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Sammanfattning 
En undersökning utfördes efter önskemål av Antrad Medical AB för att ta fram och rekommendera 
en ny eller förbättrad öppningsanordning och låsmekanism som skall sitta monterad på deras 
produkt. Öppningsanordningens uppgift var att göra det möjligt för användaren att öppna 
produktens lucka för att kunna utföra huvudmålet med apparaten som är att tina blodplasma. 
Låsmekanismens uppgift var att stänga och låsa luckan, samt komprimera en EMC packning för att 
skydda annan utrustning på sjukhusen från störning.   
 
Syftet med undersökningen var att granska de befintliga modulerna för att sedan finna förbättringar i 
form av nya koncept med hjälp av DFMA - analyser. Efter konceptgener valdes det att skapa en 
beslutsmatris där man valt att vikta olika kriterier som passar ändamålet för att kunna dra en slutsats 
om vilket koncept som bör rekommenderas. En av svårigheterna under detta projekt var att 
identifiera alla de villkor som produkten innehåller för att sedan kunna skapa nya koncept med 
hänsyn till dessa. Många av de befintliga modulerna är anpassade till varandra vilket också var en 
svårighet vid konceptgenerering. Detta resulterade i att många av de koncept som skapades var 
tvungna att avfärdas eller fick märkliga rörelsemönster.  
  
Den slutsatsen som drogs efter användning av en så kallad viktningsmatris var att koncept Trunklid 
var den lämpligaste öppningsanordningen med färst antal delar och enklast montering, samt att 
koncept Elektromagnet utförde låsningen lämpligast med färst antal delar. I och med detta även de 
mest ekonomiska alternativen ur tillveknings och monterings synpunkt. Det är även dessa två 
moduler som projektet rekommenderar företaget. Det har även skapats en prototyp för koncept 
Trunklid, protypen tyder på att konceptet fungerar bra. Som det ser ut nu kommer koncept Trunklid 
föras in i framtida produkter.   
 

Nyckelord  
DFMA, Design For Manufacturing and Assembly, Länkage, Öppningsanordning, 
Låsmekanism, Produktutveckling, Prototypframtagning
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Abstract 
A study was made for the company Antrad Medical AB to find and recommend a new or better 
opening mechanism and a lock mechanism that will be mounted in their product. The opening 
mechanism’s task was to make it possible for the user to open the hatch to collect the product’s 
main purpose which is to thaw blood plasma. The lock mechanism purpose was to close, lock and 
compress a EMC seal to protect other equipment at the hospital.     
 
The purpose of the study was to study the existing modules to find improvements in form of new 
concepts with the help of DFMA-analysis. After concepts where generated a weighing matrix was 
made to weigh the different criteria’s that fits the purpose to be able to recommend a concept.  
During the study an obstacle was encountered which was to identify all the terms of the product to 
be able to make new concepts that take regards to the terms, but also many of the existing modules 
were built accordingly to each other which also been a difficulty in concept generating. This resulted 
in that many of the concepts was dismissed or made with a strange movement pattern.  
 
The result after using a so called weighing matrix showed that concept Trunklid was the most 
appropriate opening mechanism with the least number of parts and the easiest assembly, and that 
concept Electromagnet preformed the locking best with the least number of parts. It is these two 
modules that the project recommends. A prototype was made of concept Trunklid, the prototype 
indicates that the concept works good.  
 
 
Key-words 
DFMA, Design For Manufacturing and Assembly, Linkage, Opening mechanism, Locking 
mechanism, Product Development, Prototype 
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Tillvägagångssätt 
 
Avsnittet beskriver rapportens innehåll och upplägg med syftet att ge läsaren en förståelse för 
rapportens disposition. 

 
1. Inledning 

I detta kapitel presenteras problemanalysen med Bakgrund, Problemdefinition, 
Målformulering, Krav, Avgränsningar och Lösningsmetoder 
 

2. Förstudie 
Kapitlet innefattar till största del den teori och grundinformation som är relevant för 
projektet, framförallt kring Design For Assembly. Men även utförda tester.  
 

3. Genomförande 
Här fokuseras det framförallt på konceptgenerering, men även utvärdering av 
befintliga moduler. Samt skapandet av DFMA - analyserna vilket delvis var 
projektets uppgift.  
 

4. Utvärdering 
I detta kapitel framgår det resultat som projektet resulterade i genom prototyp och 
diskussion. Där det slutligen presenteras en slutsats och rekommendation.  
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1. Problemanalys 

1.1. Bakgrund 

Antrad Medical AB har idag en innovativ produkt som tinar blodplasma. Produkten är framtagen 
för att snabbare tina blodplasma i förhållande till dagens konkurrenter då det är kritiskt med tid när 
det handlar om liv. Inte nog med att den är snabb, den tinar plasman med försiktighet vilket gör att 
den inte skadar proteinet i plasman eller koagulerar plasman. Produkten är i en utvecklingsfas där 
vissa modulerna i produkten fortfarande är i behov av förbättring.  
 
Möjligheten gavs att välja mellan två olika moduler. De olika modulalternativen:  
 
Alternativ1: 
- Länkage för öppning och stängning av lucka med tillhörande låsmekanism samt DFMA - analys på 
moduler och koncept 
 
Alternativ2: 
 - Justering av ugnens position för konceptgenerering med DFMA - analys 
 
Modulen som valdes att omkonstrueras var alternativ1, öppningsanordning med låsmekanism. 
Modulen valdes efter diskussion med handledare. 

1.2. Problemdefinition 

Dagens öppningsanordning och låsmekanism uppnår inte DFMA "metric" Count Efficiency som är 
satt till 60% i Cummins Tool. Cummins Tool är ett DFA verktyg utvecklat av Cummins. Utifrån 
DFMA - analys så antas det att konstruktionen går att förbättra ur flera olika perspektiv, antalet 
delar, monteringstid och tillverkningskostnad. Problemet idag är att lås- och öppningsmodulen har 
för många komplexa, svårmonterade och dyra delar. Företaget tror det går att finna en billigare 
lösning med färre delar med hjälp av DFMA - analys som grund.  

1.3. Målformulering 

 Genomföra komplett DFMA - analys av befintlig öppningsanordning och en analys för 
låsmekanism 

 Underlag för vinnande koncept skapas i CAD 
 Prototypframtagning av det vinnande konceptet för öppningsanordning 
 Resultatet i DFMA - analysen för konceptet skall uppnå Count Efficiency på 60% 
 Ta fram ett koncept för öppningsanordning  
 Ta fram ett koncept för låsmekanism  
 Utföra DMFA - analys på koncept 
 Halvera antalet delar 

1.4. Krav 

 Behålla företagets uppsatta RF - krav 
 Dörranordning skall göra det möjligt att öppna och stänga luckan med handkraft 
 Dörren måste hållas stängd med en kraft på 1500N 
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1.5. Avgränsningar 

Då kassettens vinkel och positionen för öppnad luckan är modellanpassade delar och bygger på det 
befintliga länkaget, öppningsanordningen, så har det valts att inte ta hänsyn dessa aspekter då det 
kan påverka konceptgenereringen. 
Att bortse från funktioner innebär att gjorda tester för produkten inte kommer ge samma resultat, 
det innebär att VoV, Verification and Validation, kommer behöva göras om och blir därför en 
avgränsning. 
 
