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Sammanfattning 

I samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan har uppdragsgivaren ÖMV AB utformat ett uppdrag 
som berör en av deras tidigare huvudprodukter, fiberfiltret. 
ÖMV AB ingår i OSTP Group Company. Genom engagemang och modern teknologi konstruerar, 
tillverkar och utvecklar ÖMV AB avancerad process utrustning som bidrar till en hållbar framtid. 
Företagets huvudprodukter är reaktorer, värmeväxlare, cisterner, tankar.  
Planer om att återuppta tillverkningen av fiberfiltret som är en av företagets tidigare produkter är 
aktuell, men det tidigare konceptet bör ses över och utvecklas för att uppfylla kundens önskemål. 
Det nuvarande konceptet anses innehålla brister och områden som potentiellt behöver förbättras, 
utvecklingen kommer att utföras med hänsyn till både konstruktion och även hur produkten 
anpassas för användarens säkerhet.  
Dagens fiberfilter används inom papper- och massaindustrin, dess syfte är att separera massa till 
fibrer och vatten för att förhindra fibrerna från att släppas ut i vattendrag.  
Målet med detta arbete är att ta fram minst tre alternativa lösningar för en förbättrad 
stödkonstruktion, även utveckla fiberfiltrets luckor som i nuläget anses utsätta användaren för risker, 
minst två koncept ska tas fram som uppfyller maskindirektivets föreskrifter. 
Utvecklingen av fiberfiltret kommer ske med hjälp av ett antal systematiska 
produktutvecklingsmetoder, de olika lösningarna kommer att analyseras och modelleras i ett 
datorstött designverktyg kallat Creo PTC. 
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Abstract 
In collaboration with the Royal Institute of Technology, the commissioner ÖMV AB has designed 
an assignment relating to one of their former main products, the fiber filter. 
ÖMV AB is part of OSTP Group Company. Through commitment and modern technology, ÖMV 
AB designs, manufactures and develops advanced process equipment that contributes to a 
sustainable future. The company's main products are reactors, heat exchangers, cisterns and tanks. 
Plans to resume fiber filter manufacturing as one of the company's previous products are current, 
but the previous concept should be reviewed and developed to meet the customer's wishes. The 
current concept is considered to contain shortcomings and there are areas that may need to be 
improved, development will be carried out with regard to both design and also how the product is 
adapted for user safety. 
Today's fiber filters are used in the paper and pulp industry, its purpose is to separate pulp into 
fibers and water to prevent the fibers from being released into watercourses. 
The aim of this work is to develop at least three alternative manufacturing methods for an improved 
support structure, including developing the fiber filter gaps that are currently considered to expose 
the user to risks, at least two concepts must be developed that comply with the Machinery Directive. 
The development of fiber filters will be done using a number of systematic product development 
methods, the different solutions will be analyzed and modeled in a computer-aided design tool called 
Creo. 
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Ordlista 
 

CAD  Computer aided design (Datorstödd Konstruktion). 

Creo Parametric  En CAD programvara.  

PLS En förkortning för plattstänger, dessa används för att förstärka 

fiberfiltrets konstruktion. 

2D  Tvådimensionell, är rumsperspektiv där längd och bredd uppfattas.  

3D  Tredimensionell, är rumsperspektiv där längd, bredd och djup 

uppfattas. 

Fill  En funktion i Creo PTC som skapar ytor som markerar modellen för 

att underlätta t.ex. applicering av krafter.  

Austenitiskt  Stål där austenitområdet utökats till rumstemperatur genom att legera 

järnet med andra metaller. 

Konduktion  Betyder att värme eller elektrisk ström kan förflytta sig igenom 

materialet utan att själva materialet flyttar på sig. 

Sträckgräns   Den högsta spänning som ett material tål utan att deformeras 

plastiskt.  

Brottgräns  Den maximala spänningsbelastningen ett material kan hantera vid 

sträckning eller dragning.  

Hydrostatik  Läran om vätska vid vilande tillstånd. 

Moment  En storhet som uppstår när en kraft verkar på en viss punkt.  

TRIZ  Teoria reshenija izobretatjelskich zadacz (En rysk teori för innovativ 

problemlösning). 

FEM  Finita elementmetod.  

Randvillkor De krav för krafter, infästningar och material som appliceras vid 

utförandet av en FEM-analys.  

Deformation  Inom materialvetenskap en förändring av form eller storlek hos ett 

objekt. 

Spänning  Är inom mekanik oh hållfasthetslära benämningen för negativt tryck. 

CE-märkning  ”Conformité Européenne”, är produktmärkning inom EU och även 

inom EES. 

EN-Standard  Européen Standard (Europeiska standarder). 
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1. Inledning 

Detta arbete inleds med att identifiera och definiera de problem som ska lösas. En 
introducerande information angående arbetet utformas och även de mål som ska uppfyllas 
bestäms. Detta inledande kapitlet används som grund till hela arbetet då viktiga aspekter som 
mål, avgränsningar och krav specificeras.   

1.1 Presentation av ÖMV AB 

 

ÖMV AB ingår i OSTP Group Company. Genom engagemang och modern teknologi 

konstruerar, tillverkar och utvecklar ÖMV AB avancerad process utrustning som bidrar till en 

hållbar framtid. Företagets huvudprodukter är reaktorer, värmeväxlare, cisterner, tankar, kolonner 

och även specialprodukter som utvecklas och modifieras för att hjälpa kunden att få en bättre 

lösning. Bolagets djuphamn är av strategisk fördel då många av företagets produkter är för stora 

att transportera på land. ÖMV AB grundades år 1956 i Örnsköldsvik, efter mer än 50 år inom 

branschen finns deras produkter idag över hela världen. (OSTP, 2015) 

 

1.2 Bakgrund 

 

Arbetet går ut på att utveckla en äldre modell av ett fiberfilter som används inom papper- och 

massaindustrin. Tidigare har fiberfiltret haft en primär funktion inom papperstillverkningen där 

dess syfte var att separera massan till vätska och fibrer. Efter att massan separerats används 

fibrerna till att tillverka papper och idag är funktionen integrerad i andra delar av tillverkningen. I 

nuläget används fiberfiltret som en sekundär funktion där den används till syfte att förhindra 

fibrerna att åka ut i vattendrag. [1] 

 
Figur1: Visualisering av fiberfiltrets första modell vars konstruktion dateras till år 1970. [1] 

 

Fiberfiltret är utvecklat av ÖMV AB som drev denna utveckling i ett par decennier, men 

konstruktionen av detta koncept har sett densamma ut sedan 70-talet. Produktionen av fiberfiltret 

har stått stilla de senaste tio åren. Tillsammans med KTH har projektet som mål att utveckla en 

äldre modell av ett fiberfilter till ett nytt koncept som uppfyller dagens krav. 
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1.3 Problembeskrivning 

 

Fiberfiltret är endast anpassat för att uppfylla dess huvudfunktion och ingen hänsyn i produktens 

utformning har tagits för att säkerställa användarens hantering av de inbyggda funktionerna. 

Fiberfiltret har inte utvecklats under den senaste tiden och de metoderna som används anses vara 

föråldrade och behöver ses över. De komponenter i konstruktionen som utsätts för större 

belastningar kommer ses över och även säkerheten vid användning av fiberfiltret ska främjas. 

 

1.4 Målbeskrivning 

 

Projektet har som mål att utveckla fiberfiltret till ett säkrare koncept för användaren och även 

utveckla dess konstruktion genom att ta fram alternativa lösningar till fiberfiltrets 

stödkonstruktion. Ett standardiserat test skall även utformas för att testa imkåpans konstruktion.  

Lösningarna ska även uppfylla bolagets kärnvärden, god kvalité i rätt tid och säkerhet först.  

 

1. Alternativ stödkonstruktion– Ta fram minst tre alternativa tekniska lösningar till 

stödkonstruktioner av PLS och U-profiler. 

 

2. Imkåpan- Utforma ett standardiserat test för imkåpans konstruktion, komponenten ska 

klara lasten av att en individ lutar sitt knä mot imkåpan. 

 

3. Säker användning – Generera fram två konstruktioner av luckor som uppfyller 

maskindirektivets krav.  

 

  
Figur2: En sammanställning skapad i Creo Parametric med markeringar på ytor som berör projektets mål. 



9 (92) 

 

1.5 Avgränsningar 

 
• Ta endast hänsyn till filtret med dimensionen 1 500 mm på trumman. 

• Tillverkning av fysisk prototyp är uteslutet. 

• Ergonomi och industridesign ska inte tillämpas. 

• Utförandet av service och underhåll ska inte beröras. 

• Fiberfiltrets drivande motor skall inte beröras. 

1.6 Lösningsmetoder 

 

Valda lösningsmetoder: 

 

Under de olika delmomenten används olika typer av verktyg, dessa verktyg används genom hela 
projektets gång för att systematiskt behandla produkten. Verktygen förklaras nedan för att lättare 
få en överblick för dess användning. 

 

Process Flowchart (PFC): Ett verktyg som systematiskt kartlägger och redovisar en specifik 
process. 

Funktionsbeskrivning: En systematisk metod som kartlägger hur de olika komponenterna och 

dess delkomponenter integrerar med varandra.  

Beräkningar: Beräkningar som tar fram nödvändig information för att möjliggöra utförandet av 

FEM-analyser. 

TRIZ: En Undersökning på hur komponenter och miljö integrerar med kundkraven, verktyget är 

till för att eliminera eventuella fel genom att lokalisera grundorsak. 

Idégenerering: Genom brainstorming genereras fram olika typer av visualiseringar av alternativa 

lösningar som endast tar hänsyn till kreativitet och är oberoende av problemanalyser. 

Modellering: Creo Parametric, ett konstruktionsprogram som i huvudsak kommer att användas 

till att modellera och analysera koncept. 

PUGH: En beslutsmatris som jämför olika koncept med hänsyn till krav som ställts, genom 

detta erhålls det bäst lämpade koncept.  

FEM-Analys: Detta verktyg tillåter konstruktören att snabbt och realistiskt kontrollera 

hållfastheten på detaljer som ännu inte existerar annat än som datormodeller. Genom applicering 

av krafter, laster, infästningar och material på en CAD modell kan den analyseras och erhålla ett 

resultat som är en approximation av hur komponenten beter sig i verkligheten.  
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1.7 Tekniska Krav 
 

Både handledare från företaget och KTH har varit med och påverkat vilka tekniska krav en viss 

komponent ska uppfylla. Kraven hölls uppdaterade under utvecklingsfasen, eftersom nya krav på 

funktionalitet kan förekomma från företaget sida. 

 

1. Konstruktionen av trumman och duken som omslutar trummans yttersida ska inte 

beröras. 

2. En del tekniska ytor i fiberfiltret ska inte behandlas. 

3. EN 1.4301 och EN 1.4404 är de beteckningar av stål som ska användas i fiberfiltrets 

konstruktion. 

 

 
Figur3: Tråget, en teknisk yta som inte kommer att beröras under detta arbete. 
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2. Nulägesanalys 

Då det givna underlaget för fiberfiltret var glest och en djup uppfattning av produkten saknades 
skapades en nulägesanalys. Här skapas en objektiv bild av fiberfiltrets nuläge genom modellering 
av fiberfiltrets komponenter för att sedan ställa upp en funktionsbeskrivning som redogör hur de 
olika komponenterna integrerar med varandra. Fiberfiltrets materialegenskaper och 
tillverkningsmetoder kommer även att beskrivas.  

