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Sammanfattning 
MYDATA automation AB är ett utav de ledande företagen inom utveckling av utrustning för 
ytmontering av elektriska komponenter och stencilfria lodpastatryckare för elektronikbranschen. 
MYDATAs MY500 är en så kallad jetprinter för applicering av lodpasta på kretskort. I 
Jetprintern ingår en kassett som består av hållare och patron. I maskinen finns även en 
kalibreringsstation, där funktionen av appliceringen kontrolleras. I ett utvecklingsprojekt har två 
konceptförslag för varje enhet arbetats fram. Koncepten innehåller förutom 
konstruktionslösningar även förslag på industridesign. 
 
Syftet med detta examensarbete var att förbättra ergonomi, funktion, användbarhet samt att 
uppnå högre kostnadseffektivitet på kassett och kalibreringsstation till MY500. Stor vikt ligger 
även på att enheterna skall få ett mer estetiskt tilltalande utseende. Det var också önskvärt att 
minimera vikten på kassetten.  
 
Projektet inleddes med en förstudie där framtagna koncept analyseras. En informationsinsamling 
har utförts där en litteraturstudie, besök hos användare och montörer samt samtal med anställda 
på företaget ingår. En kravspecifikation formulerades utifrån användarnas och företagets 
önskemål. En referensram utvecklades för projektet där tillgänglig kunskap från tidigare 
utvecklingsprojekt och undersökningar presenteras. En konceptanalys utfördes där problem 
identifierats och behandlades i en konceptgeneringsfas. Efter det inleddes konstruktions- och 
dimensioneringsarbetet, där de främsta verktygen var CAD- och FEM-programvara. Även 
materialval behandlades och detaljritningar samt tillverkningsunderlag togs fram. Slutligen 
utfördes en utvärdering där bland annat en kostnadsuppskattning beaktades. 
 
Fyra prototyper togs fram. Utifrån dessa har två stycken bedömts vara de mest relevanta att gå 
vidare med. Kassettprototypen som förespråkas är lik dagens lösning men har bättre ergonomi, är 
lättare samt är oberoende av tubens orientering vilket har varit ett problem hos kunderna. 
Kalibreringsstationen som valdes ut har en stomme och kåpa i bockad plåt. Detta är en 
kostnadseffektiv lösning och den bedöms vara avsevärt billigare än dagens kalibreringsstation.  
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Abstract 
MYDATA automation AB is one of the leading companies in development of surface-mounting 
technology and stencil free solder paste applications. MYDATA’s MY500 is a jet printer 
designed for solder paste application on printed circuit boards. The jet printer contains a cassette 
which consists of a holder and a cartridge. There is also a calibration unit which monitors and 
calibrates the application of solder paste. In a prior development project two concepts for each 
unit has been devised. Some aspects of industrial design have been taken into consideration but 
not all. 
 
The purpose of this master’s thesis was to improve ergonomics, function, usability and cost-
effectiveness on both the cassette and the calibration unit in the MY500. Another important goal 
was to design the parts more esthetically pleasing. It was also desirable to minimize the weight 
of the cassette. 
 
The thesis started with a pre-study where the concepts were analyzed. An information gathering 
which consisted of a literature study, user surveys and interviews with various employees of 
MYDATA was conducted. A specification requirement was formulated based on the data 
collected from the information gathering. A frame of reference was developed for the thesis; it 
contains information from earlier projects, investigations and other useful information. The 
concepts were analyzed and the problems was identified and considered in the concept 
generation phase. The concepts were actualized in the design phase, the most important tools in 
the design phase being CAD and FEM software. Various materials were taken into consideration 
during the design. Detail drawings for the calibration units were produced. Finally a cost-
analysis was performed. 
 
Four prototypes were constructed. From these four, two have been deemed the most relevant to 
continue working with. The cassette prototype is similar to the current solution but has better 
ergonomics, weighs less and is independent of the orientation of the tubes flanges, which was a 
requirement from customers. The calibration unit has a sheet metal frame and casing. This is a 
cost-effective solution which is considered to be substantially cheaper than today’s calibration 
unit.      
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NOMENKLATUR 

 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

M Moment (Nm) 

F Kraft (N)  

d Avstånd (m) 

k Fjäderkonstant (N/m) 

Förkortningar och uttryck 
CAD Computer Aided Design 

FEM Finita element metoden 

FFF Friformsframställning 

SLS Selective Laser Sintering 

SLA Stereo Lithography Apparatus 

FDM Fused Deposition Modeling 

RFID Radio-frequency identification 

PTFE Polytetrafluoreten (Teflon) 

 

CNC Computer Numerical Control 

 
PLOG Detalj som trycker mot filterbox. 

VISION KAMERA Kamera som läser av den printade matrisen vid kalibrering. 

PLUNGER Detalj inuti tub som trycker ned lodpasta. 

FILTERBOX Enhet som tar upp eventuellt spill från ejektorn efter applicering av 

  lodpasta. 

PATRON Filterbox och tub 

KASSETT Ejektorhållare och patron 

PRINTERPLATTA Den yta där pappret som kalibreringsmatrisen skrivs på ligger. 

PRINTERPLÅT Den plåt som pressar ned pappret mot printerplattan. 
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1  INTRODUKTION 
Detta kapitel beskriver bakgrund, syfte, avgränsning och metod för examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 
MYDATA automation AB [1] är ett utav de ledande företagen inom utveckling av utrustning för 
ytmontering av elektriska komponenter och stencilfria lodpastatryckare för elektronikbranschen. 
Den stencilfria maskinen används främst vid prototyptillverkning eller vid små produktionsserier 
där maskinen blir lönsam. En omställning från ett kretskort till ett annat tar bara någon minut 
jämfört med stencilmaskinen där nya stenciler måste tas fram för varje kort. Det finns en rad 
fördelar med att använda en MY500. Maskinen behöver lite underhåll och behöver nästan inte 
rengöras alls i jämförelse med stencilmaskiner där rengörning måste ske regelbundet. 
 
MYDATAs MY500 är en så kallad jetprinter för applicering av lodpasta på kretskort. I 
Jetprintern ingår en kassett som består av hållare och patron. I hållaren placeras patronen som 
består av tub och ejektor. Ejektorn är en enhet som ser till att rätt mängd pasta skjuts ut vid rätt 
tidpunkt. 
I maskinen finns även en kalibreringsstation, där funktionen av appliceringen kontrolleras, 
genom att lodpasta skjuts på ett frammatat papper. En visionkamera kontrollerar att de skjutna 
skotten är godkända. Om inte rensas ejektorn genom att skjuta pasta i en behållare och 
kalibrering sker på nytt. På kalibreringsstationen finns även en höjdmätare där den exakta höjden 
kalibreras in så att skotten skjuts från rätt höjd över kretskortet. 
 
Kassetten är en framträdande del i MY500 maskinen och operatören hanterar denna dagligen då 
tub sätts i respektive tas ur maskinen. Kassetten har en väldigt komplicerad geometri och består 
av ett flertal komponenter.  
 
Ergonomin och funktion för att byta tub behöver förbättras och anpassning för att klara tuber 
med olika längd är önskvärt. 
 
Laddning av kalibreringsstation med pappersrulle sker relativt sällan. Därför måste laddning vara 
enkel att förstå och utföra. 
 
I ett utvecklingsprojekt har två konceptförslag för varje enhet arbetats fram. Koncepten 
innehåller förutom konstruktionslösningar även förslag på industridesign. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är förbättra ergonomi, funktion, användbarhet samt att uppnå 
högre kostnadseffektivitet på kassett och kalibreringsstation till MY500. Stor vikt ligger även på 
att enheterna skall få ett mer estetiskt tilltalande utseende och således bättre smälta in i 
maskinens övriga miljö. Det är också önskvärt att minimera vikten på kassetten. Arbetet består i 
att utifrån ett tidigare utvecklingsprojekt [2] som bedrivits av två studenter vid Chalmers 
tekniska högskola ta fram prototyper på kassett och kalibreringsstation samt att göra ett första 
test och utvärdering. 
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1.3 Avgränsning 
Arbetet kommer att utgå ifrån de koncept som tidigare tagits fram i utvecklingsprojektet. Endast 
små ändringar av funktion och utseende kommer att utföras om de bedöms vara nödvändigt. 
Ejektorhållarens gränssnitt mot övriga maskinen kommer ej ändras i detta arbete då detta skulle 
medföra stora förändringar i maskinen. Ändringar i mjukvaran som eventuellt kan vara 
nödvändig då kalibreringsstationen utseende förändras kommer inte behandlas i arbetet. 
 
Kassettens förstärkningar på höger sida som har till uppgift att dämpa svängningar på kassettens 
vingar kommer inte att ändras [3]. Dessa kom till då det upptäcktes att vingarna svängde vid en 
viss frekvens. Dessa vibrationer härstammar sannolikt från stegmotorn. 
 
Kalibreringsprocessen det vill säga hur maskinen kalibreras kommer inte att ändras. 
Matrisprintning på papper är den enda i dagsläget kända och fungerande lösningen. 
 
Prototyperna kommer om möjligt att monteras och testas i jetprintern MY500. 

1.4 Metod 
Projektet kommer att inledas med en förstudie där framtagna koncept analyseras. En 
informationsinsamling kommer också att utföras där litteraturstudie, besök hos användare och 
montörer samt en intern undersökning kommer att ingå. En kravspecifikation kommer att 
formuleras utifrån användarnas och företagets önskemål. En referensram kommer att utvecklas 
för projektet där tillgänglig kunskap från tidigare utvecklingsprojekt och undersökningar 
kommer att presenteras. 
 
Vidare kommer en riskanalys och en konceptgenerering där eventuella problem som uppkommit 
under analysen av de framtagna koncepten behandlas. 
 