Elförsörjningen av eventuella elektronikkomponenter ansågs inte tillhöra projektets uppgift. 

1.6. Lösningsmetod 

För att uppnå målen som satts upp för projektet så skapades ett flödesschema med moment och 
metoder som skulle utföras, steg för steg redovisas i Figur 1.1 nedan. Det punktades även upp ett 
antal lösningsmetoder som skulle underlätta arbetet.  

 
 

 
 Brainstorming för konceptgenerering och framtagning av koncept 
 Informationssökning på internet och i litteratur, för att undersöka vad marknadens utbud är 

idag och samla information om Design For Assembly 
 Eventuellt prata med experter inom branschen för djupare förståelse 
 CAD för presentation av resultat och idéer  
 Design For Manufacturing and Assembly - DFMA för att kolla förbättringsmöjligheter på 

delar av produkten. DFMA verktyget som tänkt användas är 'Cummins 
Tool'(cumminstools,2016) 

 Beslutsmatris för analys och utvärdering av olika konceptförslag 
  
  

Figur 1.1 – Flödesschema, Arbetssätt för projektet 
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2. Förstudie 

I förstudien ingår att beakta de befintliga lösningarna där det skapades ett process flow diagram som 
skapar förståelsen för produktens användare hur produkten fungerar och hur den är ämnad att 
användas. Det ingick även att demontera, montera samt skapa grunden för DFMA - analys på 
respektive sammanställning. Genom förstudien så skapas även en artikellista för att sedan 
implementera i funktionsanalysen för DFMA - analysen. 
 
DFMA - analys skall utföras på två delmoduler, öppningsanordning och låsmekanism, för att se hur 
välbyggd befintlig lösning är för att sedan dra slutsatsen om befintlig modul bör omkonstrueras. 
Målet med DFMA är att använda sig utav så få delar som möjligt i en konstruktion för att underlätta 
montering och sänka priset för produkten.  

2.1. Process flow diagram 

För att se till att produkten har densamma funktion som den befintliga har man valt att göra en 
process flow diagram, Figur 2.2. I och med att man skapat en process flow diagram kan man också 
kolla om funktionen för det nya konceptet är densamma även om konstruktionen ser annorlunda ut. 
Det är viktigt för produkten att inget av processtegen försvinner då det kan försvåra eller förstöra 
produktens eller modulens uppgift. 
 
Genom att börja med att hämta en frusen blodplasmapåse och sedan en kassett så fortsätter 
processerna steg för steg och avslutas med att den tinade blodplasman plockas ut och kassett samt 
lucka stängs. 

 
 
  

Figur 2.1 - Process Flow Diagram i 14 steg 
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2.2. Demontering/montering 

Demonteringen och monteringen görs för att skapa en djupare förståelse för respektive dels 
funktion och betydelse. Detta görs även för att få insikt i befintliga modulers förbättringsmöjligheter 
och dess brister. Framförallt för att få insikt i eventuella monteringssvårigheter och justeringar i 
form av sekundära operationer(ex. smörja eller limma). Samt sammanfatta i en artikellista hur många 
delar som DFMA;n skall inkludera och dess artikelnummer med namn men även identifierades 
interfacen för vardera del. Hela momentet redovisas i Figur 2.2, där det första som görs är en 
demontering av respektive modul. 
 
Vid montering skapades en artikellista i monteringsordning som skapade grunden till 
funktionsanalysen. 

  
 

2.3. Funktionsanalys 

För att skapa grunden till DFMA - analyserna så skapas en funktionsanalys för respektive modul. 
Funktionsanalysen bygger framförallt på en artikellista som bearbetas fram genom 
demontering/monteringsmomentet i föregående fas, kap 2.2. Demontering/montering. För att sedan 
utifrån artikellistan som grund besvara varje dels innebörd och betydelse i modulen genom att ta 
ställning till ett antal frågor(cumminstools, 2016).  
 

1. Teoretiskt minsta antal delar (Theoretical Minimum Part) 
Besvaras utifrån ett antal givna frågor som resulterar i ett Yes (Y) eller No (N). Se Kapitel 2.4. 
 

2. Kan delen bli standardiserad (Part can be Standardized) 
Besvaras utifrån frågorna 'Can the part be standardized?' och 'Should they be?', om delen anses uppfylla båda 
frågorna resulteras ett Yes(Y) annars No(N) 
 

3. Kostnad (Cost) 
Besvaras i förhållande till andra delar i sammanställningen (Low, Medium, High) 
 

4. Praktiskt minsta antal delar (Practical Minimum Part) 
Besvaras enligt påståendet "Är delen absolut nödvändig för att behålla modulens funktion?", Yes(Y) eller 
No(N) 
 

Allt dokumenteras i ett Excel-ark och kan beaktas som en funktionslista. Detta är grunden till det 
fortsatta arbetet med DFMA - analysen. Utifrån funktionslistan kan även metric beräknas, se Kapitel 
2.4. För att få ett resultat i analysen så värderas Y=1 och N=0.  
  

Figur 2.2 - Tillvägagångssätt, montering/demontering 
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2.4. DFMA - Design For Manufacturing and Assembly 

Historia 
I många år har det funnits ”design for ease of manufacture” vilket också är refererat som 
”manufacturability” eller ”producibility”, detta har såklart behandlats och varit två viktiga faktorer 
vid produktutveckling men först 1970 hade ett verktyg utvecklats för att kunna måttsätta 
tillverkningsbarheten för en produkt med dess delar (Boothroyd, Dewhurst, & Knight, 2002). 
   
I början av 1970-talet skapades DFA(Design For Assembly) vilket var en handbok för automatiserad 
montering vilket kollar på matning och orienteringstekniker och publicerades vid University of 
Massachusetts. Denna bok var höjdpunkten av den tidigare startade efterforskningen som Geoffrey 
Boothroyd gjort på 1960-talet på Salford University. DFA:n för både automatisk montering och 
manuell montering publicerads vid University of Massachusetts (Boothroyd, Dewhurst, & Knight, 
2002).   
 
Efter år av studier som utförts av Geoffrey Boothroyd och med hjälp av hans studenter, och bland 
annat Bill Wilson samt Polion kunde de tillsammans skapa DFA samt DFM (design for 
manufacturing) vilket tillslut resulterade i DFMA. Målet med att skapa denna analys var att ge en 
metod för designers att kunna förhålla sig till. Tanken var att delar skulle utformas med tanke på 
monteringsvänlighet och även lätthet vid tillverkning. Ibland hamnade dessa två faktorer i konflikt 
med varandra vilket skulle bidra till fler antal delar, vilket sällan är bra då reducering av antal detaljer 
är något man eftersträvar i en produkt då det inte bara påverkar kostnaden för monteringen utan 
även tillverkningskostnaden för delarna. (Boothroyd, Dewhurst, & Knight, 2002).   
 
När DFA skapades så skapades även tre stycken frågor som utvärderar om en detalj bör elimineras 
eller eventuellt integreras med en annan. Att implementera dessa frågor i DFA analysen är nyckeln 
till en förenklad konstruktion och då ge en kostnadsbesparing. DFA metoden har gjort det möjligt 
för flera stora företag att spara in miljontals kronor per år p.g.a. sänkta produktionstider och 
minskning av antal detaljer (Boothroyd, Dewhurst, & Knight, 2002).   
 