2.1 Modellering av fiberfiltret 

Projektet karaktäriseras som ett utvecklingsarbete av en produkt, underlaget som finns är äldre 

modeller av 2D ritningar och inget fysiskt exemplar finns på företaget. En högre prioritering av 

modelleringsarbete i 3D krävs vid ett tidigare skede av arbetet för att skapa en bättre bild av 

nuläget, även en sammanställning av de komponenter som skapades skall utföras. Detta kommer 

att genomföras i CAD programmet Creo Parametric. 

 

2.1.1 Konvertering från 2D  3D 

Dokumentationen som fanns tillgänglig bestod av flertal två dimensionella ritningar samt en 

funktionsbeskrivning som förklarar de olika komponenternas syfte och samspelet mellan. 

Modelleringsstrategin som användes gick ut på att modellera dem större plåtytorna som i följd 

modelleras detaljer som stödkonstruktioner och hål. Konceptet ska endast återskapas som solida 

modeller och ska inte utvecklas vid denna fas. 

 

 
Figur 4: Komponentens ”grundplåt” modellerades först (till vänster), detaljer som förstärkningar, hål och rör 

implementeras på grundplåten (mitten) och slutgiltiga resultat av en komponent (till höger). 
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2.1.2 Sammanställning 

 
Sammanställningen av komponenterna utfördes i Creo Parametric. Alla komponenter förutom 

trumman har sammanfogats med hjälp av funktionen rigid, för trumman användes funktionen 

pin som möjliggör att trumman kan rotera vid sammanställningen. 

 

Strategin som användes vid sammanställningen av fiberfiltret började med att sammanfoga fyra 

komponenter som bildar maskinens hus. Husets fyra komponenter, in- och utloppsgavel och in- 

och utloppslåda sammanfogas med hjälp av U-profiler som till en början appliceras på vardera 

lådan. Då huset är sammanställt möjliggör detta en vidare påbyggnad av de resterande 

komponenterna som trumman, packboxar, spolrör och imkåpan med luckor. (se Appendix A2, 

för en sprängskiss på fiberfiltrets komponenter)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
    

 

 

  

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur5: En sammanställning av 
fiberfiltrets hus var första steget, där 
varje komponent fästs med hjälp av 
U-profiler som sitter på in- och 
utlopplådan.  

Figur6: En sammanställning av 
huset möjliggör en vidare påbyggnad 
av resterande komponenter.  

Figur7: Slutligen appliceras 
imkåpans sub-assembly med dess 
luckor som försluter fiberfiltrets 
hus.   
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2.2 Funktionsbeskrivning 

 
En funktionsbeskrivning upprättas för att systematiskt redogöra fiberfiltrets funktioner och hur 

de olika komponenterna integrerar med varandra. Funktionsbeskrivningen nedan är uppdelad i 

12 steg som stöds av två figurer för att ge en bättre helhetsbild. (Se bilaga A3 för en 

kompletterande karta). 

 

1. Motorn driver den roterande trumman med hjälp av en integrerad kuggväxelmotor. 

2. Mediet pumpas in i inloppslådan och tråget via ett slitsat fördelningsrör. 

3. För optimal verkningsgrad pumpas mediet till trummans centrum nivå. 

4. Fibrer roterar med trummans medbringare. 

5. Medbringarna tar med sig fibrerna i den roterande trummans rörelse. 

6. Fibrerna förs mellan silduken och den förträngda trågpassagen. 

7. Massan passerar trågpassagen och över en tröskel till utloppslådan 

8. Fasta partiklarna samlas upp i utloppslådan uppsamlingstråg. 

9. Uppsamlingstråget är försett med spädnings-och/eller renspolningsdysor för att 

förebygga att utloppet täcks igen av massan. 

10. Filtratet, den vätska som passerat genom silduken in i trumman, lämnar filtret via ena 

trum- och tråggaveln. 

11. Imkåpan är försedd med en servicelucka och två inspektionsluckor för inspektion av 

skick på duk, mediets nivå samt justering och tillsyn av tätningsbanden. 

12. Mellan den roterande trumman och tråggavlarna finns tätningsband som förhindrar icke 

filtrerat medium passera direkt genom utloppet 

 
 

  
  

Figur8: En genomskärande vy av sidan på 
fiberfiltret, utloppsgaveln exkluderades för att 
kunna visualisera fibrernas bana. Markerat i 
rött visualiserar banan fibrerna tas för att 
filtreras.  

Figur9: Här visas utloppsgaveln som 
exkluderades i genomskärningen i figur. 
Filtratet som separerats från fibrerna åker ut 
genom ett rör på utloppsgaveln (se röd pil).    
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2.3 Material & tillverkningsmetoder  

 

2.4.1 Materialegenskaper 

 

Materialegenskaperna tas fram och analyseras för att få en bättre förståelse för hur bra de lämpas 
till fiberfiltret. Då en förståelse materialegenskapernas data erhålls kan den senare användas vid 
FEM-analys. Data krävs för att ge modellen de materialegenskaperna som fiberfiltret är gjort av i 
verkligheten och även för att kunna tolka de deformationer och spänningar som sker i figuren vid 
FEM-analys. 
 
Rostfritt stål är en legering av järn med minst 10, 5 % krom. Trotts att rostfritt stål finns i flertalet 
olika standarder och varianter använder sig företaget till mesta del av austenitiskt rostfritt stål. De 
materialstandarder som företaget använder sig av är EN 1.4301 och EN. 1.4404. (Precisionsstål 
AB, u.å) 
 
EN 1.4301  
Användningsområden för denna typ är vid tillverkning av kemiska behållare, räcken och paneler. 
Goda korrosionsegenskaper och är inte magnetiskt, detta är för att austentiskt rostfritt stål är den 
enda klassificeringen som inte är magnetiskt. (Aalco, 2017) 
 
EN 1.4404 
Användningsområden för denna typ är densamma som EN 1.4301. Skillnaden mellan denna är 
att den har en bättre korrosionsegenskaper än den förgående typen. Oftast betraktas denna typ 
som standard för marina miljöer, och även här är den inte magnetiskt. (Aalco, 2017) 

Typ av 

Standard 

E- modul 

GPa 

Sträckgräns 

MPa 

Brottgräns 

MPa 

Densitet 

Kg/m3 

Produkt 

EN 

1.4301 

200 210 500 – 700  7.90 Spole & 
Slät plåt 

EN 

1.4404 

200 210 500 - 700 7.90 Spole & 

Slät plåt 

Tabell 1: (Sundström, 1998, 372) 

 

2.4.2 Tillverkningsmetoder 

 
En granskning av företagets verkstad utfördes för att skapa en bättre uppfattning av de 
begräsningar och möjligheter som finns. För att utveckla ett förbättrat fiberfilter måste en bättre 
förståelse för de tillgängliga tillverkningsmetoderna finnas.Vid tillverkning av fiberfiltret används 
ett antal olika tillverkningsmetoder, nedan visas de tillverkningsmetoder som tillämpas vid 
framtagning av fiberfiltret.  
 
Klippande bearbetning: En klippande tillverkningsprocess som avlägsnar önskade delar ur 
större plana plåtar. 
Skärande bearbetning: Detaljerade funktioner som hål och fasade ytor tillämpas genom 
borrning och fräsning.   
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Svetsning: För att sammanfoga de olika komponenterna används olika typer av 
svetsningsmetoder. 
Valsning: Rundvalsning är en tillverkningsmetod som rullar plåt mellan valsar, plåten erhåller då 
runda former.  
För mer information om företagets tillverkningsmetoder (se bilaga A4). 
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3. Förstudie 

Underlaget i detta stycke handlar om att identifiera problemet och därefter skapa en grund som 

används för att utföra olika verktyg som löser de problem som har identifierats.  

 

3.1 Identifiering av problem 

 

När en nulägesanalys upprättats erhålls en tydlig bild på hur det nuvarande konceptet är 

konstruerat och hur de olika delkomponenterna integrerar med varandra. För att utveckla 

konceptet och uppfylla de målen som ställs i detta arbete behöver konceptet inledningsvis 

genomgå en analys för att identifiera de nuvarande problem som uppstår på fiberfiltret. Genom 

att identifiera grundorsaken till problemen och skapa en bredare förståelse för dess uppkomst 

kan lösningar genereras för att eliminera grundorsaker till problemen. För att identifiera 

grundorsakerna till problemen kan ett antal olika lösningsmetoder användas, i detta arbete har 

teamet valt metoden TRIZ. TRIZ är en akronym för en rysk problemlösningsmetod. Denna 

innovativa problemlösningsmetod implementeras då identifiering av olika typer av tekniska 

problem där problemen ofta är oklara och grundorsaken behöver identifieras. Metoden har 

utvecklats med tiden men bygger på 40 grundläggande principer som kan implementeras vid 

problem och därigenom erhålla specifika lösningar till problemens grundorsak. Detta verktyg är 

bra lämpat till detta arbete då resultatet kan användas som grund till utveckling av nya koncept. 

(Ulrich & Eppinger Produktutveckling 2014, 182-186) 

 

Triz metoden implementerades med två olika infallsvinklar med separata kartor för att skapa en 

övergripande uppfattning. Där ena analyserade användandet av fiberfiltret och den andra för dess 

konstruktion. Inledningsvis skapades större och mer övergripande kartor innehållande 

majoriteten av fiberfiltrets komponenter för att skapa bättre perspektiv av vart problemen kunde 

lokaliseras. 

Vid både TRIZ-Användande och TRIZ-Konstruktion identifierades ett antal problem som 

fördjupades med nya TRIZ. De rödmarkerade områden på TRIZ redovisas nedan, resterande av 

kartläggningen av de komponenter som har ett samspel med huvudfunktionen redovisas i 

appendix.  

I mitten placeras det ämne som ska undersökas och kring den är involverade komponenterna 

placerade. Samspelet mellan komponenterna ritas ut med pilar där gröna pilar representerar en 

positiv effekt och röda en negativ effekt. 

 

Huvudfunktion

Komponent

Miljö & 
Omgivning

 
Figur10: En legend som beskriver de olika symbolernas innebörd i kommande problemidentifierings analys. 
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3.1.1 TRIZ-Konstruktion 

Syftet med denna TRIZ är att analysera samspelet mellan fiberfiltrets komponenter samt 
utomstående faktorer ur en konstruktionssynpunkt och därigenom identifiera och hitta lösningar 
till problem som uppstår vid konstruktionen av fiberfiltret. (För fullständig TRIZ analys se bilaga 
A5.1.) 

 

 
 

Figur11: TRIZ som användes vid identifieringen av problem i konstruktion, problem identifierades i fiberfiltrets båda 
gavlar och även in- och utloppslådan.  

 

3.1.2 TRIZ-användare 

Syftet med denna TRIZ är att analysera samspelet mellan fiberfiltrets komponenter samt 

utomstående faktorer med hänsyn till användaren och därigenom identifiera och hitta lösningar 

till problem som uppstår vid användningen av fiberfiltret. (För fullständig TRIZ analys se bilaga 

A5.2.) 

 

 
 
Figur12: TRIZ som användes vid identifieringen av problem i konstruktion, problem identifierades i fiberfiltrets båda 
gavlar och även in- och utloppslådan. 
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3.1.3 TRIZ fördjupning -konstruktion  

 

I TRIZ-konstruktion identifierades två typer av problem som orsakar svårigheter vid 
konstruktionen av fiberfiltret. Dessa två problem generaliserades till en ny TRIZ för att få en 
djupare förståelse till problemet och dess grund. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figur13: En förstoring av problemet som identifierades i figur 11. 

 

De två olika problemen som identifieras i fiberfiltrets konstruktion är trummans last mot 
fiberfiltrets gavlar samt vattentrycket som skapas mot in- och utloppslådornas innerväggar, dessa 
krafter och laster medför påfrestningar i konstruktionen.  
 