När koncepten har analyserats och färdigställts kommer konstruktions- och 
dimensioneringsarbetet att inledas. Hjälpmedel i konstruktions- och dimensioneringsarbetet 
kommer främst att vara CAD- och FEM-programvara. Även handräkning och materialval 
kommer att vara en del i arbetet. Detaljritningar och tillverkningsunderlag kommer att tas fram 
för prototyptillverkning. 
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2 REFERENSRAM 
Detta kapitel behandlar relevant och tillgänglig kunskap samt tidigare forskning inom MYDATA 
automation AB. 

2.1 Allmänt 
Den vanligaste metoden för att applicera lodpasta på kretskort är screentryckning. Vid 
screentryckning används en stencil med hål där lodpasta önskas på kretskortet. Stencilerna är 
normalt några millimeter tjocka och laserskärs till önskad form. Efter att stencilen tagits fram 
placeras denna ovanpå kretskortet och därefter läggs lodpasta ut. En kniv liknande en 
spackelspade dras längs stencilen och all överflödig lodpasta skrapas bort. Denna process är 
oftast ganska kladdig och rengörning av maskin och stencil är ett måste efter proceduren. För att 
få rätt önskad mängd lodpasta på kretskortet måste stencilen varieras i tjocklek. En tjock stencil 
ger mycket lodpasta och tvärt om. 

Screentryckning är en riktig flaskhals vid små produktionsserier eftersom en ny stencil måste tas 
fram för varje unikt kretskort. Screentryckningsprocessen står för 50-60 % av felen i 
produktionslinan som oftast består av screentryckare, komponentmonteringsmaskin och 
härdningsugn [4]. 

MY500-maskinen är den enda av sitt slag som applicerar lodpasta utan stenciler. MY500 
fungerar likt en bläckstråleskrivare med ett piezoelektriskt element [5]. Piezokristallen 
omvandlar elektricitet till mekaniskt arbete [6]. När en ström går igenom piezoelementet 
expanderar detta mycket snabbt med väldigt hög precision. Denna höga precision utnyttjas även i 
klockor. De snabbaste bläckstråleskrivarna [7] använder ett piezoelement till skillnad från andra 
skrivare som utnyttjar ångexplosioner genererade av en ström för att driva ut bläcket. MY500-
maskinen använder ett piezoelement som ser till att rätt mängd emulsion av lodpasta och fluss 
kommer ut ur munstycket vid rätt tidpunkt. 

MY500-maskinen började utvecklas 1995 och släpptes på marknaden först 2005. Fördelarna 
med maskinen är att den har hög noggrannhet och hög flexibilitet. Rätt mängd pasta skjuts ut 
direkt på kortet vilket minimerar hantering av överflödig pasta vilken kan vara skadlig för 
hälsan. Olika pastor kan köras utan att blyfria kort riskerar att kontamineras av blypasta. 
MY500-maskinen är tillräckligt snabb för att mata en eller flera komponentmonteringsmaskiner. 

MY500-maskinen har dock vissa begränsningar. Den klarar inte större kort än 508 X 508 mm (se 
bilaga A). Vid stora serier och masstillverkning är den inte kostnadseffektiv jämfört med en 
stencilmaskin. 

2.2 Komponentmontering på kretskort 
Detta avsnitt beskriver i korthet hur montering av elektronikkomponenter sker och vilka metoder 
som används. 
  
2.2.1 Hålmontering 
Vid hålmontering finns färdiga hål i kretskorten där komponenten sticks in och löds fast på 
baksidan [8]. Denna metod används främst på kretskort med stora komponenter.  
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2.2.2 Ytmontering 
Ytmontering av komponenter sker genom att lodpasta placeras på kretskortets lödpaddar och 
sedan skickas kortet vidare till en så kallad pick-and-place maskin. Efter att komponenterna 
placerats på kretskortet åker kortet in i en ugn där lodet smälter och komponenterna fäster mot 
kortet. Fördelarna med ytmontering jämfört med hålmontering är att komponenterna kan göras 
mindre och billigare [9]. 

2.3 Luer-koppling 
Lodpastan som används idag levereras i tuber med så kallade Luer-kopplingar (se figur 1). Luer-
kopplingen används ofta som standardkoppling inom sjukvården för injektionssprutor och 
katetrar [10]. Det finns två typer av Luer-kopplingar, en som bara skjuts in likt en kontätning och 
en annan som gängas. Den gängade kopplingen är mycket säker mot läckage. Lodpastatuben har 
en hon-Luer koppling av gängtyp som ansluts till filterboxen. 

 

Figur 1. Luer-koppling mellan tub och filterbox. 

2.4 Olika pastor 
Den vanligaste lodpastan innehåller bly och har sammansättningen 60 % tenn och 40 % bly [11]. 
Det finns även blyfri lodpasta. De blyfria pastorna har generellt högre smälttemperatur jämfört 
med en blyad lodpasta. Ibland kan även lim användas vid ytmontering. Samtliga pastor är 
kompatibla med maskinen MY500. 

2.5 Identifiering av tub 
Eftersom olika pastor kräver olika styrparametrar i mjukvaran måste typen av pasta bestämmas 
innan körning. Detta görs idag med hjälp av en streckkod som är vertikalt placerad på tuben. 
Streckkoden kan ibland vara svår att komma åt då den kan vara orienterad så att den hamnar inåt 
mot kassettens rygg. Streckkoden appliceras på tuben manuellt, och fästes då så att tubens kragar 
pekar rakt ut mot sidorna. Det är med andra ord slumpmässigt om den hamnar inåt eller utåt i 
kassetten.  

Det har funnits planer på att ersätta tubens streckkod med ett så kallat RFID chip [12]. Chippet 
skulle då fästas i tuben och identifieras av en fast eller lös monterad RFID läsare. 
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2.6 RFID 
RFID utnyttjar en läsare och en transponder för att läsa information på avstånd. Denna 
information kan innehålla samma information som till exempel en streckkod. Tekniken använder 
sig av radiovågor och det är induktans som skapar energin till transpondern. Passiv RFID (det 
vill säga inget batteri till transpondern) är inte speciellt dyr och lämpar sig för avstånd mellan 
0,11-10 m beroende på standard [13]. 

2.7 Friformsframställning FFF 
Vid prototypframtagning är friformsframställning ett kostnadseffektivt och tidsbesparande 
verktyg. Det finns ett flertal olika tekniker för friformsframställning med olika egenskaper. 
 
2.7.1 SLA 
Vid en SLA process används polymervätska som härdas med ultraviolett ljus. Polymervätskan 
läggs på lager för lager och härdas eftersom detaljen byggs upp. När detaljen fått sin slutliga 
form tvättas den av och läggs i en härdningsugn där den åter strålas med ultraviolett ljus. SLA 
metoden kännetecknas av hög noggrannhet och fin yta [14]. 
 
2.7.2 SLS 
Vid en SLS process används plastpulver som värms upp och smälts samman till en solid massa. 
Uppvärmningen sker med laser och temperaturen ligger nära smältpunkten för materialet. Efter 
uppvärmningen blir detaljens yta lite ojämn och knottrig varför detaljen borstas och blästras. 
SLS kännetecknas av hög hållfasthet och hög noggrannhet [15]. 
 
2.7.3 FDM 
Vid en FDM process används en tråd av termoplast som värms upp nära smälttemperaturen. 
Tråden placeras ut av en maskin utifrån en STL fil. FDM kännetecknas av hög hållfasthet, hög 
noggrannhet och låg vattenupptagning [16]. 
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3  KONCEPTUTVECKLING 
Detta avsnitt behandlar den befintliga konstruktionen, de koncept som tagits fram i 
utvecklingsprojektet samt vidareutveckling av dessa. 

3.1 Konstruktionsanalys 
I detta avsnitt analyseras den befintliga konstruktionen på kassett och kalibreringsstation, där 
komponenter beskrivs mer ingående och där problem identifieras. 
 
3.1.1 Tidigare kassetter 
Det har funnits ett antal olika prototyper av kassetter under utvecklingen av MY500. Detta 
avsnitt behandlar två stycken av dessa som är relevanta för projektet. Den första kassetten ses 
nedan i figur 2. 
 

 
Figur 2. Tidig kassettprototyp med stor tub 

 
Kassetten i figur 2 har en tub på 200 gram lodpasta. Denna tub har styrt utvecklingen av 
gränssnittet och även dagens hållares dimensioner till viss del. I figur 3 ses dess baksida. Hela 
gränssnittet är identiskt förutom de två styrbultar som fixerar kassetten i maskinen. Detta 
begränsar möjligheterna till att göra en smalare eller större kassett, eftersom gränssnittet ska 
behållas. 
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Figur 3. Baksida av kassettprototyp 

 
Ett försök att ersätta den överdel med snäppförband som fanns på prototypen ovan gjordes. 
Syftet var att kunna ha olika längder på tuberna, slippa problem med tubens orientering och 
underlätta bytet av tub. Den koppling (hatt) som används mellan luftslang och tub kommer från 
tillverkaren av tuberna [17]. Just denna prototyp (se figur 4) har ingen bra låsning av filterbox. 
Det är även omständligt att ta ut tuben ur kassetten eftersom filterboxen måste skruvas av från 
tuben. 

 
Figur 4. Kassettprototyp med hatt 
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3.1.2 Kassetten 
 
Det här avsnittet beskriver hur kassetten (se figur 5) ser ut idag och dess problem. 

 
Figur 5. Kassett inkl. Patron 

 

Kassetten som består av hållare och patron är själva hjärtat i maskinen. Kassetten utgör en unik 
lösning som inte återfinns hos någon annan tillverkare. Kassettens dimensioner är ungefär 
55x185x45 mm. Kassettens ejektor innehåller ett piezoelement som ser till att rätt mängd pasta 
skjuts ut vid rätt tidpunkt. I ejektorn finns även en matarskruv som matar fram lodpastan till 
munstycket. Ejektorns munstycke är aldrig i fysisk kontakt med kretskortet utan skjuter ut pastan 
på kortet från ett förutbestämt avstånd. 
 
