkerhetsställa ett resultat. En bild på när kilen är monterad på ämnespallen, där fjäderstålet är 
inkilat mellan översta och plåten under kan studeras i figur 28. 
 

 
Figur 28: Separeringskil monterad på ämnespall 

6.2.4 Fysiskt test av koncept 7 
För att utföra ett test där man kommer att lyfta med en redan befintlig vinkel på ämnena lyftes 
ämnespallen upp på ena kortsidan med en palltruck. Själva lyftet av ämnet utfördes med det 
befintliga gripdonet, på den kortsida som inte var upplyft med palltrucken. De material och 
utrustning som användes inför testet presenteras i tabell 6. 

Tabell 6: Material och utrustning för bearbetning inför test av koncept 7 

Material 
Palltruck  
Gripdon 
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Nedan presenteras en övergripande bild av hur testet är utfört. Röd pil representerar kortsidan där 
lyftet utförs.  
 

 
Figur 29: Övergripande bild inför test av koncept 7  

6.2.5 Fysiskt test av Koncept 10 
För att utföra tester på konceptet magnetfält monterades starka neodymmagneter på ett hjul. 
Materialet inför testet presenteras i tabell 7. 
Tabell 7: Material och utrustning för utförande av koncept 10 

Material 
Magneter 50 kg 2 st  
Hjul 
Skruvdragare 

 
Hjulet placerades sedan vid sidan om ämnespallen och roterades med hjälp av en skruvdragare. 
Hjulet placerades så att magneterna roterade med ett avstånd på 5 mm från kanten av ämnet. 
Magneterna anses behöva ligga så nära ämnena som möjligt för att någon som helst påverkan ska 
vara synlig. En övergriplig bild av testet presenteras i figur 30. 
 

 
Figur 30: Övergripande bild inför test av koncept 10  
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6.3 Utvärderingsmall för tester 
Innan den slutliga prototypen framställs, utfördes ett val av den pretotyp som ansåg ha högst 
tillfredställelse gentemot de behov som stödjer de fysiska testerna. För att kunna utvärdera de 
tester som genomförts har en utvärderingsmatris skapats. Matrisen presenteras i tabell 8. 
 
Tabell 8: Mall för utvärdering av tester 

Koncept Separeringsförmåga Robusthet Anpassningsmöjlighet 
för olika geometrier 

Komplexitet Cykeltid 

1&2      
3      
6      
7      
10      

 
Poängsystemet är uppdelat i hur högt tillfredställande nivå testet har gentemot dessa behov. 
Poängsättningen presenteras nedan.  
 

= Väl tillfredställande   
 

= Tillfredställande 
 

= Neutral 
 

= Ej tillfredsställande 
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7 RESULTAT – FAS 2 
Resultatet i fas två presenterar ett kort sammandrag från de tester som har utförts. För att sedan 
vikta dessa resultat gentemot varandra.  

7.1 Pretotyp 
7.1.1 Resultat fysiskt test koncept 1 & 2 
Testet av koncept 1 och 2 gav tydliga indikeringar av hur plåtarna uppförde sig vid ett specifikt 
lyft. Det var möjligt att separera plåtarna genom att lyfta i kortsidorna av plåten för att luft ska 
komma in mellan plåtarna. Problem var dock att det inte var tillräckligt pålitligt. Resultatet vid 
varje lyft varierade från gång till gång. Ena gången kunde det följa med två plåtar vid lyftet, andra 
gången 5–10 plåtar. Figur 31 visar ett av de lyft som utfördes under testet. I figuren syns tydligt 
det fenomen som uppstår när vidhäftningskraften mellan plåtarna är tillräckligt stor för att plåtarna 
ska hänga ihop vid ett lyft.  
 

 
7.1.2 Resultat Koncept 3  
Resultatet av testet blev negativt då luften inte var tillräckligt koncentrerad för att tränga in mellan 
plåtarna. Istället spreds tryckluften ner genom plåtstapeln utan önskad effekt. Dvs den önskade 
separeringsförmågan uteblev. Testet resulterar i att det inte är möjligt att separera ämnena med 
hjälp av det specialdesignade tryckluftsmunstycket.  
 

7.1.3 Resultat koncept 6 
En typ av separeringskil visade sig påverka separeringen av plåtarna på ett positivt sätt. Testet 
genererade flertal faktorer som bidrog till en enkel separering. Bevisligen krävs det ingen större 
luftspalt mellan det översta och det undre ämnet för att delningen ska underlättas. Det önskade 
mothållet på den undre plåten uppstod enligt den tänkta teorin. Då mothållet verkade krävdes 

Figur 31: Utfört test av koncept 1 & 2 
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ingen större kraft för att hålla den undre plåten på plats. Mindre deformationer på ämnet uppstod 
i form av repor där kilen fästes in.   
Testet visas i figur 32 där endast en plåt lyfts med hjälp av gripdonet. 

 
Figur 32: Bild över lyft med separeringskilar 
 

7.1.4 Resultat koncept 7  
Likt resultatet av koncept 1 och 2 var det möjligt att få en separering av plåtarna med ett typ av 
lyft. Problemet var dock även här att resultatet av testet hade en väldigt stor variation. 
Variationen av antalet plåtar som separeras är en faktor som inte är önskvärd för testet.  
 
7.1.5 Resultat koncept 10 
En interaktion mellan plåten och magneten uppfattades då magneten fördes över plåten. Denna 
effekt uppfattades inte när magneten roterade på hjulet vid sidan av plåten. Anledningen till detta 
anses vara den lilla yta (tjockleken) som magneten har att interagerar med. Resultatet ges därför 
av att en kraftpåverkan av ett magnetiskt fält blir för liten för att lyfta eller hålla emot en plåt.  
 
7.2 Utvärderingsmall för tester  
Resultatet av koncepttesterna presenteras i tabell 9 
Tabell 9: Resultat, utvärdering av tester 

Koncept Separeringsförmåga Robusthet Anpassningsmöjlighet 
för olika geometrier 

Komplexitet Cykeltid 

1&2      

3      

6      

7      

10      

 
I tabell 9 utläses klart och tydligt att koncept 6 har den högsta tillfredställande nivån jämfört med 
de andra koncepten.  
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8 DISKUSSION-FAS 2 

8.1 Diskussion metod fas 2 
Metoden som har använts för att utföra fas 2 bygger på att använda så kallade pretotyper för att 
utföra enklare tester av de koncept som tagits fram i fas 1. Denna metod har visat sig vara väldigt 
effektiv och givande för arbetet. Det gav arbetet värdig information att gå vidare med inför 
kommande steg. Denna information byggde även upp en bra förståelse om hur ämnena beter sig 
vid yttre påverkan av olika krafter och laster samt vad som kunde tänkas fungera som en 
potentiell lösning av problemet i praktiken.  
  
Det krävs väldigt stor försiktighet när man arbetar med ämnena. Ämnena är väldigt känsliga för 
deformationer och måste lyftas rakt upp i förhållande till de andra ämnena för att det inte ska bli 
några deformationer på plåten i from av repor. Eftersom det är så pass många faktorer att ta 
hänsyn till vid separeringsprocessen har det inte varit möjligt att med hjälp av endast teoretiska 
beräkningar komma fram till en rimlig lösning på problemet. Istället har det krävts att flertalet 
fysiska tester har utförts för att nå en potentiell lösning. Därför har det teoretiska arbetet i fas 2 
blivit väldigt begränsat. Givetvis finns det mycket teori framställa kring problemet, men den 
framställningen hade varit mycket avancerad och för tidskrävande för arbetet.  
 
Många av de koncept som togs fram verkade i teorin vara fullt möjliga lösningar på problemet, 
men det var först efter testerna som det klargjordes att så inte var fallet. Om man kollar endast 
till poängsättningen i matrisen så var inte koncept 6 det koncept som fick flest poäng men det var 
till slut detta som valdes att vidareutvecklas. Anledningen av vidareutvecklingen av koncept 6 är 
på grund av att just detta tillfredsställde de praktiska krav för testerna på en bättre nivå än 
resterande. Utvärderingsmallen som användes för att mäta denna nivå har därför även den varit 
väldigt effektiv för resultatet av fas 2. 

8.2 Diskussion resultat fas 2 
Resultatet från testerna av koncept 6 anses väldigt lyckat. Med hjälp av kilarna skapades ett 
mothåll gentemot underliggande plåt. Detta gjorde att det var möjligt att separera plåtarna utan 
att använda sig utav tryckluft för separering. Med endast 4 kilar applicerade i de fyra hörnen av 
ämnet skapades även en luftspalt mellan ämnet som ska separeras och det under. På grund av 
luftspalten krävdes ingen större kraft för att separera ämnena vilket i sin tur gör att det finns goda 
möjligheter för att lyfta ämnet rakt upp. De deformationer som uppstod har ingen påverkan på 
ämnet efter pressning. Då deformationerna inte överstiger det angivna område som kan påverkas. 
Därför anses konceptet lämpa sig väldigt väl för att uppfylla de behov och krav som ställs på en 
separeringsmetod. 
 