För att utföra en analys behöver man antingen en produkt i sig eller en ritning på produkten. Varje 
del analyseras på två sätt (Eskilander, 2001):  
 

1. Är det möjligt att eliminera/integrera detaljen?  
 

2. Är det möjligt att omkonstruera för att detaljen blir enklare att montera? 
 

För att svara på om frågorna innan ska behandlas ställer man sig de tre stora frågorna för 
eliminering/integrering och DFA vilka är: 
 

1. Rör sig detaljen som i förhållande till andra som redan monterade, när produkten arbetar på 
ett normalt sätt? Små rörelser kan rymmas genom att integrera elastisk elementer. Är inte 
tillräcklig för positivt svar.  
 

2. Måste detaljen vara av annat material eller vara isolerad från andra som redan monterade 
detaljer? Endast fundamentala skäl rörande materialegenskaper är acceptabla!  
 

3. Måste detaljen vara separat från alla andra som redan monterade därför att monteringen eller 
demonteringen av andra detaljer annars skulle omöjliggöras? Eller för service möjlighet av 
produkten.  
 

Om svaret på alla dessa tre frågor är nej skall det rent teoretisk gå att eliminera eller integreras med 
andra detaljer (Boothroyd, Dewhurst, & Knight, 2002).    
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Bedömningen för enklare montage baseras på detaljens geometriska egenskaper samt vilka 
operationer som krävs vid montage. Det första man gör är analysera hur svårt det är att hantera 
detaljen. Därefter analyseras inpassningen och hur väl detaljer monteras. 
 
Fördelar 
Kortsiktiga fördelar med DFMA (Egan, 1997):  
 

 Minskad monteringstid 

 Minskat antal komponenter 

 Minskad tillverkningskostnad 

 Minskad monteringskostnad 

Långsiktiga förbättringar med DFMA om man väljer att utföra DFMA på fler delmoduler(Egan, 
1997): 
 

 Förbättring av produktkvalitet  

Övriga DFA - metoder 
De finns ett flertal kända metoder, bland annat (Wakil, 1998): 
 

 AEM - Assembly Evaluation Method (Hitachi metoden)  
Som till skillnad från DFA inte har fokus på tiden vid montering i samma grad utan intriktar 
sig mer på inpassning och fixering. 

 Lucas DFA 
Skillnad från de övriga metoder är att denna metod inte tar upp kostnaden för monteringen 
utan endast monteringssvårigheten. 

 AviX  
Videofilmar en montör och kollar på alla montörens onödiga rörelser, en metod som tar tid 

För att sammanfatta dessa så är största skillnaden sättet som en detalj utvärderats på. Det måttsätts 
på olika sätt och beroende på vilken aspekt som är viktigast för företaget väljer man den lämpligaste 
modellen.  
 
Det valdes för just vår applikation att köra på Cummins Tools som Cummins Inc utvecklat vilket i 
sin tur bygger på DFMA metoden som Boothroyd & Dewhursts skapat(cumminstools, 2016). Man 
har valt Cummins Tools efter diskussion med handledare från både företag och KTH eftersom det 
är en metod som går snabbt att utföra samt att projekthavarna har störst erfarenhet av just denna 
modell.  
 
Cummins Tool 
Cummins Tools till skillnad från Boothroyd & Dewhursts tar inte upp någon Monteringstid och går 
inte in på exakt kostnad för varje del utan varje del får värderas på en skala av 3 (Låg, Medium, 
Hög). Cummins Tools är en snabb och lättarbetad analys modell med samma mål som de flesta 
andra DFMA modellerna, att sänka antalet delar och göra det enklare att hantera modellen vid 
montering och tillverkning.  
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Cummins Tools fokuserar framförallt på:(cumminstools,2016): 
 

 DFMA komplexitet – hur många interface en detalj har  

 Funktionsanalys – här kollar man på de tre frågorna för att se om delen bör 
elimineras/implementeras men för varje fråga har tre frågor ytligare ställts så sammanlagt 9st 
frågor, lättare på kostnad(i tre steg låg, mellan och hög kostnad), ifall delen bör 
standardiseras och Count Efficiency. Se funktionsanalys kapitel 2.3. 

 Felmöjligheter – kollar på ifall man kan sätta detaljen fel. 

 Hanteringssvårigheter – kollar på om det är svårt att hantera delarna, ifall dem är små så man 
behöver pincett eller om delarna fastnar i varan eller ifall den är hal eller sladdrig. 

 Monteringssvårigheter – ifall den är svår att hålla fast eller svår att lägga på rätt plats eller om 
man måste ta i för att få den på rätt plats osv. 

 Sekundära operationer – om man måste hålla på att vända modulen och om man måste fetta 
på grejor eller limma, svetsa, testa eller moment dra m.m. 

Det konstaterades att de beräkningar och ekvationer som presenterats med analysen inte utförde 
beräkningarna korrekt, den ekvationen som presenterats beräknade ett värde på hur många av alla 
detaljer i en produkt som var i behov för att funktionen för modulen eller produkten skulle fungera 
men att det teoretiska minsta antalet delar inte blev viktat mot antalet av respektive del vilket skulle 
betyda att måttet för hur stor del av den totala summan som var av nödvändig karaktär blev 
missvisande. 
 
Tillexempel om vi har tre skruvar vilket teoretiskt skulle kunna elimineras och en del som rör sig 
relativt till alla andra delar så skulle ekvationen som presenterats med analysen tyda på att Count 
Efficiency skulle nå 50% (1/2) då de endast skulle räknas som ett N för de tre skruvarna och ett Y 
för delen med rörelse. Om en modifikation görs på ekvationen skulle detta leda till att Count 
Efficiency skulle nå 25%(1/4). Då man tog hänsyn till hur många artiklar det fanns av respektive del, 
tre N för skruvarna och ett Y för delen med rörelse. I och med denna modifikation så bör resultatet 
vara mer rättvis vid sin beräkning. 
 
Utifrån ovanstående upptäckt så behövdes en modifikation av den presenterade ekvationen göras 
för att kunna värdesätta hur väl modulen var utformad på ett mer korrekt sätt. Den modifierade 
ekvationen resulterade i: 
 

  ∗ ℎ   =  ℎ    
 
 
 
Ur funktionsanalysen har beräkningar utförts för att få fram värden på något som heter Count 
Efficiency och DFA Complexity Target/ Factor för att kunna måttsätta hur väl produkten är 
utformad ur ett monterings- och tillverknings perspektiv. Count Efficiency kollar på hur stor andel 
av alla detaljer i procent som teroetiskt är nödvändiga. För att uppnå Count Efficiency skall 
procentsatsen överstiga 60% (cumminstools, 2016). DFA Complexity Factor/Target kollar på 
mängden interfaces gämt emot antalet delar för att få fram hur komplexa delarna i konstruktionen 
är. För att uppnå DFA Complexity Factor/Target så skall varje del endast ha ett interface vilket i 
verkligheten inte alltid går i och med detta oerhört svårt att nå DFA Complexity target men bara om 
DFA Complexity Factor är så nära som möjligt. Beräkningarna för dessa sker utifrån 
funktionsanalysen i de ifyllda DFMA arken som ni finner för respektive koncept i appendix, För att 
kunna förstå namnen för beräkningarna hänvisas ni till funktionslistan.  
 