Kassetten har funnits i 14 år och har inte ändrats nämnvärt under senare år. Endast små 
modifikationer har utförts då tubens geometri har ändrats. Till en början användes endast vanlig 
blyad lodpasta i tuberna men har på senare år utökats till blyfri lodpasta och lim. Det kan ibland 
vara svårt att få leverantören av tuberna att skicka exakt likadana tuber. Det beror på att de har 
flera olika blåsformar för samma produkt, dessa har dessvärre olika start lägen  på gängorna. Det 
är önskvärt att hållaren är kompatibel med olika tuber, olika längder (se figur 6) samt olika 
orientering på dessa. 
 
En nackdel med den stencilfria maskinen är att tuben måste frysförvaras då maskinen inte 
används, detta för att förhindra att lodpastan härdar. Tuben måste därför sättas i och tas ur 
kassetten flera gånger varje dag. På dagens kassett avlägsnas tuben genom att lossa 
snäppförbandet och sedan dra tuben vertikalt för att få den att släppa från O-ringen. Tuben sitter 
olika hårt beroende på kontaktförhållandet mellan tub och O-ring. 
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Figur 6. Definition av tublängd, bild ritad i Solid Edge [18]. 

 

I dagsläget används bara en typ av tub med specifik tublängd (se figur 6), och dessa kan bara 
vara orienterade åt ett håll, dvs. med tvärställda kragar (se figur 7).  

 
Figur 7. Kassettens överdel, sed underifrån 

 

Tublängd 
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Då gängan inte är styrd händer det ofta att kragarna blir felorienterade så att tuben ej kan sättas 
in i kassetten. Den enda möjligheten att få tuben att passa är att vrida tuben ytterligare vilket gör 
att gängan kan skadas. Om gängan skadas kan små plastfragment från denna åka med ner i 
ejektorn och leda till att ejektorn sätts igen. Problemet med orienteringen av tuben kan även 
orsaka problem då tubens streckkod skall läsas. Streckkoden används för att verifiera vilken typ 
av pasta som ska användas. Streckkoden läses manuellt med en lös streckkodsläsare och måste 
läsas när tuben sitter monterad i hållaren. 
 
För att ta loss patronen lossas ett snäppförband på baksidan av hållaren och hållarens övre del 
skjuts upp. Snäppförbandet som låser fast patronen och tillför kraft nedåt för att täta mellan 
filterbox och ejektor är svårt att lossa och spänna. Det krävs ett speciellt handgrepp för att lossa 
och spänna förbandet och det finns en risk att operatören klämmer sig. Vassa kanter på 
kassettens sida försämrar greppytan avsevärt. 
 
Ejektorhållaren är gjord av aluminium AW 6082 [19] och CNC-bearbetas fram ur ett stycke. 
Snäppförbandet är gjort av rostfri plåt som bockas. Luftrör och glidrör är tillverkade i rostfritt 
stål. Stegmotorns skyddskåpa är friformsframställd i en så kallad FFF-maskin vilket inte är 
särskilt kostandseffektivt men kan vara lämpligt vid små serier.  
 
Kassetten har en komplicerad geometri vilket kräver många bearbetningsoperationer vid 
tillverkning. Det finns väldigt lite konstruktionsunderlag för den nuvarande lösningen, vilket gör 
vissa detaljer svårmotiverade. Dagens tub ger ett tomrum mellan tub och hållare som förvisso är 
bra ur greppsynpunkt när tuben skall tas ur och sättas i hållaren. 
 
Hållarens övre del har två glidrör som glider i två styrningar i den nedre delen av hållaren. 
Därefter dras patronen nedåt medan övre delen hålls fixerad. Det finns en O-ring som sluter tätt 
mellan tub och hållarens övre del där tryckluften som används för att trycka ner plungern förs in. 
Friktionen mellan tub och O-ring varierar kraftigt beroende på kontaktförhållandet mellan tub 
och O-ring. Detta medför att friktionskraften varierar och tuben är ofta svår att ta bort. En tub 
brukar räcka ungefär en dag, vilket gör att tuben måste bytas minst en gång per dag. 
 
Hålen på sidorna av hållaren är för att erhålla en skarp kant på glidrörens styrningar så att plogen 
kan ligga dikt an mot dessa. 
 
På hållarens högra sida finns en förstärkning som gör att ergonomin blir markant sämre. Enligt 
samtal med William Holm på MYDATA så förhindrar de svängningar som uppstår i vingarna på 
hållaren. Hållaren har två utstående vingar som är där för att den ska vara lättare att greppa vid 
montering i maskin. 
 
På plogens undersida (se figur 8) finns en liten klack som gör att kraften anbringas rakt på 
filterboxen. Klacken är placerad så att kraften verkar direkt över luftkanalerna vilket hjälper till 
att täta mellan filterbox och ejektor. 
 

 
Figur 8. Plogen 
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Kassetten matas med tre oberoende tryckluftkanaler (se figur 9) som ansluts via gränssnittet. Det 
är främst ejektorn och i sin tur filterboxen som är beroende av tryckluften. Det är relativt låga 
tryck i storleksordningen 1-2 bar. Ejektorn matas med två oberoende tryckluftskanaler. Den ena 
kanalen (1) går via ejektorn vidare till filterboxen, där det bildas ett vakuum. Vakuumet används 
sedan för att suga upp eventuellt spill från ejektorn. Den andra luftkanalen (2) går direkt in i 
ejektorn och hjälper till med frammatningen av lodpasta. Luftkanalerna som förser ejektorn med 
tryckluft löper parallellt inuti kassettens nedre del. Den tredje luftkanalen (3) förser kassettens 
övre del med luft vilket används till att trycksätta tuben så att plungern trycks ner allteftersom 
lodpasta förbrukas. 
 

 
Figur 9. Kassetten och dess luftkanaler sedd ovanifrån. 

 

På baksidan av hållaren finns ett kretskort (se figur 10) med kontaktpunkter där kommunikation 
med maskinen sker. Ovanför kretskortet finns hål för anslutning av de tre luftkanalerna. 
Kassettens fixering i maskinen är väldigt viktig då detta är en förutsättning för god precision vid 
skjutning av lodpasta. Fastsättningen åstadkommes med två kulbultar som fästs i maskinen samt 
ett fäste i mitten av hållaren där två klor fästs (se figur 11). 
 

Luftkanal 1. Luftkanal 2. 

Luftkanal 3. 
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Figur 10. Kassettens interface. 
 

 
Figur 11. Kassettens interface i maskinen. 

 

Kontaktpunkter 

Infästning 

Luftkanal 2 

Luftkanal 3 

Luftkanal 1 

Kulbult 

Luftkanal 2 

Luftkanal 1 
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Ett problem med kassetten har varit att plungern inuti tuben har fastnat och släppt förbi tryckluft 
på sidorna. Detta har lett till att plungern inte pressat ner lodpastan och tryckluften verkat direkt 
på lodpastan. Nackdelen med detta är att lodpastan då samlas vid tubens väggar och inte åker ner 
i ejektorn. Ett utvecklingsprojekt pågår på företaget för att lösa detta problem. 

 
En viktbestämning gjordes på kassetten exklusive motor, motorinfästning, kretskort, skruvar och 
ejektor (se tabell 1). 
 

Tabell 1. Viktspecifikation på kassettens delar. 
 

Detalj/Vikt Vikt (g) 
Överdel 48 
Underdel 90 
Spänne 19 
Glidpinnar 20 
Tätningshållare 2 
Plog 9 
Luftrör 3 
Totalt 191 

 
Kassetten har en totalvikt på 392 g exklusive patron. 
 
3.1.3 Kalibreringsstationen 
Det här avsnittet beskriver hur kalibreringsstationen (se figur 12) ser ut idag och dess problem. 

 
Figur 12. Kalibreringsstation 

 
I början av programmet testar maskinen att ejektorhållaren och dess styrenhet är rätt kalibrerad. 
Maskinen spottar då lodpasta på ett papper i form av en matris och därefter kontrolleras matrisen 
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av en visionkamera. Om matrisen skulle vara felaktig spottar maskinen ut lite lodpasta i en för 
ändamålet avsedd kopp. Därefter spottar den på nytt och upprepar proceduren tills matrisen är 
godkänd. När kalibreringsprocessen påbörjas matas nytt papper fram, detta sker med hjälp av en 
elmotor och en transmission med utväxling 1:1. 
 
Pappret i kalibreringsstationen byts relativt sällan och det är därför önskvärt att operatören lätt 
kan förstå hur pappret byts. 
 
Kalibreringsstationen används även för att kalibrera hållarens position. Detta genomförs med 
flera mätdon bland annat en höjdmätare för att kalibrera ejektorns höjd över kretskortet. 
Kalibrering utförs varje gång ett nytt program körs.  
 
Kalibreringsstationen är inte särskilt estetiskt tilltalande och smälter inte in bland maskinens 
övriga komponenter. 
 
Basen i konstruktionen är en tjock stålplatta. En KKR-profil med dimensionerna 40x40x4 mm är 
fastsvetsad på basplattan, på denna är den så kallade printerplattan fastsvetsad. Det är viktigt att 
printerplattan är plan och horisontell så att matrisen inte blir fel vid skrivning. Om printerplattans 
planhet ligger utanför toleranskraven kommer visionkamerans bild att vara ur fokus och matrisen 
kan då inte tydas. Printerytan har en planhetstolerans på ±0,1 mm samt en höjd tolerans på ±0,1 
mm. När kalibrerinsgsstationen tillverkas svetsas först KKR profilen med bottenplattan och 
printerplattan, därefter planfräses printerytan för att möta de hårda toleranskraven. 
 