Förstärkningar och bärande konstruktioner har applicerats i form av PLS och U-profiler för att få 
en stadigare utformning. Efter att en noggrann problemidentifiering utförts dras slutsatsen att de 
problemen som uppstår i denna TRIZ inte kan elimineras då varken trummans konstruktion eller 
volymen av fiberfiltret får behandlas.  

 
Beslut 
Konstruktionen av fiberfiltret har inte några problem men förbättringar i forma av alternativa 
tillverkningsmetoder och korregeringar av konstruktionen kan utföras som eventuellt kan leda till 
ett bättre resultat. 
 
  

Inloppsgavel Utloppsgavel

Trumma

Inloppssida Utloppsida

Vätsketryck 

PLS

U-profil

Stödkonstruktion (+) Stödkonstruktion (+)

Höga tryck (-)
Höga tryck (-)

Bärande Konstruktion (+) Bärande Konstruktion (+)

Bärande Konstruktion (+) Bärande Konstruktion (+)

Höga laster (-) Höga laster (-)
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Operatör

Tätningsband

Servicelucka

1st

Inspektionslucka

2st

Trumma

Medium

Kolla igenom
(+)

Kontrollera tätning
(+)

Inspektion av trummans innehåll
(+)

Kolla igenom (+)

Konduktion
(-)

Konduktion
(-)

Tätar Trumman
(+)

Öppningsbar del
(+)

Öppningsbar del
(+)

Värmeenergi

Rörelseenergi

Rotation
(+)

Ånga
(-)

Varm plåt (-) Varm plåt (-)

Klämrisk
(rörelse av T)

(-)

Klämrisk
(rörelse av T)

(-)

3.1.4 TRIZ fördjupning -användare  

I TRIZ-användning identifierades ett problem som orsakar svårigheter och även ger upphov till 
skaderisker i form av bränn- och klämmskador då operatören ska genomföra service eller 
inspektioner av fiberfiltret. Detta problem förstoras till en ytterligare TRIZ för att få en djupare 
förståelse och därmed en tydligare bild på vilka risker som användaren kan utsättas för. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur14: En fördjupning av problemet som identifierades i figur 12. 

 
De problem som identifieras då hänsyn till fiberfiltrets användning görs är då operatören 
använder sig av luckorna för att kontrollera tätningen mellan bandet och trumman och även 
inspektera av trummans innehåll.  
 
Fiberfiltret är tillverkat i stål vilket har väldigt god konduktiv förmåga då värmen som mediet 
utgör leds genom materialet, i detta fall utsätter detta operatören i fara då mediet har en hög 
temperatur, värmeenergin konduktserar genom materialet och gör den varm. Detta värmer upp 
både serviceluckan och inspektionsluckan som ger en skaderisk för operatören då han ska öppna 
luckan. Det varma mediet bildar ånga som samlas i fiberfiltrets övre halva, detta försämrar synen 
och en noggrann inspektion kan inte utföras, även risk för brännskador kan uppstå om luckan 
öppnas då fiberfiltret innehåller het ånga. Risk för klämskador vid rotation av trumman kan även 
ske under service eller inspektion av trummans innehåll. 
 
Beslut 
Efter en noggrann analys utförts dras slutsatsen att problemet som identifierades kan elimineras 
med hjälp av nya lösningar som även minskar riskerna för personskador. 
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3.2 Granskning av stödkonstruktion 

 
För att utveckla olika alternativa lösningar utförs en granskning av de förstärkningar som används 
på fiberfiltret. Komponenter som används för att stödja fiberfiltrets konstruktion är PLS och U-
profiler, då dessa komponenter utsätts för höga laster och spänningar anses de viktiga att ta 
hänsyn till vid FEM-analys.  
 

3.2.1 PLS  

Detta är komponent som till mesta del används för strukturellt stöd då materialet som PLS:en 
tillverkats av är segt och är lämplig för svetsning, är även bockbart och enkelt att skära. PLS 
tillverkas av plattstänger i rostfritt stål. De vanligaste tillverkningsmetoderna är klippande 
bearbetning eller valsning. I fiberfiltret använder man sig av PLS på in- och utloppslådans 
ytterväggar då det finns ett motstånd som byggs av vätskan som trycker mot komponentens 
innervägg. Förstärkningarna håller konstruktionen stabil och förebygger deformationer vid 
användning av maskinen. Figuren nedan visualiserar de platser man använder sig av PLS, 
markerade i rött.  
 

 
Figur15: Bilderna illustrerar PLS förstärkningarna som används för att stöda väggarna mot krafter som sker innanför 
fiberfiltret. Och även dimensionerna på PLS:en som även har en tjocklek på 4 mm. 

 

3.2.2 U-profiler 

Stålbalksprofiler används i bärande konstruktioner då det har en hög krökningsstyvhet och ger 
hög motståndskraft mot böjning vid sidobelastning. Tillverkningsmetoderna för dessa profiler är 
vanligtvis varmvalsning eller svetsning. U-profiler används vanligen som utfyllnad till H-balkar 
för områden med mindre belastningar i en konstruktion och kan även användas som kantbalkar. 
Fördelen med U-profiler är att den är mer kompakt i jämförelse med andra profiler. (BE 
GROUP, u.å) Fiberfiltret använder sig av U-profiler för att sammankoppla väggarna till en hel 
kropp. Dessa visualiseras nedan färgade i rött. 

   
Figur16: Bilderna visar u-profilerna som används för att sammanfoga komponenterna, även dimensionerna för u-profiler 
som används för fiberfiltret  
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3.3 Undersökning av hydrostatiska krafter 

 
En fördjupning av de krafter som uppstår vid fiberfiltrets in- och utloppslådor utfördes, de 
fysikaliska krafterna som är ansatta på fiberfiltret är trycket skapat av mediet i ut- och 
inloppslådorna. Beräkningar är nödvändiga för att få fram de krafter och laster som påverkar 
fiberfiltrets konstruktion, dessa kommer senare att användas vid utförandet av FEM-analyser. 
 
En av de krafter som påverkar fiberfiltrets komponenter är det tryck skapat av vätska. Fiberfiltret 
innehåller komponenter som kommer i kontakt med stora mängder vätska. Då fiberfiltret är fylld 
med stora mängder vätska bildas ett tryck kring dess väggar och kan därför deformera fiberfiltrets 
konstruktion beroende på plåttjockleken och stöd som används. (Dahlvig, 1998. 6,18,106.) 
 
Genom att använda sig av hydrostatiken kan vi beräkna den fördelade medel kraften på de olika 
väggarna. För att göra denna typ av beräkningar är vi bland annat beroende av arean som är 
kontakt med vätskan och det tryck den utför på den, trycket beräknas om densiteten på vätskan 
är känd då den multipliceras med djupet på behållaren och gravitation. (Beräkningar av trycket 
för både in- och utloppslådorna är framtagna och redovisas i appendix bilaga A6.1.) 
 

3.3.1 Inloppslådan 

 

 
Figur17: Inloppslådan och den markerade area som trycket uppstår. Kraften som inloppslådan utsätts för är 14,6 kN. 
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3.3.2 Utloppslådan 

 

 
 
Figur18: Utloppslådan och den markerade arean som trycket uppstår på. Kraften som utloppslådan utsätts för är  
15,2 kN. 
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3.4 Imkåpa  

Imkåpan har i uppgift att försegla övre delen av fiberfiltret och förhindra den ånga som skapas i 
fiberfiltret spridas i lokalen. Fiberfiltret är konstruerat på ett sätt som tillåter användaren att nå 
alla komponenter utan att behöva utsätta komponenterna för onödiga laster som kan leda till 
deformationer. Den mänskliga faktorn kan ses som grundorsaken vid eventuella deformationer 
av imkåpans buktade sida men detta ska inte ses som ett problem utan ett krav som 
konstruktionen ska klara av. Företaget vill att teamet utformar ett standardiserat test som 
simulerar hur väl imkåpans konstruktion klarar lasten av en individs knä mot dess buktade sida. 
Detta test ska utformas för att sedan användas vid framtida utveckling av fiberfiltrets imkåpa. 
Företaget kommer att använda testet som ett krav för kommande utveckling av fiberfiltrets 
imkåpa, alla framtida koncept för imkåpan ska alltså genomgå detta test och erhålla ett resultat 
där ingen plastisk deformation sker. För att utforma ett standardiserat test för imkåpan behöver 
vi inledningsvis identifiera vilken information som krävs. Den information som krävs för att 
skapa det standardiserade testet är: 

• Ett ideal av arean för ett knä. 

• Kraften som utgör lasten av ett knä. 

• Materialets sträckgräns för att få en bättre förståelse för uppkomsten av deformationer. 
 
Under nästa kapitel, utvecklingsarbete, kommer de tre ovanstående punkter att identifieras och 
definieras för att utveckla den information som behövs för att sammanställa en manual för hur 
det standardiserade testet utförs. 

 
Figur19: En figur som visualiserar situationen som testet ska utformas för. 
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3.5 Granskning av fiberfiltrets luckor 

 
Fiberfiltret använder sig av två olika typer av luckor, två stycken inspektionsluckor och en 
servicelucka. Dessa tre luckor används av operatören vid inspektion och service av fiberfiltrets 
olika komponenter. 
 

 
Figu20: Markeringar på figuren görs för att identifiera de två olika typerna av luckor som sitter på fiberfiltrets imkåpa. 

 

3.5.1 Inspektionsluckor 

 

Inspektionsluckorna möjliggör för operatören att inspektera insidan av fiberfiltrets hus genom 

imkåpan. Vid inspektion öppnas luckorna för tillsyn av sildukens skick, mediets nivå i huset och 

även om in- och utloppslådans kanaler. Det som söks vid inspektion är oönskade samlingar av 

fibrer som täcker igen sildukens maskar eller in- och utloppslådans kanaler.  Denna typ av tillsyn 

utförs kontinuerligt under drift samt även efter användning. Inspektionsluckan är tillverkad i 

samma typ av material som det resterande fiberfiltret (se kapitel 2.3).  

 

  

Inspektionsluckor 

Servicelucka 

Figur21: Inspektionsluckorna sitter på den 
buktade delen av imkåpans långsidor med 
dimensionerna 500x350 mm 700x300 mm 
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3.5.2 Servicelucka 

 
Vad gäller serviceluckan räcker inte endast god sikt in i huset och trumman för att utföra arbetet 

till skillnad från inspektionsluckorna. Operatören behöver komma åt insidan av fiberfiltrets hus 

för att kunna utföra service av tätningsbandet som tätar mellan trumman och utloppsgaveln. 

Serviceluckan används inte lika ofta i jämförelse med inspektionsluckorna, service av 

tätningsband utförs med jämna mellanrum och sker vid avstängt tillstånd av fiberfiltret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur22: Inspektionsluckorna sitter på den 
buktade delen av imkåpans långsidor med 
dimensionerna 700x300 mm. 
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4 Utvecklingsarbete 

Processen av utvecklingen delas in i tre typer av arbeten, där stödkonstruktionerna på fiberfiltret 
och dess luckor har separata utvecklingsarbeten. Här redogörs det hur de olika koncepten 
framtogs med hjälp av olika verktyg. Dessa utvecklingsarbeten beskrivs med hjälp av en 
flowchart som visar processen av utförandet.  

4.1 Utveckling av stödkonstruktion 
 

Processen för genomförandet av konstruktionen på förstärkningarna redovisas på en så kallad 
flowchart som är en fördjupning av den förgående som finns på dispositionen. I figuren nedan 
presenteras alla delmoment som sker under en fas som leder till alternativa lösningar för hur 
konstruktionen på dessa förstärkningar skall se ut. 

