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Abstract 
In the current situation Plastic Produkter AB uses thermoforming machines for handling semi-finished 
products of thermoplastics. A machine they manufactured and also sold to different kinds of 
customers. The original machine was manufactured in a simple design only to cope with the need to 
bend different work pieces. Since the market and the development of different methods have 
developed, there is an interest in further developing the current thermoforming machine for semi-
manufactured thermoplastics. 
 
In the current version the user is required to manually switch the machine between different types of 
operations, certain efficiency and improvement is required, which facilitates the use of the machine for 
the user. The task of this project has therefor been to further develop the thermoforming machine by 
optimizing its process, but also automating different types of distance measurement regulations 
between key parts of the thermoforming machine. In order to arrive at a satisfactory result, various 
investigations have taken place, as well as the facts underlying the development of the different 
concepts that can contribute to a competitive machine. From these, the most promising concept has 
been developed through different types of matrices as well as discussions with users and company 
representatives. 
 
The result was a further development through a modification of the current thermoforming machine 
through three different concepts. In these concepts, great focus is on upgrading the thermoforming 
machine to facilitate the user and reduce the different manual moments required at present for certain 
types of switches and also to improve the performance of the thermoforming machine from the work 
piece. 
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Sammanfattning 

I dagsläget använder sig Plastic Produkter AB sig av termoformningsmaskiner för hantering 

av halvfabrikat av termoplaster, en maskin som de tillverkat och även sålt vidare till olika 

sorters kunder. Ursprungsmaskinen tillverkades i ett simpelt utförande endast för att klara 

grund behovet att bocka olika arbetsstycken. Eftersom marknaden samt utvecklingen av olika 

metoder sedan dess har gått framåt finns ett intresse av att vidareutveckla nuvarande 

termoformningsmaskin för halvfabrikat av termoplaster. 

 

I nuvarande version krävs det att användaren kan ställa om maskinen manuellt mellan olika 

typer av operationer som underlättar användningen av maskinen för användaren. Uppgiften i 

detta projekt har därför varit att vidareutveckla termoformningsmaskinen genom att 

optimera dess process men även automatisera olika typer av regleringar gällande 

avståndsmätning mellan viktiga delar av termoformningsmaskinen. För att komma fram till 

ett tillfredställande resultat har olika undersökningar skett, samt fakta tagits fram till grund 

för utvecklingen av de olika koncept som kan bidra till en konkurrenskraftig maskin. Ur 

dessa har det mest lovande konceptet tagits fram genom olika typer av matriser samt 

diskussioner med användare och företagets representant. 

 

Resultatet är en vidareutveckling genom en modifiering av nuvarande 

termoformningsmaskin genom tre stycken olika koncept. I dessa ligger stort fokus att 

uppgradera termoformningsmaskinen för att underlätta för användaren och minska de olika 

manuella moment som i dagens läge krävs för vissa typer av omställningar och även förbättra 

det resultat som termoformningsmaskinen ger på ett arbetsstycke.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Plastic Produkter AB är idag ett utav de äldsta företagen i Sverige vad gäller hantering av 
plaster. Ett företag som startade i Estland och har sedan efter en viss tid etablerat sig i 
Sverige. Med god insikt i konstruktion, design och produktutveckling erbjuder företaget såväl 
enkla som avancerade projektlösningar för alla möjliga typer av ändamål. 

Med en egen verkstad för tillverkning erbjuder Plastic Produkter en flexibilitet vad gäller 
olika typer av tillverkningsvolymer samt seriestorlekar för att kunderna skall bli nöjda och för 
att erbjuda konkurrenskraftiga lösningar. 

Företaget har sedan en tid tillbaka haft önskemålet att vidareutveckla sin egen tillverkade 
termoformningsmaskin för halvfabrikat av termoplaster, en utveckling som påbörjas genom 
detta projekt mellan studenten på KTH och Plastic Produkter AB. 

Plastic Produkter AB:s nuvarande termoformningsmaskin möjliggör ett enkelt sätt att bocka 
termoplaster, vilket kan vara en omständig process vid andra typer av maskiner. Då 
termoformningsmaskinen sedan den första versionen inte har vidareutvecklats, är det 
fortfarande ursprungsmaskinen som används. Med en vidareutvecklad maskin försvinner en 
del moment i användarprocessen där själva användaren i sig manuellt måste ställa om 
maskinen på ett omodernt sätt, och att hantera maskinen blir lättare utan djupare förståelse 
för själva maskinen. Med dagens utbud av ny teknologi finns en viss efterfrågan på en mer 
automatisk maskin som underlättar för användaren, men också även en effektivare maskin, 
som kan motivera en vidareutveckling. 

För att kunna göra maskinen modernare med en mer automatisk användningsprocess krävs 
någon former av ändring i design, delplacering och teknikanvändning. 

1.2 Problemdefinition 
Plastic Produkters nuvarande termoformningsmaskin kräver manuell ändringberoende på 
önskad bockningsradie, något som i dagens läge sker genom antingen distanser alternativt 
avståndsmätning. Även placeringen av bockningarna arbetsstycket kräver manuell justering 
av de olika värmekällorna och idag finns även ett minimum vad gäller avståndet mellan två 
stycken bockningar på ett arbetsstycke i en enda operation. Detta då på var sida av 
uppvärmningskällan sitter de två fixerade kyllinjaler. 

Vid uppvärmning av ett arbetsstycke genom den nuvarande termoformningsmaskinen kan 
även värmestrålningen bli något ojämn. Anledningen till den ojämna värmestrålning är att 
maskinen ej har någon reflektor och den luftström som bildas när värmen från glödtråden 
stiger tillåter kall luft strömma in och störa från undersidan av värmezonen. 
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1.3 Mål 
 Vidareutveckla Plastic Produkter AB:s nuvarande termoformningsmaskin för 

halvfabrikat av termoplaster. 

 Presentera minst två förbättringar till maskinen 

 Arbetet skall presenteras med hjälp av visuella 3D-modeller 

1.4 Avgränsningar 
 Under projektets gång kommer enbart vissa delar av maskinen behandlas så som: 

 
- Reflektorn 
-Avståndsreglering mellan kyllinjalerna 
-Avståndsreglering mellan uppvärmningszonerna 

 Arbetet kommer ej behandla någon form av vidareutveckling kring el eller styrning 

 Prototyper kommer ej byggas eller presenteras i en fysisk modell 

 Hållfastigheten kommer ej tas till hänsyn 

  



5 
 

1.5 Lösningsmetoder 
 Intervjuer 

 
- Intervjuer skall ske med personer som hanterar den nuvarande 
termoformningsmaskinen och personer med god insikt av den. 

 Informationshämtning 
 
- informationssökning som behandlar dagens marknad och termoformningsmaskin 
samt potentiella uppgraderingar. 

 Benchmarking 
 
- Se över nuvarande marknaden gällande termoformningsmaskiner och dess 
utveckling. 

 Idégenerering samt skisser 
 
- För att kunna få fram olika koncept skall en idégenerering samt skiss fas ske. 

 Visuella prototyper 
 
- Prototypframtagningen skall representeras genom visuella modeller från Creo 
Parametric samt Keyshot. 

 Beslutsmodeller 
 
- För att eliminera vissa koncept och säkerhetsställa att det mest potentiella 
vidareutvecklas skall beslutsmodeller tillämpas. 

 Företagsmöten 
 
- Genom möten med viktiga personer från företaget skall diskussion ske kring viktiga 
beslut, delar och moment inom projektet. 

 FMEA 
 
- För att kvalitetssäkra de vidareutvecklingar som görs skall en undersökning av vilka 
fel som kan uppstå göras för varje vidareutveckling, och på så sätt kunna förhindra 
dem. 
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1.6 Överblick av skiss samt idégenereringsfas 
Nedan visas stegvis genom en processkarta vilka metoder som kommer tillämpas för att få ett 
färdigställt koncept i skiss och idégenereringsfasen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1, överblick av skiss samt idégenereringsfas 
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2 Teoretisk referensram 

För att kunna redovisa samt använda sig av olike teorier vad gäller exempelvis teoretiska 
modeller samt fakta från olika typer av källor kommer metodiken förklaras kort här innan de 
appliceras i projektet. 