En så kallad printerplåt pressar ner pappret och ser till att pappret är plant mot printerplattan. 
Printerplåten dras ner av två skruvfjädrar.  
 
På framsidan av kalibreringsstationen finns ett kretskort för styrning av kalibreringsstationen. 
Utseendet på kalibreringsstationen har inte prioriterats vid konstruktion och den är en 
framträdande del i maskinen vilket inte är önskvärt. 
 
På baksidan av stationen sitter en hållare för höjdmätare och spottkopp (se figur 13). Eftersom 
spottkoppen sitter på baksidan kan det ibland vara svårt att se om den är full.  
 

 
Figur 13. Kalibreringsstation med skrivna matriser. 
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Pappret som används är en vanlig standardpappersrulle för kassaapparater. Den nya rullen sätts i 
hållaren stationens vänstra sida och träs in under printerplåten, därefter fästs pappret i en 
plastskåra på en rulle på höger sida. Den andra rullen drivs av en elmotor via en transmission för 
att få motorn placerad längre bort från rullen. Detta gör att mer papper kan lindas upp på rullen 
innan det behövs tas bort. Allt använt papper från en ny rulle kan inte lindas upp på den andra 
rullen utan att det kolliderar med motorn, det använda pappret måste därför tömmas oftare än 
nytt papper fylls på.  
 
När en ny rulle skall sättas i stationen måste rullen först rullas av för att passa i hållaren (se figur 
14). En ny rulle får alltså inte plats i hållaren på stationen utan att kollidera med KKR profilen. 
Detta blir ett extra moment vid byte av pappersrulle och nytt papper som inte kan användas 
måste slängas. 
 

 
Figur 14. Kollisionspunkter i stationen vid byte av rulle. 

 

Stationen är i huvudsak tillverkad i svartlackerat stål samt rostfritt stål. Plattan fästs med fyra 
skruvar i maskinens gjutna stenbotten. Printerytan måste ha en planhetstolerans på 0,1 mm för att 
kameran ska kunna läsa matrisen. Enligt Anders Emthen måste pappret ha någon typ av styrning 
annars finns en risk att pappret går av. Detta uppstår när pappret börjar vandra på rullen så att det 
når kanterna på printerplattan. Det finns för tillfället en kassettväxlare som ska tas bort ur 
maskinen, detta gör att det finns mer plats till kalibreringsstationen. 

3.2 Konceptanalys 
Det här avsnittet behandlar de två koncept på kassetter och kalibreringsstationer som tagits fram 
i det tidigare utvecklingsprojektet som utfördes av Linnea Fogelmark och Lisa Petersson [2], se 
figur 15 och 16.  
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Figur 15. Kassettförslag 1 respektive 2 

 

 
 

 
Figur 16. Kaliberingsstationsförslag 1 respektive 2 

 

3.2.1 Kassett 1 
 
Denna lösning är förhållandevis lik dagens lösning. Den är lite mer ergonomisk och estetiskt 
tilltalande. Den stora förändringen med denna lösning är att det är lättare att ta ut tuben i och 
med att den övre delen på ejektorhållaren kan dras upp högre så att patronen kan skjuvas av O-
ringen, vilket gör att den lossnar lättare än vid rent vertikalt drag. Hållaren har fått greppytor av 
gummi på sidorna vilket förbättrar greppytan avsevärt. Istället för snäppförbandet på baksidan 
finns en låsning liknande de som finns på slalompjäxor. Låsningen är ämnad att tillverkas i plast 
eller metall. Att tillverka låsningen i enbart plast är förmodligen ingen bra lösning då 
konstruktionen skall vara robust och tåla viss påfrestning.  
 
De stänger som sammanbinder kassettens underdel med kassettens överdel har förlängts och 
lagts utanför och de långa borrningarna i kassettens överdel behöver därför inte göras. Detta kan 
dock orsaka problem då de långa stängerna behöver längre styrningar för att uppnå likvärdig 
stabilitet med dagens lösning. Stängerna är fästa i kassettens överdel med relativt små styrningar 
vilket också kan medföra instabilitet. 
 
Kassetten har även fått ett designelement i form av en blå pil som skall förstärka kassettens 
identitet och attrahera den visuella uppmärksamheten. Pilen skall peka mot MY500:ans 
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händelsecentrum, vilket anses vara motorns centrum varifrån lodpasta skjuts ut. Pilen har fått 
färgen MYDATA-blå vilket ytterligare skall förstärka produktidentiteten.  
 
Kassettens överdel är likt dagens kassett, av en förutbestämd längd vilket medför att den bara 
tillåter en specifik tublängd. Detta kan medföra problem då tuber från olika tillverkare skall 
användas. Luftröret som förser kassettens överdel med tryckluft har flyttats framåt för att ge plats 
åt kassetthållarens överdel, detta kommer troligtvis att medföra en lite högre tillverkningskostnad 
samt smärre modifikationer på gränssnittet mellan maskin och kassett. 
 
Kassettens vingar, vilka skall ge operatören något att hålla i då kassetten fästes mot gränssnittet, 
har förlängts samt fått en rundare form vilket ger kassetten ett mer fördelaktigt utseende. På 
dagens lösning finns två pilar som skall matchas mot pilar i gränssnittet. Operatörens handgrepp 
bör ligga i ungefärlig höjd med dessa pilar då kassetten fästes mot gränssnittet. Vingarnas 
avrundningar upptill medför minskad greppyta för operatören och vingarnas avrundningar borde 
således vara nedtill istället för att öka greppytan. 
 
Det största problemet med denna lösning är att den inte är oberoende av tubens orientering det 
vill säga tubens kragar måste vara orienterade på ett speciellt sätt, vilket är ett problem då gängan 
inte är styrd. Inte heller tubens streckkod går att läsa från valfri vinkel. 
Kassetten är inte heller viktoptimerad, eftersom en förlängd rygg troligtvis medför ökad vikt.  
 
Förstärkningarna som på den nuvarande lösningen sitter på utsidan har flyttas till insidan, men 
det är dock oklart om de verkligen dämpar svängningarna på kassettens vingar. 
 
3.2.2 Kassett 2 
Detta förslag skiljer sig relativt mycket från dagens lösning. Den har bland annat ett fristående 
lock där olika tublängder kan användas. Den är även oberoende av tubens orientering. Den har 
en dörr som går att öppna vid byte av patron. Tätningen mellan patron och ejektor åstadkoms 
med hjälp av en klack på dörrens nederkant. Patronen hålls på plats med hjälp av en 
fjäderklämma liknande ett verktygsclip. Tryckluften leds upp till hatten via en slang och tätas 
även här med en O-ring. Hatten har ett excenterlås som låser hatten mot patronen. Det finns tre 
olika typer av luftöverföringsförslag i konceptet, antingen via en luftslang och vajer (för 
avlastning), en slang i en formsprutad gummistropp [2 sid 22] eller en teleskopstång i vilken 
luften går. Dörren har ett handtag som låser den. 
 
Ett av de problem som finns med lösningen med teleskopstång är att få teleskopstången tät. Det 
skulle bli dyrt att tillverka en sådan stång. När den är tät kan det bli problem med att lufttrycket 
vill skjuta ut stången fullt ut. Det kan uppstå påfrestningar på gängan, hur stora dessa kan bli är 
svårt att säga. Accelerationen som hållaren utsätts för kan vara upp till 4 g. Det är att då viktigt 
att den fjädrande hållaren kan fixera patronen ordentligt så att inte gängan utsätts för 
påfrestningar. Handtaget på dörren som låser fast dörren till hållaren kan bli svår och dyr att 
tillverka. Någon typ av snäppförband skulle nog bli billigare. Det är oklart hur lätt tuben är att 
byta jämfört med förslag 1. Lösningen har förmodligen lägre vikt än förslag 1, men det går att 
minska vikten ytterligare. 
 
Att använda en dörr med en klack som låsning har bedömts vara otillräckligt efter ett flertal 
interna möten på företaget. Det största problemet tycks vara att klacken inte verkar rakt 
ovanifrån på filterboxen vilket blir ett problem då det behöver vara tätt mellan filterbox och 
luftkanaler. Ett annat problem med dörren är att den skymmer läsning av streckkoden på tuben. 
Detta görs varje gång en ny tub stoppas in i kassetten. Denna läsning sker när kassetten är 
monterad i maskin. Det blir också svårt att se hur mycket lodpasta som är kvar i tuben. Detta är 
ett önskemål som uttrycktes vid en användarstudie, se bilaga B. I övrigt råder det delade 
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meningar om huruvida det är snyggt med en dörr eller inte. Under de konceptmöten som hafts på 
företag uttrycktes även klara önskemål om att utforma hatten på något annat sätt. Detta ledde till 
slutsatsen att stora förändringar från konceptet måste göras.  
 
3.2.3 Kalibreringsstation 1 
 
Förslag 1 är mer lik dagens lösning än förslag 2. Papprets bana är samma som i nuvarande 
lösning. Höjdmätning, spottning och skjutning sker på samma position som i nuvarande lösning. 
Stationen har en svart täckande plåt som skymmer det mesta sett framifrån. Basen består av en 
bottenplatta och en oliksidig u-profil som är fastsvetsade tillsammans. Pappersrullen ligger fritt i 
u-profilens hålighet och pressas ner av en fjädrande plåt. Detta för att det använda pappret ska 
packas bättre och därmed ta mindre plats. När nytt papper träs på så lyfts printerplåten upp vilket 
underlättar byte av pappersrulle. Detta åstadkoms genom att sätta skruvarna som begränsar 
plåtens rörelse längre upp samt göra längre glidspår i printerplåtens sidor. 
 