 

Idegenerering

Handritade skisser

Modellering av 
koncept

FÖRSTUDIE

Analys av koncept

Förenkling av 
fiberfiltrets hus

Randvillkor sätts

Beslut
1

Modell med endast 
in- & utloppslåda 
med dess gavlar

Uppsättning av nya 
randvillkor

Simuleringar körs

Beslut
2

Simuleringar körs

En vidare förenkling 
av koncept

Aktuella randvillkor 
sätts

Simuleringar körs

RESULTAT

Figur23: En karta som redovisar processen för utvecklingen av fiberfiltrets stödkonstruktion. 
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4.1.1 Idegenerering av stödkonstruktion 

 
Idegenereringen utförs i syftet att ta fram nya koncept och idéer, den metod som används för att 
generera fram koncept inom detta arbete är brainstorming.  Denna metod främjar kreativiteten 
hos den enskilda individen och även i grupp. 
Vid generering av nya idéer är det viktigt att utnyttja den potential som finns bland gruppens 
medarbetare, detta görs genom att inventera den kunskap och idéer som finns bland gruppens 
individer i form av verbala diskussioner och handritade skisser. Genom att generera idéer på detta 
vis kan en lösning erhållas utifrån en individs kreativitet och på så vis anpassas för att utforma ett 
koncept som passar uppgiften. För att uppnå ett mer kvalitativt resultat från idégenerering 
använder gruppen sig av riktlinjer som tagits ur kurslitteratur. Nedan redovisas fyra riktlinjer som 
gruppen använt sig av för att uppnå ett mer kvalitativt resultat och utnyttja gruppens potential. 
(Ulrich & Eppinger Produktutveckling 2014, 179-180) 

 
 

1. Skjuta fram beslut: För att erhålla lyckade idéer som bidrar till framgång är det viktigt 
att inte ta hastiga beslut, beslut ska inte göras under tiden idégenereringen är igång för 
att inte gå miste om idéer som har potential.  

2. Generera många idéer: Desto fler idéer gruppen genererar ju större blir sannolikheten 
att gruppen tagit del av alla potentiella lösningar.  

3. Välkomna idéer som verkar omöjliga: Genom att generera idéer som verkar 
omöjliga utvidgas den gränsen för antalet lösningar, detta gör att gruppen uppmuntras 
till att tänka på de gränser som finns för lösningar och kan på så vis resultera till 
lösningar som tidigare inte tagits fram.   

4. Använda grafiska och fysiska media: För att beskriva fysiska enheter är det viktigt 
att använda sig av beskrivande figurer i form av skisser.   

 
Processen gick ut på att individuellt skapa nya koncept i form av handritade skisser som 
visualiserade ändringar i komponenternas detaljer. Genomförandet av denna fas sker individuellt 
för att inte påverka individens kreativitet. De utvalda handskisserna som visas nedan är ett 
exempel på inloppslådan och utloppslådan. (Resterande koncept redovisas i appendix bilaga A7.)  

 
Figur24: Skiss på koncept4 där antalet förstärkningar minskas till tre stycken PLS istället för fyra. Även en ändring 
på positionerna sker för att sprida spänningen. 
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Figur25: En illustration av utloppslådan med förstärkningar formad som ett ”X” där PLS:en korsar varandra i mitten 
av utloppslådans yttersida.  

 

 
Figur26: Skiss på utloppslådan där förstärkningarna har en position som ett ”H”, även PLS:en som är horisontell mot 
yttersidan av utloppslådan sticker ut i varje sida av de vertikala.  

 
 
 
 
 
 

4.1.2 Modellering av koncept 

 
För att utföra olika analyser av de koncepten som framgår i ide genereringen skapades det 
modeller genom CAD programmet Creo PTC. De figurerna som modellerats i nulägesanalysen 
användes som utgångspunkt där de nya koncepten tillämpades. Nedan redovisas två koncept som 
modellerats, resterande koncept redovisas i appendix bilaga A8.  
 
 



30 (92) 

 

 
 
Figur27: Koncept4, antalet PLS har minskats.   

 

 
 
Figur28: Koncept3, förstärkningarna har placerats som ett ”X” och även antalet PLS har minskat till hälften i jämförelse 
till nuvarande lösning. 
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4.1.3 Analys av stödkonstruktion 

 
Analyser av komponenter utförs med hjälp av FEM i CAD programmet Creo Simulate. FEM är 
en akronym för finit element metod och utförs genom att testa modeller genom att undersöka 
dess beteende vid applicering av material, infästningar och krafter. Genom matematiska 
beräkningar kan man med hänsyn till de faktorer som påverkar den modellerade komponenten 
erhålla en approximation av hur materialet beter sig. Utöver den avancerade matematiska 
processen som utförs av programmet kan processen för FEM analysen brytas ner till delmoment.  
Inledningsvis skapas en förenklad modell i Creo Parametric, en modell med komplex detaljnivå 
ökar möjligheten till eventuella fel vilket leder till opålitliga resultat. Därför skapas en förenklad 
konstruktion men samtidigt bör modellen behålla viktiga delar för att få ut ett resultat som är 
närmare verkligheten. Randvillkor appliceras på modellen, dessa är i form av krav samt 
begränsningar av modellen. Randvillkoren i detta arbete är de påfrestande krafterna, materialvalet, 
modellens infästningar samt restriktioner för modellens förflyttningar rotationer i form av 
deformationer och spänningar. Då analysen körs delas modellen in i så kallade finita element, 
modellen delas med andra ord in i olika delar i form av hexagoner eller tetraeder som tillsammans 
bildar ett sammanfattande rutnät som analyseras med hjälp av matematiska beräkningar, antalet 
och komplexiteten av de finita elementen varierar beroende på hur avancerad modellen är. 
Analysen kommer att resultera till att information i form av spänning- och deformationsfigurer 
ges med hänsyn till de randvillkor som applicerats på modellen. (Comsol, u.å. multiphysics) 
 
Undertiden undersökningar sker, genomförs det olika beslutsmoment för att kunna dra en 
slutsats av en idealisering som är närmast verkligheten. FEM-analyserna är dock approximationer 
och viktiga beslut bör inte göras med dessa som grund, dock kan en jämförelse mellan olika 
koncept göras om de applicerade randvillkoren är densamma för de olika koncepten. 
 

Förenklad konstruktion av fiberfiltret  
 
En förenkling av fiberfiltrest hus konstrueras för att analysera hur de olika komponenterna 
deformeras. Infästningarna är applicerade på båda fiberfiltrets fötter vilket är de enda verkliga 
förankringsytor på fiberfiltret. Detta leder till färre randvillkor men nackdelen är att 
simuleringarna och även moduleringen av koncepten tar mer tid. Denna undersökning körs både 
för inlopp-och utloppslådan. 

 
Figur29: De olika komponenter som var inkluderade vid simuleringen av fiberfiltrets hus.  
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Figur30: Infästningar av fiberfiltrets fötter. Figur31: Randvillkoren för infästningarna: 

Translation är fast och vid rotation är dem fria. 
 (Creo Simulate Tutorial Releases 1.0 & 2.0, Roger 

Toogood Ph.D., P.Eng, 2012, 3-6.) 

 

  
 
Figur32: Den maximala deformationen sker i mitten av inloppslådans centrum och uppmättes till 6 mm. 

 

 
 
Figur33: Den maximala spänningen som fiberfiltret utsätts för är 470 MPa, denna spänning sker vid förstärkningarnas 
undersida på fiberfiltrets inloppslåda. 
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Beslut 1: 
Beslut fattades om att konstruktionen av huset skall förenklas, detta för att de mer komplexa 
modellerna bidrog med långa väntetider som är negativt för tidsplaneringen och även att 
resultaten av analyserna för dessa komplexa kroppar inte alltid lyckades analyseras utan att 
programmet kraschar. Detta resulterade till en förenklad modellering av fiberfiltrets hus för att 
underlätta analys. Förenklingen kommer endast att bestå av den yttervägg och gavlar från in- och 
utloppslådan, även tillhörande u-profiler och PLS ingår i förenklingen.  

 
Figur34: En illustration av de komponenter som var med vid idealiseringen av inloppslådan. 
 

  
 
Figur35: Infästningar placeras på u-profiler, gavlar och inloppslådans underkant. Även trycket som uppstår vid 
användning av fiberfiltret har applicerats. 
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1  2  3 

 
 
Figur36: Restriktioner för infästningar i olika riktningar och rotationer.  

1. Vid translation är X & Y axeln fria, rotation är fria i alla led. 
2. Translation vid X led och fri vid rotation i alla led. 
3. Translation vid Z led och fri vid rotation i alla led. 

 
 
Figur37: Även här uppstår den maximala deformationen i mitten av inloppslådan, denna uppmättes till 10 mm, vid 
närmare observationer av deformationerna som uppstår ser man att u-profilerna utsatts för en stor deformation. 
Restriktionerna för u-profilernas infästningar måste göras för att uppnå ett resultat som mer liknar deformationerna som 
uppstår figur 32.  
 

 
 
Figur38: Den maximala spänningen som inloppslådan utsätts för är 2000 MPa, spänningen sker på underkanten av 
inloppslådan. 
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Beslut 2:  
Ännu ett beslut togs om en ytterligare förenkling av konstruktionen som visas i figur 34. Både 
gavlar och de tillhörande u-profiler elimineras.   
 

 
Figur39: En förenkling av idealiseringen på inloppslådan som kommer simuleras. 

 
 

 
 
Figur40: Infästningar placeras på inloppsidans underkant, sidor och även på u-profilen. En fill (den blå ytan) är markerat 
på insidan av inloppslådan med ett applicerat tryck på 14600 N. 
 

1  2  3 

   
 
Figur41: Restriktioner för infästningar i olika riktningar och rotationer. Alla infästningar lyder i samma villkor. 
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Figur42: Den maximala deformationen sker vid inloppslådans centrum market med en vitcirkel och uppmättes till 5 mm. 
En skillnad på 1 mm har observerats i jämförelse med figur 32. Denna analys konfirmerar att de randvillkoren som 
används för denna förenkling ger ett resultat som liknar de i figur 32. Dessa randvillkor kommer att användas vid analys 
av de nya koncepten av in- och utlopplådan för att sedan jämföra dem. 
 

 
 
Figur43: Den maximala spänningen som belastar plåten är 300 MPa, en skillnad på cirka 150MPa vid jämförelse med 
figur 40 som även används som mall för de andra koncepten för att sträva efter ett resultat som är likt verkligheten. 
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Utloppslådan 
 
Resultaten av analysen för fiberfiltrets utloppslåda presenteras nedan. Den förenklade modellen 
som togs fram vid figur39 används även här. Kraften som uppstår då utloppslådan fylls med 
vätska bildar ett tryck på 15,2 kN på dess yttervägg. Fästen är placerade på samma områden som 
inloppslådan och även randvillkoren på dessa är densamma som figur40. 

 
Figur44: En illustration av en förenklad konstruktion av utloppslådan. 
 

 
 
Figur45: Fästen och kraften på plåten, randvillkoren är densamma som figur40. 
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Figur46: Den maximala deformationen sker i mitten av inloppslådans centrum och uppmättes till 12 mm. 
 

 
 
Figur 47: Maximal spänning som sker på den nuvarande utloppslådan uppmättes till 540 MPa, och sprids för det 
mesta på de två mittersta förstärkningarnas undersida. 
 