De resterande testerna anses även dom lyckade då dessa speglar en eventuell lösning i en verklig 
miljö. Resultaten från testerna var dock att teorierna inte fungerar i praktiken. Men som nämnt 
tidigare genererade detta väldigt värdefull information för resterande delar av arbetet. 
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FAS 3 
Fas 3, är den sista fasen i arbetet och kommer att behandla prototyper för det vinnande konceptet 
från fas 2. Olika tester på dessa prototyper presenteras för att visa vad som ligger till grund för 
den slutliga konstruktionen. Grunden landar i ett förslag på hur den slutliga konstruktionen 
kommer vara uppbyggd samt de beräkningar och valideringar som är nödvändiga för ett gediget 
resultat. 
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10 METOD – FAS 3 

10.1 Generell data och information för samtliga tester och prototyper 
Testerna som har utförts i fas 3, har utförts på samma material som använts under fas 2. 
För samtliga prototyper av separeringskilen har ett och samma material använts. Materialet är ett 
verktygsstål från en tillverkare vid namn Uddeholm som har döpt stålsorten till Arne. Materialets 
data presenteras nedan i tabell 10 (Uddeholm Arne, 3).  
 
Tabell 10: Materialdata för separeringskil 

 
 
Samtliga prototyper har applicerats på samma typ av robot av märket Yaskawa. Modellen av 
roboten är en HC 10 (Human collaborative). HC-roboten har styrning i sex stycken axlar och 
innehar ett givarsystem som stannar roboten då en angiven kraft motverkar en rörelse för 
roboten. Detta gör det tillåtet att arbeta nära roboten utan någon form av inhägnad av 
arbetsområdet (Motoman robotar hantering/montering).  

 
Figur 33: Robot för tester av prototyper HC 10 
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Roboten har styrts och programmerats med hjälp av Yaskawas egna styrenhet YRC 1000. 
Programmeringen utfördes med styrenhetens pendant2 Flyer YRC1000. 

 
Figur 34: Bild av Yaskawas styrenhet YRC 1000 

10.2 Prototyp  
För att genomföra tester för utformingen av den slutliga konstruktionen framställdes fyra 
prototyper. Prototyperna som framställdes testades sedan med hjälp av en process kallad trial 
and error3. För att finna en bra utformning av kilen framställdes en första prototyp. Efter testerna 
av prototypen utveckades utforminngen av kilen vidare för nå den slutliga utformingen. Samma 
procedur användes sedan för att finna en lämplig teknik och metod för att positionera kilen.  
  

                                                 
2 En pendant är styrenhetens kontroll där utförande av robotstyrning och enkel programmering kan göras mm.  
3 Trial and error är en metod för att uppnå ett resultat som bygger på att man testar sig fram genom att försöka och 
lyckas/misslyckas för att lära av sina framsteg/misstag.  
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10.2.1 Test prototyp 1 
Den första prototypen som framställdes bestod av en rektangulär kil som presenteras mer 
detaljerat i bilaga 23. Kilen framställdes med hjälp av fräsning och håltagning för montering på 
roboten. Infästningen på roboten gjordes med hjälp av 2 stycken M6 skruvar. Kilen applicerades 
i hörnet av ämnet med en vinkel av 45° i förhållande till ämnets lång- samt kortsida. Roboten 
användes sedan för att föra kilen in och ut samt förflytta den nedåt i förhållande till 
ämnesstapeln. 
 

 
Figur 35: Överblicksbild av prototyp inför test 1 
 
För att får roboten att utföra separeringen skapades en loop. För att enkelt visa hur loopen är 
uppbyggd visas nedan ett flödesschema. Detaljerad kod presenteras i bilaga 25.  
 

 
 

Figur 36: Förklaring av program för test av prototyp 1 

Hitta ett initialvärde genom att 
tangera översta ämnet med 

undersidan av kilen

Förflytta kilen nedåt i förhållande 
till ämnesstaplen med tjockleken 

(1 mm) av ämnena

Förflytta kilen in mellan ämnena 

Förflytta kilen ut från ämnena
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För att kunna stega ner plåttjockleken dvs. för att nå nästa träffpunkt skapades ett initialvärde. 
Det gjordes genom att tangera det översta ämnet med kilens undersida. Kilen flyttades sedan 
nedåt i ämnesstapeln genom att förflyttas ämnestjockleken för varje cykel från nolläget.  
 
10.2.2 Test prototyp 2 
Den andra prototypen som skapades bestod av en triangelformad kil, se bilaga 13 för CAD-
ritning av kilen. Kilen framställdes med hjälp av fräsning och håltagning för montering på 
roboten. Kilen applicerades med hjälp av roboten mellan det översta och nästkommande ämne på 
”långsidan” av ämnesstapeln. Förflyttningen av kilen utfördes med hjälp av roboten, dvs. 
rörelsen in och ut samt upp och ned. Även här användes den loop som skapades vid test 1 se 
figur 36. 
 

 
Figur 37: Övergripande bild av prototyp 1 monterad på robot 

 
10.2.3 Test prototyp 3 
Den tredje prototypen som tillverkades bestod även den av en triangelformad kil. Skillnaden mot 
prototyp 2 ligger i hur roboten sökte upp ett så kallat initialvärde4. Istället för att tangera det 
översta ämnet med undersidan av kilen monterades en lasergivare på roboten. Lasergivaren 
monterades så att laserstrålen tangerade undersidan av kilen. Givaren användes sedan för att 
avgöra vart kilen befann sig i höjdled i förhållande till ämnesstapeln. Detta gjordes genom att 
skjuta laserstrålen horisontellt över ämnespallen, samtidigt som roboten sänktes bredvid 
ämnesstapeln tills dess att strålen bröts. När laserstrålen bröts skickades en signal till roboten att 
stanna den nedåtgående rörelsen eftersom initialläget hade hittats. När initialläget hade hittats, 
stegades sedan roboten ned med ämnestjockleken och samma procedur utfördes sedan igen med 
en loop i programmet. En förklaring av programmet presenteras i figur 38.  
 

                                                 
4 Med initialvärde menas en ”nollpunkt” som kilen positioneras efter vid varje iteration 
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Figur 38: Förklaring av program för test av prototyp 3 
Givaren monterades på roboten med hjälp av en bockad plåt. I figur 39 kan en överblicksbild ses 
av hur givaren var monterad på roboten.  
 

 
Figur 39: Överblicksbild av prototyp 3 

  

Hitta ett initialvärde genom att 
söka med lasergivare

Förflytta kilen nedåt i förhållande 
till ämnesstaplen med tjockleken 

(1 mm) av ämnena

Förflytta kilen in mellan ämnena 

Förflytta kilen ut från ämnena
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10.2.4 Test prototyp 4 
Prototyp 4 är uppbyggd med den triangelformade kilen. Prototypen skiljer sig åt från de andra 
genom att en speciell givare har monterats på kilen. Givaren är utformad med en flat bit stål, ett 
gängat hål, skruv och mutter. En övergripande bild presenteras i figur 40. 
 

 
Figur 40: Övergripande bild av prototyp 4 
Skruven ute på givaren är till för att justeras enligt den tjocklek på ämnet som ska separeras. 
Skruven ska då ligga ämnets tjocklek över understa ytan av kilen. Denna förklaring presenteras 
med hjälp av figur 41. 
 
 

 
Figur 41: Beskrivande bild av prototyp 4 

På givaren ansattes sedan en spänning på 24V. Som spänningskälla användes styrenheten från 
Yaskawa. Under alla ämnen som låg på ämnespallen placerades sedan en signalkabel som 
kopplades till styrenheten. När spänningen ansätts och givaren får kontakt med ämnet, sluts 
kretsen och en signal ges till roboten. Då kretsen sluts registeraras robotens position där 
positionen definieras som ett initialvärde. Registrerat initialvärde används sedan för att låsa 
roboten och endast förflytta kilen in och ut mellan ämnena. För att ämnet som separerades skulle 
gå att lyfta rakt upp roterades givaren bort för att sedan roteras tillbaks och finna ett nytt 
initialvärde. Programmet för testet är uppbyggt på samma vis som testet för prototyp 3. 
Skillnaden är att sökningen för initialvärdet utförs med den spänningssatta givaren istället för 
med lasergivaren. Beskrivning av programmet kan ses i figur 42. Detaljerad kod för programmet 
presenteras i bilaga 26. 
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Figur 42: Förklaring av program för test av prototyp 4 
 
En övergripande bild då spänningskällan är kopplad till givaren presenteras i figur 43. 
 