Några nackdelar med detta förslag är att det bara finns en spottkopp, det är önskvärt att ha minst 
två stycken, en för lim och en för lodpasta. Det är oklart hur bra den fjädrande plåten kommer att 
fungera, det kommer krävas någon typ av fjäder för att dra ner plåten. Det är också tveksamt om 
den verkligen är nödvändig, printerplåten borde fylla samma funktion. Ett annat problem är att 
den oliksidiga u-profilen inte är en vanlig standard profil. Den har nämligen två långsidor och en 
kortsida (det vanliga är två korta sidor och en lång sida). Ena täckplåten är även bockad på ett 
sätt som är mycket svårt att åstadkomma. Att få stationen så kompakt som den är i 
konceptförslaget är förmodligen inte möjligt. 
 
3.2.4 Kalibreringsstation 2 
Förslag 2 bygger på en HEA-profil där hål för printeryta och spottkoppar bearbetats fram. 
Stationen har två skilda sidor om HEA-profilen, en sida som är dold bakom en täckplåt och en 
annan sida som är öppen. På den dolda sidan återfinns motor, kretskort, höjdmätare samt 
spottkoppar. På den öppna sidan återfinns naven för rullarna. Det upprullande navet är direkt 
kopplat till motoraxeln vilket medför att inga kugghjul behövs. Det frånrullande navet är fäst 
direkt i profilens liv. Papprets bana är vänd 90 grader i förhållande till dagens 
kalibreringsstation. Printerplåten är ledad i gångjärn och fungerar som ett återfjädrande fällbart 
lock som lyfts upp när pappret skall träs. Höjdmätning, spottning och skjutning sker på andra 
positioner än på dagens kalibreringsstation. 
 
De största problemen med det här förslaget är toleranserna på HEA-profilen i dessa dimensioner 
sällan uppfyller de önskade toleranskraven. Detta skulle medföra att varje funktionsyta måste 
bearbetas, vilket skulle bli mycket dyrt och tidskrävande. Den högra sidan där spottkoppar och 
höjdmätare sitter måste bearbetas till rätt höjd, detta är en onödig tillverkningsprocess eftersom 
hela ytan egentligen inte behöver ha samma höjd. Det viktigaste är att det finns möjlighet att 
justera in höjdmätaren till rätt höjd. 
 
I detta förslag sitter rullarnas axlar på vänster sida om man ser till hur den är placerad i 
maskinen. Eftersom den aktuella hålbilden inte får ändras blir detta ett problem eftersom 
kalibreringsstationen då hamnar för nära matrismallarna för kamerakalibrering och det blir 
därmed svårt att komma åt rullarna. Det vore fördelaktigt att spegelvända hela stationen då det 
finns betydligt mer plats på den högra sidan. Merparten av personer som kommer att bruka 
maskinen kommer dessutom sannolikt att vara högerhänta. 
 
Navet för den upprullade rullen består av ett solitt inre nav och ett koniskt yttre nav (se figur 17). 
När det förbrukade pappret skall avlägsnas från rullen kan det bli svårt att dra av det eftersom 
navet sannolikt inte kommer att expandera när papper är upplindat. Konsekvensen av detta blir 
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då att pappret måste rullas av. Ett alternativ kan vara att ha ett yttre nav som slängs i samband 
med att rullen byts. Detta skulle dock bli dyrt och vara negativt ur miljösynpunkt.  
 

 
Figur 17. Nav för pappersupprullning. 

3.3 Konceptgenerering 
Detta avsnitt handlar om konceptgenereringsfasen där olika koncept arbetas fram utifrån 
insamlad information och det tidigare utvecklingsprojektet. 
 
3.3.1 Kassett 1 
För att lösa problemet med tubens rotationsorientering har geometrin på kassetten överdel 
ändrats så tuben tillåts fri rotationsriktning. Detta har åstadkommits genom att ta bort material 
från den övre delens bakre kant. Material har lagts till bakom glidstängerna för att uppnå högre 
hållfasthet.  
 
Det blir dock fortfarande problem med att läsa etiketten från vilket håll som helst. Detta skulle 
kunna lösas om etiketten formas om så att läsningen från alla vinklar är möjliga. En annan 
lösning på detta problem kan vara att använda ett RFID-chip som fästs på tuben. Streckkoden 
innehåller normalt bara information om vilken typ av pasta som finns i tuben. Det är dock oklart 
hur mycket RFID-chippet skulle kosta samt hur det skulle fästas på tuben. 
 
Figur 18 nedan visar hur tuben kan rotera fritt i 360°. Eftersom luftröret främst har till uppgift att 
trycksätta tuben och därmed trycka på plungern antogs att flödet i röret är försumbart. Med dessa 
antaganden som grund minskades rörets diameter något för att minimera dess utrymme. Luftröret 
har flyttats bakåt och lite åt sidan för att ge plats åt tubens kragar. Luftröret som förser tuben med 
tryckluft skulle kunna ersättas av en packning likt den som återfinns mellan ejektor och filterbox. 
Detta skulle dock bli lite problematiskt eftersom spelet mellan kassettens under- och överdel 
varierar med tublängden. 
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Figur 18. Kassettens överdel med fri rotationsorientering, sedd underifrån. 

 

3.3.1.1 Konceptförslag Kassett 1a 
Olika förslag arbetades fram för kassettens låsning. Initialt ifrågasattes om låsningen verkligen 
behöver verka direkt på kassettens överdel. En lösning arbetades fram där låsning åstadkommes 
med ett excenterlås som verkar på kassettens plog (se figur 19). Excenterlåset är placerat på 
kassettens högra sida eftersom vision kameran begränsar utrymmet på vänstersidan. Det skulle 
dock vara mer fördelaktigt att ha låset på vänstersidan då kraften på filterboxen skulle verka 
bättre. 
 

 
Figur 19. Kassett med excenterlås på sidan. 



32 
 

 

Problemet med denna lösning är dock att den påförda kraften inte verkar vertikalt, direkt på 
filterboxen. Detta kan medföra att det inte blir riktigt tätt mellan filterbox och ejektor. Utrymmet 
på kassettens sida där låset ska sitta är mycket begränsat eftersom där normalt sitter 
förstärkningar. Ett försök med gummibeklädda skåror i vingarna gjordes för att öka greppytan. 
 
3.3.1.2 Konceptförslag Kassett 1b 
En mer komplicerad låsning togs även fram där en fyrledsmekanism används (se figur 20). 
Kassettens låsspänne är fäst i kassettens undre del via länkarmar. När handtaget lyfts upp följer 
kassettens överdel med och länkarmarna passerar på sidan av tuben. 
 

 
Figur 20. Kassett med fyrledslåsning. 

 

Denna lösning skulle troligtvis bli för dyr och komplicerad. Utrymmet på sidan av tuben är 
väldigt begränsat vilket leder till att länkarmarna inte kan vara speciellt tjocka. Därför minskar 
hållfastheten på dessa. 
 
3.3.1.3 Konceptförslag Kassett 1c 
I detta konceptförslag åstakomms låsningen med hjälp av ett haklås (se figur 21). Haklåset är 
fastsatt i kassettens undre del och hakas vid låsning i en axel på kassettens övre del. 

 
Figur 21. Kassett med haklås. 
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Den här lösningen skulle sannolikt fungera, det skulle dock vara svårt att hitta rätt 
geometriförhållande på haken så att låsningen trycker ned överdelen tillräckligt mycket. Låset är 
väldigt känsligt för små variationer av tubens längd. Problem kan uppstå med tätningen mellan 
tub och filterbox om tuben skulle vara något kortare. När hållaren är i uppfällt läge kommer låset 
att hänga fritt, vilket kan anses som störande och inte särsklilt estetiskt tilltalande. 

 
3.3.1.4 Konceptförslag Kassett 1d 
I detta förslag används ett excenterlås som är infäst i kassettens överdel (se figur 22). En lös hake 
hakas fast i axeln på kassettens underdel. 
 

 
Figur 22. Kassett excenterlås på baksidan. 

 

Det visade sig ganska snart att låset inte kommer att vara självhämmande på grund av felaktig 
placering av låsets axlar. Huvudaxeln som excenterlåsets spänne är infäst i måste ligga i linje 
med eller innanför skärningslinjen mellan de övriga axlarna för att erhålla självhämning. Detta 
förslag bedömdes dock inte vara helt ointressant eftersom låset skulle ge ett fördelaktigt utseende 
samt enkelt hantering vid låsning. Låsets utseende och infästning måste dock arbetas om. 
 
3.3.1.5 Konceptförslag Kassett 1e 
Detta förslag har inget med låsningen av kassettens delar att göra utan handlar mer om tätningen 
mellan kassettens övre del och tuben. Tanken var här att ersätta dagens O-ring med någon annan 
typ av tätning. En planpackning kan möjligtvis användas förutsatt att tubens gänga tål den 
vertikala belastningen.  
 
3.3.2 Kassett 2 
I kassettförslag 2 har överdelen av kassetten ersatts av en hatt som är ansluten till tryckluft via en 
slang. Hattens viktigaste egenskap är att täta mellan tub och hatt så att tryckluften kan trycka ner 
kolven som trycker ner lodpastan. Det finns flera förslag på hur denna hatt ska se ut. Ett förslag 
utnyttjar en planpackning för att täta. Figur 23, 24 och 25 visar tre illustrationer i CAD hur denna 
skulle kunna se ut. 
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3.3.2.1 Konceptförslag Hatt A 
 

 
Figur 23. Hatt med planpackning. 

 

3.3.2.2 Konceptförslag Hatt B 
 

 
Figur 24. Hatt med planpackning. 

 

Hatten har avfasade kanter för att kunna glida på tubens kragar vilket gör det lättare att montera 
hatten. Den har en luftnippel på toppen där luftslangen kopplas in. Den är designad för att vara 
lätt att greppa och har en kona i botten för att underlätta passningen till tuben vid montering. 
Planpackningen tätar mellan tubens kragar och hatten. Det finns ett flertal förslag på hur 
greppytan ska vara utformat, ovan är två av dessa. 
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3.3.2.3 Konceptförslag Hatt C 
Ett annat förslag använder en hatt som kan trycka ihop en packning så den expanderar radiellt 
och sluter tätt inuti tuben. I figur 25 nedan illustreras de 3 delarna hopsatta som hatten består av. 
 

