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Sammanfattning 
 
SMC Pneumatics är ett världsledande pneumatikföretag. I Sverige står de för ca en fjärdedel av 
pneumatikmarknaden. Företaget har uppmärksammat att deras luftberedningsserie inte alltid når 
upp till de utseendemässiga förväntningar som ställs på den. Deras konkurrenter har på sina 
motsvarande produkter lagt mer resurser på att förfina utseendet. För att finna en lösning på detta 
har det i detta projekt tagits fram ett koncept på ett Formskal. Formskalet som är i plast kan 
monteras på den vanligaste luftberedningskombinationen. Formskalet gör att produkten får ett 
mer enhetligt och tilltalande utseende. 
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Abstract 
 
SMC Pneumatics is a world leading company in pneumatics. In Sweden, they have about one 
third of the pneumatic market. The company has noticed that their air preparation series not 
always have the appearance that the costumers are looking for. Their competitors have on their 
similar products put more effort in making them more attractive. To solve this problem it has in 
this project been developed a concept for a Form Shell. The Form Shell is designed to be made 
of plastic and to fit the most common air preparation combination. The Form Shell gives the 
product a more uniform and attractive appearance.  



 



Förord  
 
Denna rapport är ett examensarbete för civilingenjörsprogrammet Design och 
Produktframtagning med inriktningen Industriell Design. Arbetet har genomförts på företaget 
SMC Pneumatics Sweden AB under hösten och vintern 2010 - 2011.  
Jag vill som författare till denna rapport tacka SMC för de resurser som ställts till förfogande 
och hoppas att det utförda arbetet kommer till nytta. Vill speciellt tacka handledare Pål 
Hallström från SMC och Conrad Luttropp från KTH.  
 
Karl Zachrisson  
Segeltorp den 4 april 2011 
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Ordförklaring  
 
SMC Företaget där examensarbetet är utfört 
FRL Samlingsnamn för tryckluftsystemets luftberedningsenheter. Betyder 

Filter Regulator Lubrikator. 
FR-kombinationen  När den nämns i denna rapport menas en FRL bestående av 

avstängningsventil, filterregulator och mjukstartsventil.  
AC40 Produktnamn på FR-kombinationen  
AC30 Som AC40 men en storlek mindre  
VHS Produktnamn, avstängningsventil  
AW Produktnamn, filterregulator  
EAV Produktnamn, mjukstartsventil  
Pneumatik Tryckluftsteknik, vanligt vid automation 
Tryck Är i pneumatiksammanhang vanligtvis 0-1 MPa  0-10 bar  
Cylinder Omvandlar tryckluft till linjärt riktad mekanisk kraft. 
CAD 3D modellering, computer aided design eller computer assisted 

design. 
CNC – fräs Datorstyrd fräs  
PLC  Programable Logic Controller  
DIN-kontakt  Deutsche Industri Norm. Elkontakt som sitter på bland annat 

mjukstartsventilen.  
DC Direct Current, likström  
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Introduktion  
 
I alla pneumatiska system ingår det en luftberedningsenhet, en så kallad FRL (Filter Regulator 
och Lubrikator). Denna ser till att tryckluften är ren, har rätt tryck och ibland är smord. 
Företaget SMC Pneumatics tillverkar många olika FRLer i flera storlekar. Dessa fungerar 
mycket bra men anses av somliga vara fula. Eftersom FRLenheterna tillverkas i stora 
upplagor kan man i dagsläget inte designa om dem bara för utseendets skull. Istället har idén 
kommit upp att göra ett hölje till dem.  
De kunder som är intresserade av en sådan produkt är de som har höga krav på sina systems 
utseende. Till exempel företag som tillverkar och säljer maskiner i vilka SMC:s produkter 
ingår. FRLen sitter vanligtvis på maskinens utsida för att vara lätt att komma åt, läsa av och 
att underhålla. Därför har dess utseende ofta betydelse.  
 
 

 
 

Figur 1: För att få FRLen att se bättre ut har ett formskal designats. På bilden 
kan man se en prototyp av formskalet som tillverkats genom 
friformsframställning. Den är monterad på FRLen.  

 
 
Formskalet är ett hölje som tagits fram till en luftberedningskombination. 
Luftberedningskombinationen består av en avstängningsventil, filterregulator och 
mjukstartsventil. Det är den vanligaste kombinationen och säljs tillsammans som en enhet och 
kallas då FR-kombination. FR-kombinationen finns i flera storlekar. Formskalet har tagits 
fram till den vanligaste av dessa storlekar. Formskalet ger produkten ett helt nytt utseende och 
kan därför förhoppningsvis tilltala fler kunder. Eftersom luftberedningsenheterna ofta 
monteras synligt är det av vikt att de ser bra ut. En bättre design på produkterna kan öka 
försäljningen av dem.  
Formskalet är designat för att tillverkas i formsprutad plast.  
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1.1 Syfte och mål med formskalet  
 
Syftet med formskalet är att FR-kombinationen skall tilltala fler köpare. Detta kan leda till att 
produkten blir mer konkurrenskraftig och att företaget kan få fler marknadsandelar och 
därmed öka sin försäljning.  
 
Målet är att ta fram en prototyp som visar att man kan förbättra synintrycket av den vanligaste 
FR-kombinationen. Prototypens funktion skall vara så lik en färdig produkt som möjligt så att 
man kan se dess för och nackdelar.  
 

1.2 Metodik  
 
För att få en överblicklig uppfattning om behovet av ett hölje till FRLenheterna gjordes först 
efterforskningar på Internet. Detta gjordes för att förstå i vilka sammanhang produkterna 
används men även för att få en bild av hur konkurrenterna har tänkt då de designat sina 
produkter.  
För att förstå hur produkterna fungerar och används har monteringsarbeten och tester gjorts på 
företagets montageavdelning. Samtal och intervjuer har samtidigt förts med olika personer 
som på olika sätt arbetar med pneumatik. Till exempel avdelningen för montage1, säljare2, 
innesäljare3, teknisk support4, produktchef5, säljchef6, system7 och personer på vissa av de
företag som slutligen köper in och använder produkterna

 

                                                

8.  
 
Framtagandet av formskalet har gjorts genom att ta fram en kravspecifikation och ett antal 
koncept från vilka ett slutkoncept har valts. Konceptet har formgivits med hjälp av CAD och 
en prototyp har sedan tillverkades utifrån CAD-modellen. Prototypen har gjorts dels för att se 
om designen som gjorts i CAD fungerar som det var tänkt men också för att man skall se om 
designen på formskalet verkligen tillför något positivt till produktens utseende.  
 
 

1.3 Avgränsningar  
 
Formskalet har till uppgift att ge produkten en mer tilltalande design. För att veta vad köpare 
av produkten tycker är en tilltalande design skulle kundundersökningar kunna göras. Eftersom 
FRLerna används i så vitt skilda samanhang krävs det för omfattande studier för att objektivt 
definiera vad som menas med en tilltalande design. Det har heller inte gjorts någon 
undersökning om produktens marknadspotential. Istället har iakttagelser gjorts genom 
hantering av produkterna, samtal med säljare9 och konstruktörer10 samt studiebesök hos 
slutanvändare11 för att på så vis få förståelse för kundernas önskemål.  

 
1 Karlsson, Kenneth  
2 Björkström, Anders. Engström, Markus  
3 Holmgren, Melker  
4 Jensen, Joakim  
5 Edholm, Fredrik. Rydstedt, Marcus 
6 Andersson, Mikael 
7 Svensson, Stefan. Hallström, Pål  
8 Pitkäjärvi, Janne. Kviberg, Robert. Tidhult, Erik  
9 Engström, Marcus. Björkström, Anders  
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Några utomstående designexperter har inte blandats in i utformningen av formskalet.  
 
Produkten som designats är inte färdig för tillverkning. Målat har varit att göra en prototyp 
utifrån vilken ett beslut om vidare tillverkning kan tas.  
 

                                                                                                                                                         
10 Kviberg, Robert. Tidhult, Erik 
11 CocaCola, Swedliner, PCS  
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2. Bakgrund  
 

2.1 Företaget, uppdragsgivaren  
 
Företaget SMC Pneumatics Sweden AB är en del av det Japanska företaget SMC. De har ca 
15 500 anställda i världen varav 75 i Sverige. De har kontor i ca 80 länder. De flesta 
produkter utvecklas i Japan och tillverkas där och i Kina. De har 17 fabriker i Japan och 4 
stora fabriker i Kina för de största tillverkningsvolymerna. Förutom dem har de fabriker i 
Singapore, USA, Tyskland, England och Italien. I Sverige sker kundanpassad utveckling. 
SMC har tekniska center för kundanpassningar i England Tyskland, USA, Kina och Japan.  
 