Ekvation 2.1 – Ekvationen för New Theoretical Minimum Part (Utförs rad 
för rad I DFMA - mallen 
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Hur man beräknar metrics (cumminstool, 2016): 
 

 =
∑  ℎ   

∑   
 

 
 
 

 =  ℎ   ∗    

 
 
 

Complexity Target = New Theoretical Minimum Part*2( New Theoretical Minimum Part-1) 

 
 
 
Enligt proceduren (Figur 2.3) nedan framgår hur DFMA-analyserna har genomförts steg för steg. 

 
 
  

Figur 2.3 - Cummins Tool, steg för steg 

Ekvation 2.2 – Ekvationen för Count Efficiency 

Ekvation 2.3 – Ekvationen för Count Efficiency 

Ekvation 2.4 – Ekvationen för Count Efficiency 



9 
 

2.5. Beslutsmatris 

Beslutsmatrisen konstruerades utifrån Kesselringmatris och kriterierna är valda efter företagets mål 
med projektet och produkten. Kriterierna innefattar även resultatet utifrån DFMA - analyserna för 
genererade koncepten. Viktningen av vardera kriteriet är begrundad efter diskussion med handledare 
och företag. Referensen till viktigningen som används är befintliga lösningar.  
 
Anledningen till att beslutsmatrisen används är att på ett opartiskt och korrekt sätt resultera i ett 
vinnande koncept.  

 
 

2.6. Tester 

Under projektets gång konstaterades att det behövde räknas på hur stor kraft som erfordrades för att 
klara av RF(Radio Frequency) kraven för produkten. För att klara av RF kraven som är uppsatta för 
produkten så krävs det att EMC-packningen komprimeras tillräckligt mycket för att packningen skall 
sluta tätt runt öppningen, den kraften som behövs behöver därför hittas för att i ett senare skede 
kunna dimensionera låsmekanismen. Nedan finner ni hur mätningen gick till se. 2.6.1. 
 
Det krävdes även att ett test utfördes för att ta reda på vridmomentet för luckan. Detta för att 
Antrad Medical produkts lucka skall ha ett dämpande fall vid öppning vilket är ett önskemål ur ett 
ergonomisk- och säkerhetsperspektiv. Därför gjordes ett test och beräkning på vilket moment på 
vriddämparna som behövdes. Nedan finner ni även luckans vridmoment se. 2.6.2. 
  

Tabell 2.4 - Viktade kriterier för beslutsmatris 
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2.6.1. Luckans åtdragningskraft 

Luckan på Antrad Medicals produkt har en EMC packning som skall komprimeras minst 1mm varje 
gång den startas för att inte RF skall läcka ut och störa andra maskiner på sjukhusen som kan 
påverkas av långvågor. På företaget fanns inget specificerat mått på hur stor kraft som behövs, dvs. 
hur hårt luckan var tvungen att dras åt. Därför utfördes ett test för att se hur stor kraft det behövdes 
för att pressa ihop packningen med 1 millimeter runt om för att sluta tätt runt "dörröppningen".  
 
Testet gick ut på att vi tog loss luckan med packningen och placerade den på en personvåg med 
packningen vänd mot vågens yta. Sedan placerades en tving på undersidan av bordet där vågen stod  
och med andra sidan av tvingen på luckan. Sedan med hjälp av ett skjutmått mäta hur mycket av 
packningen som komprimerats. Genom att sedan dra åt tvingen och kolla på vågens display och 
sedan kolla på skjutmåttet kunde vi få fram den kraft som behövdes för att stänga luckan och sluta 
tätt. Resultat på 1mm blev 150kg (1500N).  Detta blev då ett mått för hur stor kraft vi vart tvungna 
att låsa luckan med för att packningen skulle hålla tätt. En bild över testet visas i Figur 2.5. 

 
 

2.6.2. Luckans vridmoment 

Antrad Medicals produkts lucka skall ha ett dämpande fall vid öppning, för att kunna uppnå det så 
räknades det på vilket vridmoment som luckan har för att kunna hitta rätt dimension på eventuella 
dämpare och fjädrar. Man vill ha en dämpare för att inte luckan skall falla handlöst när den skall 
öppnas, med andra ord ur ergonomisk synpunkt för användaren. Fjäderns uppgift är att tillföra en 
hjälpande kraft vid stängning. 
  
Detta test gick ut på att man tog en befintlig ugn och tog bort alla dess dämpningar, fjädrar och 
annat som kunde leda till ett felaktigt resultat. Man lade även i en tillhörande kassett med 
blodplasma påse för att få fram ett verkligt mått. Till sist användes en dynamometer som krokades 
runt luckans handtag för att få ett mått på kraften som anbringades längst ut på handtaget, man 
mätte även upp distansen mellan handtaget och vridpunkten för att beräkna vridmomentet som man 
var tvungen att dämpa. Man fick fram efter beräkning att 3.45NM per sida behövdes. 
  

Figur 2.5 - Test med lucka, tving, skjutmått, personvåg 
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3. Genomförande 

I denna fas så görs en DFMA - analys på befintliga moduler, öppningsanordning och låsmekanism, 
för att på så sätt skapa referenser till nästa steg i genomförandet, konceptgenereringen. 
Konceptgeneringen utgår ifrån resultatet i DFMA - analyserna på befintliga moduler. I sista 
momentet i genomförandet så skapas en beslutsmatris som jämför koncepten mot varandra med 
hänsyn till ett antal kriterier som framförallt bygger på DFMA - analyserna.  
DFMA - analyser görs på vardera koncept.  

3.1. Befintliga moduler 

Det valdes att dela upp modulerna i två DFMA - analyser för att inte behöva ta fram tre 
låsmekanismer för varje öppningsanordning. Detta ansågs lämpligt då tid inte skulle läggas på att 
modulanpassa de olika låsmekanismerna i CAD för varje koncept. Att kolla på de befintliga 
lösningarna är främst för att ha en utgångspunkt och som referens för att tydligt kunna se om det 
skett någon förbättring vid konceptgenereringen.  

3.1.1. Öppningsanordning 

  
 
 
Dagens öppningsanordning bygger på ett fyrledslänkage vilket är bra för den rörelse som man 
önskar men inte mycket mer än så, hur en monterad sammanställning av det befintliga länkaget 
framgår i Figur 3.2. Problemet är att länkaget består av mängder unika och specialtillverkade delar 
vilket gör konstruktionen svårmonterad och dyr. Utöver detta är det mängder med vitala glidlager i 
form av brickor som är i behov av sekundära operationer i form av smörjmedel och 
momentåtdragning. I sprängskissen ovan, Figur 3.1, så framgår det att modulen består av mängder av 
delar. 