 
Figur 25. Hatt med expanderbar packning (packning ej i bild) 

 

Den expanderbara tätningen sitter mellan den gröna och gula delen. Den gröna delen skjuts uppåt 
när användaren skruvar på den rosa delen. Två invändiga spår i den gula och gröna delen hindrar 
den gröna från att rotera. Det finns ett invändigt spår i den gröna och en klack i den rosa delen 
som gör att den gröna kan åka upp och ner. Den gula delen låser fast hatten i tubens kragar. 
 
Både hatten med planpackning och hatten med expanderbar packning har fördelarna att de är 
väldigt lätta att ta av och montera eftersom det inte är någon eller väldigt liten friktion mellan 
tätning och tub när de ska monteras av. I nuvarande lösning är det väldigt stor friktion mellan O-
ring och tub. 
 
Ett annat förslag är att använda en läpptätning. Där utnyttjas trycket inuti tuben för att få 
tätningen att expandera och täta. Det skulle även kunna gå att använda en tätning som tätar i 
konan vid tubens öppning på toppen. Det finns även en typ av uppblåsbara tätningar som skulle 
kunna användas. Det största problemet med dessa är dock att de förmodligen kräver ytterligare 
en tryckslang till balken som kassetten sitter på, vilket skulle vara för dyrt. 
 
3.3.2.4 Konceptförslag Kassett 2a 
Den låsning och tätning av filterboxen som designades i utvecklingsprojektet har i flera 
konceptmöten dömts ut som otillräcklig. Det gjordes två koncept som utgick från den. Figur 26 
illustrerar den lösning som var mest lik den i utvecklingsprojektet. Den använder en klack på 
dörren för att låsa filterboxen och ett magnetlås för att låsa dörren. 
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Figur 26. Koncept som utnyttjar en dörrklack för att låsa filterboxen i rätt läge. 

 

Det finns flera problem med denna lösning. Bland annat så går det inte att läsa etiketten på tuben 
när dörren är stängd. Klacken skulle inte heller trycka ner tuben lika bra som någon typ av 
låsning som verkar uppifrån. Ett liknande förslag med en mindre dörr och en snäpplåsning finns 
också, den har dock samma problem med klacken som den större. 
 
3.3.2.5 Konceptförslag Kassett 2b 
En annan typ av låsning visas i figur 27. 
 

 
Figur 27. En fjäderbelastad axel för låsning av filterbox. 
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I lösningen ovan kan sprinten dras ut (vilket gör att fjädern komprimeras), det går då att montera 
filterbox och tub i kassetten. För att underlätta detta går hatten att vrida så sprinten fastnar i 
öppet läge. Nackdelen är att den likt på klacken på dörren inte verkar direkt nedåt på filterboxen. 
 
3.3.2.6 Konceptförslag Kassett 2c 
En annan lösning som utnyttjar en excenterlåsning ses i figur 28. 
 

 
Figur 28. Låsning av filterbox med hjälp av en excenter. 

 

En länkarm låser fast filterboxen, kraften verkar uppifrån. Både lösningen med länkarm och 
fjäderbelastad axel skulle behöva någon typ av sätt hålla tuben, det skulle då kunna lösas med 
t.ex. en fjäderklämma. I lösningen ovan med länkarmar skulle det även kunna gå att lösa med att 
den övre länken klämmer åt tuben. 
 
3.3.3 Kalibreringsstation 1 
Kalibreringsstation 1 innehåller inga stora förändringar jämfört med den nuvarande stationen. 
Det största problemet är den oliksidiga u-profilen. Till skillnad från en vanlig oliksidig u-profil 
som har två korta sidor och en lång har denna två långa sidor, dessa profiler är inte alls speciellt 
vanliga och inte lätta att hitta i rätt dimensioner. Istället kan en liksidig u-profil användas.  
 
Den fjädrande plåten som skulle trycka ner pappersrullen inuti den oliksidiga u-profilen för att 
uppnå spänning på pappret går inte att tillverka utan att ha externa fjädrar. Funktionen som 
plåten fyller bedöms även vara av tvivelaktig karaktär. Den borde rimligtvis hållas lika spänd av 
den så kallade printerplåten som dras ner av fjädrar. Figur 29 visar hur kalibreringsstationen kan 
se ut. Den har bland annat en låsning (färgad grön i bilden) som ska hålla fast pappersrullen i sin 
position. Bottenplattan har en urfräsning där en ny pappersrulle kan läggas, det krävs ingen axel. 
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Detta ska underlätta byte av rullen. Även printerplåten går att lyfta upp utan att montera bort 
skruvarna som sitter under printerplattan, det går inte att göra i dagens lösning. Det gör det 
lättare att trä det nya pappret under printerplåten vid byte av pappersrulle. 
 

 
Figur 29. Kalibreringsstation 1. 

 

3.3.4 Kalibreringsstation 2 
Den i utvecklingsprojektet framtagna kalibreringsstation som bygger på en HEA-profil skulle bli 
mycket dyr och komplicerad att tillverka eftersom de vida toleranskraven inte lämpar sig bra för 
en applikation som denna. Alla funktionsytor skulle behöva bearbetas för att möta toleranskraven 
hos stationen. I figur 30 visas en kalibreringsstation med stomme av HEA-profil. 
 

 
Figur 30. Kalibreringsstation 2 med stomme av HEA-profil, sedd snett bakifrån. 

 

Upplägget på stationen bedöms dock vara fördelaktigt då motorn, kretskort, höjdmätare samt 
spottkoppar döljs. Endast de komponenter som måste nås vid underhåll är tillgängliga för 
operatören. Den uppvikbara printerplåten medför enklare byte av pappret jämfört med dagens 
station. 
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Bockad plåt har många fördelar och erbjuder låga tillverkningskostnader vid små serier. Ett 
försök gjordes med två bockade plåtar för att försöka efterlikna HEA-profilen. Den bockade 
täckplåten träs över den bockade stommen och spottkoppar och höjdmätare sitter direkt 
monterade i täckplåten (se figur 31). Denna lösning skulle kunna göras helt utan svetsfogar. 
 

 
Figur 31. Kalibreringsstation 1 med stomme av bockad plåt, sedd snett bakifrån. 

 

Tanken är att täckplåten skall vila direkt på stommen, men det kan dock behövas någon form av 
skruvförband för att fixera täckplåten. 
 
Navet för den upplindande rullen utgörs av två plastfromsprutade detaljer (se figur 32). Den ena 
delen som utgör själva axeln sitter direkt fastmonterad på motoraxeln, och har ett kilformat 
utseende. Den andra delen som har ett liknande invändig kilform träs sedan på den inre axeln. 
Kraftöverföringen mellan de två delarna är alltså formbetingad. 
 

 
Figur 32. Det tvådelade navet. 

 

På den yttre delen finns ett spår för fastsättning av papper likt dagens lösning. 
 
3.3.5 Designelement 
Ett designelement i form av en pil togs fram (se figur 33) enligt underlag i det föregående 
utvecklingsprojektet. 
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Figur 33. Motorkåpa i MYDATA-blått 

 

Pilen har färgen blå i enhet med MYDATAs logotyp och pekar på kassettens händelsecentrum 
vilket är matarmotorns axel. Pilen bör formsprutas i blå plast för att få bästa lönsamhet. 
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4  VIDAREUTVECKLING AV VALDA KONCEPT  
I detta kapitel presenteras det fortsatta arbetet med de koncept som bedömdes vara värda att 
arbeta vidare på. Arbetet innefattar fördjupad konstruktion, dimensionering, materialval samt 
kostnadsuppskattning. De färdiga prototyperna presenteras i slutet av detta kapitel. 

4.1 Konstruktion & dimensionering 
Detta avsnitt behandlar konstruktionen och dimensionering av kassetterna och 
kalibreringsstationerna. 
 
4.1.1 Kassett 1 
För att öka hållfastheten på kassettens övre del lades ytterligare material till snett framför 
luftröret (se figur 34). Tubens kragar tillåts fortfarande att rotera 360°. För att hålla ner vikten så 
mycket som möjligt har kassettens överdel ingen hel rygg vilket också möjliggör kragarnas 
rotation. Detta medför dock att den vertikala styvheten försämras något, men detta bedöms inte 
vara något stort problem. 
 

 
Figur 34. Kassett 1s överdel sedd underifrån 

 

En FE-analys gjordes i programmet Ansys [20] för att bestämma överdelens hållfasthet. 
Eftersom det inte gjorts nämnvärda ändringar på kassettens undre del som skulle kunna påverka 
hållfastheten, behandlas inte denna i FE-analysen. 
 
Kassettens överdel utsätts för tre olika lastfall. Det första lastfallet uppstår då kassetten låses. 
Kassettens överdel pressas då ner mot underdelen och plogen tvingar ned filterboxen vilken i sin 
tur tätar mot ejektorn. 
 
Kraften som behövs för att filterboxen skall täta mot ejektorn är svår att bestämma. Denna kraft 
bestäms till stor del av hur mycket låsningen pressar ned kassettens överdel. Kraften som verkar 
på kassettens överdel är betydligt mindre än den kraft som behövs för att täta mellan tub och 
filterbox. Den kraft som verkar på kassettens överdel (se figur 35) behöver i teorin bara 
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motverka den isärtvingande kraften mellan tub och O-ring som uppkommer av övertrycket inuti 
tuben. 
 