 

2.2 Pneumatik  
 
Pneumatik är det samma som tryckluftsteknik och kan användas vid många typer av 
automation. Tryckluften skapas i en kompressor och luften lagras därefter i en tank. Från 
tanken går luften genom en luftberedningsenhet som bland annat ger luften rätt tryck. Därefter 
används ventiler för att styra och ge kraft till olika manövreringsdon såsom cylindrar, vriddon 
eller tryckluftsverktyg.  
 
 Cylinder Ledningsfilter  

Kompressor 
Manometer 

Stryp-
backventil 

Säkerhetsventil 
Tryckvakt 

Riktningsventil 

Tank 
Kyllufttork Autoavtappning 

Figur 2: Tryckluften produceras med en kompressor och dras via slangar till 
maskiner där den förbrukas. Innan tryckluften går in i ventiler och cylindrar går 
den igenom luftberedningen (FRLen) där den får rätt tryck och renhet.  

Luftberedning, 
FRL 

 
 
För att ventilerna och cylindrarna skall fungera korrekt och hålla länge måste luften i vanliga 
fall passera genom en luftberedningsenhet eller FRL som den också kallas. Den får då rätt 
tryck och blir så ren från fukt och partiklar som krävs. Det finns ett stort antal FRL-moduler 
vilka kan kombineras ihop många sätt beroende på i vilket samanhang de används. FRLen 
sitter ofta på utsidan av en maskin eftersom tryckluften oftast inte produceras i den. In till 
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maskinen skickas då bara den rena luften. Ett annat skäl till att FRLen sitter på maskinens 
utsida är för att mätare skall kunna läsas av och för att delarna lätt skall kunna underhållas.  
 

 
Figur 3: Luftberedningsenheten kan bestå av många olika moduler. De kan 
monteras ihop på olika sätt beroende på i viket samanhang de skall användas. 
De svarta strecken på bilden visar exempel på hur de olika modulerna kan 
monteras ihop.  

 
 
Den vanligast färdigmonterade FRLen som SMC säljer är FR-kombinationen. Den består av 
en avstängningsventil, filterregulator och mjukstartsventil.  
 

 
Figur 4: FR-kombination (AC30). Från vänster till höger består den av 
avstängningsventil, filterregulator och mjukstatsventil.  
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2.3 Användarytor på FR-kombinationen  
FR-kombinationen, AC40 är den vanligaste luftberedningskombinationen (FRLen).  
I figur 5 är FR-kombinationens användarytor markerade. Några av de olika delarna beskrivs 
nedan.  
 

T-fäste  Luftutlopp f) Mellanstycke Regulatorratt  
 

 
 
 
 

Figur 5: De viktigaste användarytorna och funktionerna på FR-kombinationen 
(AC40).  

 
 
 

 
a) Avstängningsventil  
Avstängningsventilen är vanligtvis den första modulen i FRLen. Den bör 
vara synlig och åtkomlig av säkerhetsskäl. På den kan en ljuddämpare s
Ventilen kan låsas med ett hänglås.  

itta. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Avstängningsventilsvred 

Fäste för hänglås 

Manuell 
avluftningsknapp 

Uttag för tryckvakt 

Infästning för 
dräneringsslang  

e) Ljuddämpare  

Öppning av filterbehållare 

Utluft 

Inluft 

d) Manometer Sladdutgång, av/på  

Inställning, (syns ej) 

a) Avstängningsventil c) Mjukstartsventil 
b) Filterregulator 
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b) Filterregulator  
Filterregulatorn är en av de vanligaste FRLmodulerna. I den finns ett filter 
som skall kunna bytas ett par gånger per år. För att byta filter behövs ca 6 cm 
fritt utrymme under modulen för att man skall få plats med handen. Reglering 
av regulatorn måste vara möjlig därför behövs samma utrymme även på 
regulatorns ovansida. I botten på filterregulatorn finns uttag för 
dräneringsrör. Dräneringen är i FR-kombinationens fall automatisk.
Avläsning av vattennivån kan göras genom de små fönstren på 
filterbehållaren. Att kunna se vattennivån är nödvändigt om filterregu
inte har auto

 

latorn 
matisk dränering.  

 

                                                

 
Det finns också filter och regulatorer separat, men också speciella 
precisionsregulatorer, mikrofilter, submikrofilter och vattenavskiljande filter, 
högflödesfilter och högflödesregulatorer.  

 
 
 
 
 

c) Mjukstartventil  
Mjukstartventilen är bland de sista modulerna i FRLen. Den gör att 
tryckluften inte sätts på för häftigt så att cylindrar och ventiler slits. Detta 
behövs bara när tryckluften till systemet slås på eftersom det då inte finns 
något mottryck i slangar och cylindrar. Mjukstartventilen styrs elektriskt och 
kan därför fungera som på- och avstängning av tryckluftssystemet. Då (24V 
DC) spänning ligger över ventilen är den i på-läge och då ingen spänning 
finns är den av. Reglering av hur snabb starten skall vara sker manuellt med 
ett vred på ventilens undersida. På mjukstartsventilens framsida finns uttag 
för till exempel tryckvakt eller manometer samt en knapp för manuell 
avluftning. På undersidan finns plats för ljuddämpare och på ovansida finns 

 ett litet luftuttag med en permanent ditsatt sintrad12 ljuddämpare.  
 
 
 

 
d) Manometer  
Manometern eller tryckmätaren kan monteras på till exempel filterregulatorn 
så att man kan läsa av trycket. Manometern kan också monteras på till 
exempel mjukstartsventilen eller på ett förgreningsstycke mellan 
FRLmodulerna.  

 
 
 
 
 

 
12 Kompakta ljuddämpare är ofta gjorda av sintrad metall. Genom att använda sintring får man ett material fullt 
av små hål som tryckluften trycks igenom då ventilen avluftas. Detta fungerar som en ljuddämpare.  
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e) Ljuddämpare  
På flera ventiler finns en utgång för avluftning. Där släpps tryckluften ut då 
ventilen till exempel stängs av. Avluftningen kan låta mycket. Därför 
monterar man en ljuddämpare vid avluftningsutgången. Ljuddämparna finns 
i flera utförande och varianter, kombinerade med filter, sintrade eller i plast.
Som standard sitter plastljuddämpare på FR-kombinationen.  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
f) Mellanstycke  
Modulerna monteras ihop med mellanstycken. På dem kan ett väggfäste, så 
kallat T-fäste sättas. På standardversionen av FR-kombinationen sitter ett 
sådant T-fäste. Efter att FR-kombinationen monteras ihop testas varje 
kombination innan den skickas vidare till köparen. Det är inte meningen att 
kunderna själva skall montera isär modulerna. Men mellanstyckena 
förseglas inte på något sätt, de går att skruva av med en sexkantsnyckel.  
 
 
 

 
 
Det finns flera vanliga FRL-moduler, till exempel dimsmörjare och tryckvakt. Dessa sitter 
inte på FR-kombinationen (AC40) men är ändå värda att nämna.  
 
 

Dimsmörjare  
För främst äldre maskiner behövs ibland dimsmörjare. Dessa har till 
uppgift att förse luften med en dimma av olja som smörjmedel till ventiler 
och cylindrar. Nyproducerade ventiler och cylindrar har ett permanent fett 
som finns kvar i dem under hela deras livstid. Dimsmörjare säljs därför 
främst som reservdelar och är på väg bort från marknaden.  
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Tryckvakt  
Tryckvakten mäter trycket på luften där den monteras. Den ger en signal 
till exempelvis en PLC då trycket är för lågt eller för högt. Digitala 
tryckvakter kan även ge information om exakt tryck.  
 
 

 
 
 
 
 
Det finns flera olika storlekar av varje modul. I figur 6 kan man se att designen på dem 
varierar beroende av storleken.  

 
 
Figur 6: Designen och proportionerna på luftberedningsmodulerna varierar 
beroende på storleken. På bilden är avstängningsventilens storlekar 20, 30, 40 
och 50. Det finns förutom dessa två storlekar till.  

 
 

2.4 Användning och tillämpning av FRL 
 
I ett pneumatiska system sitter alltid minst en FRLenhet. Dessa gör att luften till ventiler och 
cylindrar har rätt tryck och renhet. Maskinerna som använder tryckluft kan vara allt från ett 
löpande band i ett sågverk eller en robot till en CNC-fräs.  
 
FRLenheterna kan monters på olika sätt. Antingen mot en vägg eller hängande fritt på röret 
som tryckluften kommer i. Eftersom tryckluften för det mesta transporteras i en plastslang 
monterar man i de flesta fallen FRLen mot en plåt eller en vägg.  
En uppskattning från produktchefen, Edholm, Fredrik på företaget är att av de FR-
kombinationer som säljs, monteras ca 70 % mot en vägg medan i de fallen filterregulatorn 
sitter ensamt, monteras endast 50 % mot en vägg. 
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Figur 7: Två sätt att montera filterregulatorn. Den vänstra är monterad kring 
halsen och den högra med mellanstycken. Förutom dessa sätt kan 
filterregulatorn monteras direkt på röret luften kommer i. Detta förutsatt att det 
är ett metallrör.  