 
Figur 43: Övergripande bild inför test av prototyp 4 

 
10.2.5 Kilens inverkan vid separering 
För att kontrollera hur stor skillnad kilens tjocklek och utformning gör vid ett lyft rakt upp. 
Mättes den kraft som krävdes för att lyfta ett ämne då 4 kilar var instuckna mellan översta ämnet 
och ämnet under. Lyften utfördes med gripdonet där en dynamometer var monterad på gripdonet. 
Dynamometern hade en skala på 0–150 N och lyftet skedde i dynamometern.  
 
För att då se skillnaden, utfördes flera lyft. Både när ingen kil var applicerad mellan ämnena, då 
de tunna kilarna från pretotyperna var applicerade, när två kilar av triangelformen var 
applicerade på långsidan av plåtstacken och när fyra kilar var applicerade utbrett på långsidorna.  
  

Hitta ett initialvärde 
genom att söka och skapa 
kontakt mellan ämne och 

spänningssatt givare

Förflytta kilen in mellan 
ämnena 

Förlytta kilen ut från 
ämnena
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10.3 Verkställande av slutlig konstruktion  
Verkställandet av den slutliga konstruktionen är genererad från de resultat som framkommer från 
prototyperna. När lösningen har utvecklats kommer vidare tester att utformas. Testerna är till för 
att skapa ingångsvärden för dimensionering och validering av den slutliga konstruktionen. 
 
10.3.1 Skapande av ingångsvärden för slutlig konstruktion 
För att ha möjlighet att simulera och validera kilen krävs vissa ingångsvärden i form av laster 
som påverkar kilen då den förs in mellan ämnena. För att kunna mäta dessa ingångsvärden 
utfördes experiment med hjälp av viss utrustning som presenteras nedan.  
 
Pneumatisk linjärenhet 
En pneumatisk linjärenhet är en enhet som kan flytta ett objekt i en led med hjälp av lufttryck. 
Den linjärenhet som har använts har levererats från Festo som är ett företag verksamt inom 
automationsindustrin. Linjärenheten som har använts är av modell Guided drive DFM och har 
betäckning DFM-20-20-P-A-KF. 20 representerar diametern på kolvarna och slaglängden som 
enheten har, bägge måtten är angivna i millimeter.   
 

 
Figur 44: Linjärenhet från Festo av modell Guided drive DFM 
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Tryckregulator 
Med en tryckregulator är det möjligt att kontrollera hur mycket tryck den pneumatiska 
linjärenheten ska föra in kilen med. Regulatorn kommer även den från Festo och har en 
tryckskala på 0–10 bar. Regulatorn är av modell MS4-LR-1/4-D6-AS.  
  

 
Figur 45: Tryckregulator från Festo av modell MS4-LR-1/4-D6-AS  

Experiment 
För att montera kilen på linjärenheten användes två aluminiumklossar som kilen fästes in i. 
Klossarna fästes sedan i sin tur på linjärenheten med hjälp av de befintliga gängade hålen i den 
yttre plattan. För att kunna placera linjärenheten så att kilen träffar rätt när den förs in mellan 
ämnena monterades hela enheten på en plan järnplatta. Järnplattan skruvades fast i ämnespallen 
för en stabil infästning. Regulatorn öppnades sedan sakta för att kunna läsa av det tryck som 
precis var nödvändigt för att kilen skulle kunna pressas in mellan ämnena. Detta kan överskådas 
i figur 46  
 

 
Figur 46: Uppställning av experiment för ingångsvärden till slutlig konstruktion 
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10.3.2 Uppbyggnad av konstruktion 
Uppbyggnad och dimensionering av den slutliga konstruktionen genomfördes med hjälp av 
Autodesk Inventor Professional som är ett av Autodesks vanligaste förekommande CAD 
program inom detaljerad konstruktion. Vidare dimensionering och validering utförs med en 
datorstödd FEM-modell. 
 
Val och design av produkter och element  
Med resultaten från prototyperna och resultatet från testet för ingångsvärdena började ett 
skapande av en slutlig konstruktion. Önskemålet från samarbetspartnern var att den nya 
konstruktionen skulle vara i form av en enhet som gick att fästa in på den redan befintliga 
maskinen. Detta önskemål är på grund av att uppfylla behoven gällande installation, att Evomatic 
har funnit en redan stabil konstruktion och ett väl fungerande system för att anpassa sig till olika 
geometrier, som i sin tur genererade krav på den slutliga konstruktionen. På grund av 
önskemålen skapades en kort kravspec som kunde följas vid framtagande av konstruktionen. 
 
Inför sökning av komponenter till konstruktionen sammankallades ett möte med handledaren 
från Evomatic. Där viktig information kring vilka element som är viktiga för resultatet 
diskuterades. Från mötet framkom flera hänsynstaganden och det genomfördes sedan en sökning 
hos många olika leverantörer som Evomatic har arbetat med.  Sökningens fokus låg i att finna 
linjärenheter för förflyttningen av kilen, motorer för att utföra denna förflyttning. Samt en 
konstruktion kring motorerna och linjärenheterna för infästning av alla element. För att finna en 
bra precision för kilen krävs någon typ av givare som har möjligheten att läsa denna position 
precis som programmen och protyperna är uppbyggda. Det finns idag en stor mängd olika givare 
på marknaden som både är analoga, digitala och mekaniska. För att utvärdera dessa olika typer 
testades några i prototyperna. Efter testerna var en utvärdering möjlig att utföra gällande vilka 
typer av givare som hade kapacitet till att fungera samt att klara önskemålen gällande precision 
och positionering av kilen.  
 
När alla olika element som skulle användas var fastställda laddades dessa hem i form av CAD-
filer. Konstruktionen kring elementen designades sedan på blankt papper för att passa alla olika 
infästningar och matcha kraven från Evomatic. För att sammanställa detta med lämpliga 
skruvförband och kontrollera att varje detalj passade på ett korrekt vis, sattes elementen ihop i en 
sammanställningsfil.  
 
Simulering  
Kontrollen av att den nya enheten klarade av de laster som den skulle utsättas för i en verklig 
miljö simulerades som nämnt ovan i en datorstödd FEM-modell. FEM-modellen skapades med 
hjälp av att lyfta in hela samanställningen i Autodesk Simulation Mechanical. Tillsammans med 
sammanställningen, importerades även de infästningsvillkor som angivits i CAD-
sammanställningen. Motorerna som driver kilen valdes att plockas bort innan simulering för att 
bespara beräkningar i programmet. Vikten av motorerna anses små så dessa vikter försummas i 
simuleringen. 
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Antagande gällande simulering: 
De spänningar och reaktionskrafter som uppkommer i simuleringen antas vara som störst i 
linjärenheterna. Detta för att linjärenheterna tar upp de moment som uppkommer vid pålagd last.   
 
För att simulera sammanställningen har en 3D-mesh genererats på medelstor storlek. Meshen har 
förfinats kring linjärenheterna för att genererar ett så noggrant resultat som möjligt där det antas 
uppkomma störst spänning och reaktionskraft. En övergripande bild på FEM-modellen 
presenteras i figur 47. 
 

 
Figur 47: Övergripande bild av FEM-modell 

De infästningsvillkor som inte importerades från CAD-filen var infästningen av den ena axeln 
från motorn som förflyttar kilen i horisontell led. Samt infästningen av linjärenheterna som 
förflyttar kilen i vertikal led. Dessa genomfördes istället i FEM-programmet för ett bättre 
resultat. Infästningen i skaftet valdes till Surface General Constraints och låstes för translation5 
och rotation6 i samtliga leder. Infästningen av axeln till motorn valdes till Surface Pin 
Constraints och låstes i axial led. För att simulera lasten som enheten utsätts för ansattes en kraft 
på den yta som kilen kommer att vara i kontakt med ämnet då den håller emot ämnet under. Den 
kraften valdes att sättas till en högre nivå än den verkliga kraft som påverkar kilen för att 
uppskatta de påfrestningar som sker vid en separering med en inräknad säkerhetsfaktor. 
Infästningsvillkoren och kraften som är ansatt presenteras i figur 48 och i figur 49. 

                                                 
5 Med translation menas i detta fall rörelse/förflyttning i en viss ledd, t.ex. x,y eller z-ledd 
6 Med rotation menas i detta fall den rotation som sker kring koordinataxlarna. 
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Figur 48: FEM-modell med ansatt kraft och infästningsvillkor  
 

 
Figur 49: FEM-modell med ansatt infästning till skaftet 

 
Kostnadskalkyl 
För att jämföra kostnaderna för de nuvarande produkterna som används idag för separering och 
den nya enheten, sammanställdes en kostnadskalkyl. Kostnadskalkylen avser priset på de redan 
befintliga komponenter som har valts från leverantörer. Kostandskalkylen inkluderar även ett 
uppskattat värde på materialkostnader och tillverkingsarbete för de komponenter som har 
konstruerats på egen hand. 
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För att beräkna den kostnad som uppstår då man använder sig utav tryckluft i dagens process 
med dagens maskin, utfördes en grov kalkyl med ett program från ett företag kallat SMC. 
Programmet med en kostnad på 0,15 SEK per kubikmeter luft som tillverkas. Denna tillverkning 
beräknas generera ett koldioxidutsläpp på 276 g/kWh. Den uppskattade förbrukningen 
resonerades fram tillsammans med sammarbetspartnern och användes sedan i appen SMC 
Energy Savings. (SMC, 2017). 