2.1 Kanomodellen 
För att få en bättre bild av vad användaren hade för åsikter och behov angående en 
vidareutveckling av termoformningsmaskinen så användes den så kallade Kanomodellen som 
hjälpmedel. Kanomodellen en är modell men även ett verktyg för att kunna förstå de externa 
kundernas behov. 

De tre behov som kategoriseras av Kanomodellen delas sedan in i tre olika grupper enligt 
Kanomodellen och beskrivs som outtalade behov, uttalade behov samt basbehov. 

Dessa tre olika typer av behov beskrivs då enligt följande: 

 Omedvetna behov 
 
- Detta är behov som medför att kunden/användaren känner en hög tillfredställelse 
vid användning men ändå något som man ej kan sätta ord på, något som kan liknas 
vid en positiv överraskning. 

 Uttalade behov 
 
-Är behov som kunden/användaren förväntar sig då detta anses som viktiga 
funktioner för kunden/användaren. 
 

 Basbehov 
 
-Dessa behov är något som anses finnas som standar och skall vara så självklara att 
kunden/användaren inte ens skall märka av dem. 

 

Figur 2, Kanomodellen (Palmgren, 2015) 
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2.2 Pugh matris 
För att kunna tillämpa Pugh matris i olika sammanhang där viss uteslutning alternativt 
utvärdering efterfrågas, krävs det att flera olika alternativa lösningar presenteras. Där den 
nuvarande lösningen alternativt en ny sätts som referens. Utöver detta väljs olika 
kriterium/egenskaper som sedan viktas från 1-3. Beroende på vad koncepten sedan får för 
plus, minus alternativt noll tilldelat, adderas dessa ihop med varandra för ett resultat 
(summa). 

 

Figur 3, exempel på Pugh matris 

2.3 Creo Parametric 
Creo Parametric är ett CAD program för hantering av 3-dimensionlla moduleringar. Genom 
programmet kan olika typer av produktsimuleringar, analyser med mera skapas samt 
användas i olika typer av sammanhang. Detta gör att programmet i sig är extremt bra verktyg 
i olika typer av produktframtagningsprojekt. 

2.4 KeyShot 
KeyShot är ett extremt bra verktyg i samband med olika typer av visualiseringar av modeller 
med mera. Genom användningen av KeyShot kan en bra bild genereras av hur slutprodukten 
kan komma se ut vilket kan vara bra till hands för planering av en modells design.  
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2.5 Materialfakta 
För att få material passande till potentiella vidareutvecklingar användes ett flertal olika 
informationssidor. Dessa bidrog då till att rätt typ av fakta erhålldes angående olika typer av 
material. 

2.5.1 Olika materialtyper 
 
Kolstål - Stål är en smidbar legering som består av järn och kol. Detta innebär att det 
finns olika typer av stål. Ju mer koldioxid i stålet ju starkare blir det. Därav kan stålet 
bli hårdare än järn som är den viktigaste komponenten i stål innan 
legeringsmetallerna lades till. Ju starkare stålet blir desto sprödare blir det. 
(Hultén, u.d.) 
 

Aluminium–Ett lätt material med bra egenskaper gällande bearbetning, hållfasthet, 
formbarhet, brandskyddsegenskaper och även återvinningsmöjligheter. Möjligt att 
utformas i tunna plåtar med bra flexibilitet vid exempelvis böjning. (Hydro, 2017) 
 

Fjäderstål – Är ett stål med mycket mangan. Material som kan göras i tunna plåtar 
med bra hållfasthet vilket leder till böjbarhet med stor elasticitet. Materialet kan 
beställas med olika typ av egenskaper beroende på ändamål. Även valet av dess 
tjocklek kan variera stort. (Manufacturingguide, 2017) 

Koppar – Ett material med bra egenskaper gällande formbarhet, fogbarhet, 
hållfasthet samt återvinningsmöjligheter. I tunn utformning är även bra flexibilitet 
möjligt.(Association, 2017) 
 

2.6 Failure Mode Effect Analysis (FMEA) 
För att sedan försöka förhindra diverse onödiga kostnader och skador både på användaren 
samt maskinen skall en FMEA genomföras. Denna FMEA skall då ligga som grund för att 
kunna identifiera de olika fel som skulle kunna uppstå. På så sätt kan vissa potentiella 
åtgärder genomföras och med dem förhindra att felen uppstår.  
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3 Faktainsamling samt nulägesanalys 

3.1 Plastic Produkter AB:s termoformningsmaskin 
Sedan en lång tid tillbaka har nuvarande termoformningsmaskin varit i bruk för bockning av 
termoplaster. Sedan dess har även Plastic Produkter AB sålt sådana maskiner vidare till 
diverse företag. I nu läget finns det två stycken termoformningsmaskiner stationerade på 
Plastic Produkter AB.  För att få en fulländad maskin som levererar ett önskat resultat har 
flera olika typer av mindre system monterats ihop till ett större system. 

Huvudsystemet i sig kan därför delas upp i tre mindre system som då innehåller 
uppvärmningsanordningen och kylanordningen som representerar värmezonen samt ramen 
med all elektronik och dess styrning. Sedan finns kylaggregaten som ett system som står för 
att kylningsprocessen skall fungera som tänk i kyllinjalerna. För att kunna få en bättre inblick 
i vad varje del bidrar med och även vad de har för funktion så kommer varje mindre system 
för sig brytas ned och beskrivas. 

Även utformningen på maskinen kan se något annorlunda ut beroende på vilken typ av 
teknik som har valts för att värma upp bockningsytan på arbetsstycket. De två olika typer av 
uppvärmningsmetod är då genom en glödtråd alternativt infravärme. 

Då uppdraget gällande vidareutvecklingen handlar om termoformningsmaskinen med 
glödtråd är det endast den som kommer vidareutvecklas. Att dock studera dem båda samt i 
vissa fall ta fram information om dem båda är något som kommer ske i denna faktainsamling 
och nulägesanalys. Anledningen till detta är att de olika maskinerna i vissa områden 
kompenserar varandra, och på så sätt finns en bra informationsgrund som kan leda till en 
fusion mellan de två olika typer av maskinerna för en vidareutveckling. 

Fördelar samt nackdelar med det två olika typerna av uppvärmningsmetod kommer att 
förklaras mer ingående för att se över en möjlighet till fusion. 

 

  

Figur 4, Plastic Produkters termoformningsmaskin (glödtråd) 
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3.2 Process Flow Diagram 
För att enkelt som utomstående kunna förstå hur användningen av maskinen går till från 
start till stop gjordes ett PFD – Proces flow diagram, d.v.s. en operationsflödeskarta. Med 
hjälp av ett PFD kan man även enkelt se över hur användning av maskinen går till stegvis. 

 

Figur 5, PFD - process flow diagram 
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3.3 Uppvärmning av arbetsstycket 
I dagsläget finns två olika sätt att värma upp ett arbetsstycke i en termoformningsmaskin. 
Det ena genom en uppspändglödtråd och det andra genom infravärme. Plastic Produkter AB 
har en maskin för de olika sätten, men de maskiner som används och som har sålts vidare är 
maskiner som använder glödtråd som uppvärmningskälla. 

3.3.1 Glödtråd 
Vid användning av glödtråd som uppvärmningskälla spänner man upp tråden mellan två 
fästen på var sin sida av kyllinjalernas ändar. Då glödtråden har en tendens att förlänga sig 
vid högre temperaturer har man tillämpat fjädrar i varje fäste som spänner upp tråden vart 
eftersom. Detta gör att avståndet mellan uppvärmningsytan och glödtråden förblir 
densamma. 

 

Figur 6, uppspänd glödtråd mellan två kyllinjaler(Reichel, 2017) 

För att kunna utvärdera de olika metoder som i dag är i bruk har diskussioner skett med 
anställda på Plastic Produkter AB. Utifrån dessa diskussioner har fördelar samt nackdelar 
tagits fram enligt nedan. 