 
 
 

 
Figur 8: FRL monterad på en plåt. Till vänster är en avstängningsventil. 
Avstängningsventilen är monterad till ett mikrofilter. Efter mikrofiltret sitter en 
tryckvakt. FRLen sitter på en svetsrobot.  
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Figur 9: FRL och ventil monterad på en plåt. Från vänster: avstängningsventil, 
filter, manometer monterad på ett fördelningsstycke, regulator, dimsmörjare, 
5/2 bistabil magnetventil, mikrofilter, precisionsregulator med manometer (som 
man ser från sidan).  
 
 

 
Figur 10: FRL monterad på en styrenhet som driver en robot som lagar 
avloppsrör.  
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Figur 11: transportband som används till exempel för att sortera post. 
Transportbandet har pneumatiska cylindrar till stopp och lyftfunktioner. På 
denna maskin sitter FR-kombinationen AC30.  

 
 
 
 

2.5 Försäljningsstatistik 
 
Filterregulatorn är den vanligaste enskilda komponenten i ett FRLsystem. Det vanligaste 
färdigmonterade FRLen är FR-kombinationen. De finns i flera storlekar man de vanligaste är 
de som kallas 30 och 40. Försäljningsstatistik på detta har tagits fram men får kan inte 
redovisas i denna rapport på grund av sekretess. Statistiken visade dock att FR-
kombinationen, AC40 var den mest lönsamma13.  
 
 
Filterregulatorn är den vanligaste FRLmodulen men det vore onödigt att göra ett hölje endast 
till den eftersom den vanligtvis sitter i kombination med andra moduler.  
Istället är det mer motiverat att göra ett hölje till den vanligaste kombinationen.  
 
 
 
 

                                                 
13 Edholm, Fredrik 
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3. Kravspecifikation  
 
Kravspecifikationen är inte gjord för att formulera kraven på formskalet utan för att formulera 
kraven på lösningen till frågan hur man skall få FRLen att se bättre ut.  
Kravspecifikationen har också till uppgift att belysa behovet från olika intressenters 
synvinkel.  
Formskalets främsta uppgift att göra så att FR-kombinationen ser bättre ut men det kan finnas 
flera användningsområden till ett hölje. Det visar sig dock att för att få flera funktioner 
integrerade i formskalet blir den alltför specialiserad och kostsam för kunderna. I 
kravspecifikationen framgår de olika behov som olika målgrupper har av formskalet.  
 
 

3.1 Målgrupper  
 
För att formulera en kravspecifikation är det nödvändigt att först definiera målgruppen. Både 
köparen och säljaren har krav på en produkt. Men för formskalet finns det fler målgrupper 
eftersom produkten säljs både till mellanhänder och till slutanvändare. Målgruppen av de 
potentiella kunderna kan delas upp i dem som köper in produkterna och de som använder 
dem.  
 
Inköparna  
- till maskinbyggarna. 
- till de som köper de färdiga maskinerna.  
 
Användarna  
- de som designar och konstruerar maskinerna  
- slutanvändarna eller maskinoperatören  
- reparatören eller den som underhåller maskinerna  
 
Förutom de målgrupper som är potentiella köpare av formskalet är också SMC själva en 
målgrupp eftersom formskalet även för dem skall uppfylla krav på till exempel säljbarhet.  
För att inte gå miste om några krav delas kraven upp mellan konstruktörens, användarens och 
företagets (SMC:s) krav.  
 
 
Konstruktören eller maskinbyggaren är den som sedan skall sälja vidare en produkt som 
innehåller FRLen. Det kan i många fall spela roll för dem hur FRLen ser ut på deras maskin 
då de säljer den vidare. 
 
Användare eller tekniker/underhållare/operatör om man så vill är den som köper in produkter 
för att underhålla eller förbättra sina maskiner. Användaren kan ha andra krav på underhållet 
än konstruktören, till exempel att den skall vara lätt att komma åt och att hålla ren.  
 
Företaget, SMC är de som skall ta fram och producera formskalet. Produkten måste passa in i 
deras sortiment samt vara lönsam att tillverka.  
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3.2 Krav och önskemål  
 
Kraven är uppdelade i konstruktörens, användarens och företagets krav. Kraven kan både 
vara vad lösningen måste och bör uppfylla, men det kan också vara vad det inte får uppfylla. 
Med det senaste avses vad för typ av attribut som inte bör tillföras produkten.  
 
Konstruktörens krav 
Konstruktören är den viktigaste målgruppen och det är främst han som har ett behov av en 
finare FRL eftersom den kan göra hans konstruktion mer tilltalande. Produkten skall vara lätt 
att placera på en maskin, den skall vara kompakt för att få plats, den skall ha låg vikt och den 
skall vara lätt att montera. 14 
 
Konstruktörens krav på produktens utseende är att den skall vara diskret, ha ett okomplicerat 
utseende, ej vara plottrig och ha få färger. Den skall ha ett trovärdigt, stabilt och säkert 
intryck, den skall passa utseendemässigt på utsidan av en maskin, den skall passa många 
kunders designpolicy. Den skall också ha en passande färg. 15 
 
Användarens krav  
Användaren kan i många fall vara en konstruktör men han kan också vara den som 
underhåller produkten. Dennes krav på produkten är att den skall vara hållbar och ha lång 
livslängd, den skall vara lätt att underhålla, vara tydlig, stötsäker, driftsäker, lättspolad det vill 
säga lätt att tvätta, eventuellt hygienisk och billig att köpa in som reservdel. 16 
 
Företagets krav  
Företaget SMC har naturligtvis kravet att tjäna pengar på produkten. Detta görs genom att 
försäljningsintäkterna till följd av höljet är större än utgifterna.  
Försäljningsintäkterna skulle exempelvis kunna öka på grund av att man; tar mer betalt för 
FRLen eller säljer fler FRLer samtidigt som man håller ner kostnaderna för höljet.  
 
För att kunna ta mer betalt för en FRL kan man förbättra dess utseende och utstrålning. Man 
skulle också kunna förbättra de funktionella värdena. De är inte är lika subjektiva som 
uppfattningen av utseendet. Nya funktioner till produkten ger även fler säljargument.  
 
För att förbättra FRLens utseende kan man sträva mot att göra den mer utseendemässigt 
attraktiv, stabil och förtroendeingivande. Man kan även öka värdet på varumärket genom 
igenkänning, självsäkerhet och stolthet. Genom att göra FRLen mer hållbar, smutsavstötande, 
lättspolad och driftsäker kan man ge den ökad livslängd till exempel fuktiga miljöer.  
 
Man kan sälja fler FRLer genom att få produkten att tilltala en bredare köparkrets, hitta nya 
tillämpningar och nya kunder. Med ett hölje kan man också skapa nya försäljningsargument 
och försäljningsstrategier till produkten. Till exempel genom reklam, igenkänning, spolbarhet, 
lämplighet för livsmedelsindustrin och andra känsliga miljöer.  
 
För att minimera utgifterna bör tillverkning vara så enkel som möjligt, den skall vara lätt att 
montera, och enkel att lagerföra och transportera.  
 

                                                 
14 Pedersen Dambo, Fleming. Edholm, Fredrik.  
15 Andersson, Michael. Edholm, Fredrik. 
16 Edholm, Fredrik.  
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3.3 Avgränsningar  
 
För att rama in de krav som nämnts ovan definieras ett antal avgränsningar eller 
begränsningar.  
 
Ekonomiska förutsättningar  
Produktchefen17 anser att man kan ta ca 100 kr i betalt för ett hölje till FRLen. Om FRLen 
sitter väldigt exponerat på en maskin som är relativt dyr kan man enligt en systemtekniker18 ta 
upp till 300 kr. Den får i så fall maximalt kosta mellan 30 och 100 kr i tillverkning per 
enhet19.  
 
Får inte försämra FRLen  
Höljet får inte förhindra användningen av FRLen. Den får inte alstra ljud eller vibrationer, 
inte påverka värmeflödet och inte hindra åtkomst av mätare och reglage. Den får inte heller 
hindra avluftningen.  
 
Kombinationsbegränsningar  
FRLmodulerna kan kopplas ihop i många kombinationer. De finns också i flera storlekar. 
Helst skall inte höljet begränsa dessa kombinationsmöjligheter och den får gärna passa alla 
storlekar. 20 
 
Ej hölje till flera storlekar och kombinationer  
På grund av FRLens varierande former och storlekar skulle en lösning som täcker alla 
kombinationer kräva en konstruktion som gör att man inte kan ge något utrymme för 
formgivande design. Därför fokuseras utvecklingen av hölje till en specifik FRLkombination.  
 