Den isärtvingande kraften kommen av övertryck kan beräknas enligt ekvation 1: 

32018,0101 252 ≈⋅⋅⋅=⋅⋅=⋅= ππ tubövertuböveröverdel rpApF N   (1) 

 
Figur 35. Kraftanalys av kassettens övre del. 

 

Det vore felaktigt att dimensionera överdelen utifrån detta lastfall då andra lastfall bedöms mer 
kritiska. Kraften på kassettens överdel kan inte bestämmas utifrån beräkningar av den 
isärtvingande kraften eftersom andra faktorer kan påverka denna. Om gängan inte är helt 
nedskruvad påverkas kraften avsevärt, detta gäller även om tuben varierar något i längd. En 
analys gjordes istället där kraft (Föverdel) lades på tills sträckgränsen nåddes i syfte att jämföra den 
nya överdelen mot den ursprungliga. Det finns dock inget konstruktionsunderlag som visar att 
den ursprungliga överdelen är optimalt dimensionerad. Sträckgränsen för materialet AW6082 är 
291 MPa [19]. I figur 36 och 37 nedan ses två stycken finita element analyser av kassettens 
överdel.  
 

 
Figur 36. FE-analys av kassettens övre del. 

 

Den nya överdelen tillåter en maximal kraft på 500 N innan sträckgränsen nås (se figur 36). 
 

Flås 

Föverdel 
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Figur 37. FE-analys av originalkassettens övre del. 

 

Den ursprungliga överdelen tillåter en maximal kraft på 800 N innan sträckgränsen nås (se figur 
37). I båda fallen uppstår spänningskoncentrationer vid de skarpa hörnen. 
 
Det andra lastfallet uppstår när tuben skall lösgöras från O-ringen, då stor kraft ibland kan 
behövas beroende på kontaktförhållandet mellan O-ring och tub. Kassettens överdel 
dimensioneras därför främst utifrån detta eftersom detta antas vara det mest kritiska lastfallet för 
kassettens överdel. 
 
När tuben lösgörs vinklas tuben ut och O-ringen skjuvas av vilket medför att kassettens övre del 
utsätts för ett moment (se figur 38 och 39). 
 
 

 
Figur 38. Kraftanalys vid skjuvning av tub. 

 
Kraften som anbringas vid lösgörande av tub uppskattas maximalt till 30 N utifrån test med 
dynamometer på ett antal kassetter. Det förutsätts att operatören greppar tuben längst ner, vilket 
ger det värsta lastfallet. Det lösgörande momentet beräknas utifrån detta enligt ekvation 2: 

31,0301 =⋅=⋅= greppOperatörOperatör dFM Nm    (2) 

 

FOperatör1 

MOperatör . 
dgrepp 
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Figur 39. FE-analys vid skjuvning av tub. 

En säkerhetsfaktor för överdelen beräknades enligt ekvation 3: 

6,1
10183
10291

6

6
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⋅
⋅

==
uppnådd

s
FS

σ
σ

    (3) 

Det tredje och sista lastfallet uppstår om operatören felaktigt försöker lösgöra tuben genom att 
pressa den vertikalt nedåt, vilket är metoden för att lösgöra den på dagens kassett (se figur 40). 
Detta lastfall kan inte helt uteslutas eftersom operatörens val av metod inte kan förutsägas. Detta 
lastfall är relativt kritisk och det är starkt beroende av kontaktförhållandet mellan tub och O-ring 
vilket gör att kraften även här blir svår att bestämma. 

 

 
Figur 40. Kraftanalys vid felaktig lösgörning av tub. 

 

Även här läggs last på tills sträckgränsen uppnås för materialet (se figut 41). 

FOperatör2 
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Figur 41. FE-analys vid felaktig lösgörning av tub. 

Den nya överdelen tillåter en vertikal kraft på cirka 500 N innan sträckgränsen nås. 
 
Kassettens låsning åstadkommes med ett fjäderbelastat excenterlås. Kassettens låsbult för 
infästning mot maskin används för att fixera fjädern i kassettens undre del (se figur 42). Fjäderns 
fjäderkonstant är svår att bestämma eftersom den kraft som behövs för att täta mellan filterbox 
och ejektor är okänd. Fjäderns egenskaper blir helt avgörande för hur mycket plogen pressas ned 
mot filterboxen. 

 
Figur 42. Kassettens låsning. 
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Skärningslinjen mellan fjäderns infästningar ligger innanför spännets rotationspunkt vilket 
medför att låsningen blir självhämmande vid låsning (se figur 43). 
 

 
Figur 43. Placering av låsningens axlar. 

 

I konceptfasen togs glidstängernas styrningar (se figur 44) på kassettens undre del bort helt för 
att erhålla en längre slaglängd på kassetten. Vid kraftanalys visade det sig dock att styrningarna i 
högsta grad behövs för att stötta glidstängerna när låsspännet låses. Styrningarna ger också en 
mer robust och stabil känsla när kassettens överdel skjuts upp. Initialt konstruerades kassettens 
underdel om för att erhålla längre slaglängd. Detta åstadkoms genom att förlänga underdelen 
men detta förkastades dock senare på grund av de negativa viktegenskaper som detta medför. 
 

 
Figur 44. Kassettens styrningar. 

Styrningar 
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För att lösa problemet med slaglängden konstruerades plogen (se figur 45) om. Underdelens 
styrningar flyttades ihop en aning för att öka slaglängden ytterligare. 
 

 
Figur 45. Nya plogen. 

 

Plogens rygg har behållits intakt i syfte att öka plogens styvhet. Ryggen går upp mellan de båda 
styrningarna i kassettens underdel när överdelen skjuts upp. 
 
 
Kassettens vikt uppskattades genom att specificera materialparametrarna i CAD programvaran 
Solid Edge [18] och sedan låta programmet räkna fram vikten. Detta verifierades genom att väga 
den ursprungliga överdelen till kassetten och jämföra denna med den uppskattade vikten i 
programmet (se tabell 2). 
 

Tabell 2. Viktuppskattning på hållare till kassett 1. 
 

Detalj Vikt enligt våg (g) Vikt enligt Solid Edge (g) 
Ursprunglig överdel 48 47 
Ny överdel - 34 
Ursprunglig underdel 90 89 
Ny underdel - 86 

 
Den nya överdelen är ca 28 % lättare än den ursprungliga och den nya underdelen är ca 3 % 
lättare. Detta ger en total viktbesparing på ca 12 %. 
 
En total viktuppskattning gjordes för att göra kassetten jämförbar med originalkassetten och 
andra kassettkoncept. Vikten uppskattades exklusive motor, kretskort, skruvar och ejektor (se 
tabell 3). 

Tabell 3. Total viktuppskattning på kassett 1. 
 

Detalj Enligt Solid Edge (g)
Ny överdel 34 
Ny underdel 86 
Spänne 9 
Fjäder 10 
Glidpinnar 18 
Fästpunkt (fjäder) 1 
Tätningshållare 2 
Plog 9 
Totalt 169 
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4.1.2 Kassett 2 
De kassetter som inte hade en kraft som verkade direkt nedåt på filterboxen förkastades vid 
konceptgranskningen. Detta ledde till att den ursprungliga lösningen med dörren övergavs. Det 
visade sig mycket problematiskt att hitta en estetiskt tilltalande lösning som både var bra ur en 
ergonomisk synvinkel samt tog hänsyn till det givna gränssnitt som fanns till maskinen. Efter ett 
flertal konceptmöten togs beslutet att gå vidare med en lösning som använder en typ av 
excenterlåsning (se figur 46). Fördelen är att kraften till skillnad från i andra lösningar verkar 
rakt uppifrån på filterboxen. Den har en fjäderklämma (CL 480100 från Sodemann Industrifjedre 
A/S [21]) på ryggen för att hålla tuben stilla.  
 
En nackdel är att den likt dörrlösningen har problemet med att det inte går att läsa tubens 
streckkod. Den har även fler rörliga delar än vad kassetten har idag, detta i kombination med att 
möjligheterna för att ändra gränssnittet till maskinen är låga gör att den känns mindre gedigen 
och inte lika estetiskt tilltalande som dagens lösning samt lösningen med dörren. 
 

 
Figur 46. Kassett 2 

 

I tabell 4 nedan finns en viktuppskattning på komponterna enligt Solid Edge. 
 

Tabell 4. Kostnadsuppskattning på de olika detaljerna. 
 

Detalj Vikt enligt Solid Edge (g) 
Underdel 91 
Länkage 32 
Klämma 6 
Hatt 14 
Totalt 143 (exkl. slang) 
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4.1.2.1 Hatten 
Det beslutades att fyra olika prototyper av hattar skulle tillverkas i SLS. En som utnyttjade en O-
ring likt den gamla lösningen och två som hade en planpackning, samtliga med avfasade kanter 
för att underlätta montering. Den tredje hatten använder en expanderbar tätning. 
 
Det är ett övertryck på 1 bar inuti tuben, det finns ett flertal planpackningar som klarar att täta 
vid detta låga tryck. Andra egenskaper som är önskvärda vid valet av planpackning är att 
materialet glider lätt mot tuben, detta för att underlätta vid byte av tub. Den bör också klara att 
lagras öppet utan att förlora möjligheten att täta samt tåla viss kontakt med lodpastan.  
 
4.1.2.2 Planpackningar 
Provexemplar av planpackningar beställdes in för att se vilka som kunde vara lämpliga. De 
packningar som undersöktes var Nebar White, Nebar Red, Nebar Yellow, Nebar Green samt 
Gore-Tex GR Style R [22]. Gore-Tex GR Style R utmärker sig från de andra packningarna, 
Nebar packningarna är korkelastomer-packningar medan Gore-Tex GR Style R är en typ av 
PTFE-packning. Nedan visas en bild (figur 47) på packningarna. 
 

 
Figur 47. Från vänster till höger, Nebar White, Red, Yellow, Green samt Gore-Tex GR Style R. 