Fördelar: 

 Enklare underhåll 

 Billigare i underhåll 

 Större möjligheter 

 

Glödtråd 
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Nackdelar: 

 Mer komplicerad anordning än infravärme 

 Glödtråden har en tendens att gå av 

3.3.2 Infravärme 
När då istället infravärme skall användas som uppvärmningskälla blir hela anordningen 
något enklare. Principen är näst intill exakt den samma som användning av infravärme för 
hemmabruk. Dock modifieras infravärmarna med två kyllinjaler för att på samma sätt som i 
glödtråden avskärma uppvärmningsytan.  

 

Figur 7, infravärme (sektion) 

Fördelar: 

 Enkel anordning 

 Reflektor vilket resulterar i mer fokuserad uppvärmningsyta 

Nackdelar: 

 Spill med mera ramlar ner på reflektorn 

 Dyrare underhåll 
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3.4 Kyllinjalerna 
För att i dagsläget få bästa möjliga resultat har man tillämpat en kylanordning till 
termoformningsmaskinen. Denna anordning har i uppgift att begränsa 
uppvärmningsområdet på själva arbetsstycket. Genom en begränsning av 
uppvärmningsområdet uppnås en mer exakt bockning, men även en minskning vad gäller 
onödigt slitage på arbetsstycket. 

 

Figur 8, två kyllinjaler med glödtråd(Reichel, 2017) 

Anordning består av två kyllinjaler på var sin sida av glödtråden. Det är även på dessa två 
kyllinjaler som arbetsstycket placeras och på så sätt uppnås en avskärmning av 
värmestrålningen. Avståndet mellan dessa två kyllinjaler är även det avstånd som avgör 
vilken radie bockningen av arbetsstycket sedan kommer att ha.  

Kylanordningssystem består av: 

 Kyllinjaler (parvis) 

 Kylaggregat (kylvätska och diverse pumpar) 

 Slangar med monteringsanordningar 
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3.5 Reflektorn 

3.5.1 Uppvärmning genom infravärme 
Under de två olika kyllinjalerna kanen reflektor lokaliseras. Denna reflektor reflekterar då 
strålningsvärmen från värmekällan tillbaka på arbetsstycket för att få en mer fokuserad 
uppvärmning. 

Den viktigaste uppgiften som reflektorn har är att sluta igen uppvärmningszonen så att en 
luftström ej kan skapas från undersidan och på så sätta störa uppvärmningsprocessen genom 
ojämn uppvärmning. Nackdelen med placeringen av dagens reflektor är de att den även 
värmer upp kyllinjalerna mer än nödvändigt då den är monterad runt om hela 
uppvärmningsanordningen. 

Denna lösning av reflektor har också en negativ inverkan på underhållet. Då viss 
materialspillning förkommer från arbetsstycket och sedan ramlar detta ner på själva 
reflektorn och fastnar. Vid underhåll blir man då tvungen att ersätta hela infravärmen då allt 
sitter ihop som en enda enhet. 

 

 

 

 

 

  

Figur 9, reflektorn & strålningsriktning hos 
infravärme 
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3.5.2 Uppvärmning genom glödtråd 
Vid en termoformningsmaskin där glödtråd användes ser vi att det istället för en förslutning 
genom en reflektor, är anordningen mer öppen och luftströmmar tillåts vid användning 
genom det öppna området under varje kyllinjal. Detta medför att en viss ojämnhet av 
uppvärmning på arbetsstycket uppkommer. Något som kan leda till att bockningsresultatet ej 
når den perfektion som önskas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 10, modell av originalutförandet av termoformningsmaskin 
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3.6 Avståndsregleringen 
Vid hantering av olika typer av material, arbetshöjder, arbetsbredder men även 
bockningsradier på arbetsstycket krävs olika typer av omställningar av maskinen. Dessa 
omställningar görs mellan båda kyllinjalerna, men även mellan de olika 
uppvärmningszonerna beroende på det önskade avståndet mellan bockarna. Principen som 
används för avståndsreglering är densamma för både infravärme och glödtråd och sker 
genom manuell mätning alternativt användning av små måttsatta träklossar som används 
som distanser vid omställning av maskinen. 

Nedan ser vi en bild av en termoformningsmaskin där den är inställt för att göra följande 
böjning på arbetsstycket: 

 Avståndet mellan kyllinjalerna som ger radien på bockning = 15 millimeter (x2) 

 Första bockningen från kanten = 92,5 millimeter in på arbetsstycket 

 Avståndet mellan de två värmezonerna och alltså bockningarna = 135 millimeter 

 

 

Figur 11, omställning mellan tvåvärmezoner samt önskad bockningsradie (infravärme) 
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Och i dagsläget sker detta genom väldigt simpla medel. Vardera av värmezonerna sitter 
fastspända på ramen och kan flyttas horisontellt. För att då exempelvis få en större 
uppvärmningszon och på så sätt en större bockningsradie byter man ut 15 millimeters 
distansen mot en 30 millimeters genom att lossa på kyllinjalerna och byta ut distansen som 
man kan se i bilden nedan:

 

Figur 12, distans på 15 mm för en bockning med radie 15 mm 
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3.7 Benchmarking 
För att även se om de konkurrenter på dagens marknad har liknande 
termoformningsmaskiner som Plastic Produkter, och vilka lösningar dessa har, genomförs 
Benchmarking. Denna Benchmarking är då till för att analysera om det skett någon 
vidareutveckling vad gäller tidigare termoformningsmaskinersedan Plastic Produkters 
termoformningsmaskin togs fram. 

3.7.1 Beigemaschine 
Beigemaschine (bockningsmaskin) är den tyska motsvarigheten till en 
termoformningsmaskin. Med en modern design samt flera tillval är maskinen en bra 
representant vad gäller vidareutvecklingar av termoformningsmaskiner. 

Med flera olika typer av kombinationer kan en maskin anpassas efter beställning och därmed 
utformas för att passa kundens behov och ändamål. 

 Avståndsreglering 
 
Kyllinjalerna: 
 
Genom en utvecklad steglös inställningsanordning har omställningen genom små 
distanser för att uppnå vissa mått eliminerats. Även kravet att lossa varje kylaggregat 
var för sig för parallell förflyttning är ett moment man slipper genom denna 
anordning. Detta förkortar till viss del maskininställningstiderna, men kräver dock 
fortfarande manuell mätning av användaren. 

 

Figur 13, avståndsreglering av kyllinjaler - beigenmaschine(Reichel, 2017) 
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Uppvärmningszonen: 
 
Vad gäller uppvärmningszonen är det något som vid beställning kan kombineras i 
olika sorters utföranden beroende på ändamål. En av de kombinationerna som kan 
väljas är ’’Sonderheizleiste’’ där värmezonen placeras på olika glidskena och kan i viss 
mån flyttas fram och tillbaka men begränsas av skenornas längd. 

 

Figur 14, avståndsreglering av värmezon - Sonderheizleiste(Reichel, 2017) 

 Reflektorn 

Genom att montera kyllinjalerna på platta aluminium plåtar som sedan kopplas 
samman med den steglösa justeringsanordning elimineras till viss del de oönskade 
luftströmmar som kan störa uppvärmningen av arbetsstycket. Men resultatet av den 
förslutning eller optimal reflektering på arbetsstycket som kan skapas genom 
reflektorn som används i infrauppvärmning uppnås ej. 
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4 Behovsanalys 

För att lättare kunna förstå och möta de behov som användaren kommer tänkas ha på 
termoformningsmaskinen genomförs en behovsanalys. Genom en analys sätter man 
användaren i fokus och kommer användaren närmare och få viktig information som 
underlag. Att även identifiera de krav som användaren kan tänkas ställa på själva 
termoformningsmaskinen kommer är viktigt. För att sedan få en bättre grund till 
genomförandet av projektet kommer informationen tillsammans med en materialstudie 
sammanställas. 