Ej tätt, heltäckande hölje  
Ett hölje skulle i vissa tillämpningar tjäna på att vara heltäckande och på så vis vara enkelt att 
tvätta. Men eftersom ett heltäckande hölje begränsar åtkomligheten och förståelsen av 
funktionen väljs detta att inte göras.  
 
Inga extrafunktioner  
För att skapa fler säljargument för FRLen skulle ett hölje kunna tillföra den extrafunktioner. 
Det skulle till exempel kunna vara att göra produkten mer stryktålig och spolbar men även att 
göra funktionerna tydliga. För att ge utrymme till dessa funktioner samtidigt som produkten 
skall fungera som tänkt finns mycket lite utrymme kvar till designen. Därför har detta valts att 
inte göras.  
 
 
 
 

                                                 
17 Edholm, Fredrik 
18 Svensson, Stefan  
19 Uppskattning av hur stor del av säljpriset som tillverkningskostnaden får stå för. Edholm, Fredrik.  
20 Pedersen Dambo, Fleming  
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3.4 Risker  
 
Formskalet skall endast förhöja synintrycket av FRLen. Det är viktigt att den inte kan orsaka 
problem av något slag. För att undvika detta formuleras här några tänkbara risker.  
 
Förlorad igenkänning  
Designen på FRLen är välkänd och självklar för många användare. De som arbetar med 
pneumatik har en klar uppfattning av hur en FRLenhet ser ut. Att förlora igenkänningen kan 
medföra risken att konservativa användare inte vill använda produkten. 21 
 
Säkerhet 
Höljet får inte försämra säkerheten på tryckluftssystemet den sitter. Om höljet till exempel 
hindrar åtkomsten av avstängningsventilen kan säkerheten försämras. 22 
Vid snabb avluftning får höljet inte flyga av så att den skadar någon. Höljet måste sitta hårt 
fast. Om den ramlar av kan den skada andra maskiner.  
 
Plagiat  
Produkten får inte inkräkta på konkurrenters produkters utseende eller immaterialrätt.  
 
Miljö  
Höljet får inte tillverkas av något giftigt eller miljöfarligt material.  
 
Ljudalstring 
Det är troligt att maskinen höljet sitter på kan vibrera. Detta kan ge upphov till att ljud skapas 
av att höljet slår mot monteringsytan. Detta bör undersökas innan masstillverkning.  
 
Höljet tappas bort  
Om höljet går att ta av finns det en risk för att den förr eller senare kommer tappas bort. Ett 
typiskt fall som Murphy’s lag23 kan jämföras med.  
 
Inga förändring av FRLmodulerna  
Det finns vid framtagandet av höljet en risk för att man kommer fram till att själva FRLen bör 
förändras. Förändringar kan dock inte i nuläget göras på själva FRLmodulerna eftersom de 
redan tillverkas i stor upplaga i Kina och Japan24.  
 
Standarder  
Vissa säkerhetsstandarder måste uppfyllas för den maskin som FRLen sitter på. Höljet skall 
inte påverka FRLens funktion men om den ändå visar sig göra det får man efter tillverkandet 
utvärdera om den påverkar säkerheten. Men konstruktionen av höljet skall ändå sträva efter 
att vara så stabilt som möjligt för att undvika att det kan falla av eller alstrar ljud.  
 
 
 
 
                                                 
21 Jensen, Joacim  
22 Hallström, Pål 
23 ”Murphy’s Law” är en samling ordspråk som enkelt utryckt kan sammanfattas i ”If anything can go wrong, it 
will". Maskinelement Handbok 2005. 
24 Edholm, Fredrik 
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3.5 Slutsatser från kravspecifikation  
 
En idealisk lösning på uppgiften skulle vara ett skal som passade alla FRLkombinationer i alla 
storlekar. Skalet skulle helt försluta FRLen så att den kunde klassas som hygienisk. Samtidigt 
skulle all reglering, avläsning och underhåll av FRLen vara tydlig och vara lika lättåtkomligt 
som idag. Utöver detta skulle den vara estetiskt tilltalande och ha ett förmånligt pris.  
 
Det finns många krav och vissa motsäger varandra. En maskinbyggare kanske vill ha en 
diskret design medan en operatör tydligt vill känna igen den ursprungliga produkten. Det 
viktiga är dock att höljets syfte inte glöms bort bland alla krav, att förhöja synintrycket av 
FRLen. Detta är det absolut viktigaste. Om de andra önskemålen skall uppfyllas skulle 
produkten bli så dyr att ingen skulle vilja köpa den. Höljet är ju inte nödvändigt för FRLens 
funktion.  
 
Det koncept som uppfyller företagens krav är ett formsprutat plasthölje. Men detta kan bara 
göras till den absolut vanligaste kombinationen25. Gör man den bara till enskilda moduler kan 
de vara tvungna att monteras med en modul som inte har tillhörande hölje och dess syfte 
förstörs då.  
Ett formsprutat hölje skall således tas fram för den vanligaste kombinationen i den vanligaste 
storleken. Vill man montera på ytterligare moduler på den kombinationen kan man lösa det 
genom att med slang eller rör leda bort dem en bit, kanske till en mindre synlig del av 
maskinen. 
 
Det finns tre olika försäljningsstrategier för formskalet. Antingen säljs den dyrt, billigt eller så 
ges den bort gratis till dem som köper grundprodukten. Det sista alternativet har bäst 
förutsättningar att öka försäljningen och det är därför det bästa alternativet26.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 För att plastformsprutning skall vara lönsamt krävs en stor upplaga. Försäljningsstatistik som tagits fram men 
ej kan redovisas här på grund av sekretess visar att ett formskal som tillverkas genom formsprutning endast kan 
vara lönsamt för FR-kombinationen AC40.  
26 Intäkter från produkten i jämförelse med förmodade intäkter från försäljning av formskalet visar också att detta 
alternativ är det bästa. Statistiken är konfidentiell.  
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4. Olika koncept på höljen till FRLen  
 
Ett sätt att ta fram en ny produkt är att först ta fram flera lösningskoncept och sedan välja den 
bästa. Det är intressant att ta fram så många olika lösningar som möjligt eftersom man då med 
större kraft kan motivera det slutliga konceptet. Beroende på hur man viktar kraven på 
produkten skulle man kunna komma fram till att ett annat koncept än formskalet är det bäst 
lämpade. Men konceptet bakom formskalet är optimerat för den grundläggande 
problemformuleringen det vill säga att få FRLen att se bra ut. Övriga koncept har andra och 
ibland också fler fördelar men att slutkonceptet har flera konkurrerande förslag stärker bara 
dess trovärdighet mer.  
 

 
Figur 12: Prototypen av formskalet monterat på FR-kombinationen, AC40. 

 

4.1 Formskal 
 
Formskalet är ett hölje som delvis täcker FRLen. Den är gjord endast för den mest vanliga 
kombinationen av den mest säljande storleken, FR-kombinationen AC40.  
 
Formskalet tillverkas av formsprutad plast vilket möjliggör att relativt komplicerade former 
kan uppnås. Även fästanordningen kan göras direkt i tillverkningen.  
 
För att kunna komma åt alla funktioner men samtidigt förändra FRLens utseende är 
formskalet designat så att de viktigaste delarna på FRLen är åtkomliga trots att höljet sitter på. 
Formskalet kan också tas av så att de övriga funktionerna går att komma åt.  
 
En nackdel är att formskalet inte skyddar helt mot smuts. Detta var bland det viktigaste kravet 
som ställdes från användarna27. Men detta är det koncept som kommer att kunna göra mest 
för produktens utseende.  

                                                

 

 
27 Kap 3.2 Användarens krav.  
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Konstruktion görs främst i CAD där man kan infoga en 3D modell av FRLen och sedan bygga 
upp ett skal runt den så att formskalet får rätt geometri och passform.  
 
 
4.2 Övriga koncept  
 
 
 

 

5. 

3. 2. 

4. 

1. 

Figur 13: Kollage av olika konceptskisser. 1. Olika typer av lock, 2. Exempel på 
moduluppbyggnad, 3. Jalusi, 4. Utseende passande för hygieniska 
tillämpningar, 5. Nät från mikrofon.  

 
 
Lockkonceptet  
FRLen är dold men kan lätt kommas åt bakom lock. Locken monteras på en ram som sätts 
fast på FRLen. Locken kan finnas i flera storlekar så de därmed passar olika 
FRLkombinationer. Locken kan tillverkas i till exempel rostfritt stål eller plast. Det behövs ett 
lock för varje modul eftersom modulerna är olika stora. Lockkonceptet minskar 
igenkänningen men skyddar FRLen och ger den ett diskret utseende.  
 