  

Figur 50: Ingångsvärden för sparkalkyl av luftförbrukning 
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11. RESULTAT - FAS 3 
Resultatet av arbetet som utfördes i fas 3 resulterade i ett koncept för en potentiell lösning på 
problemet som idag finns vid separering av icke-magnetiska ämnen.  

11. 1 Prototyp 
Nedan presenteras de resultat som framkommit under testerna av de olika prototyperna. 
Resultaten presenteras kort med den information som krävs för ett mer detaljerat resultat av den 
slutliga konstruktionen.  
  
11.1.1 Resultat test prototyp 1 
Testet av prototyp 1 resulterade i att det var fullt möjligt att separera ämnena med hjälp av den 
rektangulära kilen. Även den loop som skapades för styrning av roboten fungerade som det var 
tänkt. Ett oönskat resultat som uppstod var att efter ett visst antal separeringar så blev kilens 
position inte helt korrekt. 
  

Tabell 11: Resultat för test av prototyp 1. 

Testpunkt Resultat 
Cykeltid 3 sek 
Antal separerade ämnen 10 separeringar innan märkbart fel 
Deformation Repor 30mm in på ämnet, Figur 50 

 

 
Figur 51: Deformationer som uppstod vid test av prototyp 1. 
 
11.1.2 Resultat test prototyp 2 
Resultatet av testet för prototyp 2 visade att det är möjligt att separera ämnen med hjälp av en 
triangelformad kil som applicerades på ämnets långsida. Även för prototyp 2 uppstod 
positioneringsfel av kilen efter ett antal separerade ämnen. 
 

Tabell 12: Resultat för test av prototyp 2. 

Testpunkt Resultat 
Cykeltid 3 sek 
Antal separerade ämnen 10 separeringar innan märkbart fel 
Deformation Repor 30mm in på ämnet, Figur 51 
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Figur 52. Deformationer som uppstod vi test av prototyp 2 

 
11.1.3 Resultat test prototyp 3 
Sökningen för initialvärdet med lasergivaren visade sig lämpa sig sämre än de tidigare 
metoderna. Sökningen gav fel initialvärde i ett tidigare skede vilket resulterade i ett mindre antal 
separerade ämnen innan märkbart positioneringsfel.  
 
Tabell 13: Resultat för test av prototyp 3 

Testpunkt Resultat 
Cykeltid 6 sek 
Antal separerade ämnen 5 separeringar innan märkbart fel 
Deformation Repor 30mm in på ämnet  

 
 
11.1.4 Resultat test prototyp 4 
Resultatet av prototyp 4 var väldigt positivt. Sökningen för initialvärdet med den spänningsatta 
givaren resulterade i väldigt hög noggrannhet vid mätningen av initialvärdet. Mätningen gav 
upphov till att fler ämnen kunde separeras utan märkbart positioneringfel.  
 

Tabell 14: Resultat för test av prototyp 4. 

Testpunkt Resultat 
Cykeltid 4 sek 
Antal separerade ämnen 100 separeringen utan märkbart fel 
Deformation Repor 30mm in på ämnet  

Repor efter givare 
 
11.1.5 Resultat av kilens inverkan 
Vid de olika lyften som utfördes konstaterades att den triangelformade kilens uppbyggnad 
minskade lyftkraften avsevärt. Det var inte möjligt att lyfta det översta ämnet med gripdonet då 
dynamometern nådde sitt maxvärde på 150N. Då de triangelformade kilarna var applicerade 
uppmättes en lyftkraft på 110N. 
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11.2 Resultat slutlig konstruktion  
Under huvudrubriken presenteras först resultatet av de ingångsvärden som är nödvändiga inför 
den slutliga konstruktionen. Därefter presenteras de element som har valts för konstruktionen 
och resultaten av de datorstödda FEM-modellen.  
 
Från resultaten av prototyperna anses ett koncept att ligga väl till lags för att tillfredsställa 
behoven i en verklig miljö. Prototypen som lämpade sig bra i den verkliga miljön var den 
triangelformade kilen kombinerat med den mekaniska givaren med ansatt spänning på. De 
parametrar som var grunden till detta är att en ny mätning för ett initialvärde kunde utföras innan 
varje separering.  
  
11.2.1 Resultat ingångsvärden 
Trycket som uppmättes för att föra in kilen mellan det femte och det sjätte ämnet uppgick till 2–4 
bar. I figur 52 visas en blid av resultatet från testet. 
 

 
Figur 53: Resultat av test för ingångsvärden 

 
11.2.2 Resultat uppbyggnad av konstruktion  
Uppbyggnaden av konstruktionen resulterade i val av flera olika produkter och egen design av 
vissa element som presenteras nedan. Dessa produkter och element bygger sedan upp 
sammanställning av konstruktionen. Alla infästningselement har valts till samma typ av material 
som presenteras i tabell 15. 

Tabell 15: Materialdata för infästningselementen 

Material Aluminiumlegering 6061 

E-modul (E) 68,9 GPa 

Sträckgräns (σt) 124–290 MPa 
Densitet (ρ) 2,7g/cm3 
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Linjärenhet 
Linjärenheterna som valdes för att positionera kilen upp och ner, ut och in kommer från en 
tillverkare vid namn HIWIN. Längden på de olika skenorna har valts till 104mm för at flytta 
kilen horisontellt och 75mm för att flytta kilen vertikalt. Dessa längder har valts för att klara av 
de slaglängder som konstruktionen kräver. Storleken på åkvagnarna är av modell MGN 9.  
Datablad för linjärenheterna presenteras i bilaga 1.  
 

 
Figur 54: CAD-modell på HIWIN enhet.  

Motor 1 
Den första motorn som har valts är till för att förflytta kilen i vertikal led. Motorn är av modell 
L4118S1404-T6X1-A25 — CAPTIVE LINEAR ACTUATOR - NEMA 17 och levereras av 
Nanotec. Motorn är en kapslad linjär motor, vilket betyder att axeln som förflyttas in och ut inte 
roterar. Total slaglängd uppgår till 25 mm. Datablad för motorn presenteras i bilaga 2. 
 

 
Figur 55: CAD-modell av Motor 1 
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Motor 2 
Den andra motorn som har valts är en linjär motor från ett företag som heter LinMot. Modellen 
är av PS01-37Sx60-HP-N och är den minsta modellen som är funnen på marknaden som klarar 
de krav som ställts. Motoraxeln är vald till en längd på 160mm för att klara av att flytta kilen den 
önskade slaglängden som är 50-60mm från ämnets kant och in. Datablad för motorn presenteras i 
bilaga 3.  

 
Figur 56: CAD-modell av Motor 2  

Lasergivare 
Givaren som används är från Wenglor och är av modell OCP162P0150P. Givaren är till för att 
mäta avstånd med väldigt hög noggranhet. Enligt databladet har givaren en noggranhet på 20-
70μm beroende på hur bra materialet reflekterar laserstrålen. Laserstrålen är klassad enligt EN 
60825–1 som är en klassning för laserstrålar som inte är skadliga för det mänskliga ögat. 
Datablad för givaren presenteras i bilaga 4. 
 

 
Figur 57: CAD-modell av lasergivare 
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Infästningselement 1 
Det första egendesignade infästningselementet är till för att hålla ihop hela konstruktionen. På 
elementet kommer infästning att ske av bägge motorerna, linjärenheterna, kil och givare. En bild 
över elementet presenteras i figur 57. 

 
Figur 58: CAD-modell av infästningselement 1 
Då linjärenheterna kräver hög precision vid montering har styrspår till dessa konstruerats på 
elementets undersida. Styrspåren är konstruerade efter de ytnoggrannheter och toleranser som är 
specificerade i databladet för linjärenheterna. Styrspåren presenteras i figur 59. För dimensioner 
på infästnignselement 1 se bilaga 14. 
 

 
Figur 59: Beskrivande bild av styrspår för linjärenheter 
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Infästningselement 2 
Andra infästningselementet är till för att fästa in kilen. På elementet sitter även infästningen till 
axeln för motor 2. Elementet presenteras i figur 60. För dimensioner på infästningselement 2 se 
bilaga 12. 
 

 
Figur 60: CAD-modell av infästningselement 2 

Infästningselement 3 
Det sista infästningselementet är till för att fästa alla produkter och element tillsammans med det 
redan befintliga skaftet. Även här har styrspår konstruerats för de linjärenheter som förflyttar 
kilen i vertikal led. I detta element är även en infästning konstruerad till motor 1. Hela elementet 
består utav tre olika delar som är sammanfogade med skruvförband. Detta kan ses tydligare i 
figur 61. För dimensioner på infästningselement 3 se bilaga 8. 
 