DFMA – Befintliga Öppningsanordning 

Resultatet av DFMA - analysen för länkaget blev 44,5 av de önskvärda 60% som Cummins Tool 
förespråkar. Enligt DFA verktyget, Cummins Tool, tyder detta på att omkonstruktion är nödvändig 
eftersom att den inte uppnår målet 60%. Resultatet av DFMA - analysen ger möjligheten att 
opartiskt jämföra koncept mot befintlig öppningsanordning. 
Komplexitets faktorn uppnår inte målet då det resulterade i 119,4 av önskade 61,51. 
  

Figur 3.1 - Sprängskiss, Befintlig Öppningsanordning Figur 3.2 - Sammanställning, Befintlig Öppningsanordning 
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3.1.2. Låsmekanism 

Dagens låsmekanism går ut på att med en motor och med hjälp av kugghjul, axlar och lager kunna 
driva båda sidornas latchar som vid låsning skall föras in i ett spår i inner door. När luckan låses sker 
utväxling som gör att luckan dras mot chassit med en tillräcklig kraft för att pressa ihop luckans 
EMC - packning tillräckligt. Denna lösning funkar bra men bygger på allt för många och dyra delar. 
En monterad sammanställning visas i Figur 3.4 och en sprängskiss över ingående delar i 
låsmekanismen illustreras i Figur 3.3. 

DFMA – Befintliga låsmekanismen 

Resultatet av DFMA - analysen för låsmekanismen blev 47,17 av de önskvärda 60% som Cummins 
Tool förespråkar. Även detta tyder på att konstruktionen kan och bör förbättras även om det är 
bättre än länkaget. Komplexitetsfaktorn för denna modul blev 77,39 vilket är en bit från målet som 
är 34,64.  

3.2. Konceptgenerering 

För att ta fram olika koncept har framförallt brainstorming använts, det har även hämtats inspiration 
från internet. CAD - verktyget SolidWorks har fungerat som ett hjälpmedel för att illustrera 
koncepten samt skapat underlag till tillexempel prototyp. 
 
Nedan presenterade koncept för öppningsanordningen är de som ansågs utföra modulernas uppgift 
korrekt. Flera olika idéer har bearbetats igenom men med konstaterande att de antingen var liknade 
något av de presenterade koncepten, alternativt inte klarade av uppgiften utifrån de uppsatta kraven 
för projektet. 
 
Genereringen av koncept för låsmekanismen skapades utifrån den vinnande öppningsanordningen i 
beslutsmatrisen.  
  
För- och nackdelar är baserade på befintlig öppningsanordning. För utförligare jämförelse mellan 
koncepten, se beslutsmatris. 
  

Figur 3.3 - Sprängskiss, Befintlig Låsmekanism Figur 3.4 - Sammanställning, Befintlig Låsmekanism 
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3.2.1. Öppningsanordning 

Utifrån resultatet av den befintliga öppningsanordningens DFMA - analys så skapades 3st nya 
koncept varav en förbättring i förhoppning av att nå målet i konceptets DFMA. Det skapades även 
två nya lösningar som inte liknar den befintliga men utför uppgiften. Alla koncept ska klara 
kravspecifikationen. 
 

Koncept 1.1 - Förbättring av befintligt öppningsanordning 

 
 
 
Genom att endast ändra enstaka detaljer, framförallt minimera antalet fästelement så hittades en 
något förbättrad lösning som fungerar på samma sätt som dagens. En monterad sammanställning 
ses i Figur 3.6. Att minska antalet unika delar skapar ett enklare montage samt att 
tillverkningskostnaden troligtvis minskar, sprängskissen i Figur 3.5 så kan man se att antalet delar 
skiljer sig jämför med befintliga öppningsanordningen. I detta koncept bibehålls samma 
rörelsemönster vilket innebär att ingenting utöver det som ingår i dagens öppningsanordning 
behöver omkonstrueras. 
 
Fördelar: 

 Mindre delar 
 Enklare montering 
 Standardskruvar 
 Färre unika delar 

 
Nackdelar: 

 Försvagade axlar 
 Fortfarande många delar 
 Fyrledslänkage 
 Specialbrickor 

  

Figur 3.5 - Sprängskiss, Förbättring Öppningsanordning Figur 3.6 - Sammanställning, Förbättring Öppningsanordning 
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DFMA - Förbättring av befintligt öppningsanordning 

Resultatet av DFMA-analysen för förbättringskonceptet blev 62,03 % vilket överskred de önskvärda 
60% som Cummins Tool förespråkar. Detta är något man vill uppnå då det tyder på att 
konstruktionen är av rätt antal viktiga detaljer och därför finns ingen anledning för 
vidarekonstruktion. Komplexitetsfaktorn för denna modul är 96,55 av målet 68,59. 
  

Sammanfattning - Förbättring av befintligt öppningsanordning 

Efter utförd DFMA kan man se en förbättring jämt emot den befintliga öppningsanordning som 
finns i UFT:en idag(Tabell 3.1). Denna konstruktion gör det enklare att montera med färre antalet 
delar än tidigare, vilket leder till en troligt minskad monteringstid. Utifrån tabellen nedan så framgår 
det att komplexitetsfaktorn förbättras något men inte nås, samt att målet att halvera antalet delar inte 
nås. Dock nås målet att Count Efficiency överstiger 60% vilket också tyder på att vidareutveckling 
inte är nödvändig.  

  Tabell 3.1 - Jämförelse av öppningsanordning, Befintlig och Förbättring 
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Koncept 1.2 - Trunklid 

 
 
 
Vid tillverkning av 'Inner Door' ingår även länkagearmarna i samma del. För att ytterligare minska 
antalet artiklar valdes även att omkonstruera 'Lower oven support with fasterners', vilket då blir nytt 
fäste för 'Inner Door' och vriddämpare, i Figur 3.7 visas alla delar som förväntas behövas. I och med 
denna lösning behövs inga distanser då Inner Door fästs direkt till två vriddämpare med skruvar 
som fästelement. För bromsfunktion och underlättande av stängning så monteras en vridfjäder kring 
respektive vriddämpares axel. Den monterade sammanställningen av konceptet illustreras i Figur 3.8. 
 
Fördelar: 

 Betydligt färre delar 
 Enklare montage 
 Färre ledpunkter 
 Standardskruvar/brickor 
 Tillverkningskostnad 

 
Nackdelar: 

 Småjusteringar på ugn och chassi 
 Luckan går inte lika långt ner som dagens (kan även ses som en fördel då ugnen kan till 

skillnad från dagens konstruktion placeras längre in på bord som produkten är tänkt att 
appliceras på) 

 

DFMA - Trunklid 

Resultatet av DFMA-analysen för förbättringskonceptet blev 63,64 % vilket överskred de önskvärda 
60% som Cummins Tool förespråkar. Detta är något man vill uppnå då det tyder på att 
konstruktionen är av vettigt antal viktiga detaljer enligt Cummins Tool och därför finns ingen 
anledning för vidarekonstruktion. Komplexitetsfaktorn för denna modul är 19,9 av målet 9,17. 
 