 
Nätkonceptet  
Stålnät som till exempel används för att skydda membranen på sångmikrofoner har fördelen 
att de kan stansas ut till en fin form. Ett sådant nät kan monteras på en ram som är fäst på 
FRLen. Då FRLen skall användas kan stålnätet lyftas av. Stålnätet är självbärande och 
skyddar FRLen samtidigt som den får en snygg form och yta. 
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Konceptet passar en viss modulkombination men är lätt att tillverka och skydd till olika 
FRLkombinationer kanske därför kan göras.  
 
 
Vakuumformningskonceptet  
Ett hölje som passar till en specifik FRLkombination kan enkelt tillverkas genom 
vakuumformning. Ett sådant plasthölje kan ha samma siluett som den FRLkombination den 
passar till vilket den lätt att känna igen. Ett vakuumformat hölje kräver att FRLen är monterad 
på en vägg eftersom den inte kan ha en baksida. Den kan fästas på ett fäste som monteras på 
FRLen och tas av då FRLen skall hanteras. Det vakuumformade höljet täcker helt FRLen och 
gör den därmed enkel att hålla ren. Vakuumformningskonceptet skyddar FRLen mot smuts 
men är svår att montera och försvårar åtkomsten eftersom den måste tas av då till exempel 
något skall ställas in eller läsas av.  
 
 
Ballongkonceptet  
Tryckluften som FRLen används till skulle kunna utnyttjas även för att skydda den. Med hjälp 
av en upplåsbar ballong med rätt form kan ett täckande hölje blåsas upp kring FRLen. Då 
luften släpps ut blir balkongen liten och dras automatiskt åt sidan så operering av FRLen 
möjliggörs. Ballongkonceptet kan vara häftigt men är komplicerad att utveckla och använda.  
 
 
Färgkonceptet  
FRLen skulle kunna målas för att få den mer diskret och mindre plottrig. Färgkonceptet tillför 
inte någon ny form till FRLen men påverkar ändå dess utseende.  
 
 
Jalusikonceptet  
FRLenheterna finns i många storlekar och kombinationer. Ett moduluppbyggt hölje skulle 
kunna medföra att ett system som passar alla FRLkombinationer kan tas fram. Konceptet 
består av att små delar som är fästa vid varandra dras samman som en persienn då man skall 
använda FRLen. Jalusikonceptet passar alla kombinationer vilket är bra men den riskerar att 
ta bort igenkänningen från produkten.  
 
 
Hygienkonceptet  
Hygienkonceptet är ett koncept som främst har syftet att öka försäljningsmöjligheterna genom 
fler användningsområden och säljargument. Detta koncept lämpar sig till exempel för 
livsmedelsindustrin. Hygienkonceptet kan dels in i två delar. Antingen en inbyggd produkt 
som kräver att man öppnar höljet för att komma åt FRLen eller ett hölje som sitter helt tätt 
runt alla rörliga delar och möjliggör inställningar trots att höljet sitter på. Hygienkonceptet ger 
nya säljargument men är mycket kostsamt att producera.  
 
 
Kåpan  
En heltäckande plast- eller aluminiumkåpa kan tillverkas till luftberedningsenheten. Kåpan är 
ett stort lock som fälls över hela FRLen. Höjden och brädden på kåpan är samma för var och 
en av varje FRL-storlek och längden bestäms av hur många moduler man kopplar samman. 
Kåpan tillverkas genom extrudering och är ett universalsätt att täcka hela FRLenheten oavsett 
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vad den består av, förutsatt att modulerna är monterade på rad. Kåpan öppnas framåt och fast 
med ett fäste på mellanstyckena.  
Eventuellt kan den vara genomskinligt om den tillverkas i plast. Kåpan skyddar FRLen men 
tillför inte tillräckligt till utseendet.  
 
 
Gummikonceptet  
Gummikonceptet är ett elastiskt latexhölje som dras över FRLen. Detta kan göra FRLen 
spolbar och tar bort inbuktningar där smuts kan samlas eftersom höljet är elastiskt. FRLen får 
därmed även en ny färg. Runt avstängningsvredet kan gummihöljet smita åt så det blir tätt 
trots att vredet sticker fram. Konceptet passar bara till specifika FRLkombinationer. Det 
skyddar mot smuts men tillför mycket lite till geometrin.  
 
 
Formsprutat hölje 
Ett formsprutat hölje av plast ger möjlighet till att många detaljer enkelt kan göras i 
tillverkningen. Hål eller fönster för manometer och reglage kan göras. Dessutom finns 
utrymme för att påverka det estetiska med nya former. Det formsprutade höljet är dyrt att 
producera men tillför mest till utseendet.  
 
 
Lamineringshöljet  
Den färdigmonterade FRLkombinationen kan lamineras. Detta innebär att en plastfilm spänns 
över en FRLkombinaton. Filmen fästs kring de delar där det måste vara öppet. Därefter skärs 
hål ut kring manometrar med mera som ej skall täckas. Eftersom laminatet är spänd utjämnas 
inbuktningar samtidigt som huvudformen bevaras. Lamineringshöljet kräver komplicerad 
montering men kan se bra ut.  
 
 
Konceptalternativ 
Istället för att hölje skulle ett nytt förslag på FRL-serien kunna tas fram. Det skulle kunna 
utformas så att då nya moduler designas har man en mall att utgå ifrån så att de sedan alla får 
ett enhetligt utseende. Detta är ett kostsamt och omfattande projekt som inte den svenska 
delen av företaget kan göra28.  
 
 

                                                 
28 Edholm, Fredrik  

 24



4.3 Konceptutvärdering  
 
Det är möjligt att komma på flera lösningar utöver koncepten ovan. För att kunna utesluta 
övriga koncept samt för att kunna rama in de ovannämnda kan man dela upp det så kallade 
designutrymmet i olika nivåer. Designutrymmet är det området som man måste begränsa sig 
inom då man tar fram en produkt. I varje nivå kan man hitta olika sätt att påverka kundernas 
uppfattning av FRLen. Nivåerna utgörs av designutrymmet mellan betraktaren och FRLen. 
Uppdelningen får bestå av fyra nivåer. Genom att sedan bestämma sig för i vilken del av 
designutrymmet ett hölje till FRLen skall vara till kan man rama in några koncept29.  
Nivå ett (1) är den nivån längst ifrån FRLen. Den illustrerar sättet att endast påverka 
betraktarens syn på produkten, psykologiskt. Nästa nivå, nivå två, är helt utanför FRLen, 
mellan den och betraktaren. Den innebär ett tillfört fristående objekt som ändrar FRLens 
utseende. Nivå tre är på och/eller runt själva FRLen. I denna nivå används ett tillfört objekt 
som ändrar formen på FRLen utan att gömma den. Sista nivån är FRLen själv. Den tillförs 
ingen geometrisk förändring utan grunddesignen eller ytan ändras bara.  
Exempel på nivåerna kan vara på nivå  
1. reklam,  
2. låda,  
3. skal, 
4. färg. 
Alternativen kan både handla om att tillföra och att ta bort intryck från FRLen. De kan också 
kombineras ihop till olika koncept.  
 

 

4. 3. 2. 1. 

Figur 14: Designnivåer. De nivåer man kan påverka för att ändra åskådarens 
uppfattning av FRLen.  

 
 
Om det främsta målet är att uppnå ett så diskret resultat som möjligt kan man gå helt på nivå 
två. Där döljs FRLen men man riskerar då att tappa igenkänning och förståelse för produktens 
funktion. Igenkänningsproblemet kan lösas genom att kombinera nivå två med till exempel 
nivå tre. Detta kan innebära ett heltäckande skal med en form som påminner om FRLen.  
Ett annat kombinationsexempel kan vara att kombinera nivå två och fyra. Detta kan till 
exempel innebära att man målar FRLen och täcka den med ett genomskinligt skal.  
 
                                                 
29 Resonemanget är inspirerat av Altshuller, G. (Altov, H.)  
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Att täcka hela FRLen kan, trots att man ser igenom skalet, medföra en säkerhetsrisk eftersom 
vredet på avstängningsventilen måste vara lättåtkomligt30. För att slippa att behöva forcera ett 
hölje för att vrida på avstängningsventilsvredet eller ställa in trycket måste höljet vara öppet 
för dessa funktioner.  
Att hålla sig helt till nivå fyra gör inte tillräcklig påverkan på produkten eftersom geometrin är 
densamma.  
Man måste kunna komma åt de viktiga delarna på FRLen samtidigt som dagens plottriga 
geometri förändras. Formskalet är därför det bästa konceptet.  
 
Formskalet ger också möjlighet till färgsättning som inte går att få på de enskilda modulerna. 
Formskalet skulle till exempel kunna kromas vilket man inte kan göra med en hel FRLmodul.  
 

                                                 
30 Hallström, Pål 

 26



5. Design av Formskal 
 

 
 

 
Figur 15: Formskalet i kromat utförande monterat på FR-kombinationen.  