 
Figur 61: CAD-modell av infästningselement 3 
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Separeringskil 
Separeringskilen är en väldigt enkel del av konstruktionen. På grund av de lyckade testerna för 
utmattning av kilen så valdes samma material som prototyperna var tillverkade i. För 
infästningen valdes försänkta hål till skruvförbanden för att få en bra styrning på kilen. För 
dimensioner på separeringskilen se bilaga 13. 
 

 
Figur 62: CAD-modell av separeringskil 

 
Sammanställning  
Rsultat av sammanställningen utan och med skyddskåpa presenteras i figur 63 och figur 64. 
Figuren ger en övergripande bild av hur de ovannämnda komponenterna bygger upp den slutliga 
separeringsenheten. Enheten är 164mm bred, 250mm hög då kilen befinner sig i sitt nedersta 
läge och 280mm djup då kilen befinner sig i sitt yttersta läge. Funktionen för den nya enheten 
bygger alltså på att separera ämnena med hjälp av ett par kilar som förs i mellan ämnena. 
Metoden bygger på linjär rörelse i endast två riktnigar. En linjär rörelse för att flytta kilen i 
höjdled i förhållande till ämnespallen och en linjär rörelse för att föra kilen in och ut mellan 
ämnena. Funktionen är baserad på de tetser och portotyper som har genomförts i tidigare skeden 
under projektet. Val av skruvförband presenteras i bilagorna 16, 17 och 18.  
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Figur 63: Bild över sammanställningsfil utan skyddskåpa 
 

 
Figur 64: Bild över sammanställningsfil med skyddskåpa 
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Simulering 
Simuleringen visade på bra resultat för de valda produkterna och de designade 
infästningselementen. Enligt simuleringen uppkom de maximala spänningarna och 
reaktionskrafterna som förväntat i linjärenheterna. Vilket tyder på att det antagande som ställdes 
angående konstruktionen stämmer.  
 

  
Figur 65: Resultat av FEM-modell vy ovanifrån 

I figur 65 syns inga tecken på maximal spänning enligt Von Mises flytkriterium. Väldigt låga 
spänningar uppkommer i de olika infästningselementen. Högsta spänning i infästningselementen 
uppskattas till ca. 0,4–0,9 MPa.  
 

 
Figur 66: Resultat av FEM-modell vy underifrån 

I figur 66 syns ljusare fält på linjärenheterna. Vid de ljusare fälten uppkommer det spänningar på 
ca. 1–1,5 MPa.  
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Figur 67: Resultat av FEM-modell vy från sidan 

Figur 67 visar en markerad nod där spänningen är som störst dvs. 4,2 MPa.  
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Kostnadskalkyl 
Tabell 15: Kostnadskalkyl 

Komponent Pris (SEK) 
Linjärenheter 2300 
Motor 1 1600 
Motor 2 5000 
Lasergivare 6859 
Infästningselement 1 1300 
Infästningselement 2 1100 
Infästningselement 3 2200 
Separeringskil 500 
Skruvförband 1000 
Summa: 21895 

 
Totalkostnad för dagens lösning, dvs. för de separeringsenheter som används för separering ca 
50 000 SEK. 
 
Uppskattad besparing vid separering utan använding av tryckluft enligt SMC Energy Savings  
App uppgår till ca. 315 000 SEK vilket motsvara ett CO2- utsläpp på 64 ton. 
 

  
Figur 68: Resultat av beräkning för uppskattad besparing 
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12. DISKUSSION-FAS 3 
12.1 Diskussion prototyp 
Nedan diskuteras de för och nackdelar som har visat sig vid testerna av de olika prototyperna. 
 
12.1.1 Diskussion test prototyp 1 
För att få en så koncentrerad angreppskraft som möjligt applicerades den rektangulära kilen i 
hörnet på ämnena. Fördelen med att applicera den rektangulära kilen i ett hörn är att kontaktytan 
mellan kilen och ämnet blir väldigt liten. Det gör att den ”skärande kraften” blir väldigt stor 
eftersom angreppsytan som sagt är väldigt liten samtidigt som den tryckande kraften är relativt 
stor. 
 
Problemet med att applicera kilen i hörnet kan vara att ämnena kan vara svagt deformerade i 
hörnen efter klippningen, dvs. de är aningen böjda. En annan nackdel med att applicera kilen i 
hörnen är att det kan bli förhållandevis ganska stort avstånd mellan kilarna. Det leder även till att 
geometrianpassningen försvåras eftersom man tvingas söka upp ett så kallat hörn för att 
separeringskilen enkelt ska kunna appliceras. Det finns även en risk att det inte finns definierade 
hörn på ämnena som ska separeras vilket skulle försvåra processen ytterligare.  
 
12.1.2 Diskussion test prototyp 2 
För att underlätta appliceringen av kilen oberoende av var den befinner sig längs geometrin 
tillverkades alltså en triangelformad kil. Tanken med den triangelformade kilen är att uppnå 
samma effekt som då den rektangulära kilen appliceras i hörnet av ämnena. Det vill säga få en så 
liten kontaktyta mellan kilen och ämnet. Genom att utforma kilen på detta vis blir det mycket 
enklare att applicera den även på kort- eller långsidan av ämnet.  
 
Nackdelen med att utforma kilen på detta vis är kilen blir relativt liten i förhållande till ämnena. 
Vilket kräver att kilen förs in längre mellan plåtarna föra att uppnå önskad separeringseffekt. 
 
12.1.3 Diskussion test prototyp 3 
Fördelar med att använda en lasergivare för att positionera kilen i höjdled i förhållande till 
ämnespallen är att en sökning kan utföras innan varje separering. Utrymmet över kilen kan även 
hållas fritt vilket underlättar för ett lyft av ämnet rakt upp i förhållande till ämnespallen. 
Lasergivaren kräver heller ingen fysisk kontakt med ämnena för att utföra en mätning av 
initialvärdet.  
 
Konstruktionsmässigt blir det en ganska enkel lösning eftersom det redan finns lasergivare som 
skulle fungera för ändamålet. Det skulle alltså endast krävas en infästning av något slag för att 
lösa positioneringsproblemet. 
 
Den största nackdelen med att använda en laser som läser av positioneringen i höjdled 
förhållande till ämnespallen, är att det finns en risk att ämnespallen inte står helt horisontellt. Om 
ämnespallen inte är horisontell i förhållande till laserstrålen skulle det medföra att laserstrålen 
eventuellt träffar en bit in på ämnet istället för på kanten. Det leder i sin tur till att 
positioneringen av kilen blir fel eftersom initialvärdet inte stämmer. 
 
Det är tänkt att undersidan av kilen ska vara den nedersta ytan av separeringsenheten för att öka 
möjligheterna för separering om ämnena skulle ligga innanför ytterkanterna av ämnespallen. 
Metoden kräver att laserstrålen tangerar undersidan av kilen vilket gör det att det måste finnas 
utrymme för montering under kilen vilket inte är önskvärt. 
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12.1.4 Diskussion test prototyp 4 
Den största fördelen som noterades med att använda sig utav en mekanisk givare, var att 
precisionen blev väldigt hög. Samtidigt som det är en relativt robust men simpel lösning. I och 
med att precision är hög genererar detta ett inititlvärde för kilen som är väldigt noggrant. Ett 
noggrant initialvärde medför att kilen kan förflyttas in mellan ämnena utan någon större kraft. 
Från prototypen märktes det även att det noggranna initialvärdet minskar slitaget på kilen 
avsevärt.  
 
Nackdelarna med en sorts mekanisk givare är att det krävs en förflyttning av givaren. Givaren 
måste gå att flytta/rotera bort från utrymmet ovanför kilen eftersom det måste gå att lyfta ämnet 
rakt upp i förhållande till ämnespallen. Det uppstår repor dels då kilen förs in mellan ämnena 
men även då givaren i detta fall roterades bort från mätpunkten framför kilen. Givarnålen måste 
även vara ställbar i höjdled eftersom enheten måste klara olika ämnestjocklekar. Dessa nackdelar 
ställer höga krav på en robust konstruktion med höga precisioner för att initialvärdet ska bli 
tillräckligt noggrant. Extra mekanik som krävs mer än att förflytta kilen kan även göra så att de 
behov från Evomatics sida gällande byggnationsmått inte kan tillfredställas. 
 
12.1.5 Diskussion kilens inverkan 
Lyften som utfördes bevisar hur stor inverkan kilen har på den kraft som krävs för att lyfta upp 
ämnena. De 110N som uppmättes visar inte den direkta vidhäftningskraften då gripdonets och 
ämnets vikt är inkluderat i kraften. Resultatet speglar dock att vidhäftningskraften har reducerats 
avsevärt med hjälp av kilens utformning. Därför anses denna utformning lämplig att användas 
inför den slutliga konstruktionen.  
    