  

Figur 3.7 - Sprängskiss, Trunklid Figur 3.8 - Sammanställning, Trunklid 
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Sammanfattning - Trunklid 

Efter utförd DFMA kan man se en förbättring jämt emot den befintliga öppningsanordning som 
finns i UFT:en idag (Tabell 3.2). Denna konstruktion gör det enklare att montera med färre antalet 
delar än målet och betydligt färre än befintlig konstruktion. Utifrån tabellen nedan så framgår det att 
komplexitetsfaktorn förbättras något men inte nås. Men målet att Count Efficiency överstiger 60%  
samt att antalet ingående delar skall halveras uppnås, vilket också tyder på att vidareutveckling inte är 
nödvändig. I och med att antalet delar minskat så förväntas även monteringstiden minska. 
  

Tabell 3.2 - Jämförelse av öppningsanordning, Befintlig och Trunklid 
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Koncept 1.3 - Skena 

 
 
 
Liknande koncept trunklid så är tanken att redan vid tillverkning av 'Inner Door' skapa länkaget. En 
skena som är fast och som styrs genom två skruvar med distanser på var sida på ugnen, montaget 
syns i Figur 3.10.  Samt att fjädrar appliceras på vardera skena för att underlätta ur broms- och 
öppningssynpunkt. Figur 3.9 visar hur alla delar kan se ut. I och med denna konstruktion betyder det 
att befintliga fästen för öppningsanordningen behöver omkonstrueras och omplaceras. 
 
Fördelar: 

 Inga delar behöver justering 
 Lucka går längre ner än befintlig 
 Färre delar 

 
Nackdelar:  

 Oskyddad smord skenabegräsad 
 Dåligt rörelsemönster (begräsad av en motor som är monterad på motsatt sida av Figur 3.10) 
 Instabil konstruktion 
 Brottrisk på skena 

DFMA - Skena 

Resultatet av DFMA-analysen för skenakonceptet blev 39,13 % av de önskvärda 60 % som 
Cummins Tool förespråkar. Att detta koncept inte uppnår målet tyder på att vidareutveckling är av 
behov eller skapa helt nytt koncept. Målet för Count efficiency nås inte på grund av att tillräckligt 
många antalet delar inte var av nödvändig karaktär enligt Cummins Tool. Men uppfyller målet att 
halvera antalet detaljer. Komplexitetsfaktorn för denna modul är 31,81 av målet 12. 
 
  

Figur 3.9 - Sprängskiss, Skena Figur 3.10 - Sammanställning, Skena 
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Sammanfattning - Skena 

Till skillnad från de andra två koncepten klarade inte denna anordning kravet i DFMA analysen utan 
gjorde ett sämre resultat än den befintliga öppningsanordningen(Tabell 3.3). Denna konstruktion 
klarar inte DFMA - analysen då den fortfarande innehåller en mängd olika oönskade delar även om 
antalet delar minskat drastiskt jämt emot den befintliga lösningen. Orsaken till att skenan fått sin 
märkliga form och konstiga rörelsemönster är olika randvillkor som stör. 
  

Tabell 3.3 - Jämförelse av öppningsanordning, Befintlig och Skena 
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3.2.2. Beslutsmatris - öppningsanordning 

Efter att det ansågs färdigt med de tre koncepten för öppningsanordningen skapades en 
beslutsmatris, Tabell 3.4, för att ta fram ett vinnande koncept utifrån 15st kriterier som framgår i 
Tabell 2.4, avsnitt 2.5. Det vinnande konceptet utifrån dessa kriterier som viktades jämt emot 
varandra i beslutsmatrisen är koncept Trunklid. I och med detta kommer en prototyp att skapas och 
testas för att se om denna öppningsanordning går att implementera rent fysiskt.  
 
Beslutsmatrisen fungerar på så sätt att koncept kontra kriterium värdesättes utifrån en skala mellan 1 
och 5 hur pass konceptet förhåller sig till befintlig modul, bättre eller sämre och i vilken grad. 
Kriteriets viktning(W) multipliceras sedan med hur bra konceptet uppfyllde det. När samtliga 
koncept och kriterium gåtts igenom summerades poängen vilket resulterar i ett vinnande koncept, 
högst totalpoäng vinner. Konceptet med högst poäng uppfyller alltså krav och önskemål bäst. 
(Bligård, 2011) 
 
Vinnande koncept ur beslutsmatrisen för öppningsanordningen är den som låsmekanismen kommer 
anpassas efter. För fullständig beslutsmatris, se appendix. 

 

3.2.3. Låsmekanism 

På samma sätt som i konceptgenereringen för öppningsanordningen bestod den större delen av 
konceptframtagningen för låsmekanismen med hjälp av brainstorming men har även hämtat 
inspiration från internet. 
 
Här nedan finner ni de presenterade koncept som ansågs skulle kunna klara denna låsning utifrån de 
uppsatta mål och kraven. Flera olika idéer har bearbetats igenom men med konstaterande att de 
antingen var liknade något av de presenterade koncepten, alternativt inte klarade av uppgiften. Dessa 
koncept har även som krav att klämma åt dörren med ett tryck på 1500N.  
 
Då låskraften är så pass stor så ansågs stängning i form av handkraft olämplig. Detta resulterade i att 
koncepten byggde på elektriska/mekaniska alternativ. 
 
För- och nackdelar är baserade på befintlig låsmekanism. För jämförelse mellan koncepten, se 
beslutsmatris. 

Tabell 3.4 - Beslutmatris Öppningsanordning 
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Koncept 2.1 - Förbättring av befintligt låsmekanism 

 
Detta koncept bygger framförallt på borttagande av ett antal detaljer som beaktades som oväsentliga 
delar och inte påverkar funktionen som finns idag, i sprängskissen(Figur 3.11) så kan man se att 
antalet delar skiljer sig åt i förhållande till befintlig låsmekanism. I och med en minskning av antalet 
unika delar skapas ett enklare montage samt att tillverkningskostnaden troligtvis minskar men även 
monteringstiden. I och med att ett kugghjul har tagits bort ur konstruktionen kommer 
latchskruvarna belastas mer än tidigare. Placeringen är densamma av modulen(Figur 3.12), samt att 
övriga krafter, belastningar och funktioner är oförändrade.  
 
Fördelar: 

 Mindre delar 
 Enklare montage 
 Färre unika delar 

 
Nackdelar: 

 Större belastning på latchskruvar 
 Uppnår ej uppsatta mål 

DFMA - Förbättring av befintligt låsmekanism 

Resultatet av DFMA - analysen för denna förbättring blev 56,25% av de önskvärda 60% som 
Cummins Tool förespråkar. Att detta koncept inte uppnår målet tyder på att en eventuell 
vidareutveckling är av behov men bör övervägas då det inte är mycket kvar till uppfyllandet av 
målet. Komplexitetsfaktorn för denna modul är 48,66 av målet 24,74. 
 
Målet för Count Efficiency nås inte på grund av att tillräkligt många antal delar inte var av 
nödvändig karaktär, framförallt beroende på att man valt att bibehålla den befintliga monterade 
motorn och kugghjul med dess fästelement.  
  