 
 
Som sista steg av designandet i detta projekt av formskalet har en prototyp tillverkats. Utifrån 
den har förslag på förändringar gjorts så att man i samspråk med tillverkare senare kan få 
CAD-modellen som är redo för tillverkning.  
 
Designen är menad att vara utmanade samtidigt som mycket energi har lagts på att dölja så 
många detaljer från FRLen som möjligt. Eftersom tryckluften strömmar från vänster till höger 
har det valts att ha en genomgående linje horisontellt genom hela höljet. Denna form döljer 
många detaljer men förstärker också uttrycket av produktens funktion.  
Den främre rundade, smala formen som upprepas på alla tre moduler har tagits fram av flera 
skäl. Den är utbuktande för att precis kunna innesluta öppningsfunktionen på filterbehållaren 
och den har en brädd som gör att ljuddämparen på avstängningsventilen precis täcks. 
Samtidigt är den så pass smal att man får plats med tummen och pekfingret mellan modulerna 
för att kunna ta av formskalet.  
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Figur 16: Formskalets framsida. Färgen skall likna borstat stål och är den färg 
som formskalet skall ha i sitt grundutförande.  
 

 
 

 
 Figur 17: Formskalets insida.  
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Konstruktionen av formskalet har gjorts främst i CAD. Eftersom FRLen som höljet skall 
täcka har en komplicerad form är det svårt att utan datorns hjälp bestämma exakt hur 
detaljerna skall se ut. Av den anledningen har också designen på detaljnivå av höljet tagits 
fram allt eftersom formskalet utformats.  
 
För att hålla formskalet på plats väljs styrytor i alla riktningar. Baksidan är platt så den är en 
naturlig styryta mot väggen. Snäppen håller höljet på plats utåt. För att fixera höljet åt höger, 
vänster och framifrån har snäv passform satts kring regulatorratten och dränringen. De gör 
också att höljet inte kan rotera framåt.  
 
Formskalet skall ha ett tilltalande utseende med runda former men samtidigt vara enkel. För 
att uppnå detta har så många former som möjligt upprepats i designen.  
Produkterna används i industrier och av industriarbetare och andra människor med tekniskt 
kunnande. Därför skall höljet ha ett professionellt utryck. Man skall se att den är till för att 
användas. Detta innebär bland annat att de funktionsytor som finns skall vara tydliga. 
Produktens ursprungliga funktionella utseende skall bevaras och igenkänningen är viktig 
därför följer formskalet FRLens huvudformer samtidigt som det döljer detaljerna. 
 
 
Man vill gärna ha med SMC:s designprofil. Typiskt för SMC är till exempel den benvita 
färgen på ventilerna, aluminiumfinishen på cylindrarna, den blåa logotypen, de sintrade 
ljuddämparna eller de blåa detaljerna på ventilerna31. För att sticka ut gentemot konkurrenter 
har trots det färgen, krom valts. En stor SMC-logga i relief är placerad uppe på 
mjukstartsventilen.  
 
Tjockleken på skalet har valts till 1,5 mm32. Radierna har gjorts så att det är minst 0,5 mm. 
Släppvinklar är satta på alla ytor. Förslagsvis kan ingöt och ytor för utskjutare vara på 
baksidan av höljet det vill säga den delen som skall sitta mot väggen.  
 
 
 

                                                 
31 Pedersen Dambo, Fleming 
32 Tjockleken kan komma att ändras vid tillvärkning. I vilken tjocklek som formskalet skall produceras med har 
att göra med vilken plastsammansättning som väljs.  
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5.1 Ytor  
 
Med anledning av FRLens komplicerade och detaljrika geometri har varje yta på formskalet 
anpassats så att alla funktioner möjliggörs samt att passformen är bra.  
 
 
 
 
 

 

 
Figur 18: Formskalet sätt snett uppifrån. Förutom snäppena har inte formskalet 
någon baksida. Detta innebär att den måste monteras på en FR-kombination 
som sitter mot en vägg. Det är dock det vanligast monteringssättet.   

 
 
Formen är anpassad inte bara för att passa FRLen utan också för att kunna tillverkas med 
plastformsprutning. Dessutom är formskalet designat för att sitta fast ordentligt samtidigt som 
det är lätt att ta av och sätta på.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snäppe 

Fasning för ventilvredets 
rörelse 

Öppning för 
vred 

Hål för åtkomst av 
knapp för manuell 
avluftning 

Öppning för 
inluft 

Hål för manometer 

Utbuktning ger plats 
till filterbehållarens 
öppningsfunktion  
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 Släppvinkel, ger utrymme för luft 
från kontakten att komma ut  

 

   
 

Öppning för 
DIN-kontakt  

Fasningen möjliggör 
att T-fästena täcks 

Extra stort hål som 
gör plats för extra 
mellanstycke 

Väl tilltagen 
utrymme för 
ljuddämpare så 
att mycket luft 
kan släppas ut.  

Figur 19: Formskalet sätt snett från höger.  
 

 
Tryckvakt på mjukstartsventilen 
På mjukstartsventilens framsida finns det uttag för manometer eller tryckvakt. Om man skall 
kunna ta av skalet måste det finnas ett hål på den som är lika stor som dessa komponenter. I 
stället för att montera dem på mjukstartsventilen kan man montera dem efter på ett 
fördelningsstycke. På så vis kan samma funktion uppnås. För att kunna montera dessa extra 
moduler efter mjukstartsventilen lämnas där ett extra stort hål i formskalet.  
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Hål för 
dräneringsslang 

Släppvinklar på 
samtliga ytor 

Figur 20: Formskalet sätt snett underifrån.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Öppning för 
regulatorratt  Stödribbor på 

snäppen  

Figur 21: Formskalet sätt snett bakifrån.  
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6. Användning av Formskalet  
 
Formskalet sätts på vinkelrätt framifrån från FRLen sätt och går bara att sätta på och ta av då 
avstängningsventilens vred är i avstängt läge. Detta innebär att formskalet inte kan tas av eller 
på då FRLen används. Först när man stängt av avstängningsventilen kan den tas av. Vill man 
byta filter i filterregulatorn måste man först ta bort formskalet för att kunna ta av 
filterbehållaren. Därefter sätter man tillbaka formskalet och vrider sedan på 
avstängningsventilen.  
 
 

  
 

Figur 22: FR-kombinationen med påmonterat formskal. Avstängningsventilens 
vred är i vänstra bilden i på-läge och ligger framifrån sätt, om lott med den 
delen av formskalet som täcker T-fästet bakom. I högra bilden är 
avstängningsventilen i avstängt läge. Formskalet går där att ta av. 

 
 
Att formskalet är utformat så att det bara går att ta av och på då avstängningsventilens vred är 
i avstängt läge beror på att formskalet annars inte hade täckt det bakomliggande T-fästet. 
Framifrån sätt ligger T-fästet om lott med vredet då det är i på-läge.  
T-fästena sitter på mellanstyckena och det är med dem man fäster FR-kombinationen mot 
väggen.  
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Figur 23: FR-kombinationen och formskalets baksida.  

 

 
Figur 24: Baksida på skalet med FR-kombinationen. Utan 
avstängningsventilens vred. Passformen under avstängningsventilens vred är 
mycket exakt. Vid monteringen får man sikta en aning.  
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Under avstängningsventilens vred finns ett smalt utrymme där höljet skall passas in, där får 
man vid monteringen sikta en aning. Sätts formskalet på snett finns risk att delen av 
formskalet som sitter på avstängningsventilens ovansida kan brytas av. För att undvika detta 
är det viktigt att materialet som formskalet skall produceras i är flexibelt.  
När höljet skall tas av måste man först sätta avstängningsventilens vred i avstängt läge. Att 
man bara kan ta av höljet när man har stängt av FRLen kan göra att formskalet inte tappas 
bort lika lätt.  
 
Man tar av och på formskalet genom att hålla med tumme och pekfinger runt mittendelen, den 
del som täcker filterbehållaren. Det går att göra med en hand.  
 
På avstängningsventilens fram- och baksida sitter ett hål där man kan fästa ett hänglås. Den är 
till för att obehöriga inte skall kunna stänga av avstängningsventilen. Denna funktion används 
inte särskilt ofta. Hålet på framsidan är dolt av formskalet och kan inte användas. Istället har 
plats lämnats i formskalet så att hålet på baksidan går att komma åt. Man fäster då ett hänglås 
från sidan.  
 
Regulatorns ratt går att reglera trots att formskalet sitter på. Detta är nödvändigt eftersom 
regulatorn bara kan ställas in då trycket är på. Då trycket är på är avstängningsventilens vred i 
på-läge och formskalet kan då, som tidigare nämnts, varken sättas på eller tas av.  
 