4.1 Användarstudie 
Även en användarstudie genomfördes för att få en bättre uppfattning angående användarens 
åsikt och en öppen fråga ställdes vad dem skulle anse som positiv vidareutveckling av 
termoformningsmaskinen. 

Resultatet av studien är att användarna som deltog i studien gärna ser att vidareutveckling 
skall underlätta deras arbete med maskinen, men gärna en mer automatisk maskin där 
mindre krav på användaren ställs. Användaren hade även önskemål gällande kombinerade 
elektriska och mekaniska lösningar styrt av kontrollpaneler på maskinens front. 

Slutsatsen som kunde dras av en enkel användarstudie var att även hos användaren själv 
önskas en automatisering av termoformningsmaskinen, med fokus gällande omställningen av 
maskinen som exempelvisavståndsreglering mellan olika delar. 
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4.2 Kravspecifikation 
Genom fakta som framkom från användarstudien skapades en kravspecifikation. Kraven 
gäller inte endast potentiella vidareutvecklingar utan behandlar även 
termoformningsmaskinen generellt.  

Figur 15, kravspecifikation 
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4.3 Behov 
För att resultatet sedan ska medföra att användaren känner en viss tillfredställelse och 
förbättring vid användning av termoformningsmaskinen framställdes en lista med 
användarens behov. Dessa behov är då av stor vikt med tanke på att en viss kvalitetssäkring 
vill uppnås som representerar kundens och användarens önskemål. Samtliga behov  utgår  
utifrån de tre behov som  kategoriseras av Kanomodellen. 

Omedvetna behov – önskemål 

 Hanteringen av maskinen skall vara enkel 

 Jämnare uppvärmning av arbetsstycket 

 Automatisk 

 

Uttalade behov – nödvändiga 

 Lätt att förstå 

 Effektiv 

 Modern 

 

Basbehov – huvudfunktioner 

 Ej ansträngande för användaren att hantera 

 Tillfredställande resultat på arbetet 

 Säker användning 
 
 

4.4 Slutsats av behov 
Genom en analys av kravspecifikationen samt de uppställda behoven finns nu en bättre 
grund på önskade funktioner samt tillämpningar som kan göra att vidareutvecklingen 
tillfredsställer användaren. Detta kommer då vara till stor hjälp i själva genomförandet för att 
redan i skiss och idégenereringsfasen ha slutsatsen av denna fas som grund att utgå ifrån, och 
på så sätt följa en viss tankegång.  
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4.5 Funktionsblock 
Syftet med att tillämpa detta verktyg är att se över olika nuvarande samt potentiella moduler 
gällande termoformningsmaskinen. För att sedan se kopplingar mellan dessa och huruvida 
de är beroende av varandra delades de in i tre kategorier. 

1. Huvudsaklig funktion 

2. Extra funktioner 

3.  Lösningsförslag 

 

 

 

 

  

Bocka termoplaster 

Minimera risk för 
skador pga. 

användning/slitage 

Erbjuda optimalt 
resultat 

Förenkla 
distansmätning 

Förenkla 
hanteringen av 

maskinen 

Reflektor Automatisk 
måttsättning 

Simpla 
modifieringar 

Robusta 
konstruktioner 

Hållbara material 

Runda ytor 

1 

2 

3 
Enkel 

distansavläsning 
Placering av 
reflektorn 
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4.6 Materialstudie 
Då miljöerna vissa vidareutvecklade delar kommer arbeta i kan vara extremt krävande och 
utsatta tillämpas en materialstudie. Syftet med denna studie är då att se över olika typer av 
material för att sedan se vilket som lämpas bäst för aktuella området. Vissa krav kommer då 
ställas på de eftersökta materialen, men dessa krav kan variera beroende på vilken del av 
maskinen de gäller. 

4.6.1 Material egenskaper 
För att sedan till viss del begränsa sökområdet ställs olika krav samt egenskaper upp. Dessa 
eftersökta egenskaper samt krav skall då ha en positivt bidragande effekt till 
termoformningsmaskinen. 

 Avståndsreglerare uppvärmningszonen– egenskaper 

o Låg vikt 

o Stabilt 

o Bearbetas 

o Hållfast 

 

 Avståndsreglerare kyllinjalerna – egenskaper 

o Låg vikt 

o Stabilt 

o Bearbetas 

o Hållfast 

 Reflektorn – egenskaper 

o Skall vara böjbart 

o Skall klara av höga temperaturer 

o Bearbetas 

o Tunn profil 

o Hållfast 
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4.6.2 Val av material för respektive del 
Enkla utvärderingsmatriser sattes sedan upp där beroende på i vilken grad materialet 
uppfyllde efterfrågat krav tilldelades 1-3. Där 1 är i låg grad och 3 är i hög grad. 

4.6.3 utvärderingsmatris av materialval till värmezonen  
 

 

 

 

 

Genom denna utvärderingsmatris drogs sedan slutsatsen att aluminium är det material som skall 
tillämpas vid tillverkning av avståndsreglerare av värmezon. 
 

4.6.4 utvärderingsmatris av materialval till kyllinjalerna 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Då kraven var den samma gällande avståndsreglerare av kyllinjalerna blev materialvalet som skall 
tillämpas detsamma som för avståndsregleringen av värmezonen, aluminium. 
 

4.6.5 utvärderingsmatris av materialval till reflektorn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genom denna utvärderingsmatris drogs sedan slutsatsen att fjäderstål är det material som skall 
tillämpas vid tillverkning av reflektorn. 
  

Tabell 3, utvärderingsmatris av materialval - reflektorn 

Tabell 1, utvärderingsmatris av materialval - värmezon 

Tabell 2, utvärderingsmatris av materialval – kyllinjalerna 
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5 Genomförande 

5.1 Fas 1 - skisser samt idégenereringsfas 
För få en bättre bild av termoformningsmaskinen och även mer detaljerade skisser har varje 
del av huvudsystemet dokumenterats. Sedan har olika idéer visualiserats genom väldigt enkla 
skisser som då representerar fas 1 av skiss samt idégenereringsfasen. I slutet av varje fas 
kommer då varje koncept utvärderas genom olika typer av hjälpmedel. Även viktiga åsikter 
från Plastic Produkter kommer tas till hänsyn för att ta bättre beslut. 

5.1.1 Avståndsreglering av värmezonen 

5.1.1.1 Koncept 1 

Genom ett spänne mellan ramen och skenan som delarna monteras på kan hela skenan 
flyttas som en enda anordning. När önskat avstånd mellan värmezonerna uppnåtts dras 
spännet åt och skenan blir då fastspänd på ramen. 

 

 

 

  

Figur 17, koncept 1 – spänne (front view) 

Figur 16, koncept 1 – spänna (right view) 
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5.1.1.2 Koncept 2 

Avståndsreglering av värmezonen sker genom glidskenor. Skenan för värmezonen monteras 
på en glidskena genom glidfästen på vardera änden. Glidskenan monteras i sin tur utanpå 
nuvarande ramen genom skruvar. 

 

  

Figur 19, koncept 2 - glidskena (right view) Figur 18, koncept 2 - glidskena (top view) 
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5.1.1.3 Koncept 3 

Avståndsregleringen sker stegvis genom olika borrade hål i ramen. Skenan för värmezonen 
flyttas i sin tur mellan de olika stegen för önskat avstånd genom att lyftas upp och sedan 
sänka ner pluggen i de borrade hålen i ramen. Pluggen sitter fixerade på skenans undersida. 