Figur 3.11 - Sprängskiss, Förbättring Låsmekanism Figur 3.12 - Sammanställning, Förbättring Låsmekanism 
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Sammanfattning - Förbättring av befintligt låsmekanism 

Efter utförd DFMA kan man se en förbättring jämt emot den befintliga öppningsanordning som 
finns i UFT:en idag men uppfyller inte uppsatta mål för projektet. Jämförelsen framgår i Tabell 3.5.  
Denna konstruktion gör det enklare att montera med färre antalet delar än tidigare. Utifrån tabellen 
nedan så framgår det att komplexitetsfaktorn förbättras något men inte nås, samt att målet att 
halvera antalet delar inte nås. Då det inte fanns någon större förbättringsmöjlighet på latcharna på 
vardera sida av ugnen så lades det störst fokus på drivningsanordningen där det ingick flest antal 
artiklar. 

  Tabell 3.5 - Jämförelse av Låsmekanism, Befintlig och Förbättring 
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Koncept 2.2 – Elektromagnet 

 
 
Detta koncept bygger på att en elektromagnet med rektangulärt gränssnitt monteras på var sida av 
ugnen, hur den monterade sammanställningen skulle kunna se ut framgår i Figur 3.14. I denna 
konstruktion undviks ledpunkter och antalet delar minskas.  
Magneten placeras i en tillbockad hållare som sedan fästs på två stycken inpressade skruvar i ugnens 
sida. Med hjälp av fyra stycken muttrar så hålls de båda hållarna med tillhörande magneter på plats.  
I samband med tillverkning av inner Door svetsas även en bockad plåtbit på plats för att möjliggöra 
magnetens funktion, orsaken till detta är att dörren är tillverkad i rostfri plåt. Sprängskissen (Figur 
3.13) illustrerar tänkta delar som behövs. 
 
Fördelar: 

 Enklare montage 
 Inga ledpunkter 
 Standardiserade fäselement  
 Få antal delar 
 Få unika delar 

 
Nackdelar: 

 Inpressade skruvar i ugn 
 Stor volymåtgång 
 Tung  

DFMA - Elektromagnet 

Resultatet av DFMA - analysen för konceptet blev 60% av de önskvärda 60% som Cummins Tool 
förespråkar vilket resulterar i att målet precis uppnås. Detta betyder att en eventuell vidareutveckling 
är inte är akut men bör eventuellt övervägas då målet 60% inte uppnås med någon marginal.  
Målet för komplexitetsfaktorn inte nås, men förbättras jämt emot befintlig låsmekanism. 
Komplexitetsfaktorn för denna modul är 11,83 av målet 7,75. 
  

Figur 3.13 - Sprängskiss, Elektromagnet Figur 3.14  - Sammanställning, Elektromagnet 
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Sammanfattning - Elektromagnet 

Efter utförd DFMA kan man se en förbättring jämt emot den befintliga öppningsanordning som 
finns i UFT:en idag, samt att samtliga uppsatta mål för projektet uppfylls. Denna konstruktion gör 
det enklare att montera med färre antalet delar, antalet detaljer påverkar även monteringstiden.  
Utifrån tabellen nedan så framgår det att komplexitetsfaktorn förbättras men inte nås, samt målet att 
halvera antalet delar nås. Jämförelsen framgår i Tabell 3.6. 

 
 

3.2.4. Beslutsmatris - Låsmekanism 

På samma sätt som i konceptgenereringen för öppningsanordningen så skapades en 
beslutsmatris(Tabell 3.7) när koncepten ansågs färdiga. Till skillnad från beslutsmatrisen för 
öppningsanordningen så viktades koncepten mot 12st kriterier istället för 15st. Orsaken till att det 
endast var 12st kriterier beror på att borttagna kriterier ej berör låsmekanismen.  
 
Vinnande koncept kommer att rekommenderas, men en prototyp kommer inte skapas då projektets 
tid ej räcker till. Vilket innebär att konceptet funkar teori men är inte beprövat.   

Tabell 3.6  - Jämförelse av Låsmekanism, Befintlig och Elektromagnet 

Tabell 3.7 - Beslutmatris Låsmekanism 
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4. Utvärdering 

I denna fas kommer det byggas en prototyp för öppningsanordningen. Man kommer även göra en 
riskanalys för de vinnande koncepten för vardera modul. Det kommer även en diskussion om 
projektets resultat för både öppningsanordning och låsmekanism. Här finner ni även projektets 
slutsats och rekommendation. Denna fas kommer utgå ifrån resultat under kapitel 1, 2 och 3.  

4.1. Riskanalys 

En lättare riskanalys skapades för koncept Trunklid samt för koncept Elektromagnet med  
minirisk-metoden (Riskanalys - miniriskmetoden, 2016) som grund. Minirisk-metoden ansågs vara 
den lämpligaste metoden som identifierade de risker som kunde uppstå på en tillräcklig grundlig 
nivå. Utseendet på riskanalysen gjordes om något för att passa våra moduler och presentera 
resultatet på ett tydligare sätt. Anledningen till skapandet till riskanalysen var främst för att förespå 
de olika problem och risker som kan uppstå. Men även för att se om det finns möjliga lösningar på 
det fel som kan uppstå. Man dokumenterar även sannolikheten för varje risk som kan tänkas uppstå 
och dess konsekvenser.  
 
Riskanalys koncept Trunklid 

 
 

 
Riskanalys koncept Elektromagnet 

 
 
 

4.2. Prototyp 

Det skapas en prototyp på det vinnande öppnings konceptet ur beslutsmatrisen. Den skapas i två 
och tre millimeters laserskuren och bockad plåt. Det valdes att endast skapa armarna till dörren och 
skruva fast dem i inner door för demonstrationssyfte och se att det fungerar. Det valdes även att inte 
skapa hela den modifierade 'Lower oven support with fasterners' då det inte fanns något värde av att 
skapa den främre delen då det skulle innebära fler bockar och mer materialåtgång vilket kostar mer, 
men ur demonstration och test synpunkt funkar delen utmärkt. Det köptes även in två vriddämpare 
för att placera en på vardera sida om ugnen för att känna på dämpningen för modulen. Även lämplig 
för att se om man tänkt rätt vid montering och hur ergonomiskt eller inte det blir när man monterar 
denna sammanställning.   

Figur 4.1 - Riskanalys för vinnande öppningsanordning 

Figur 4.2 - Riskanalys för vinnande låsmekanism 
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4.3. Diskussion 

Projektets huvudsyfte har varit att utveckla en alternativ konstruktionslösning utifrån DFA - 
analysens kriterium. Resultaten som framkommit under projektet visar på en förbättring som 
innebär både minskad monteringstid och minskat antal detaljer. Detta borde innebära att 
totalkostnaden för öppningsanordning och låsmekanism kommer minskas. Utifrån DFMA - 
analysens resultat kan man även se på en enklare montering för montören.  
 
Det är ofta svårt att veta om modulen kommer fungera i verkligheten så därför valdes det att skapa 
en prototyp vilket också ska ge en känsla för hur produkten kommer känns vid användning. En 
ytterligare aspekt som bör testas är kassettens rörelse och hur lätt- eller svåröppnad kassettens lucka 
blir. 
 
Det kommer tyvärr inte finns tid att ta fram en prototyp för låsmekanism. I teorin bör lösningarna 
fungera men finns aspekter som ljudnivå vid stängning, kraft m.m. som kan eliminera lösningen. 
Man skulle vilja kolla på dessa lösningar innan man skickar iväg för produktion så en prototyp vore 
lämpligt för att testa dess funktion.  
 