 

Beslut 
Ett beslut togs om att använda de förenklade modellerna av in- och utloppslådan som visas i 
figur40 och figur44 som mall, de randvillkor som används för att simulera dessa lösningar ska 
appliceras på alla andra koncept för in- och utloppslådan. Då alla koncept använder sig av samma 
utgångspunkt kan en jämförelse mellan de nya koncepten göras. 
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4.2 Utveckling av test för imkåpan 

 
Ett av målen med arbetet är att skapa ett standardiserat test som ska testa imkåpans konstruktion, 
testet kommer att analysera hur väl imkåpans konstruktion klarar lasten som utgörs av ett knä. I 
föregående kapitel identifierades den information som krävdes för att analysera imkåpan. Under 
utvecklingsarbetet kommer informationen som krävs för utformningen av det standardiserade 
testet identifieras och definieras. 
 

FÖRSTUDIE

Arean av ett knä

Utformning av knäts 
avtryck.

Placering av 
avtrycket

Beräkningar av 
kraften knät utgör

Undersökning med 
hjälp av en 
personvåg

Medelkraften 
beräknas

Simulering av test

Applicering av 
randvillkor

Max deformation 
undersöks

Krav för 
deformation

RESULTAT

 
 
Figur48: En karta som redovisar processen för utvecklingen av standardiserade testet på imkåpan.   
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4.2.1 Arean av ett knä 

Arean av ett knä tas fram genom att mäta de dimensioner som utgör arean av ett verkligt knä på 
en fullvuxen man. Formen av knäts avtryck skissas upp med hjälp av ytfunktionen ”fill” i 
programmet Creo Parametric. Skissen appliceras sedan vid en lämplig plats på imkåpans buktade 
sida. 

  
Figur49: En bild på knäts avtryck som skapades med ytfunktionen ”fill”.  

 
 
Figur50: Illustration av imkåpan utan inspektionsluckor och även markeringen för där knät ligger. 

 

4.2.2 Kraften knät utgör 

 

För att ta reda på kraften som knät kommer att utgöra var inte lika simpelt som framtagningen av 
arean. Den mänskliga faktorn är väldigt oförutsägbar och det är svårt att avgöra vilken kraft knät 
kommer att utgöra. För att erhålla ett verkligt resultat som möjligt utfördes en verklig simulering. 
Lutningen för imkåpans buktade sida tas fram genom funktionen ”measure” i programmet Creo 
Parametric. En personvåg placerades på en yta med lutningen 36˚, samma som imkåpans buktade 
sida.  

85 

44 

30 

[mm] 
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Figur51: Genom funktionen ”Measure” i Creo kan vinkeln på imkåpans buktning fås. 

 
 
Ett knä placeras på vågen samtidigt som testpersonen sträcker sig mot ett objekt som ska 
simulera imkåpans övre fläns. Testpersonen som väger 95 kg repeterar denna process 20 gånger, 
10 gånger där han tar viss hänsyn till konstruktionen och 10 gånger där han inte tar någon hänsyn 
alls. Ett snitt av resultatet för alla 20 försök beräknas och är den slutgiltiga lasten som kommer att 
användas i testet. 

  
 
Figur52: Den verkliga simuleringen liknade det som visualiseras på bilden, skillnaden var att imkåpan ersattes med ett 
plan med samma lutning som imkåpan. Imkåpans fläns har markerats.   
 

 
 
  
 
 

Tabell 2: Tabellen som visar det totala medelvärdet av den vikt person utgör vid undersökningen.  

 
För att erhålla medelkraften som knät utsätter imkåpans konstruktion för multipliceras det totala 
medelvärdet av massan med gravitationskonstanten 9,82 m/s2.  
 
 

  

Försök/Typ  Hänsyn till 
konstruktion (kg) 

Ingen hänsyn till 
konstruktion (kg) 

Medelvärde 25,66 56,33 

Total medelvärde    40,6  
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4.2.3 Analys av imkåpa  

 
Då arean och lasten som utgörs av ett knä är känd appliceras dessa på en modell i Creo Simulate. 
Lasten som erhölls ur den verkliga simuleringen beräknades vara 398,69N 
 

 
 
Figur53: Skissen av knät placeras och på den appliceras kraften som vi tidigare erhållit. Infästningarna är fasta i både 
rotation samt translation. 

 
     
Figur54: Den maximala deformationen är 1.6 mm då plåten i sig är 4 mm. Vid illustreringen till vänster visar figuren 
undersidan av imkåpan. 
      

Skiss för knä skapad 
med funktionen ’”fill” i 
Creo 

Infästningar 
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Figur55: Den maximala spänningen beräknas vara 64 Mpa, detta är en elastisk deformation då materialet inte nått sin 
sträckgräns ännu.   

 

4.2.4 Krav för deformation 

När analysen utförts och en spänning- och deformationsfigur erhållits ska detta analyseras och 
tolkas. Det krav som ställs på imkåpan är att det inte får uppstå plastiska deformationer då den 
utsätts för lasten av en individs knä. För att fastställa vilken typ av deformation som sker måste 
en förståelse för materialegenskaperna som imkåpan tillverkats av att finnas. Den nuvarande 
imkåpan är tillverkad i rostfritt stål och har en sträckgräns på 210 Mpa(för mer information om 
imkåpans materialegenskaper se kapitel 2.3 material & tillverkningsmetoder). Deformationen som 
observerades vid analysen mättes till 1,6 mm och hade en maximal spänning på 64Mpa, vi kan då 
dra slutsatsen att det inte sker någon plastisk deformation då spänningen inte kommit upp till 
materialets sträckgräns. 
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4.1 Utveckling av Lucka 

 
Ur analysen som utfördes med hjälp av TRIZ identifierades ett problem som kan leda till 
personskador hos användare, detta ses som en allvarlig brist i systemet och åtgärder av detta sätts 
därför som ett mål i arbetet. Generering av olika produktegenskaper ska göras för att skapa en 
lucka som möter de ställda kraven, finns möjlighet kan även luckor elimineras och därmed fås ett 
säkrare koncept. 

 

FÖRSTUDIE

Generera 
produktegenskaper

Bakgrund av luckor

Analysering av krav

Idegenerering

Brainstorming

Handritade skisser

Utverdering av 
framtagna koncept

Sållning av koncept

PUGH

RESULTAT

 
Figur56: En karta som redovisar processen för utvecklingen av fiberfiltrets luckor. 
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4.3.1 Granskning av maskindirektiv 

 
Arbetet har som mål att ta fram två koncept på luckor som minimerar risken för personskador. 
För att generera lämpliga krav används maskindirektivet. Maskindirektivet är föreskrifter som 
anger de hälso- och säkerhetskrav som alla maskiner skall uppfylla för att uppnå CE-märkning, 
detta innebär att fiberfiltret måste uppfylla maskindirektivets krav för att kunna släppas på en 
europeisk marknad. I föreskrifterna hittar man även krav som ställs specifikt för öppningsbara 
skydd, som i detta fall fiberfiltrets luckor. En noggrannare analysering av maskindirektivet utförs 
för att säkerhetsställa de krav som gäller för luckorna, nedan redovisas de krav som tagits fram 
gällande luckorna.  
(Arbetsmiljöverket, 2016) 
 

1. Materialval: Material som används vid tillverkningen av en maskin får inte medföra 
risker för personers hälsa eller säkerhet. (Arbetsmiljöverket, 2016 S.8) 

2. Bearbetade ytor: Fri från vassa kanter, skarpa vinklar och ojämna ytor som kan orsaka 
skada. (Arbetsmiljöverket, 2016 S.12) 

3. Anvisningar: Skyltar på maskinen som anger de särskilda skyddsanordningarna och hur 
de används. (Arbetsmiljöverket, 2016 S.13) 

4. Robust konstruktion: Det öppningsbara skyddet skall vara robust tillverkat. 
(Arbetsmiljöverket, 2016 S.14) 

5. Följdrisker: Skyddet får inte ge upphov till någon ytterligare risk källa. 
(Arbetsmiljöverket, 2016 S.14) 

6. Brytare: Om operatören kan nå riskområdet innan den risk som uppkommit genom 
riskfyllda maskinfunktioner har upphört ska det öppningsbara skyddet vara försett med 
en låsanordning förutom om det finns en förregleringsanordning som förhindrar att 
riskfyllda maskinfunktioner startar till dess att skyddet stängs. (Arbetsmiljöverket, 2016 
S.14) 

7. Information och varningar: Dessa bör företrädelsevis tillhandhållas genom piktogram. 
(Arbetsmiljöverket, 2016 S.18) 

 
 
Vid närmare observationer av kraven tagna ur maskindirektivet ser man att flertal krav som ställs 
även kan ses som produktegenskaper då de används på luckan.   
   

 
 
 
 
  

Figur57: Piktogram är lättförståeliga symboler som varnar för eventuella risker. 



46 (92) 

 

4.3.2 Ide generering 

 
Idegenereringen av luckan skiljer sig från den som utförts vid utvecklingen av stödkonstruktionen 
då kreativiteten för en idégenerering av luckor begränsas av de krav som ställs i maskindirektivet. 
Idegenereringen utförs med syftet att generera koncept på luckor som uppfyller 
maskindirektivens krav, skisserna visar igen hänsyn till industridesign men har fokus på 
generering av egenskaper för en lucka. Vid ide genereringen ska varje koncept uppfylla 3 stycken 
krav, krav 2 och 4 implementeras vid varje koncept och ytterligare ett av de resterande kraven tas 
till hänsyn. Idegenereringen är styrd av maskindirektivet vilket begränsar framtagningen av antal 
koncept. 
 
Koncepten blir färre men detta kompenseras med mer kvalitativa lösningar då 
produktegenskaperna som behövs för att uppfylla kraven är kända. 
Genereringen av nya koncept på luckor skedde till största del individuellt för att inte påverka 
individens kreativitet. Idegenereringen inleddes med brainstorming för att få fram idéer som 
senare skissades ner för hand. 

 
 

 
 

 

 
 

 

Figur58: Koncept1, detta 
koncept använder sig av 
informativa anvisningar om 
hur luckan öppnas och 
stängs. Konceptet speglar en 
lösning som uppfyller krav 3 
som visas under rubrik 
”Granskning av 
maskindirektiv”.  

Figur59: Koncept2 har stor fokus 
på luckans handtag. Handtaget är 
tänkt vara tillverkat i ett 
värmeisolerande material för att 
undvika brännskador orsakade av 
konduktion. 
 
En typ av sarg har även skapats i 
samma typ av material för att 
minimera risken för operatören att 
greppa fel vilket resulterar till 
brännskada. 
Konceptet speglar en lösning som 
uppfyller krav 1 som visas under 
rubrik ”Granskning av 
maskindirektiv”.  
 
 

Handtag 

Skyddande sarg 
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Figur60: Koncept3, lösning 
använder sig av lättförståeliga 
och entydiga piktogram på 
luckan för att informativt 
varna operatören för 
eventuella faror.  
Konceptet speglar en lösning 
som uppfyller krav 7 som 
visas under rubrik 
”Granskning av 
maskindirektiv”.  
 