12.2 Diskussion av resultat slutlig konstruktion 
 
12.2.1 Diskussion av ingångsvärden 
Utifrån de tester som genomfördes för att ta reda på hur mycket tryck som krävdes för att för in 
kilen mellan ämnena, kan följande slutsatser dras. Det krävdes ca 4 bars tryck för att applicera 
kilen mellan ämnena. Det ska dock nämnas att kilen då inte applicerades mellan den översta och 
det nästkommande ämnet. Istället applicerades den mellan det femte och det sjätte ämnet. Detta 
gjordes för att få en god säkerhetsmarginal och vara säkra på att det är möjligt att applicera 
kniven även om ämnestjockleken skulle varieras. Det tryck som krävdes för att föra in kilen 
mellan det femte och sjätte ämnet anses därför vara tillräckligt för att användas som 
referensvärde då en motor ska väljas till den slutliga konstruktionen. 
 
 En luftcylinder är väldigt svårkontrollerad vad gäller mjuka kontinuerliga rörelser. Detta 
eftersom luft är ett väldigt kompressibelt medium som gör att det fjädrar när det trycks ihop.3 
Vid testet observerades även att det finns en viss friktion i luftcylindern vilket gör att det uppstår 
stötande rörelser då kilen flyttas med hjälp av cylindern. 
 
  



 

71 
 

12.2.2 Diskussion kring uppbyggnad av konstruktion 
 
Linjärenhet 
De linjärstyringar som valdes för att flytta kilen i vertikal och horisontell ledd kan vid första 
anblick se väldig små och klena ut. Men, själva separeringenheten kommer inte att påverkas av 
några större krafter under drift vilket gör att de valda linjärenheterna anses vara tillräckligt 
robusta för det avsedda endamålet. Enheterna är väldigt kompakta men har hög precision och 
kan ta upp relativt höga moment i förhållande till sin storlek. 
 
Positioneringen för linjärenheterna har utformats från de toleranser och noggranheter som 
presenteras i databladet. Styrspåren för linjärenhterna har utformats på så vis att det ena spåret 
anses som det styrande och det andra som ”flytande” för att kunna rikta in enheterna parralellt. 
Detta görs för att eventuella spänningar som kan uppkomma då inte parallelitet är uppflylld 
mellan enheterna. Om spänningar byggs in kan enhetena få en större friktion än den som är tänkt 
och friktionen i sin tur nöter på de områdena med höga toleranser. 
 
Motor 1 
Motorn är väldigt kompakt med en hög precision. Motorn används för att utföra den justering 
som kan krävas av varje individuell kil, om det skulle vara så att ämnespallen lutar i förhållande 
till bommen som skaften är monterade på. Slagländen på motorn är endast 25 mm. Denna 
slaglängd anses dock vara tillräcklig för att positionera kilarna tillräckligt mycket i förhållande 
till ämnespallen om den eventuellt skulle luta. Kravet på slaghastighet är för denna motor inte 
lika väsentligt som för motor 2 nämnd nedan, eftersom denna justering kommer att göras innan 
själva separeringsprocessen påbörjas. Tiden det tar att ställa in varje kil individuellt kommer 
alltså att räknas som ställtid och inte cykeltid för separeringsenheten. 
 
En individuell inställning anses vara nödvändig på grund av att ämnespallen 
inte har några högre krav till att vara vinkelrät mot den bom som separeringsenheterna kommer 
att vara monterade på 
 
Motor 2 
Kriterierna för denna motor är att den behöver vara relativt liten och kunna förflytta kilen ut och 
in snabbt. Slaghastigheten i motorn avgör hur hög separeringstakt som kan uppnås. Därför valdes 
just denna typ av motor eftersom som den uppfyller de krav som ställs på motorn, dvs. liten och 
kompakt men samtidigt en väldigt hög slaghastighet samt relativt kraftig. 
Då krafterna för att pressa in kilen inte uppmättes till höga krävs alltså ingen större kraft från 
denna motor. 
 
Det ansågs däremot vara nödvändigt att förflyttningen av kilen skedde i en jämn rörelse för bäst 
resultat. Vid en stöt som kan uppkomma med en pneumatisk enhet finns det en risk att kilens egg 
blir deformerad. Vid en kontrollerad gång är det möjligt att upptäcka en eventuell felplacering av 
kilen. Det blir inte lika enkelt om rörelsen sker i en stöt. Därför landade valet i att använda en 
elektrisk linjärmotor. 
 
Lasergivare  
För att underlätta inställningen för varje separeringsenhet individuellt används en lasergivare 
istället för en mekanisk givare som i prototyp 4. Detta görs för att inte behöva förflytta givaren 
från ämnet efter uppmätt initialvärde. Lasergivaren som har valts har även en högre precision 
som är svårt att uppnå med en mekanisk givare. En hög precision vid inställning av enhetens läge 
är ytterst viktig då kilen har små marginaler att röra sig på för att träffa rätt då den förs in mellan 
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ämnena. De problem som skulle tänkas uppstå med lasergivaren är att den kalibrering som är 
nödvändig att utföra kan bli fel. Men kalibreringen anses inte vara några större problem då det 
finns passbitar etc. med hög precision och ytfinhet för att få en noggrann kalibrering av givaren. 
 
Infästningselement 1 
Infästningselement 1 är anpassat efter den motor som har valts för att driva kilen in och ut. 
Komponenten har alltså designats med motorn som utgångläge. Detta för få en så kompakt enhet 
som möjligt. Infästningen till motor är ej anpassad för hög precision, det är alltså tillåtet för 
motorn att röra på sig en aning innan man fäster in den. Denna rörelse är till för att om inte 
infästningen till axeln är helt vinkelrät eller något excentrisk så finns det möjlighet att 
kompensera detta med hjälp av infästningen till motorn. 
 
Det är tänkt att komponenten ska fräsas ut ur ett helt stycke aluminium för att uppnå de 
noggrannheter som krävs då skenorna som monteras måste vara vinkelräta mot de skenor som 
förflyttar kilen i vertikal led. Kollar man på resultatet från FEM-analysen kan komponenten 
anses vara överdimensionerad. Men det krävs att komponenten har de dimensionerna som är 
satta eftersom det ska gå att fästa skruvförband i komponenten. 
 
Infästnignselement 2 
Infästningen till axeln är en separat del som är svetsad på plattan. Den är uppbyggd i en separat 
del för att minimera andelen spill av material vid bearbetning av elemnetet. Svetsningen av 
denna komponent är en anldening till att aluminiumlegering 6061 har valts. Legeringen har 
nämligen hög svetsbarhet vilket underlättar bearbetningen. 
 
Infästningselement 3 
Infästningselement 3 har designats för att kunna fästas på det befintliga skaftet. För att underlätta 
tillverkningen och minska spillmaterialet har det valts att tillverka infästnigselementet i tre delar. 
Dessa tre delar kommer sedan att fästas in med hjälp av skrunförband. För att säkerhetställa att 
alla tre delar få sin korrekta position har styrstift applicerats med en hög noggranhet på hålbilden 
för stiften.  
 
Separeringskil 
Utformnignen på kilen har valts efter de tester som utfördes på prototyperna. Utformningen 
underlättar appliceringen av kilen oberoende av hur geometrin ser ut. Den rundade spetsen gör 
att kontaktytan mellan kilen och ämnet blir väldigt liten vid första kontakten. Detta gör i sin tur 
att den skärande kraften blir väldigt stor vilket är önskvärt. 
 
Sammanställning  
Sammanställningen för konstruktionen var till stor fördel för den slutliga konstruktionen. Med 
sammanställningen kunde de rörelser som ska utföras simuleras. Dessa rörelser gjorde det 
möjligt att bestämma de slutliga måtten på infästningselementen och hur elementen skulle vara 
uppbyggda för att passa för infästningen av motorerna och linjärenheterna.  
 
Sammanställningen gjorde det även möjligt att utveckla olika spränskisser för att framföra hur 
enheten ska monteras vid eventuellt framtida framtagande av produkten. Från 
sammanställningsmoddellen kunde en sammanställningsritning göras för att lista vilka 
skruvförband som finns med i modellen och antal av dessa. Sammanställningsritningar är till 
stort värde då det underlättar vid beställning av olika komponenter. Man kan då beställa exakt 
antal av det som behövs iställer för att anta antal komponenter.  
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Simulering 
Från prototyperna uppkom det inga större krafter som påverkade konstruktionen. Simuleringen 
utfördes därför med applicerade krafter med en ansatt säkerhetsmarginal. Detta för att 
säkerhetställa att konstruktionen håller för ett värsta fall.  
 
Som man kan se i resultet för simuleringen så uppkommer inga större spänningar i 
infästningselementen. Detta kan anses som tidigare nämnt att konstruktionen är 
överdimensionerad. Men för att fästa in alla element med skruvförband kan inte elementet ha för 
liten tjocklek. Detta skulle påverka de gängade hålen negativt och anläggningsytan från 
skruvförbanden skulle bli för liten. En liten anläggningsyta kommer att betyda att förbandet tar 
upp mycket mindre moment. Det kan även bli svårt att tillverka elemneten med en mindre 
tjocklek på grund av påfrestningar från bearbetningen. Därför har tjockleken valts till något 
högre.  
 