För att dra projektet emot dess mål kan man se att alla målen för koncepten är uppnådda förutom 
att halvera antalet detaljer i förbättringskoncepten. Dessa skapades framförallt för att kunna 
implementeras direkt utan några förändringar på andra moduler. Men de andra koncepten klarar 
målen.  Detta kan avläsas i stapeldiagrammet nedan. 
 
Ett önskemål från Antrad Medical var att få bort så mycket fästelement från ugnen och underlätta 
ungens konstruktion så mycket som möjligt. Detta är också en av anledningarna till att koncept 
trunklid fick sin nya infästningspunkt då man idag gärna ville byta ut det länkaget som finns då det 
innebär ett antal extrabearbetning i ugnssammanställningen. 
 
Stapeldiagrammen, Figur 4.1 och Figur 4.2, presenterar en jämförelse av DFMA resultaten för de två 
modulernas utvecklade koncept. 
 

 
 Tabell 4.1 - Jämförelse av koncept och Befintlig öppningsanordning 
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4.4. Rekommendation och slutsats  

Utifrån resultatet av projektet så har man kunnat redogöra de slutsatser som gjorts under projektets 
gång.   
 
De två moduler som arbetet utgått ifrån har kunnat förbättras genom minskning av antal delar och 
monteringsvänlighet, vilket troligtvis även bidrar till en minskad monteringstid. Antalet unika 
detaljer har minskats och ersatts i de flesta fall av standarddelar.  
 
I öppningsanordningen har man valt att bortse ifrån kasstens rörelse då den är modellanpassad till 
det länkaget och ugn som finns idag, därför har man kunnat spara in många delar och då också 
förhoppningsvis priset. Lämpligt kan vara att kolla vidare på nya lösningar för kassett med möjligtvis 
omkonstruktion av guiderails eller ändring av ugnens insida eller kasseten i sig.  
 
Efter skapande av prototyp så konstaterades det att öppningsanordningen fungerar som tänkt. Finns 
dock smådetaljer som behöver testas ytterligare för att få den känslan som efterstävas. Tänker då 
främst på vridmotståndet i vriddämparna.  
 
I låsmekanismen har man valt att leta efter en lösning med så få delar som möjligt vilket också har 
gjort att man kollat på en lösning som både är mekaniska och inte. Det vinnande konceptet vart 
elektromagnet vilket också rekommenderas. Det rekommenderas även att en prototyp skapas för att 
testa dess funktion.   
 
Rekommendation 
Utifrån de kriterierna för beslutsmatriserna, projektets mål och slutsats för både öppningsanordning 
och låsmekanism samt testning av prototyp för öppningsanordningen så kan vi rekommendera ett 
förslag på koncept för vardera modul. För öppningsanordning rekommenderas koncept Trunklid 
och för låsmekanismen rekommenderas koncept Elektromagnet.  
  

Tabell 4.2  - Jämförelse av koncept och Befintlig låsmekanism 
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Uppnådda mål 
Huvudmålet med projektet var att hitta moduler för respektive funktion med reducerat antal detaljer 
och med en önskad mindre totalkostnad. Framförallt har minskning av unika delar legat i fokus och 
användning av standardiserade fästelement. Unika delar har minskats genom integration av delar 
som inte behövde vara separata. Genom DFMA - analys har detta konstaterats antalet artiklar har 
mer än halverats för de rekommenderade koncepten och att de uppsatta målet för Count Efficiency 
är uppnått. Genom framställning av tillverkningsunderlag i CAD så skapades en prototyp för 
öppningsanordningen.  
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Appendix: 

 
 
Bilaga 1: Beslutsmatris för öppningsanordning 
 

KTH Beslutsmatris: Öppningsanordning  
Utfärdare: 
Adamog och Hamk 

Skapad: 
09-05-2016 

Modifierad: 
24-05-2016 

Version: 
A4 

 
Kriterier 

Alternativ 
Referens - Befintlig Koncept - Trunklid Koncept - Skena Koncept - Förbättring 

Nr.  Namn  W V T V t V t V t 
1 Vikt  3 3 9 4 12 4 12 3 9 
2 Antal delar  5 1 5 5 25 5 25 3 15 
3  

DFA 
Count Efficiency 4 2 8 2 8 1 4 4 16 

4 Complexity target 3 1 3 4 12 1 3 3 9 
5 Handling 4 3 12 4 16 5 20 3 12 
6 Secondary operations 2 1 2 4 8 3 6 2 4 
7 Error Proofing 3 1 3 4 12 3 9 2 6 
8 Insertion 3 1 3 4 12 3 9 2 6 
9 Ommodellerade delar (Som ej ingår i 

DFA-analys)  3 5 15 3 9 5 15 5 15 
10 Kostnad (Uppskattad)  5 1 5 4 20 4 20 2 10 
11 Stabilitet  4 3 12 4 16 1 4 3 12 
12 Rörelsemönster  4 5 20 4 16 1 4 5 20 
13 Uppfyller samma funktion sånär som 

referens  5 5 25 3 15 3 15 5 25 
14 Underhåll  4 5 20 5 20 2 8 5 20 
15 Chans för fungerande implementation  5 5 25 4 20 2 10 4 20 

Total 42 167 58 221 43 164 51 199 
Rangordning  1 3 2 

 
Bilaga 2: Beslutsmatris för låsmekanism 
 

KTH Beslutsmatris: Låsmekanism 
Utfärdare: 
Adamog och Hamk 

Skapad: 
24-05-2016 

Modifierad: Version: 
A1 

 
Kriterier 

Alternativ 
Referens - Befintlig Koncept - Förbättring Koncept - Elektromagnet 

Nr.  Namn  W V T V t V t 
1 Vikt  3 3 9 4 12 3 9 
2 Antal delar  5 1 5 3 15 5 25 
3  

DFA 
Count Efficency 4 2 8 3 12 4 16 

4 Complexity target 3 2 6 2 6 4 12 
5 Handling 4 2 8 3 12 5 20 
6 Secondary operations 2 1 2 2 4 4 8 
7 Error Proofing 3 3 9 3 9 5 15 
8 Insertion 3 3 9 3 9 4 12 
9 Kostnad (Uppskattad)  5 2 10 3 15 4 20 

10 Uppfyller samma funktion sånär som 
referens  5 5 25 5 25 5 25 

11 Underhåll  4 5 20 5 20 5 20 
12 Chans för fungerande implementation  5 5 25 5 25 5 25 

Total 34 136 41 164 53 207 
Rangordning  2 1 
Beslut  

 
 
  
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 3: Språngskiss befintlig låsmekanism 



 
 

Bilaga 4: Språngskiss befintlig öppningsanordning 
 

 





 
 

Bilaga 5: DFMA öppningsanordning befintlig 

 



 
 

 Bilaga 6: DFMA låsmekanism befintlig 
 

 
 



 
 

 
Bilaga 7: DFMA öppningsanordning förbättring 

 



 
 

Bilaga 8: DFMA koncept Skena 
 

  



 
 

Bilaga 9: DFMA koncept Trunklid

  



 
 

Bilaga 10: DFMA låsmekanism förbättring

  



 
 

Bilaga 11: DFMA Elektromagnet 
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