Figur61: Koncept4 
visualiserar en lösning som 
innehåller ett antal av de 
tidigare nämnda lösningarna 
men utöver det har en 
mekanisk brytare applicerats, 
brytaren ska integrera med 
luckans handtag vilket leder 
till att maskinens rörliga delar 
står stilla då de är åtkomliga. 
Konceptet speglar en lösning 
som uppfyller krav 6 som 
visas under rubrik 
”Granskning av 
maskindirektiv”.  
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Figur62: Koncept5, luckan 
elimineras och ersätts av en 
observations port som använder 
sig av dubbla glas eller ett 
tjockt isolerglas för att isolera 
värmen och motverka 
bildningen av imma.  
Konceptet speglar inget specifikt 
men eliminerar ändå stora 
risker för personskador. 
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4.3.3 Sållning av luckornas koncept 

 
Analyseringen av de olika koncepten kommer att ske med hjälp av en beslutsmatris kallad 
PUGH. Beslutsmatrisen viktar de olika koncepten mot den nuvarande lösningen som används 
som referens, jämförelsen görs med hänsyn till de krav som ställts. Genom identifiering av de 
risker som uppkommer vid användandet av fiberfiltret har ett antal krav ställts upp för att 
undvika hälso- och skaderisker. (Ulrich & Eppinger Produktutveckling 2014, 205-209) 
De krav som använts i PUGH-matrisen är:  
 

1. Minimera risk för klämskada. 

2. Minimera risk för brännskada på varm plåt (konduktion). 

3. Minimera risk för brännskada av ånga. 

4. God sikt från luckan till komponenter. 

De olika koncepten är utformade för att uppfylla de krav som tagits ur maskindirektivet och ses 
därför som nödvändiga och ska inte sållas, de olika koncepten erhåller en slutpoäng som används 
för att prioritera de olika koncepten. Slutpoängen för lösningarna visar hur väl koncepten som 
utformats inom maskindirektivets ramar uppfyller de krav som ställts vid användandet av luckan. 
 

Kundkrav/Koncept   1 2 3 4 5 

Minimera risk för klämskada R 0 0 + + + 

Minimera risk för brännskada (konduktion) E 0 + + 0 + 

Minimera risk för brännskada (ånga) F 0 0 + 0 + 

God sikt till insidan av fiberfiltret E 0 0 0 0 - 

Antal (+) R 0 1 3 1 3 

Antal (-) E 0 0 0 0 1 

Resultat N 0 1 3 1 2 
Tabell 3: En PUGH-matris används för att vikta de olika koncepten mot den nuvarande med hänsyn dill de uppradade 
kraven produktkraven 
 
Koncept 1: Konceptet är en lösning som informativt beskriver luckans funktion (öppnas/stängs). 
Detta koncept erhöll inte ett bättre resultat i jämförelse med referensen eftersom att den inte 
minimerade risken för skada men den förmedlar entydigt budskap till operatören för att 
förebygga eventuella skador.  
 
Koncept 2: Denna lösning har stor fokus på material och dess utformning för att kunna öppna 
luckan utan att operatören bränner sig. Konceptet fick ett bättre resultat än referensen då den 
uppfyllde krav 3 i PUGH-matrisen.  
 
Koncept 3: Lösningen använder sig av lättförståeliga och entydiga piktogram på luckan för att 
informativt varna operatören för eventuella faror. Detta koncept fick ett högt resultat, enkla 
entydiga piktogram ger operatören en bättre förståelse för risker och hur de uppstår.  
 
Koncept 4: Luckan förses med en brytare som integrerar med luckans handtag vilket leder till att 
maskinens rörliga delar står stilla då de är åtkomliga. Ett bättre resultat erhölls då lösningen 
uppfyllde krav 1.  
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Koncept 5: Konceptet ersätter luckan med en observations port som använder sig av dubbla glas 
eller ett tjockt isolerglas för att isolera ytter- och inner temperaturen som därmed motverka 
bildningen av imma. Detta koncept fick ett högt resultat då den eliminerade möjligheten för 
operatör att komma åt insidan av fiberfiltret. Lösningen har dock en nackdel vilket är att på sikt 
kan glaset bli smutsigt från insidan av fiberfiltrets hus och därmed ge en försämrad sikt. 
Konceptet kan endast ersätta fiberfiltrets inspektionsluckor eftersom serviceluckan måste kunna 
ge tillträde till fiberfiltrets inre komponenter och kan därför inte elimineras. 
 
Beslut: Alla fem koncept har goda egenskaper men som enskilda uppfyller de inga större 
förbättringar. Ett beslut om en vidareutveckling görs genom att kombinera koncept 1-4 och även 
en vidareutveckling av koncept 5. 

 

4.3.4 Vidareutveckling av koncept 
 
 
Koncept k 
En kombination av koncept 1-4 görs för att få en lösning som tillsammans uppfyller de krav som 
ställts. Koncept 1 och 3 är lösningar som indirekt förebygger risken för att skador sker genom att 
informativt beskriva luckans funktioner och risker. Koncept 2 och 4 använder sig av lösningar 
som direkt hindrar användaren från att utsättas för personskador. Dock finns ingen direkt lösning 
som hindrar användaren från att utsättas för brännskador orsakad av ångor. En kombination av 
dessa koncept kommer att genereras i form av handritade skiss. 

       
 
Figur63: En handritad skiss som visualiserar koncept k. 
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Koncept 5 
Observations porten är ett koncept som skiljer sig från de andra lösningarna och kan eliminera 
flertalet skaderisker för användaren. Nackdelen med detta koncept är dock att observations 
portens glas kommer med tiden att smutsas igen och försämra sikten in i fiberfiltret. Tillsammans 
med handledaren på företaget togs beslutet att undersöka utbudet marknaden för en liknande 
produkt vilket är billigare att köpa in från utomstående företag istället för att tillverka själv. 
 

Synglas 
Synglas är en produkt som redan finns på marknaden och har väldigt stora likheter med det 
genererade koncept5. Synglaset består av ett par flänsar med en specialtillverkad glasskiva i 
materialet borosilicat vilket ger den förmågan att motstå höga tryck och temperaturer. Det tjocka 
isolerande glaset förebygger bildning av imma på synglaset. (Malux, u.å) 

 
 

Torkare 
Mediet i fiberfiltret innehåller partiklar och fibrer som med tiden skulle smutsa ner synglaset och 
på så vis försämra dess sikt. Försämrad sikt för koncept5 var det enda problem som 
identifierades vid utförandet av Pugh-matrisen. Samma tillverkare av produkten på figur61 har 
även skapat en tillhörande torkare som gör det möjligt att rengöra synglasets insida. (Malux, u.å) 
 
 

 
 

 

  

Figur64: Denna modell av synglas har en 
varierande storlek av diametrar upp till 
200mm, den är tillverkad för att klara av en 
temperatur på 210˚C och ett tryck på 16 bar. 
Produkten har flänsar som är anpassade för 
att kunna svetsa fast synglaset på fiberfiltrets 
imkåpa. (Malux, u.å) 

     
 
 

Figur65: En standardiserad torkare som är 
anpassat för synglasets som visas i figur 61. 
(Malux, u.å) 
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5. Resultat 

Detta kapitel kommer att redovisa resultatet av utvecklingen av de olika komponenter som 
speglar målbeskrivningen. 

 

 
 
Figur66: En visualisering av fiberfiltret med möjliga förbättringar. 

 
Det som utvecklats är:  

• Stödkonstruktion av in- och utloppslåda. 

• Undersökning av imkåpa. 

• Koncept för luckor. 

  

Synglas 

Lucka 

In- och 
utloppslåda 
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5.1 Stödkonstruktion av in- och utloppslåda 

 
Resultatet av de olika koncept som erhölls vid FEM-analyser på in- och utloppslådan presenteras 
med två separata tebeller, de olika sidorna av fiberfiltret har en varsin tabell. Alla koncepten för 
in- och utloppslådan kommer att presenteras i figur64, illustrationer av de tre bäst lämpade 
koncepten kommer även att presenteras. Resterande koncept redovisas i appendix, bilaga A9.   
 
 

Prövostenar för 
Inloppslådan 

Nuvarande 
koncept 

Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 
 

Koncept 4 

Max Def. (mm)  5 9 7 11 6 

Max  
Spänning (MPa) 

300 500 400 750 370 

Tabell 4: Tabell med alla olika versioner av inloppslådan där max deformation och max spänning illustreras.   
 

Prövostenar för 
Utloppslådan 

Nuvarande 
koncept 

Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 

Max Def. (mm)  12 11 10 5.5 7 

Max  
Spänning (MPa) 

540 230 400 450 320 

Tabell 5: Tabell med alla olika versioner av utloppslådan där max deformation och max spänning illustreras.   
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Koncept 4 (Inloppslådan): 
 
Detta koncept är lik den nuvarande lösningen. Den stora skillnaden är att antalet förstärkningar 
reducerats från fyra stycken till tre stycken. 
 

 
Figur67: Illustration av koncept 4. 
 

 
 
Figur68: Spridningen på detta koncept efterliknar det nuvarande konceptet, skillnaden är 1 mm på den 
maximala deformationen som uppmättes till 6 mm.  
 

 
 
Figur69: Maximala spänningen räknas vara 370 MPa, som är ungefär 70 MPa mer än det nuvarande fiberfiltrets sidor. 
Max spänningen ligger på undersidan av förstärkningarna. 

 
  

PLS 

U-profil (original)  
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Koncept 3 (Utloppslådan):  
 

 
 
Figur70: Illustration av koncept 3. 

 
 

Figur71: Dessa förstärkningar sprider deformationen på plåten över hela ytan. Maximala deformationen beräknas vara 
5.5 mm.  
 

                
 
Figur72: Maximala spänningen på detta koncept ligger på undersidan av U-profilen där förstärkningarna, PLS:en ligger. 
Spänningen utmättes till 450 Mpa. 
 

  



56 (92) 

 

Koncept 4 (Utloppslådan) 
 

 
 
Figur73: Idealisering av koncept 4. 

 
 

Figur74: Maximal deformation på detta koncept beräknades vara 7 mm, som visar sig på yttersidan av de vertikala 
stödkonstruktionerna. 
 

          
 

Figur75: Spänningen som uppstår vid detta koncept har en spänning på ungefär 270 Mpa, som uppstår under 
stödkonstruktionen vid kanten av utloppslådans yta.   
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5.2 Standardiserat test för imkåpa 

 
Syfte  
Denna undersökning går ut på att testa hur väl imkåpans konstruktion klarar lasten av en individs 
knä mot dess buktade sida.  Testet är indelat i 5 olika steg, där de fyra första stegen beskriver hur 
processen utförs och det femte steget visar hur resultatet ska tolkas. 
 
Förkunskaper  

• En viss förståelse för CAD program med integrerad simuleringsfunktion (FEM). 

• Förståelse för materialets egenskaper som imkåpan ska tillverkas av. 
 
 
Utförande 
 

1 Placera den standardiserade skissen som simulerar ytan för ett knä på lämplig plats på 
imkåpans buktade sida. Skissen finns färdig i elektroniskt format hos ansvarig 
konstruktör. 

2 Applicera en kraft på 399 N på skissen som simulerar det belastande knät. 
3 Ange materialtypen i simuleringsprogrammet för komponenten. 
4 Placera infästningarna som gäller för komponenten. ’ 

 
 
Figur76: En illustration av de randvillkor som appliceras på imkåpan. 

 
Starta analysen för imkåpan efter fjärde steget utförts.  
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6. En spänning- och deformationsfigur erhålls från analysen. 
 
 

     
 
Figur77: Deformationsfiguren visar spridningen av deformationen och vart den största deformationen sker.  
 
 
 

      
 
Figur78: Spänningsfiguren visar spridningen av spänningenoch vart den största spänningen uppstår. 
 
 
För att kunna dra en slutsats om vilken typ av deformation som sker vid analysen behövs en 
förståelse för materialegenskaperna av materialet imkåpan är tänkt att tillverkas i. Den specifika 
information som krävs är materialets sträckgräns. Om deformationen har en maximal spänning 
som är lägre än materialets sträckgräns ses deformationen som av elastisk typ, skulle 
deformationens maximala spänning däemot vara högre än sträckgränsen anses den vara av 
plastisk typ och konstruktionen blir då underkänd i detta test.   
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5.3 Koncepten för luckor som generades fram 

 

Nedan visas renderade figurer av de koncept som genererats fram utifrån de krav och föreskrifter 
tagna ur maskindirektivet.  