Av säkerhetsskäl är det viktigt att formskalet sitter på plats. Därför har snäppen använts som 
fastsättningsmetod. Skalet hålls då på plats på ett säkert sätt. Denna fastsättningsmetod kräver 
häller inte någon efterbearbetning eftersom sådana detaljer kan göras med formsprutning.  
 
Innan snäppfunktionen valdes diskuterades ett antal andra principer. En del av dessa krävde 
att formskalet skulle tillverkas på ett annat sätt. Till exempel skulle snäppfunktionen kunna 
göras att två plastformsprutningsformhalvor öppnas på en annan ledd än vinkelrätt ut från 
FRLen. Men detta hade gjort att man inte kunnat göra en del andra former som formskalet är 
beroende av till exempel hål för manometer.  
En annan princip var att montera fast magneter på formskalet som sedan sätts mot T-fästena 
vilka är gjorda av stål. Denna metod kräver flera tillverkningssteg än metoden med snäppen 
och valdes därför också bort.  
En tredje princip var att med hjälp av avstängningsventilens vred låsa fast formskalet då 
vredet vrids runt. Då vredet vreds runt tycker den ner skalet som därmed med 
hävstångsprincipen trycks fast mot FRLen undersida. Detta alternativ valdes bort då det 
visade sig att det inte vara påtagligt dyrare att tillverka ett formskal med snäppen.  
 
 
Utrymmet framför regulatorratten på insidan av formskalet är gjort stort så att snäppena ska få 
plats där. De kräver så pass mycket plats att de kan göras långa och på så vis få flexibla 
egenskaper.  
 
För att möjliggöra montering av eventuell extra modul lämnas en så pass stor öppning vid 
luftutloppet att ett extra mellanfäste får plats där.  
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7. Tillverkning av Formskalet  
 
Utifrån en CAD-modell av formskalet tillverkas en prototyp med hjälp av friformsutskrift. 
Genom att göra en prototyp kan man se om CAD-modellen fungerar som det är tänkt. Man 
kan också se vad som mer behövs göras innan produkten produceras.  
 
Prototypen visar att skalet sitter på plats utan att vrida sig åt något håll. Den finns tillräckligt 
utrymme för att greppa med tumme och pekfinger kring delen som täcker filterbehållaren. 
 
 

 
Figur 25: Insidan på formskalet. Prototypen är tillverkad med friformsutskrift.  

 
 
 
Skalet ligger tätt emot sidorna på mjukstartsventilen men kan röra sig och skulle därför kunna 
ge upphov till ljud om maskinen den monteras på vibrerar.  
Det är inte tydligt att avstängningsventilen måste vara i avstängt läge då höljet monteras. Den 
kan gå sönder om man försöker tvinga på den.  
 
Snäppena skulle kunna dimensioneras så att det tydligt känns när man sätter på höljet. Deras 
styvhet kan också modifieras så de får rätt motstånd och klarar längre användning.  
 
Utifrån prototypen kan man även se att utrymmet under avstängningsventilens ljuddämpare 
bör förlängas ca en centimeter. Detta eftersom en större ljuddämpare då kan sättas på 
avstängningsventilen. En större ljuddämpare än vad formskalet är designat till är vanligare.  
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Figur 26: Reflektorn på bilden är gjord i ett tvådelat formsprutningsverktyg. 
Trots det har man lyckats göra snäppen.  

 
Snäppena som håller formskalet på plats sitter fast mot en tunn vägg. Då dessa tillverkas med 
formsprutning finns risk för insjunkningar som kan ses från formskalets framsida. Detta kan 
uppstå eftersom materialet vid snäppenas infästning blir tjockare än runt om. Då plasten 
svalnar krymer den vilket kan medför insjunkninar vid de ställen där materialet är tjockare. 
Av den anledningen måste snäppena vara så tunna som möjligt samtidigt som de är tillräckligt 
styva. Snäppena styvas upp med hjälp av en ribba. Exakt tjocklek och utformning kan göras 
först då material har bestämts. En tumregel är att de skall vara hälften så tjocka som väggen 
de sitter på för att undvika insjunkningar. 
 
 
 

7.1 Material  
 
Enligt en plasttillverkare33 skulle ett rimligt material för formskalet tillverkning vara 
polypropylen (PP). Beroende på var man väljer att tillverka formskalet är det rimligt att 
tillsammans med tillverkaren bestämma ett mer exakt materialval.  
Ett alternativ vid små upplagor skulle kunna vara att göra en friformsutskrift så som 
prototypen men det är väldigt dyrt. Prototypen ovan kostade 4000kr att tillverka.  
 
 
 
 
 

                                                 
33 Jäätmaa, Mats 
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7.2 Färger  
 
Formskalet ger nya möjligheter till att färgsätta FRLen: Eftersom formskalet sätts på i 
efterhand är den lätt att färga för sig. Detta ger möjlighet till inköpare av större kvantiteter att 
välja vilken färg de vill ha. Detta är en fördel som konkurrenterna till SMC inte har.  
Är formskalet vitt finns risk för att den lätt ser smutsig ut. SMC har några genomgående 
färger på sina produkter förutom svart, krom och aluminium, så kallad SMC Blå (RGB: 22, 
98, 176), urban white, samt en ljusare blå nyans. På vissa dekaler har man dessutom en orange 
linje.  
Orange är en konkurrents färg och är därför inte intressant. Blå gör att hela produkten med 
avstängningsventilens röda vred kan få för mycket färger.  
I grundutförande och för att sticka ut i eventuella utställningssammanhang väljs ”borstat stål” 
som standardfärg på formskalet. Det kommer också att ytterligare bidra till att designen 
sticker ut gentemot konkurrenternas FRLer.  
 

 
 

 
Figur 27: Formskalet ger möjlighet att färgsätta FRLen utifrån kundens 
önskemål. Exempelvis skulle formskalet kunna göras svart, blå, vit eller kromad.  
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8. Marknad och konkurrenter  
 
I Sverige har SMC ca en fjärdedel av marknaden och har därmed ungefär samma 
marknadsandel som två andra företag, FESTO och BOSCH Rexroth. Många företag säljer 
luftberedningsenheter löst men SMC:s främsta styrka är deras ventiler och cylindrar till vilka 
luftberedningsenheterna följer med. FRLenheterna är idag prestandamässigt ganska lika 
mellan företagen. SMC säljer främst FRLenheterna för att de behövs för systemen vars övriga 
komponenter är från SMC. SMC kan eventuellt få en större marknadsandel om de har en 
snyggare produkt.  
 

1. 2. 3.  

4.  5.  6.  7.

8. 9.  
 

Figur 28: Olika FRLkombinationer från några av de största tillverkarna.  
1. SMC med formskal, 2. SMC AC30 utan formskal, 3. Festo, 4. BOSCH 
Rexroth, 5. Norgren, 6. Camozzi, 7. Parker, 8. Airtec, 9. Metalwork.   
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9. Slutsatser  
 
Idén att ta fram formskalet uppkom eftersom ett behov av en snyggare FRL fanns. Eftersom 
SMC:s ställning på marknaden är inte beroende av produkterna utseende utan funktionen och 
priset kan en snyggare produkt därför hjälpa företaget att ta marknadsandelar.  
Att ha ett skal som endast har till uppgift att göra produkten snyggare och går att ta av visade 
sig vara den bästa lösningen. Men att konkurrera med designen hos de som utformat hela 
produktserier för att få ett fint utseende är svårt. Därför blev syftet med formskalets utseende 
att den skulle skilja sig från mängden. Höljet skiljer sig utseendemässigt mycket från de 
vanliga FRLerna men man känner trots det igen den. De funktioner som dolts med formskalet 
går ändå att komma åt eftersom formskalet är borttagbart. Detta är en funktion som inga 
konkurrenter har. Man kan välja när man vill använda formskalet.  
Om det är lönsamt att tillverka och ifall det finns en marknad för den är inte utvärderat i 
denna rapport. Men det är meningen att ett beslut om vidare utveckling skall kunna tas utifrån 
den.  
 
 

9.1 Diskussion  
 
Konkurrens 
Då man jämför FRLkombinationer från olika företag kan man se att andra företag har tänkt på 
att få en enhetlig design på enskilda FRLmodulerna. Trots detta är de ändå mycket geometrisk 
komplicerade produkter. Att försöka dölja dessa delar är svårt eftersom funktionen är 
beroende av dem. Men för att gå så långt som möjligt med att försöka uppnå en stilren 
produkt ger formskalet stora fördelar. Till skillnad från övriga FRLer täcker den skarvarna 
mellan modulerna vilket ingen annan FRL gör.  
 
Designpolicy  
Ett alternativ till att göra ett hölje till FRLen från företagets sida skulle kunna vara en 
designpolicy inför nästa generations FRLer. Även fast modulerna idag är mycket olika kan 
man i framtiden ha en formmall som man kan använda vid designandet så FRLerna ser mer 
enhetliga ut efter de monterats ihop.  
Men det är inte omöjligt att ett formskal ger större designmöjligheter än vad en 
omkonstruktion av FRLerna ger.  
 