  

Figur21, koncept 3 - plugg (right view) 

Figur20, koncept 3 - plugg (top view) 
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5.1.2 Avståndsreglering för kyllinjalerna 

5.1.2.1 Koncept 1 

Avståndsregleringen mellan kyllinjalerna representerasav en enkel metod där tillämpade 
distanser med olika breddar används för att mäta avståndet mellan kyllinjalerna. 
Kyllinjalerna spänns sedan fast genom fästen ner i skenan som reglerar värmezonen. Lösning 
är väldigt enkel, men kräver manuell omställning.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figur 23, koncept 1 – distanser (right view) Figur22, koncept 1 - distanser (top view) 
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5.1.2.2 Koncept 2 

För avståndsreglering mellan kyllinjalerna representeras koncept 2 genom en mekanisk 
lösning. Vardera av kyllinjalerna monteras på armar med kuggformade tänder i ändan. 
Genom dessa tänder förflyttas sedan linjalerna genom två roterade kugghjul med en förlängd 
vrid arm på ena sidan. Kugghjulen och armarna pressas sedan fast på plats genom distanser.  
Dessa kugghjul roterar som en enhet med hjälp av en tandliknande rem som kan liknas vid 
en fläktrem i en bil. Detta innebär alltså att kyllinjalerna förflyttas parallellt och avståndet 
detsamma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 25, koncept 2 – mekanisk (right veiw) 

Figur 24, koncept 2 -  mekanisk (top view) 
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5.1.2.3 Koncept 3 

Avståndet mellan kyllinjalerna regleras genom en insex-skruv. Skruven går igenom en 
anordning där en mutter är fixerad i kyllinjalen. I mitten av anordningen sitter sedan en rund 
axel med en mutter på var sin sida. Denna axel ligger på stödet av de som skall representera 
avståndsregleringen av värmezonen. Genom att axeln då blir fixerad av muttrarna som 
agerar som stop var sin sida resulterar detta i att kyllinjalerna istället flyttasparallellt med en 
kedja alternativt rem som är fäst i anordningen. 

 

 

 

 

 

  

Figur26, koncept 3 - axel (right view) Figur27, koncept 3 -axel (top view) 
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5.1.2.4 Koncept 4 

Kyllinjalerna förflyttas genom att dem monterats på två glidskenor. Förflyttningen sker 
genom att två glidfästen på vardera kyllinjal monteras som sedan tillåter dem glida fritt i 
glidanordningen efter önskat avstånd. 

 

  

 
Figur 28, koncept 4 - glidskena (right view) Figur 29, koncept 4 - glidskena (top view) 
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5.1.3 Reflektorn 
 

5.1.3.1 Koncept 1 

En reflektor monteras ihop med nuvarande kyllinjaler. Men istället för att bli monterad som 
ett hölja kring hela anordningen som på infravärmen monteras denna då istället på sidorna 
av kyllinjalerna, vilket resulterar i en minskad värmestrålning på kyllinjalerna. På så sätt blir 
området kring glödtråden slutet och en jämnare värmestrålning på arbetsstycket kommer att 
ske. Detta då man slipper luftströmmen som uppkommer utan en reflektor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur30, koncept 1 – monterad (right view) 

5.1.3.2 Koncept 2 

Ett koncept där man skall slippa montera reflektorn i kyllinjalerna. Istället moduleras 
kyllinjalerna om tillsammans med reflektorn för att kompensera varandra till hel kvadratisk 
form. Reflektorn vilar då alltså på själva kyllinjalerna. 

 
 

  

Figur 31, koncept 2 - friliggande (right view) 
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5.1.3.3 Koncept 3 

Ett simpelt koncept där reflektorn spännes upp mellan kyllinjalerna. På så sätt skippas olika typer av 
modifieringar samt bearbetning av reflektorn, och hela anordningen blir stabilare och mer flexibel.

 
Figur32, koncept 3 - fastspänd (right view) 
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5.2 Beslut om fas 1 genom Pughmatris 
För att bestämma vilka av de presenterade skisserna som kan vara relevanta att 
vidareutveckla i fas 2 tillämpas olika Pughmatriser. En matris för vardera delen av maskinen 
kommer att skapas. Även de egenskaper som kommer ställas upp skall representera behoven 
för just den del som är i fokus. De skissförslag som visar sig vara mindre relevanta kommer i 
sin tur uteslutas helt. 

 

5.2.1 Pugh för avståndsreglering av värmezon 

 

Tabell 4, Pugh matris för avståndsreglering av värmezon 

Slutsatsen utifrån denna Pugh matris är att varken koncept spännare eller koncept plugg 
uppnår ett önskat resultat för att analyseras vidare i fas 2. Däremot blev resultatet från 
koncept glidskena positivt och skall därför analyseras vidare i fas 2. Viktigt här att om ett ej 
önskat resultat för koncept glidskena framkommer i fas 2 kommer ny idégenereringen 
rörande koncept för avståndsreglering av värmezonen börjas om på nytt. 
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5.2.2 Pugh för avståndsreglering mellan kyllinjaler 

 

Tabell 5, Pugh matris för avståndsreglering mellan kyllinjaler 

Slutsats som dras utifrån Pugh matris gällande avståndsregleringen mellan kyllinjalerna är 
att en mekanisk lösning ej skulle bidra till någon förbättring av maskinen och därmed 
utesluts konceptet. Gällande konceptet 3 samt 4 är dessa koncept något som potentiellt skulle 
kunna bidra med ett önskat resultat av en vidareutveckling och skall därför analyserats samt 
vidareutvecklas i fas 2. 
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5.2.3 Pugh för reflektorn 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6, Pugh matris för reflektorn 

Slutsatsen som dras är att samtliga utav de nya alternativen till koncept är bättre än 
nuvarande situationen där en reflektor ej används. Därav skall samtliga koncept analyseras 
närmare och vidareutvecklas i fas 2. 
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5.3 Fas 2 – Vidareutveckling av koncepten 
Från de olika Pugh matriser som ställdes upp i av fas 1 har beslut fattas kring vilka koncept 
som skall arbetas vidare med. Men då föregående fas endast handlade om olika sorters 
metoder som kunde kan tänkas uppnå önskat resultat av specifika delar, krävs en 
vidareutveckling av dem i fas 2. Fas 2 kommer då representera en vidareutveckling där 
potentiella uppgraderingar kan ske, men även där demonstrering hur de olika koncepten 
skall appliceras på maskinen och även samspelet koncept emellan och med maskinen 
överlag. 

5.3.1 Avståndsreglering för värmezonen 
För reglering av värmezon blev då koncept 2 det med störst möjlighet till förbättring. De 
andra koncepten ignorerades helt med tanke på dess låga poäng i Pugh matrisen. 
Vidareutveckling av detta koncept bestod då av att ta fram en bra stabil glidskena och även 
hur måttsättning skall ske. Ett önskemål som kom fram på mötet med handledaren från 
företaget mellan fas 1 & 2 var att om möjligheten fanns skulle det vara smidigt att kunna ta av 
en hel värmezon vid exempelvis fel. Detta för att maskinen då ej skall bli stående allt för 
länge. 

Därav kommer avståndsregleringen av värmezonen ske med hjälp av en C-skena. Denna 
skena monteras ihop med maskinens ram med hjälp av genomgående skruvar och fixerade 
hål med gängor längs med hela skenan. I denna C-skena kommer då en glidanordning finnas. 
Denna glidanordning består av en rektangulär kub för bästa stabilitet, och kan sedan i sin tur 
glid längs med fastmonterade skenen. För att fästa värmezonens skena i denna anordning 
används sedan fästets överdel med en fixerad skruv. Detta tillåter att skenan för värmezonen 
enkelt kan spännas fast med en spännanordning och sedan tas av vid behov. 

 

  

Figur 33, koncept 2 - glidskena (front view) 
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Nedan illustreras en bild av hur värmezonen, ramen och glidanordningen kommer se ut. Man 
ser även att längs med C-skenan finns stegvis mått som enkelt kan läsas av genom att 
centrera skenan för värmezonen på det avstånd man vill ha den. 

Ramens överdel kommer även också att appliceras med detta koncept för att samma 
möjligheter skall vara tillgängliga då man vill ha båda under och övervärme på ett 
arbetsstycke. 

 

Figur 34, koncept 2 - glidskena (right view) 
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5.3.2 Avståndsreglering mellan kyllinjalerna 
Från fas 1 valdes det att fortsätta utveckla två stycken av de koncept som framkom, koncept 4 
samt koncept 3. 