 
 
Figur79: Renderad visualisering av koncept k. 

 

 
 
Figur80: Renderad visualisering av koncept5.   
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7. Slutsats 

 

Till en början var målet och problemet med arbetet oklart då det givna materialet inte gav en 
fullständig beskrivning av produkten. För att skapa en stabil utgångspunkt för utvecklingen av 
fiberfiltret skapades först en nulägesanalys som till stor del bestod av modellering av alla 
komponenter som bildar fiberfiltret. Trotts den komplexa konstruktionen och den enorma tiden 
som lagts ner för att modellera fiberfiltret gynnade detta oss enormt under de resterande 
momenten. Modelleringen gav oss en bättre bild av de olika enskilda komponenternas syfte och 
hur detta integrerar med varan för att bilda ett system, med denna förståelse för komponenterna 
kunde vi analysera produkten närmare för att identifiera dess begränsningar och brister.  

Nedan redovisas en tabell som visar uppfyllanden av arbetets huvudmål: 

Mål Uppnått (Ja/Nej) 

• Effektivare stödkonstruktion 

Ta fram minst tre alternativa tekniska lösningar till 

stödkonstruktioner av PLS och U-profiler. 

 

JA (DELVIS) 

• Imkåpan 

Utforma ett standardiserat test för imkåpans 

konstruktion som testar om plastiska deformationer 

sker vid applicering av en last som utgörs av en 

individs knä. 

 

JA 

• Säker användning  

Generera två koncept för luckor som uppfyller 

maskindirektivets krav.  

 

JA(DELVIS) 

Tabell 6: En tabell som visar arbetets mål och om de uppfyllts.  

De tre bäst lämpade alternativa koncepten som redovisades i resultat visade sig uppfyllt 
uppdragsgivarens krav enligt projektets målbeskrivningar genom utveckling av alternativa 
stödkonstruktioner som förenklar produktionen av fiberfiltret. Dessa koncept visade sig vara 
både bättre och sämre än den nuvarande konstruktionen. Koncept4 för stödkonstruktionen på 
inloppslådan bestod av en mindre PLS i jämförelse med den nuvarande och detta resulterade till 
endast 1 mm högre deformation. Konceptet har en mindre PLS på bekostnaden att 
deformationen blir 1 mm högre i jämförelse med den nuvarande stödkonstruktionen av 
inloppslådan. Trotts den högre deformationen som uppstår ska konceptet inte nödvändigt vis ses 
som sämre koncept, detta koncept rekommenderas till att användas som utgångspunkt för en 
vidareutveckling för att analysera fiberfiltrets inloppslåda.  
Däremot visar de nya koncepten för utloppslådan, koncept3 och koncept4, att deformationerna 
och spänningarna som uppstår är lägre än de som observerats vid de nuvarande 
stödkonstruktionerna. Vi anser att dessa resultat går att använda som grund till beslut då man 
använder sig av samma randvillkor för de olika koncepten, därför anses att en rättvis jämförelse 
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görs mellan de olika koncepten. Vi rekommenderar att använda sig av likadana metoder och 
samma randvillkor för framtida utveckling av fiberfiltrets stödkonstruktion. 

Det test som utformades för imkåpan var en undersökning som uppdragsgivaren ville att vi skulle 
genomföra. Undersökningen simulerar hur väl imkåpans konstruktion klarar av lasten av en 
individs knä lutandes mot imkåpans buktade sida. Resultatet av denna undersökning blev ett 
standardiserat test som under fem steg beskriver hur man går till väga för att testa imkåpans 
konstruktion. Detta test kan i framtiden användas av företagets konstruktörer för att enkelt och 
snabbt testa imkåpans konstruktion för plastiska deformationer. Om företaget bestämmer sig för 
att använda sig av det standardiserade testet rekommenderar vi att utföra noggrannare 
beräkningar eller att testa en verklig konstruktion av imkåpan för att se om utfallet avviker sig 
från det standardiserade testet vi utformat. Detta eftersom FEM-analyser är endast en fiktiv 
visualisering av konstruktionen och bör inte användas som grund till beslut. 

Genereringen av koncept av luckor som minimerar risken för skada för användare gick ut från 
krav tagna ur maskindirektivet. Genereringen av de olika koncepten för stödkonstruktionen var 
ganska fri och kreativiteten kunde utnyttjas men för luckorna var det både mer utmanande men 
samtidigt enklare då vi var tvungna att tolka kraven som ställs i maskindirektivet. Då kraven väl 
identifierats var ide genereringen ganska styrd då vi viste vilka egenskaper som krävdes för att 
uppfylla maskindirektivens krav. De resultat som redovisats i det föregående kapitel bestod av två 
olika lösningar som kan ersätta de nuvarande luckorna. Totalt fem stycken koncept genererades, 
efter att dessa koncept analyserats insåg vi att dessa kunde göras om till två stycken koncept. De 
två olika koncepten är en lucka och ett synglas. Vi observerade att koncept 1-4 hade bra 
egenskaper men inte uppfyllde maskindirektivens krav till fullo och därmed togs beslutet att 
vidareutveckla koncepten genom att kombinera dess egenskaper till ett slutgiltigt koncept, 
koncept k. Detta koncept uppfyller maskindirektivets hälso- och säkerhetskrav för det syfte den 
är ämnad för.  

Vi rekommenderar dock företaget att inte tillverka denna lösning om det redan finns en liknande 
produkt på marknaden, detta hade resulterat till en billigare lösning eftersom koncept k består av 
komplexa former och detaljer som försvårar tillverkningen. Synglaset var en vidareutveckling av 
koncept5 för luckorna, koncept5 genererades fram men vi tog beslutet om att söka marknaden 
för en liknande produkt som resulterade till synglas. Detta koncept uppfyllde maskindirektivens 
alla krav då den ersätter den nuvarande lösningen med en observations port och där med 
eliminerar risken av skador då operatören inte längre kan komma i kontakt med faran. Dock kan 
denna typ av lösning inte ersätta serviceluckan då operatören behöver åtkomst till fiberfiltrets 
insida. Vi rekommenderar att använda sig av båda lösningarna på samma vis som det visualiseras i 
figur 66.  
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A1 PFC 

En visualisering av hela projektets process skapades med hjälp av en process flowchart, för att 
strukturera och få en uppfattning av arbetet som även går in djupare på de faser som har sket 
samt ingående aktiviteter. Efter varje fas sker det ett uppföljningsmöte med handledare sedan 
efter det kan de ske nödvändiga kompletteringar på arbetet. Det nästkommande sida är en bild på 
hela arbetet i ett diagram.   
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A2 Sprängskiss på fiberfiltrets alla komponenter 
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ARTIKEL BEETECKNING RITNINGS NR. 

1 PACKBOX 3-8295-23 

2 INLOPPSLÅDA 1-8295-54 

3 ÅNGSPRITSRÖR 3-8295-4 

4 LOCK 2-8295-2 

5 INSPEKTIONSLUCKA 3-8295-56 

6 INSEPKTIONSLUCKA 3-8295-57 

7 TRUMMA 1-8295-14 

8 GAVEL DRIVSIDA 1-8295-52 

9 TRÅG 3-8295-53 

10 UTLOPPSLÅDA 2-8295-55 

11 GAVEL UTLOPPSSIDA 1-8295-51 

12 SÄTE FÖR 
TÄTNINGSBAND 

3-8295-60 

13 SPRITSRÖR 3-8295-6 

14 SPOLRÖR DET. A (1-8295-
1 
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A3 Funktionsbeskrivning 

 
 
Figur: En förtydligande illustration av alla komponenter och deras funktioner som finns i ett fiberfilter. 
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A4 Granskning av företagets tillverkningsmetoder 

Nedan finns en sammanställning av verkstadens olika tillverkningsmetoder, vissa 
maskiner/tillverkningsmetoder har inte tagits med då de uppfyller liknande funktioner som redan 
är applicerade i maskinen. 

A4.1 Svetsning 

När två ytor, vanligtvis i metall ska sammanfogas permanent är svetsning den vanligaste 
arbetsmetoden. Denna metod används även till att bygga på ett arbetsstycke med tillsatsmaterial. 
Metoden bygger på energitillförsel i form av lokal uppvärmning som uppnår grundmaterialets 
smälttemperatur.  

 
a. MIG/MAG-svetsning 

En gas skyddad metallbågsvetsning även kallad för MIG eller MAG-svetsning, där används en 
ström av en inert eller aktiv gas som skyddar ljusbågen mellan trådelektrod och arbetsstycket. 
Nedan kan man se en bild med de olika delarna av en MIG/MAG-svetsning.  
(Mathias Lundin, 2014) 

 
 
Figur1: De olika komponenter som fyller kraven till en MIG/MAG-svets (Mathias Lundin, 2014).  

 

Fördelar (i jämförelse med andra svetsningsmetoder) 

+ Ingen slagg som ska tas bort 

+ Inga nödvändiga byten på elektroder 

+ Högre svetshastighet 

+ Högre förvaringstakt av metall 

+ Kapabel till att svetsa stora utbud av metaller och legeringar. 
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b. TIG (Tungsten Inert Gas) svetsning 

Mellan en icke smältande elektrod och ett arbetsstycke upprätthålls en elektrisk ljusbåge lik den 
förgående svetsningsmetoden, skillnaden är att det är en inaktiv gas i atmosfären, dvs. att gasen 
inte medverkar i någon kemisk reaktion under processen. (Peter Hjertsson, 2015) 

 
 
Figur2: En bild på TIG-svetsen och dess komponenter. (Peter Hjertsson, 2015) 

 

Fördelar (i jämförelse med andra svetsningsmetoder) 
 

+ Skapar hög kvalité vid svetsfogning. 

+ Erbjuder omfattande tjocklekar på metaller 

+ Bra för icke järnhaltiga metaller 

+ Ingen förbrukning av elektroder 
 

c. Pulverbågsvetsning 

Detta är en svetsmetod som bygger på en sammanfogande bearbetning som uppstår genom 
kontinuerlig matas av en metallelektrod, fram till svetshuvud försedd med kontaktbackar som 
strömmen till trådelektroden förs över, när elektroden träffar arbetsstycket inrättas en ljusbåge.  
 

Fördelar (i jämförelse med andra svetsningsmetoder) 

 

 
 
Figur3: Ritning av en pulverbågsvets  
(Mathias Lundin, 2014)  

+ kapabel till djupare 
penetrationer 

+ Användbar för tjockare tvärsnitt 

+ bra enhetlighet 

+ inget skägg 
+ inget sänk 
+ Väldigt fint utseende  
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A5.2 Bockning 

Denna metod används mest för att böja metaller. Med hjälp av olika bockningsmetoder kan man 
tillverka rör, gångjärn hos dörrar eller även större komponenter kan tas fram. Metoderna kan vara 
varmbockning men man kan även bocka materialet när det är kall.  

 
a. Kantpressning 

Verktyget är väldigt kraftfullt för att bocka plåt. Verktyget har både en nedre och en övre del, där 
arbetsstycket placeras över den undre delen. Den övre delen har till uppgift att deformera 
arbetsstycket genom pålagd presskraft. De flesta kantpressar är CNC-styrda. (Robotec, 2017) 

 
 
Figur4: De olika komponenter som fyller kraven till en kantpressning. (Martin Sheet Metal, 2011) 

 
 

Fördelar (i jämförelse med andra bockningsmetoder) 
 

+ Stabil process  

+ stort antal av leverantörer 

 
b. Rundvalsning 

Denna typ av bockande bearbetning låter plåten passera över ett undre par av valsar samtidigt 
som en övre trycksatt vals tvingar plåten att böja sig. En önskad radie för den plastiska 
deformationen kan uppnås genom att upprepa valsningsprocessen. Medhjälp av styrda rullan kan 
man även uppnå en varierad radie. (Manufacturing Guide, u.å) 

 
Fördelar (i jämförelse med andra bockningsmetoder) 

 

+ Slutprodukten får en mjukare framtoning. 