Kostnadskalkyl 
Kostnadskalkylen är en grov sammanställning av en eventuell kostnad för separeringsenheten. 
Det kostander som har presenterats angående de egendesignade elementen är tagna från 
Evomtics prislista på råmaterial och en uppskattad bearbetningstid. Ingen hänsyn har t.ex. tagits 
till eventuella frakter.  
 
Vad gäller ingångsdata för beräkningen av den kostnad som uppkommer vid användning av 
dagens befintliga lösning är en grov uppskattning. Men det anses från sammarbetspartnerns sida 
vara en rimlig uppskattning, då det inte finns någon data att tillgå gällande 
tryckluftsförbrukningen hos kund. 
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13. SLUTSATS 
Slutsatsen som kan dras från den första fasen av projektet är att valet av metod lämpar sig väldigt 
väl när det kommer till denna typ av produktutveckling. Genom att använda den ovannämnda 
metoden skapar man sig en väldigt bra övergripande bild av problemet som man ställs inför. 
Detta tack vare alla de steg som genomgås i ett tidigt skede av produktutvecklingen. Genom att i 
ett tidigt skede i utvecklingsprocessen bygga upp så mycket kunskap som möjligt kring 
problemet i fråga, skapar man sig ett bra utgångsläge för vidareutveckling. De observartioner och 
intervjuer som genomförts under den inledande delen av arbetet har gjort det möjligt att besvara 
frågeställning 1och 2. Där resultatet från den första fasen anses besvara dessa två frågeställnigar 
Med hjälp av metoden har ett par tänkbara lösningar genererats, dessa lösningar var väl 
tillfredsställande för de behov som genererats och vidareutvecklades och granskades mer noga 
under fas 2 i projektet. 
 
Med hjälp av metoden att skapa så enkla prototyper som möjligt av en tänkt lösning dvs. så 
kallade pretotypes var det väldigt enkelt och smidigt att skapa sig en uppfattning av vad som 
skulle kunna fungera i en verklig miljö. Tack vare pretotyperna var det alltså möjligt att snabbt 
och enkelt avgöra om ett koncept var värt att jobba vidare med eller inte. Detta gjorde att det 
sparades mycket tid, som istället kunde utnyttjas för att vidareutveckla ett fåtal koncept.  
 
Efter att ha utfört alla tester av de koncept som tagits fram sammanställdes resultaten. Genom att 
skapa en utvärderingsmatris kunde koncepten enkelt bedömas på samma punkter. Utifrån de 
sammanställda resultaten ansågs endast ett koncept att vara lämpligt att jobba vidare med och 
fortsätta utveckla. Det koncept som valdes för vidare utveckling behandlades i fas3. 
Med hjälp av matrisen var det väldigt enkelt att väga resultaten av testerna mot de viktigaste 
funktionerna för en tänkt lösning.  
 
En viktig del att ta hänsyn till av resultatet är om resultet verkligen uppfyller de framtagna krav 
och behov som ställdes på en ny lösning?  
 

 Lösningen måste kunna separera icke-magnetiska material 
Lösningen klara av att separera icke-magnetiska material 
 

 Lösningen måste klara av att separera ämnen i minst samma takt som kundens 
press-takt 
Lösningen visar på goda möjligheter att uppfylla de krav som ställs på takt och cykeltid. 
 

 Lösningen måste kunna separera ämnen av olika geometrier. 
På grund av applicerbarhet på den redan befintliga maskinen är det möjligt att separera 
ämnen med olika geometrier. 
 

 Lösningen måste klara att separera ämnen med olika tjocklekar. 
Tack vare lösningens injusteringsmöjligheter med hjälp av lasergivaren kan ämnen med 
olika tjocklekar separeras. 
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Slutsatsen från den tredje fasen blir ett förslag på en lösning på de problem som 
samarbetspartnern ser med den befintliga separeringsmetoden. Förslaget består av ett koncept för 
en ny metod att separera icke-magnetiska ämnen. De tester som har utförts tyder på att det är 
fullt möjligt att separera ämnen med hjälp av den framarbetade metoden. Det framarbetade 
konceptet kräver ingen tryckluft för att säkerställa att ämnena separeras från varandra. Detta 
arbete har alltså mynnat ut i ett koncept som gör det möjligt att separera icke magnetiska ämnen 
utan att använda tryckluft för att säkerställa att ämnena separeras. I och med detta har även den 
hypotes som ställdes inför arbete bekräftats. Fas 2 och 3 har även gjort det möjligt att besvara 
frågeställning 3. Vad gäller frågeställning 4 anses innovationsprocessen ha lämpat sig väldigt väl 
för det utförda arbetet. Resultatet av hela arbetet har mynnat ut i ett välutvecklat koncept som gör 
separera icke-magnetiska plåtar. Ännu en grund till att innovationsprocessen anses vara lämplig 
för det utförda arbetet är att de ovan nämda slutsatserna har kunnat dras.  
 
Den framtagna metoden går även att applicera direkt på en robotarm vilket gjordes vid flertalet 
tester. Detta ger Evomatic möjligheten att utveckla egna förslag på hur de skulle vilja utforma en 
separeringsenhet. Med andra ord har detta projekt öppnat dörren för att utveckla liknande 
koncept som bygger på samma princip. 
  



 

76 
 

14 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 
I detta avsnitt presenteras det arbete som bör göras närmst i ordningen, om samarbetspartnern 
väljer att gå vidare med utvecklingen av konceptet som presenteras i rapporten.  
 

 Det första steget i ett framtida arbete är att tillverka den slutliga konstruktionen för att 
utföra fler tester. 

 Utvärdera konstruktionen  
 Eventuella förändringar eller förbättringar  
 Testa enheten i en produktion hos en kund. 
 Utvärdera driftsäkerhet och fastställa rutiner för underhållsarbete. 
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APPENDIX A: Intervjuer 
Bilaga 1: Intervju med Evomatic 

Intervju med Evomatic 
 

1. Vad gör Evomatic? 
Evomatic verkar inom branschen för automation. Vi levererar oftast specialanpassade 
lösningar för automation till våra kunder. Det kan t.ex. handla om packning, sortering etc. 
 

2. Vad är det för maskin ni vill att vi ska kolla på? 
Det är en så kallad separeringsmaskin. En maskin som separerar icke-magnetiska plåtar i 
t.ex. aluminium eller rostfritt stål. Maskinen separerar den översta plåten från den som 
ligger under så att det blir möjligt att lyfta den från plåtstapeln. 
 

3. Varför är det svårare att separera just aluminiumplåtar i jämförelse med ”vanliga” 
stålplåtar? 
Det beror på att det inte är magnetiska. När man separerar ”vanliga” stålplåtar använder 
man en så kallad separeringsmagnet som man sätter emot plåtarna. Med hjälp av 
magnetism separerar man alltså vanliga stålplåtar väldigt effektivt. Tyvärr går inte denna 
metod att utnyttja när man hanterar icke-magnetiska plåtar. 
 

4. Var används separeringsmaskinen idag? 
Separeringsmaskinen finns hos en kund som verkar inom bilindustrin. Det finns planer på 
att lämna offerter till fler företag inom bilindustrin samt inom plåtindustrin. 
 

5. Hur fungerar dagens lösning? 
Dagens lösning fungerar på så sätt att en ämnespall med plåt placeras på ett så kallat 
ämnesbord. Två stycken separeringsmoduler ställer sig på varsin sida om ämnespallen 
och anpassar sig efter geometrin på plåten. Separeringen sker med hjälp av Brodde-
enheter samt tryckluft. Enheterna lyfter upp bägge sidorna på plåten för att sedan skjuta 
in tryckluft mellan plåtarna. När separeringen är gjord har man ett gripdon monterat på en 
robotarm. På gripdonet finns det ett antal sugkoppar monterade. Sugkopparna sätts emot 
plåten och skapar ett vakuum för att kunna lyfta upp plåten på ett rullband innan 
presslinan. 
 

6. Vilka problem uppstår med dagens lösning? 
Man misstänker att problemet med dagens lösning är att separeringstekniken kan orsaka 
att fragment och partiklar frigörs från plåten. Dessa partiklar och fragment kan orsaka 
repor och små deformationer i plåten. Detta kan alltså leda till att ytterligare bearbetning 
krävs innan och efter pressning. Vid pressningen kan även plåten förstöras OM fragment 
och partiklar finns kvar på plåten. Vilket leder till att plåten kasseras.  
Förutom detta så är nedersta plåtarna på ämnespallen med dagens teknik väldigt svåra att 
separera. Detta eftersom separeringsenheterna bottnar mot ämnespallen om plåten är 
placerad innanför kanten av ämnespallen. 
 