5.3.2.1 Koncept 3 

Koncept 3 som är en mer manuell anordning monteras då genom att axeln som roterar vid 
avståndsregleringen vilar på en sorts T-skena med stop på var sida om skenan. Denna T-
skena monteras sedan fast i skenan för värmezonen. För att sedan få parallell förflyttning 
kommer en taggad rem monteras längst ut på de olika insex-skruvarna. Det hela kan liknas 
vid en fläktrem i en bil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur36, koncept 3 - axel (right view) 

  

Figur 35, enkel illustrering av koncept 3 
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5.3.2.2 Koncept 4 

I koncept 4 tillämpas även här en C-skena som glidanordning. Och i stället för två fästen 
valdes endast ett bredare fäste. Dessa fästen är då symmetriskt och utformat som ett T, där 
ena sidan opererar i C-skenan medans den andra sidan är den som monteras ihop med 
kyllinjalen. Monteringen mellan kyllinjal och glidfästa sker då genom tillämpning av epoxilim 
och skenan placeras i värmeskenans utkant. 

Precis som i C-skenan för avståndsreglering av värmezonen kommer denna skena ha färdiga 
mått längs med sidan. Detta gör att man enkelt kan mäta av avståndet mellan de två 
kyllinjalerna när dem förflyttas och på så sätt uppnå en viss önskad radie på arbetsstyckets 
bockning. 

För att sedan nå målet att dessa kyllinjaler skall vara avtagbara tillverkas C-skenorna med 
öppna ändar och avtagbara ändbeslag. Detta medför att kyllinjalerna enkelt kan skjutas ut 
och avlägsnas vid operationer av arbetsstycken där det önskas täta bockningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur38, koncept 4 - glidskena (right view) 

 

Figur 37, koncept 4 – glidskena (right view) 
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5.3.3 Reflektorn 
I varje skiss av reflektorn representerar kyllinjalerna minimalt avstånd mellan varandra. Då 
kyllinjalerna är inställda på minimal bockning representerar bilderna en böjd reflektor. 
Prickarna samt pilarna indikerar sedan hur reflektor kommer att se ut när avståndet mellan 
kyllinjalerna ökar. 

5.3.3.1 Koncept 1 vidareutveckling 1 

 

Utifrån från fas 1 kommer sedan koncept 1 delas upp i vidareutveckling 1 samt 2. Detta då de 
två vidareutvecklingarna egentligen är speglingar av varandra gällande dess fästning mellan 
kyllinjal och reflektor. 

Detta koncept medför att reflektorn kommer vara fixerad i kyllinjalerna genom en 
fästningsanordning. Så när avståndet mellan kyllinjalerna ändras följer reflektorn med.  

Montering sker då genom en enkel ’’slide’’ funktion mellan reflektorn och kyllinjalen genom 
en rät rörelse från maskinens sida. Det kommer sedan medföra att man vid för mycket 
materialspill på reflektorn enkelt kan byta ut endast den och ej hela anordningen som 
exempelvis vid användning av infravärme. 

 

Figur 39, koncept 1 vidareutveckling 1 (v1)- monterad (right view) 
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5.3.3.2 Koncept 1 vidareutveckling2 

Detta kan till största del liknas vid koncept 1. Som nämndes innan är enda skillnaden i detta 
koncept att fästningsanordningen är om gjord och nästan spegelvänd. I detta koncept krävs 
ej lika avancerade ingrep på kyllinjalen som i koncept 1, vilket kan bidra till en lättare 
tillverkning och mindre påverkning på kyllinjalerna och dess effekt. 

 

Figur 40, koncept 1 vidareutveckling 2 (V2) - monterad (right view) 
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5.3.3.3 Koncept 2 

Överdelen av reflektorn kommer i detta koncept bestå av triangulära ändar med passform i 
kyllinjalernas överdel. För att då få en fixering mellan kyllinjalernas toppar och reflektorns 
ändar kommer ändarna bestå av magneter. På översidan av arbetsstycket kommer även där 
två magneter appliceras för att få konstruktionen stabil och avståndet mellan reflektorns två 
ändar enligt önskan.  

 

Figur 41, koncept 2 - friliggande (right view) 
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5.3.3.4 Koncept 3 

Detta koncept representeras av en simpel vidareutveckling där reflektorn kommer att 
spännas fast mellan kyllinjalerna genom enkla utskärningar i själva kyllinjalen. Reflektorn 
kommer då endast tillverkas i form av en rektangulär form och sviktas emellan de två 
kyllinjalerna. Detta medför samma flexibilitet som de andra koncepten men en positiv 
egenskap att man snabbt och enkelt kan avlägsna reflektorn vid exempelvis avtagningen av 
en kyllinjal för mindre alternativt större bockningar. 

 
Figur42, Koncept 3 – fastspänd (right view) 
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5.4 Beslut om fas 2 genom utvärderingsmatris 
För att sedan kunna ta beslut om vilka av de vidareutvecklade koncepten från fas 2 som 
bidrar till bäst förbättring, mätt i de egenskaper som efterfrågades, skapades 
utvärderingsmatriser. En utvärderingsmatris för vartdera området av 
termoformningsmaskinen. I de skapade matriserna ställdes sedan de efterfrågade 
egenskaperna upp och beroende på vilken grad de olika koncepten når den efterfrågade 
egenskapen sätts 1-3 ut, där 1 är i låg grad och 3 i hög grad. 

5.4.1 Avståndsreglering av värmezon 
Då endast ett koncept valdes till att vidareutvecklas i fas 2 kommer det valde koncept istället 
att utvärderas mot du nuvarande sättet som används för att reglera de olika värmezonerna på 
termoformningsmaskinen. Detta för att säkerställa att vidareutvecklingen har bidragit med 
positiva egenskaper till termoformningsmaskinen. 

 

Tabell 7, utvärderingsmatris fas 2 av avståndsreglering av värmezon 
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5.4.2 Avståndsreglering av kyllinjalerna 

 

Tabell 8, utvärderingsmatris fas 2 av avståndsreglering av kyllinjalerna 

Slutsatsen som dras utifrån matrisen angående avståndsreglering av kyllinjalerna är att 
koncept 4 är det som i slutändan är mest lämpade konceptet att applicera på nuvarande 
termoformningsmaskin för vidareutveckling. Men då denna matris ej tar hänsyn till kundens 
åsikt kommer de båda koncepten att färdigställas i fas 3 och därefter med företagets åsikter 
utesluta ett koncept. 
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5.4.3 Reflektorn 

 

Tabell 9, utvärderingsmatris fas 2 av reflektorn 

Slutsatsen som dras utifrån utvärderingsmatrisen gällande reflektorn är att koncept 3 är de 
koncept som bäst möter de efterfrågade egenskaperna hos reflektorn. Men även här finns 
ingen grund för vad kunden tycker och för att även ge en viss valmöjlighet till företaget, med 
matrisen som grund, skall även koncept 1 vidareutveckling 2 (V2) färdigställas i fas 3. 

5.5 Slutsats gällande fas 2 
Genom diskussion med företaget är slutsatsen att de presenterade koncepten med störst 
potential skall färdigställas i fas 3, och utifrån de skall slutgiltiga beslut tas efter fas 3. Även 
ansågs konceptet gällande avståndsreglering av värmezon som ett potentiellt koncept att 
applicera och skall därför färdigställas i fas 3.   
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5.6 Fas 3 – Färdigställandet av koncepten 
I fas 3 kommer färdigställandet av de skisser som presenterats i fas 1 och två att ske. 
Koncepten kommer presenteras i färdiga moduleringar och även beskrivas. 

5.6.1 Avståndsreglering av värmezonen 
Då endast ett koncept gällande avståndsreglering av värmezonen mötte de önskade 
kriterierna valdes detta som det slutgiltiga konceptet att färdigställas i fas 3.  