+ Uppnår en jämn kvalité. 

+ Möjlighet till att tillverka stora serier. 

+ Höga toleranser 

+ Hög ytfinish 

 
 
Figur5: En bild på Rundvalsning och dess komponenter. (Manufacturing Guide, u.å) 
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c. Rundvalsning av profiler  

En bockningsmetod med profilerade trycksatta rullar där arbetsstycket matas in och resulterar i 
en löpande bockning. 
Arbetsstycket matats in mellan två nedre rullar och en övre trycksatt rulle, den trycksatta 
processen resulterar i en plastisk deformation i arbetsstycket. De profilerade rullarna kan anpassas 
beroende på vilken profil arbetsstycken har. Processen upprepas för att uppnå önskad radie. 
(Manufacturing Guide, u.å) 

   
Fördelar (i jämförelse med andra bockningsmetoder) 

 

+ Slutprodukten får en mjukare framtoning. 

+ Uppnår en jämn kvalité. 

+ Möjlighet till att tillverka stora serier.  

+ Höga toleranser 
+ Hög ytfinish  

 
 
Figur6: bild av en rundvalsning. (Manufacturing Guide, u.å) 
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A4.3 Klippande bearbetning 

a. Stansning (profilsax) 

En klippande tillverkningsprocess som avlägsnar och/eller formar plant material. Arbetsstycket 
placeras på en dyna som är placerad under en stans, stansen slås eller pressas mot arbetsstycket 
med en applicerad stanskraft, skjuvning uppstår som gör att materialet delar sig. Utformningen på 
stansen och dyna avgör hur arbetsstycket beskärs. (Intercut, 2017) 

 
Fördelar (i jämförelse med andra klippandemetoder) 

 

+ Låg kostnad 
+ Tidseffektiv 
+ Lämplig vid stora serier 
+ Lämplig vid återkommande serier 

 

  
 
Figur7: De olika komponenter som bildar en profilsax. (Intercut, 2017) 

 
b. Gradsax 

Arbetsstycket placeras på ett bord utrustat med ett verktyg och under ett verktyg som med hög 
presskraft trycker materialet så skjuvning sker, båda verktygen får materialet att delas. Det övre 
verktyget är snedställt för att inte behöva så hög presskraft och slippa stora deformationer vid 
klippning. (Manufacturing Guide, u.å) 

 
  

 
 
Figur8: Bild på en gradsax. (Manufacturing Guide, u.å)  
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A4.4 Skärande bearbetning 

En tillverkningsprocess där verktyget skär bort material av ett arbetsstycke. Verktyget är oftast 
utrustad med en egg av en hårdare typ av material som kolstål eller diamant för att kunna skära 
genom en mjukare typ av material. Inom industrin används ofta belagda hårdmetallskär på en 
hållare som är special anpassad för en specifik metod, detta gör det enklare att anpassa verktyget 
till olika operationer genom att byta till olika skär. 

 
a. 3-axligt borrverk  

En skärande bearbetningsmetod som tillåter behandling av större arbetsstycken av roterande 
verktyg. Verktyget kan arbeta med väldigt låga toleranser och är NC-styrd. Arbetsstycket spänns 
fast på ett plant bord och behandlas med ett roterande fräsverktyg som är utbytbara och finns i 
en mängd olika modeller. (Manufacturing Guide, u.å) 

 
Fördelar (i jämförelse med andra skärandemetoder) 

 

+ Korta ställtider 

+ Hög precision 

+ Hög kvalité 

+ Fin ytfinish 
 

 
 
Figur9: Bild på de olika komponenter som tillsammans bildar en 3-axligt borrverk. (Manufacturing Guide, u.å) 
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b. 3-axlig vertikal NC-fräs 

Skärande bearbetningsmetod där ett vertikalt roterande fräsverktyg bearbetar arbetsstycket i X, Y 
och Z led. Precis som det tidigare nämnda borrverket så finns fräsverktygen i en mängd olika 
modeller för att möjliggöra en rad olika operationer, det roterande fräsverktyget bearbetar 
arbetsstycket i X, Y och Z led som styrs NC program. (Manufacturing Guide, u.å) 
 
Fördelar (i jämförelse med andra klippandemetoder) 

 

+ Korta ställtider 

+ Hög precision 

+ Hög kvalité  

+ Fin ytfinish 
 

 
 
Figur10: En bild på 3-axlig vertikal NC-fräs. (Manufacturing Guide, u.å) 

 
 

c. Längdsvarvning 

En bearbetningsmetod av stångmaterial till fina detaljer. Stången matas genom chucken och det 
skärande verktyget ligger strax intill chucken. Chucken matar ut stången axiellt under 
bearbetningens gång. (Manufacturing Guide, u.å) 
 
Fördelar (i jämförelse med andra klippandemetoder) 

 

+ Korta ställtider 

+ Hög precision 

+ Kan svarva långa komplicerade detaljer utan problem med vibrationer 
 

 
 
Figur11: En bild på en längdsvarv. 
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d. Karusellsvarv  

Skärande arbetsmetod där arbetsstycket spänns fast i ett horisontellt arbetsbord som roterar i hög 
hastighet. Verktyget arbetar längs arbetsstyckets inner eller ytter periferi. Det roterande bordet 
kan även användas vid positionering för att utföra 3-axlig fräsning. Maskinen är försedd med en 
multipel verktygsspindel vilket möjliggör att man kan svarva i olika tempon samtidigt. 
(Manufacturing Guide, u.å) 
 
Fördelar (i jämförelse med andra klippandemetoder) 
 

+ Hög precision 

+ Korta ställtider 
 

 
 
 
Figur12: De olika komponenterna på en karusellsvarv. (Manufacturing Guide, u.å) 
 
e. CNC-Plasma skärare 

Denna plasma skärare är monterad på axlar som rör sig horisontellt och vertikalt på axlar över ett 
skärbord. Materialet som skall bearbetas placeras på skärbordet och skärs sedan ut av skäraren 
under väldigt höga temperaturer. Skäraren har förmågan att snabbt kunna skära ut plåtar på 
väldig höga tjocklekar. 

  



80 (92) 

 

A5 TRIZ (Fullständiga figurer) 

A5.1 Konstruktion av Fiberfiltret 
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A5.2 Användning av Fiberfiltret 
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A6 Konstruktionsberäkningar 

A6.1 Hydrostatik 

Inloppslådan 

 

Figur13: Visualisering av inloppslådan med de dimensioner och storheter som används vid beräkningar. 

 
Givet: 
h = Höjd = 896 mm= 0,896 m 
L = Längd = 3700 mm = 3.7 m 

ῥ = densitet hos medium= 1000 kg/𝑚3 
P = Tryck 
F = Kraft 
A = Area 
 
Formler: 
 
P = F/A F=P*A 

P = ῥgy 
dF = PdA 
 
Beräkningar: 
 

F = dF = PdA 

= PgyLdy 

= ῥgL  ∫ 𝑦𝑑𝑦
𝑦=ℎ

𝑦=0
 

F = ῥgL 
𝑦2

2
∫ 𝑦𝑑𝑦

𝑦=ℎ

𝑦=0
 

ῥgL 
ℎ2

2
 

F = 1000 * 9.82 * 3.7 * 
0.8962

2
 = 14584.75N 

 
Svar: F ≈ 14.6 kN 
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Utloppslådan 
 

 
 
Figur14: Visualisering av utloppslådan med de dimensioner och storheter som används vid beräkningar. 
 

 
Givet: 
H = Höjd = 1295 mm = 1,295 m 
L = Längd = 3700 mm = 3,7 m 

ῥ = densitet hos medium = 1000 kg/𝑚3 
P = Tryck 
F = Kraft  
A = Area 
 
Formler: 
 

P = F/A  F = P * A 

Pave = ῥghave 
 
Beräkningar: 
 

Pave = ῥghave 
F = Pave * A = 

= (ῥg
ℎ

2
) * (

𝐿∗ℎ

2
) 

= 15 217,74 N 
 
Svar: F≈ 15.2 kN 
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A7 Skisser för stödkonstruktion 

De resterande koncepten som inte redovisas i rapporten, där har vi de tre andra koncepten för 
inloppslådan och två andra på utloppslådan. 
 

Inloppslådan 

 

Figur15: Detta är koncept 1 av inloppslådan med en extra u-profil som ligger mitten av inloppslådans yttersida. 

 

Figur16: Koncept nummer 2 av inloppslådan. Här har förstärkningarna ändrats till horisontell position och även e dem 

runt inloppslådans gavlar. 
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Figur17: Koncept 3 av 4. Här är konceptets förstärkningar i ett ”X” formad utseende, där skärningspunkten är i mitten 

av den yttersidan på fiberfiltrets inloppslåda.  

Utloppslådan 

 

Figur18: Detta är koncept 1 för utloppslådan. Den är densamma som inloppslådan där man har en extra u-profil som 

ligger mitten av utloppslådan. 
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Figur19: Koncept 2 av 4 av utloppslådan med horisontella förstärkningar istället för vertikala som är på den nuvarande 

fiberfilter.  
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A8 Modellering av konstruktion 

Inloppslådan  

  

Figur20: Modellering av koncept 1. 

 

Figur21: Modellering av koncept 2. 

 

Figur22: Modellering av koncept 3. 
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Utloppslådan  

 

Figur23: Modellering av koncept 1. 

 

Figur24: Modellering av koncept 2. 
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A9 FEM-analys på koncept 

Inloppslådan 

Koncept 1: 

 

Figur25: Maximala deformationen sätter sig vid mitten av plåten där trycket påverkar. Spridningen är inte detsamma som 

den nuvarande detta leder till en större deformation i centrum av fiberfiltrets inloppssida. Maximala deformationen uppmätts 

till 9 mm. 

 

Figur26: Maximalspänningen som utsätts på plåten är 500 MPa. Spridningen av spänning på plåten är vid U-profilens 
ändor. 
 

Koncept 2: 

 
 
Figur: Här är maximala deformationen densamma som figur 15. Max deformation uppmättes till 7 mm. 
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Figur27: Störst spänning sker vid förstärkningarnas ändor där böjningen sker. Den uppmätts till 400 MPa. 
 

Koncept 3: 
 

 
 
Figur28: Spridningen är större här då mittpunkten av förstärkningarna håller emot där kraften är som störst på plåten. 
Den maximala deformationen på denna version är 11 mm. 
 

 
 
Figur29: Maximal spänning sker vid ändorna av ”X” formade förstärkningarna detta pga. Att det sker stark vridning 
på PLS:en. Spänningen mätts till 750 MPa. 
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Utloppslådan 
 
Koncept 1: 
 

 
 

 
Figur30: Maximal deformation hos koncept 1 av utloppslådan beräknas vara 11 mm. Denna deformation sitter mitten av 
området som trycket sker, figur 11.2 

 

 
 
Figur31: Spänningen är utsprid runtomkring där deformationen är som störst men den maximala spänningen sker vid 
ändorna av U-profilen som ligger i mitten av plåten. Max spänning är 230 MPa. 
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Koncept 2: 
 

 
 
Figur32: Max deformation sker mellan förstärkningarna, där den uppmätts till 10 mm. 
 

 
 
Figur33: Detta koncept har en maximal spänning på 400 MPa. Plåten utsätts med denna spänning vid vridningen på 
ändorna av PLS:en 
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