 
Marknadsföring 
Det finns två marknadsföringsalternativ. Antingen följer formskalet med alla FR-
kombinationer (AC40) som säljs, till självkostnadspris varpå försäljningen förhoppningsvis 
ökar. Eller så tar man bra betalt för själva formskalet och de som verkligen vill ha den får då 
betala relativt mycket. Eftersom formskalet som tillverkas med plastformsprutning har en stor 
tillverkningsgrundkostnad är det första alternativet det bästa. Då säljs fler formskal och priset 
per styck blir då lägre. Grundkostnaden för tillverkningen av formskalet är stor eftersom det 
måste tillverkas ett formsprutningsverktyg. Även fast formskalet i sig själv inte går med vinst 
de första åren kan den långsiktigt ta marknadsandelar från de konkurrenter vars produkter 
idag säljs på grund av deras utseende snarare än funktionen. Formskalet kan också ses som 
extra reklam för företaget.  
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Ju fler formskal som tillverkas ju billigare blir dem per styck. Eftersom formskalet delvis är 
till för att ge reklam för företaget är det viktigt att den säljs till så många som möjligt.  
 
 
Försäljningstaktik 
Tar företaget mycket betalt för formskalet kommer få köpare vilja ha den. Försäljningen 
kommer bara att öka med den lilla del av kunderna som verkligen behöver formskalet och är 
beredda att betala för den. Skickar man istället med den gratis till dem som köper FR-
kombinationen finns möjligheten att försäljningen av den produkten ökar. Teckningsgraden är 
i jämförelse med andra produkter förhållandevis hög på AC40 och detta är därför det bästa 
alternativet.  
 
 
Kombinationer 
Grundproblemet som detta arbeta hade till uppgift at lösa var att göra FRLen snyggare. Men 
FRLen är ju inte bara en produkt utan olika sammansatta moduler beroende på till vad de 
skall tillämpas. Därför begränsades lösningen till den vanligaste kombinationen. Helst hade 
man velat göra en lösning som passade alla kombinationer. Eftersom inget rimligt alternativ 
kan tas fram som passar alla FRLkombinationer måste man begränsa sig till en specifik 
kombination.  
 
Mervärden  
Tidigt under projektets gång kom det upp idéer på att förutom att tillföra något estetiskt till 
FRLen även tillföra en ny funktion. FRLen skulle kunna tillföras egenskaper så som att den 
skall bli mer lättspolad. Att uppfylla många av dessa önskemål blev snart viktiga krav 
eftersom de kunde leda till nya försäljningsargument. Men funktionerna som medförde t.ex. 
spolbarhet gjorde att produkten skulle bli så komplicerad att kostnaden för dess tillverkning 
skulle bli för hög. Därför blev höljets primära syfte återigen det utseendet den tillför 
produkten.  
 
Utstrålning  
Formskalet skall utstråla förtroende, stabilitet och stolthet. Trots att den skall vara diskret 
skall formerna vara tydliga och rejält tilltagna. Den skall passa i industrimiljöer men ändå se 
modern ut. En del personer har uttalat att de vill att formskalet skall vara rund och 
strömlinjeformad34.  
För att få den rätta utstrålningen har den utformats så att de former den består av är så få som 
möjligt men ändå stora och tydliga. Två inspirationskällor vars former utstrålar liknande 
känslor är stallet på gitarren och exteriören på höghuset nedan.  
 
 

                                                 
34 Kviberg, Robert 
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Figur 29: Inspirationen till formskalets form kommer från stallet på en Gibson 
L5 och exteriören på Rockefeller center på Manhattan. Art deco skulle man 
kunna säga.  

 
 

9.2 Vidareutveckling  
 
Detta projekt har inte gått ut på att ta fram en färdig produkt utan snarare att visa hur den 
skulle kunna se ut. Om beslutet tas att fortsätta att utveckla formskalet behöver den tas från 
prototypstadiet till en tillverkningsbar produkt. För att göra detta behövs kontakt tas med ett 
företag som håller på med plastformsprutning.  
Dennes rekommendationer på utformningen med hänsyn till tillverkning och material behövs 
för att få en tillverkningsbar produkt.  
 
För att få kontaktytorna att fungera bra kan man lägga till ribbor vid utsatta ställen på 
formskalet. Höljet har släppvinklar för tillverkningens skull. De medför att det finns tomma 
utrymmen på vissa ställen mellan höljet och FRLen. På dessa platser kan man gömma 
stabiliserande ribbor. Ribborna skall inte synas från utsidan.  
Sådana ribbor kan även hjälpa till att få bort vibrationer som kan uppkomma mellan 
formskalet och väggen då FRLen är monterad på en vibrerande yta.  
 
På undersidan av den delen av formskalet som täcker ljuddämparen till mjukstartsventilen kan 
man göra ett hål liknande den öppningen som finns för drännäringen på filterregulatorn. Detta 
skulle minska risken för att formskalet flyger av ifall ett större system snabbt avluftas genom 
mjukstartsventilen. 
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Det kan undersökas om det behövs en större öppning i formskalet kring manometern på 
filterregulatorn. I vissa fall kan nämligen en tryckvakt sitta där (till exempel ISE35). Den har 
en sladdutgång nedåt som medför att den inte passar på formskalet.  
 
Den tillverkade prototypen är skör. Detta beror på att den inte är tillverkad i rätt material. Men 
det är viktigt att man innan serietillverkningen väljer ett material och tjocklek som gör att 
formskalet inte går sönder ifall någon handskas oförsiktigt med den.  
 
Utrymmet för ljuddämparen på avstängningsventilen måste göras något längre så den passar 
standardljuddämparen.  
 
Ingöt och ytor för utskjutare bör väljas efter samspråk med tillverkare. Det bör även 
diskuteras om tjockleken på formskalet är bra. Detta beror ju på vilken plastsammansättning 
man väljer att tillverka den av. Även krav på minsta radier och släppvinklar bör diskuteras 
med tillverkaren.  
Efter att plastsammansättning och tjocklek är vald kan man göra en detaljerad dimensionering 
av snäppena så de ger rätt motstånd då formskalet sätts på.  
 
 

 46



10. Referenser  
 
Altshuller, G. (Altov, H.) 1996, And Suddenly the Inventor Appeared, Technical Innovation 
Center, Warchester, Massachusetts.  
 
Maskinelement Handbok, 2005, Institutionen för maskinkonstruktion, KTH, Stockholm.  
 
Utbildningsmaterial från SMC: 
Lärobok 1: Pneumatik  
Lärobok 2: Pneumatik, SMC Pneumatics Sweden AB, Huddinge 1999-08-05  
Lärobok 3: Elpneumatik  
SMC Pneumatics Sweden AB Produktöversikt 2009  
 
 
Studiebesök:  
Coca Cola i Jordbro, Pitkäjärvi, Janne, november 2010  
AB Leveplast, Mats Jäätmaa, januari 2011  
Swedliner, Erik Tidhult, maskinbyggare, se bild 10, 10 mars 2011  
PCS, Proforma Conveyor System AB, Åkersberga, Robert Kviberg VD, 2011-03-21  
 
Utbildningar på SMC:  
Pneumatik  
Pneumatik 2 
Elpneumatik  
 
Personer:  
SMC:  
Hallström, Pål, 2010-11, System, personlig kontakt, rådgivning  
Dedersen Dambo, Fleming, 2010-11, Produkt- och marknadschef, personlig kontakt, 
rådgivning  
Edholm, Fredrik, 2011, Produktchef, marknadsstatistik med mera 
Algstrand, Dan, 2011, Bildbehandling och fotografering  
Aneman, Hans, 2010-11,System, personlig kontakt, rådgivning  
Svenson, Stefan, 2010-11, System, personlig kontakt, rådgivning  
Lagsäter, Göran, 2010-11,Utbildning  
Björkström, Anders, 2010, Säljare, personlig kontakt, förmedling av kontakt med kunder 
Engström, Marcus, 2011, Säljare, personlig kontakt, förmedling av kontakt med kunder 
Andersson, Michael 2010, Regionchef, personlig kontakt  
Karlsson, Kenneth, 2011, Montage, personlig kontakt  
Jensen, Joakim 2010, Teknisk support, personlig kontakt  
Holmgren, Melker 2011, Innesäljare, personlig kontakt  
 
AB Leveplast  
Jäätmaa, Mats (VD)  
 
Övrigt:  
Bilder på konkurrenters FRLer, Internet, januari 2011  
 

 47



 48



11. Bilagor  
 
Offert från XUDA MOLD  
 
 

 
 

 
 

 
 

CAD-Modellen som ligger till grund för offerten från Xuda Mold  
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