Konceptetät tänkt att monteras på var sin sida på termoformningsmaskinens ram, utifrån de 
olika glidfästena finns det sedan gängade skruvar. Dessa gängade skruvar är de som kommer 
spänna fast värmezonen, vilket även möjliggör att man enkelt kan avlägsna dem. Skenorna 
tillverkas med färdiga hål för montering i var sin ända som sedan skruvas in på ramen. 
Skenan som monteras på höger sida kommer tillverkas med instansade mått som möjliggör 
måttsättning utan olika distanser eller måttband. Detta gör även att mätningen av avståndet 
mellan de två värmezonerna kommer regleras från högersida. Och för att få en så mjuk 
sidoförskjutning som möjligt skall de olika glidfästena smörjas, något som blir väldigt simpelt 
då C-skenan är öppen upptill. 

 

Figur 43, modell av koncept 2 - exploded view 

 

Figur 44, modell av koncept 2 
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Figur 45, rendering av koncept 2 

 

Figur 46, rendering av koncept 2 
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Figur 47, rendering av koncept 2 

  



53 
 

 

5.6.2 Avståndsreglering av kyllinjalerna 

5.6.2.1 Koncept 3 

Monteringen av koncept 3 kommer ske genom att en enkel nedsänkning fräses ut på T-
skenan. Detta kommer medföra att axeln mellan de två kyllinjalerna sänkes ned och blir 
fixerade. Detta förhindrar även att de olika zoner där avståndsregleringen sitter förskjuts. De 
två insex-skruvarna som kommer sitta på var sin sida av axeln svetsas samman för maximal 
hållfasthet. Och remmen för parallell förflyttning kommer appliceras genom att enkelt 
skjutas på plats och bestå av gummi och diverse textiler för att förlänga dess livstid. 
Avståndets regleras sedan med hjälp av en in-sex nyckel och mäts med hjälp av exempelvis 
måttband. 

 

Figur 48, modell av koncept 3 

 

Figur 49, modell av koncept 3 (exploded view) 
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Figur 50, rendering av koncept 3 

 

Figur 51, rendering av koncept 3 
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5.6.2.2 Koncept 4 

Koncept 4 av avståndsregleringen mellan kyllinjalerna monteras genom färdiga hål för 
montering i mitten av varje C-skena. När sedan de två kyllinjalerna är på plats elimineras 
risken att de två skenorna skall rotera och anordningen blir stabil. Distansmätning för olika 
radier på arbetsstyckets bockning kommer mätas från mitten på C-skenan. Exempelvis på 
bilden nedan kan man se att distansen mellan kyllinjalerna är cirka 90 mm vilket också då 
kommer vara det maximala avståndet mellan kyllinjalerna. Även här kommer de olika 
glidfästena smörjas upp för att uppnå mjukast möjliga förskjutning. Förskjutningen kommer 
då ske manuellt med händerna. 

 

Figur 53, modell av koncept 4 

  

Figur 52, modell av koncept 4 (exploded view) 
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För att sedan få funktionen av att kunna placera två värmezoner närmare varandra vid 
avtagningen av en kyllinjal kommer de olika C-skenorna placeras så att de ej krockar vid ihop 
skjutningen av värmezonen. Detta möjliggör alltså att minsta möjliga bockning blir mindre 
på ett arbetsstycke. Men även då alternativt extra stor med tanke på att den kyllinjalen i 
mitten även kan demonteras och på så sätt få två värmezoner intill varandra utan kyllinjaler 
emellan. 

 

 

Figur 54, ihop skjutning av två värmezoner 

 

 

 

 

 

Figur 55, illustrering av ihop skjutning mellan två värmezoner 
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Figur 56, rendering av koncept 4 

 

Figur 57, rendering av koncept 4 
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5.6.3 Reflektorn 

5.6.3.1 Koncept 1 vidareutveckling 2 (V2) 

För att montera koncept 1 (v2) krävs det att själva spännanordningen till glödtråden först 
monteras av. Dessa sitter då endast med två bultar och monteringen blir fortfarande simpel. 
När då den är demonterad, skjuts endast reflektorn in i existerande fästningsanordning från 
sidan. Detta resulterar i att reflektorn kommer vara fast fixerad i de två kyllinjalerna. För att 
byta ut reflektorn upprepar man bara samma process baklänges. 

 

Figur 59, modell av koncept 1 (V2) - sektion av halva 

  

Figur 58, modell av koncept 1 - exploded view 
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Figur 60, rendering av koncept 1 

 

Figur 61, rendering av koncept 1  
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5.6.3.2 Koncept 3 

Koncept 3 är då de koncept där tillverkning av reflektorn endast kommer resultera i 
rektangulära fjäderståls plåtar. Möjligheten att montera denna reflektor utan att demontera 
en enda del på maskinen finns då man endast behöver passa in en sida av reflektorn och 
sedan svikta in den andra. Och även att då beställa fjäderståls plåt i olika breddar möjliggör 
extra stora bockar vid exempelvis breddning av kyllinjalerna. 

 

Figur 62, modell av koncept 3 - sektion av halva 

 

Figur 63, modell av koncept 3 - exploded view 
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Figur 64, rendering av koncept 3 (exploded view) 

 

Figur 65, rendering av koncept 3 (exploded view)  
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5.6.4 Dragning av elektricitet 
Även en extra modifiering kommer ske av värmezonen på begäran av företaget. Detta är 
gällande strömkällan till själv glödtråden. Modifiering sker i form av en liten spännbar 
sockerbit som kommer sitta på var sin sida av uppvärmningszonen. Sladden spänns sedan 
fast genom skruvfästen och lika så sockerbiten på själva glödtråden. Sladden kan sedan 
smidigt ledas bort genom ett borrat hål i skenan där värmezonen är monterad på, vilket 
medför att den ej kommer störa under användningsprocessen.

 

Figur 66, applicering av strömkälla 

 

5.7 Slutsats gällande fas 3 
Genom att slutföra dessa tre faser från skisser till färdigställda koncept har specifika delar av 
termoformningsmaskin fått nya egenskaper samt funktioner för lättare användning. Genom 
att då ha flera olika koncept färdig modulerade i Creo Parametric samt visualiserade med 
hjälp av Keyshot finns det bra grund för en diskussion med företaget vilka koncept som är 
bäst lämpade att monteras samman till en färdigställd termoformningsmaskin. 
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5.8 Beslut med hjälp av företag 
Val av de olika koncepten till en slutgiltig termoformningsmaskin skedde genom en enkel 
redovisning av fas 3 hos företaget. Där redovisades de olika slutgiltiga koncepten och även de 
olika utvärderingsmatriserna. 

Med utvärderingsmatrisernas amt de färdigställda koncepten diskuterades vilka av de som 
skulle passa bäst ihop för att sedan representera den slutgiltiga vidareutvecklingen av 
termoformningsmaskinen. Företaget valde då att gå efter tre stycket punkter och vad de 
ansåg angående dessa punkter. 

 Tillverkning 

 Användning 

 Förbättring 

Avståndsreglering av värmezon – Då endast ett koncept valdes att presenteras i form 
av koncept 2, handlade då istället om en utvärdering av koncept 2 och huruvida det uppfyllde 
de tre olika punkterna. Slutsatsen blev att konceptet var positivt förbättrande för samtliga tre 
punkter och skall därav tillämpas. 

Avståndsreglering av kyllinjaler–Genom en diskussion angående möjligheterna som 
finns med antingen koncept 3 eller koncept 4 drogs slutsatsen att koncept 4 har ett större 
användningsområde, lättare användning samt är effektivare. Därför skall koncept 4 
tillämpas. 