Vidare frågeställning med verktyg 5-Varför 
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7. Hur separerar man då de understa plåtarna? 
Man använder tryckluft. Man blåser helt enkelt isär plåtarna med hjälp av koncentrerad 
tryckluft. 

 
8. Om det nu fungerar att använda tryckluft för att separera plåtarna, varför 

använder man inte bara denna metod istället? 
Användning av tryckluft är väldigt kostsam för användaren. Förutom att det är väldigt 
kostsamt att tillverka tryckluft så har det visat sig att det finns risk att man för in mer 
smuts och partiklar mellan plåtarna. Detta då den smuts och partiklar ifrån 
separeringssteget lägger sig ute vid kanterna och sedan trycks in och hamnar i mitten av 
plåten. Vissa kunder har till och med kopplat bort luften för att säkerhetsställa att smutsen 
ligger kvar ute i kanterna av plåten.  
 

9. Har kunden gjort något själv för att förbättra separeringsmaskinerna? 
Nej. Det är vi som har levererat maskinerna och det är därför även vår skyldighet att se 
till att kunden blir helt nöjd. 
 

10. Är det fler än just denna kund som har ”klagat” på separeringsmetoden? 
Det blir allt mer vanligt att använda sig utav t.ex. aluminium (icke-magnetiska ämnen) 
vid tillverkning, framförallt inom bilindustrin. Därför ser vi ett stort värde i att ligga i 
framkant inom just detta område. 
 

11. Varför har ni inte själva försökt komma på en ny lösning? 
Separeringsmaskinen som vi har levererat till våra kunder fungerar trots allt, även om det 
inte är den optimala lösningen. Samtidigt har vi ett pressat tidschema som gör det svårt 
för oss hinna med en ny utvecklingsprocess. Vi saknar även kunskap för en bra 
utvecklingsprocess. Då tidsschemat är pressat har vi svårt för att följa upp och utveckla 
våra befintliga produkter som redan finns hos kunden. 
 
Vidare frågeställning med verktyg 5-varför 

12. Vad är målet med att handleda detta projekt med oss? 
Målet är att förhoppningsvis finna en ny lösning, helst en lösning som kan testas i verklig 
miljö. Vi söker en ny synvinkel på problemet med att separera plåt. Det finns en trend 
inom industrin där man kommer att försöka gå ifrån råmaterial levererat på rulle för att 
istället bearbeta plåten på egen hand. Man beställer färdigklippta ämnesmaterial från 
olika leverantörer för att förhindra stillestånd i produktionen. Stilleståndet kan 
uppkomma då man är låst till en specifik leverantör som får slut på råmaterial.  
 
Vi ser en trend på marknaden då detta är ett generellt problem som uppkommer vid 
beabrbetning av plåtmaterial. Trenden på marknaden inkluderar inte bara plåtseparering 
utan även generell automation. Med det menas att marknaden tyder på att allt fler 
industrier arbetar mot en automatiserad produktion. De industrier som i dagens läge inte 
använder sig av automatiska lösningar kommer inom en snar framtid att övergå till detta.   
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Bilaga 2: Intervju med kund till Evomatic 
 

Intervju med kund till Evomatic 
 

1. Hur många presslinjer har ni där Evomatics lösning används? 
I dagsläget finns det tre stycken presslinjer där Evomatics maskin används för separering. 
 

2. Vad är det som gör att plåtarna klibbar fast i varandra? 
Oljefilmen är en avgörande faktor för hur lätt plåtarna separeras från varandra. Även 
temperaturen av oljan spelar en stor roll. Vid förvaring och transport av ämnespallarna så 
sker detta oftast på kallager. Detta medför att oljefilmen får en högre viskositet och 
plåtarna får en högre vidhäftning. Tjockleken på plåten har även en viss inverkan då en 
tjockare plåt är styvare vilket resulterar i att plåten under den man vill lyfta bort inte 
följer med så lätt.  
 

3. Vilka problem har ni med dagens lösningar? 
Metallfragment och partiklar frigörs från plåten vid separeringen. Detta beror på den 
fysiska kontakten mellan plåten och separeringsverktyget (sågtandat blad). När man vid 
senare moment blåser in luft mellan plåtarna så kan partiklarna bli placerade i en så 
kallad A-yta, vilket är den synliga ytan av plåten efter montering.  
 
Vidare frågeställning med verktyg 5-varför 

4. Har ni använt några andra metoder för att separera plåtarna? 
Aluminium har blivit mer vanligt material att använda till karosseridetaljer under de 
senaste åren. Vi har tidigare använt oss av en annan typ av lösning som även den var 
levererad av Evomatic. Innan en automatiserad lösning hittades separerades plåtarna för 
hand eftersom det inte skedde i en så stor skala. 
 

5. Hur fungerade den lösningen? 
Funktionen byggde på samma princip som dagens lösning, dvs. den översta plåten lyftes 
upp i kanten från den under för att sedan tillsätta tryckluft. Skillnaden låg i hur man lyfte 
den översta plåten. Detta gjordes med hjälp av en roterande skruv som lutades mot kanten 
av plåten   

6. Vad var problemet/problemen med den förra lösningen? 
Problemet med den förra lösningen var att den nötte mer på plåtarna än vad dagens 
lösning gör. Nötningen ledde även till att gängorna på skruvarna fylldes med aluminium, 
vilket gjorde att skruven inte längre fyllde sin funktion. 
 
Vidare frågeställning med verktyg 5-varför 

7. Vilka geometrier av plåtar är vanligast? 
Det är väldigt svårt att svara på eftersom former och geometrier utvecklas ständigt då 
man designar nya modeller. Det körs allt ifrån helsidor till motorhuvar variationen är 
väldigt stor. Med åren har även geometrierna blivit mer och mer komplexa pga design 
och utveckling i säkerhet. 
 

8. Vilka tjocklekar brukar det vara på plåten? 
Plåttjocklekarna brukar variera mellan 0,5–1,5 mm 
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9. Max min-värde area av plåten? 
Svårt att svara på men ämnesbordet idag har en area på 5,5x3,5 m och alla plåtar som 
pressas idag är mindre än ämnesbordet.  
 

10. Hur lång tid tar en cykel? 
Vanligtvis går pressarna i en takt på ca. 10–12 slag/min men det beror helt och hållet på 
storlek av plåt och även hur den slutliga geometrin på plåten ska bli. Mindre plåtar brukar 
oftast kunna pressas i högre takt. 
 

11. Hur många plåtar kasseras pga. fel i separeringen? Alternativt behov av mer 
bearbetning? 
Svårt att svara på eftersom det är väldigt svårt att säga att orsaken är just pga själva 
separeringen. Det går inte att kontrollera plåten förrän den är helt färdigbearbetad dvs 
plåten måste genomgå hela presslinjen innan den granskas. Därför är det svårt att säga 
var i processen skadan uppstår. Det är inte mycket som krävs för att det ska bli märken i 
plåten. Plåtarna är som sagt väldigt mjuka och bearbetas med väldigt stor kraft. Eftersom 
det är höga krav på fin ytjämnhet blir även väldigt små deformationer väldigt tydliga. 
 

12. Övriga kommentarer 
Från en kunds perspektiv så önskas en mycket enklare produkt som klarar av samma 
uppgifter som dagens lösning. Med en mindre risk för att samma problem som uppstår i 
dagens läge inte ska inträffa. 
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APPENDIX B: Bilagor för applicerade produkter  
 

Bilaga 3: Datablad för linjärenheter  
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Bilaga 4: Datablad motor 1 
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Bilaga 5: Datablad motor 2 
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Bilaga 6: Datablad lasergivare 
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APPENDIX C: Ritningsunderlag 
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Bilaga 7: Ritning Fäste motor 1 
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Bilaga 8: Ritning Infästningselement 3 
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Bilaga 9: Ritning Givarfäste  
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Bilaga 10: Ritning Infästning kil 
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Bilaga 11: Ritning Infästning axel (Motor 2) 
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Bilaga 12: Sammanställningsritning Infästning 2  
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Bilaga 13: Ritning Separeringskil  
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Bilaga 14: Ritning Infästningselement 1 
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Bilaga 15: Ritning Infästning motor 1 
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Bilaga 16: Sammanställningsritning Infästningselement 3 
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Bilaga 17: Sammanställningsritning Infästningselement 1 
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Bilaga 18: Sammanställningsritning Separeringsenhet 
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Bilaga 19: Ritning Lock skyddskåpa 
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Bilaga 20: Ritning Skyddskåpa 
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Bilaga 21: Sammanställningsritning Skyddskåpa 
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Bilaga 22: Ritning av tryckluftsmunstycke 
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Bilaga 23: Ritning kil för koncept 
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APPENDIX D: Kod för robotstyrning mm. 
 
Bilaga 24: Bild över hela Pugh-matrisen 
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Bilaga 25: Kod för prototyp 1 och 2 
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Bilaga 26: Kod för protyp 3 och 4 
 

 