Reflektorn- Företaget ansåg att koncept 3 skulle vara det mest gynnsamma konceptet att 
tillämpa. Detta på grund av dess enkla samt billiga tillverkning men även breda 
användningsområde samt extremt korta omställningstider för olika bockningar. 
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6 Failure Mode Effect Analysis (FMEA) 

6.1 FMEA – tillvägagångssätt 
För att sedan ställa upp de olika potentiella situationerna som kan tänkas ske följdes olika 
mallar som ligger till grund för en lyckad FMEA. De steg som då följdes var: 

1. Identifiera stegen i en viss process av termoformningsmaskinen 

2. Sedan identifiera de möjliga fel som kan leda till att maskinen misslyckas i en viss 
process 

3. Identifiera effekten av misslyckandet  

4. Vägning av allvarligheten i det potentiella misslyckandet för kunden på en skala 1-10 
där 1 = mindre allvarlig och 10 = kritisk 

5. Se efter vad som kan vara orsaken till att maskinen misslyckas i en viss process 

6. Bedöm hur stor sannolikhet det är att felet sker på en skala 1-10 där 1 = liten chans 
och 10 = hög chans 

7. Kartlägg nuvarande sätt att antingen förhindra alternativt upptäcka felet 

8. Bedöm hur stor chansen är att felet upptäcks på en skala 1-10 där 1 = liten chans och 
10 = stor chans. 

9. Beräkna riskprioriteringsnumret (RPN = Severity x Occurrence x Detection) 

10. För de fel med högst RPN skall en åtgärd läggas fram. I detta fall föreslås en åtgärd 
för varje potentiellt fel för att leverera en konkurrenskraftig produkt 

De två processer som då undersöks genom en FMEA är då 

 Inställningen av maskinen 

o Felaktig måttgivning (avståndsreglering mm) 

o Trög & krävande inställningar (förflyttning av delar mm) 

 Uppvärmning av arbetsstycke 

o Lång uppvärmningstid 

o Uppvärmningen ur funktion 
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6.2 FMEA -analys

Figur 67, FMEA - matris 
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6.3 FMEA – slutsats 
Utifrån den skapade FMEA-analysen gavs bra insikt i vilka risker det finns inom vissa 
processer. Anmärkningsvärt är att ’’felaktig måttgivning’’ hade en RPN på hela 90 vilket är 
kritiskt och ej acceptabelt. För att då förhindra att detta fel skall uppstå rekommenderas det 
att måttangivelserna på termoformningsmaskinen skall kontrolleras genom olika mätningar 
innan leverans. På detta sett kan detta potentiella fel förhindras helt, så länge den mänskliga 
faktorn undviker slarv.  
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7 Resultat 

Resultatet blev då en vidareutveckling samt förbättringarna av nuvarande 
termoformningsmaskin genom en modifiering med dessa tre följande koncept: 

 Avståndsreglering mellan värmezonerna i form av koncept 2 

 Avståndsreglering av kyllinjalerna i form av koncept 4 

 En reflektor i form av koncept 3 

Detta resultat grundar sig på genomförda utvärderingsmatriser samt diskussion med 
företaget. Genom att vidareutveckla nuvarande termoformningsmaskin med dessa tre 
koncept kommer både hanteringen av maskinen för användaren underlättas, men även leda 
till en effektivisering gällande maskinens arbetsprocess. 

 

 
Figur 68, resultat 
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Figur 69, resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 70, resultat 

  



69 
 

8 Diskussion 

Efter att ett resultat av projektet har producerats finns en stor grad av personlig 
tillfredställelse av det som har producerats. Att även göra detta projekt på egen hand och ej 
med någon alternativt några kamrater har bidragit med positiv lärdom. Att jag sedan fick 
hantera ett sådant typ av projekt där de olika stegen samt kunskaper av utbildningen lätt gick 
att applicera har underlättat.  

Processen för att nå fram till det presenterade resultatet är en process som för mig 
personligen fungerat bra för detta typ av examensarbete. Denna process har även bidragit 
med att resultatet har en viss kvalitetssäkring och på så sätt levererar en viss grad 
tillförlitlighet vad gäller funktion. Även vad gäller resultatets relevans med ursprunglig 
uppgift är något som har bra koppling. Tack vare att den plan som planerades följdes har ej 
några större förändringar skett via projektets väg. Dock skulle mer tid kunna vara till stor 
fördel för att uppnå större potentiella vidareutvecklingar, något som kommer lämnas över i 
rekommendationer för att möjligheten att fortsätta arbetet skall finnas. 

9 Slutsats 

Projektet har varit ett extremt bra kvitto på vad för kunskap jag har fått ta del av under 
utbildningen. Även att kunna applicera dessa och även parallellt använda dem med varandra 
för bästa möjliga resultat är något som skett. 

Även de mål som sattes upp uppnåddes genom att ha producerat ett resultat med tre stycken 
vidareutvecklingar samt förbättringar. Förutom vidareutvecklingar av 
termoformningsmaskinen har även stort fokus lagts på att underlätta, tillfredsställa och 
effektivisera användningen för användaren av maskinen. 

Det slutgiltiga resultat är en vidareutveckling i form av tre nya koncept varav ett koncept för 
de olika hanterade delarna av maskinen. Ett resultat där användaren slipper de tidigare 
krävande omställningarna av termoformningsmaskinen. Detta genom de smidiga applicerade 
C-skenorna. Då dessa skenor även är försedda med automatisk avläsning av de olika 
avstånden behöver ej användaren manuellt mäta var de olika bockningarna kommer att 
hamna, detsamma gällande bockningsradien. Något som kommer förbättra helhetsintrycket 
av termoformningsmaskinen hos de kunder som väljer att införskaffa den. Med möjligheten 
att enkelt demontera en kyllinjal på var sida av värmezonen elimineras även de minimum 
avstånd som tidigare fanns mellan två bockningar på ett arbetsstycke, och genom att 
applicera en reflektor av fjäderstål optimeras resultat på arbetsstycket. 

För att sedan kunna sätta resultatet av detta projekt i rullning vad gäller konstruktionen samt 
tillverkning är nästa fas att ta fram ritningar samt se över olika tillverkningsprocesser. Även 
om termoformningsmaskinen potentiellt skulle kunna specialbeställas med olika koncept 
beroende på kundens önskemål. 
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10 Rekommendationer 

För att sedan vid önskemål vidareutveckla alternativt ytterligare modernisera 
termoformningsmaskinen kommer en del rekommendationer presenteras. Dessa 
rekommendationer är endast teoretiska förslag. 

 

Vid vidareutveckling av de koncept som valdes och som ligger till grund för resultatet finns 
stor potential. Förutom utveckling gällande design samt produktion finns många möjligheter 
gällande dess teknik. Förslagsvis skall en prototyp av den presenterade 
termoformningsmaskinen skapas och genom olika tester av maskinen se över möjligheterna. 
Även genom att testa en prototyp kan viktig information angående användarens perspektiv 
och återkoppling fås, vilket kan medföra stora förbättringar utifrån ett användarperspektiv. 

10.1 Förslag på förbättringar 
 

 Programmerad avståndsreglering 
 
På dem delar där avståndsreglering idag sker genom att användaren manuellt ställer 
in de önskade avståndet skall istället allt ske mekaniskt och automatiskt. Detta 
betyder då att allt skall skötas via en display på maskinens framsida. Användaren 
trycker då simpelt in önskat avstånd samt bockningsradie och 
termoformningsmaskinen ställer in sig automatiskt genom för programmerade 
inställningar. 

 

 Avläsning av arbetsstyckets temperatur 
 
I dagsläget används då en timer för att på någorlunda sätt veta när arbetsstycket är 
klar för bockning. Något som kan skilja sig åt beroende på olika tjocklekar. Istället för 
denna timer kan då en applicering av lasertermometer istället användas. Dessa 
avläsare mäter arbetsstyckets inre temperatur och på så sätt vet man att arbetsstycket 
har rätt temperatur rakt igenom för att bockas. 

 

 Öppning av termoformningsmaskinens ovansida 
 
Istället för att manuellt behöva öppna termoformningsmaskinens ovansida då både 
över & undervärme har används skall detta ske per automatik. Genom att avläsa 
arbetsstyckets temperatur skall maskinen signalera samt öppna sig då rätt temperatur 
har uppnåtts och bockning skall ske. 
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Plastic produkters Termoformningsmaskin i deras verkstad (Glödtråd) 
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Plastic produkters Termoformningsmaskin i deras verkstad (infravärme) 
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