 

Samtliga Nebar-packningar klarar temperaturer mellan ungefär -30° och strax över 100°C [22 s 
16-18]. Detta överstiger temperaturen som uppkommer i maskinen vid drift. Samtliga packningar 
klarar trycket som uppkommer i tuben. Vissa är dock gjorda för högtrycksapplikationer och 
klarar höga bultlaster, t.ex. Nebar Red. Den är hårdare än de andra packningarna och kan därför 
bli lite för styv. Ingen av Nebar-packningarna är speciellt glatta, det leder till att de kanske inte är 
så lämpade för just denna applikation. Detta på grund av att hatten kommer skruvas av och på 
ofta, ett stort friktionsmoment är då inte önskvärt. 
 
Gore-Tex GR Style R är däremot betydligt glattare, detta på grund av att PTFE har väldigt låg 
friktionskoefficient. Den klarar temperaturer mellan -240° och 270°C. Den är designad för att 
klara aggressiva kemikalier och klarar av nästan alla typer av vätskor och metaller mellan pH 0 
och 14. Inget i lodpastan är skadligt för denna packning. Den klarar även att täta vid låga 
bultlaster, vilket är positivt. Den klarar även av ojämna ytor, detta är positivt eftersom ibland är 
inte ytan perfekt på tuberna från leverantör. Den klarar av tryck från näst intill vakuum till 210 
bar. En stor fördel med denna packning är också att den inte åldras, det är en stor fördel eftersom 
användaren slipper byta packning [22 s 21]. 
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Den packning som bedöms passa bäst till denna applikation är Gore-Tex GR Style R. 
 
4.1.3 Kalibreringsstation 1 
Under ett konceptmöte framgick det ett önskemål om styrning av pappret. Därför designades 
stationens sidoplåtar om så att de inte lät pappret åka i sidled lika mycket. Efter samtal med 
JSMaskin visade det sig att det inte gick att bocka plåten så snävt som konceptet visade. Därför 
blir plåten längre så att det blir möjligt att föra in verktyget. Detta leder också till att det blir 
lättare att placera hålen i bottenplattan som fäster stationen i maskinen eftersom de längre 
plåtarna krävde att bottenplattan blev större. Plåten gjordes också om så att kretskortet fästs så att 
skruvarna inte syns utåt. Detta medför en extra bockning. Sidoplåtarna fästs med försänkta 
skruvar i bottenplattan för att ge ett renare intryck. Pappersrullen som används är kortare än den 
som sitter på idag för att inte pappret ska glida åt sidan. Detta kunde hända på de äldre 
stationerna enligt Anders Emthen. 
 
Stationen använder kugghjul från Mekanex i plast (2 stycken artikelnummer 10200-N08 och 1 
stycken 10045-N08) [23]. Utväxlingen är 1:1 vilket är samma som i nuvarande lösning, 
kugghjulen används enbart för att öka avståndet mellan axlarna. För att lagra kugghjulet i mitten 
används glidlager från Mecmove (modell BK1F-6-7) [24]. 
 
Den färdiga stationen ses nedan i figur 48. 
 

 
Figur 48. Kalibreringsstation 1. 

 
4.1.4 Kalibreringsstation 2 
Stommen i kalibreringsstationen (se figur 49) kommer att tillverkas av 3 millimeters rostfri plåt. 
Detta för att hålla ner tillverkningskostnaderna samt erhålla högre precision vid bockning. 
Rostfria plåtar med större tjocklek än 3 millimeter kräver oftast kraftigare bockningsmaskiner 
eftersom gränsen för tunnplåtsbockning då är nådd [25]. Anledningen till att valet faller på 
rostfritt stål är att färg eller annan ytbehandling inte är önskvärd på printerytan med dess höga 
toleranskrav. 
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Figur 49. Kalibreringsstation 2 

 

Vid bockning av plåt erhålls normalt en tolerans på ±0,2 per bock [25]. Detta medför att 
printerytan sannolikt behöver planfräsas för att nå de önskade toleranskraven. 
 
I denna station hålls printerplåten ned av två vridfjädrar som sitter monterade på den 
genomgående axeln (se figur 50). Eftersom printerplåten skall ligga dikt mot printerytan i 
opåverkat tillstång måste vridfjärarna ha en viss förspänning. En rostfri vridfjäder med 
benställning enligt figur 51 valdes. 
 

Vridfjädrar finns i ett flertal olika varianter och material. En vridfjäder skall belastas så att 
lidningarna sluts. Om en vridfjäder belastas så att lidningarna öppnas, medför detta minskad 
kraft och vinkeländring [25]. 
 

 
Figur 50. Printeryta i kalibreringsstation 2. 
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Figur 51. Vridfjäderns benställning. 

 

Vridfjädrarna dimensioneras så att printerplåten ger motsvarande tryck som ges på dagens 
kalibreringsstation. Den nedpressande kraften på dagens station mäts upp med hjälp av en 
dynamometer. 

 
I figur 52 visas en kraftanalys på printerplåten.      
  

 
 

 

 
Figur 52. Kraftanalys på printerplåten. 

 

Eftersom två fjädrar används blir den totala kraften enligt ekvation 4: 

6322 =⋅=⋅= fjäderpplåt FF N     (4)
  

De båda fjäderkrafterna approximeras med en kraft i mitten av printerplåten (se figur 53).  

 

 

 
 

 
 

Figur 53. Kraftanalys på printerplåten. 
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Momentet beräknas fram enligt ekvation 5: 

150,0
2
05,06

2
=⋅=⋅= pplåt

pplåtpplåt

d
FM Nm    (5) 

Momentet delas upp på två vridfjädrar enligt ekvation 6: 

075,0
2

== pplåt
vridfj

M
M Nm     (6) 

Två vridfjädrar på 70 mNm väljs från Sodermann [26] (T030-270-250R och T030-270-250L). 
 
Eftersom navet för den upprullande rullen sitter direkt monterad på motoraxeln är detta bara 
lagrat i ena änden. Detta bedöms dock inte vara något problem eftersom belastningen från 
pappret är liten. Belastningen bestäms till stor del av hur hårt printerplåten pressar mot 
printerytan. Motorn klarar en maximal radiell axelbelastning på 10 N enligt tillverkarens 
datablad (se bilaga C). 

4.2 Materialval 
Detta avsnitt behandlar val av material till kassetter och kalibreringsstationer. 
 
4.2.1 Kassett 1 & 2 
Kassetterna har dimensionerats utifrån samma aluminium som den ursprungliga kassetten har. 
De kommer även att eloxeras likt den ursprungliga för att erhålla den svarta färgen. Anledningen 
till att valet faller på detta material är att kassettens underdel initialt dimensionerats utifrån detta 
material och eftersom kassettens undre del inte ändrats nämnvärt skulle byte av material kunna 
leda till problem. Hattarna bör tillverkas i någon typ av hårdplast.  
 
4.2.2 Kalibreringsstation 1 
Istället för att använda stål till kalibreringsstationens bottenplatta, u-profil samt printerplatta 
skulle aluminium kunna användas. Det skulle enligt Lars Annerstål på Calibra [27] bli både 
enklare och billigare att tillverka med avseende på bearbetning jämfört med stål. 
 
4.2.3 Kalibreringsstation 2 

Materialet i kalibreringsstation 2 är främst bockad plåt. Stommen kommer att tillverkas i rostfritt 
stål medan täckplåten tillverkas i vanlig svartplåt som sedan pulverlackeras. Ett alternativ kan 
vara att tillverka täckplåten i aluminium som sedan svart-eloxseras. Anledningen till att stommen 
tillverkas i rostfritt stål är de höga toleranskraven på printerytan vilket gör att ytbehandling av 
denna undviks. Det är även viktigt att printerytan är slät och jämn vilket den kanske inte skulle 
bli om denna pulverlackeras. Printerplåten kommer att tillverkas i rostfri plåt. Detaljer i bockad 
plåt har visat sig vara oslagbara ur kostnadssynpunkt vid små serier. 

4.3 Kostnadsuppskattning 
En kostnadsuppskattning arbetades fram utifrån offertunderlag som erhållits från verkstäder (se 
tabell 5). De aktuella volymerna har uppskattats utifrån företagets försäljningssiffror på MY500. 
Varje såld maskin levereras med två kassetter och en kalibreringsstation. Många kunder beställer 
dock fler kassetter. 
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Tabell 5. Kostnadsuppskattning på de olika enheterna. 
 

Enhet/Volym 1 st/år (Prototyp) 200 st/år 400 st/år 
Kassett original  - - 1945 kr 

(5975 kr) 
Kalibreringsstation original - 1530 kr 

(4260 kr) 
- 

Kassett 1 - - 2000 kr* 
Kassett 2 - - 2000 kr* 
Kalibreringsstation 1 6850 kr [28] 720 kr 

(3450 kr) [29] 
- 

Kalibreringsstation 2 8780 kr [30] 675 kr  
(3375 kr) [29] 

- 

*Priserna på kassetterna är svårberäknade eftersom de kräver många bearbetningsoperationer. Eftersom kassetterna 
är relativt lika den nuvarande kassetten bedöms deras kostnader vara likvärdiga. 
 
Priserna har sammanställts från olika offerter där det lägsta priset för varje enhet valts. Priserna 
på originalenheterna har hämtats från företagets inköpsunderlag. Priserna som står inom parentes 
avser totalpriser inklusive motor, kretskort och så vidare. 
 
Ett verktyg måste tas fram för att formspruta hattarna i härdplast, detta kan ge ett högt enhetspris 
eftersom det rör sig om små serier. Ett formverktyg kostar mellan 60 000 och 70 000 kr. 
Materialkostnaden för varje enhet blir ca 2 kr/st då priset på ABS plast ligger på ca 100 kr/kg. 
Formverktyget till den hatt som består av tre delar blir något dyrare. Ett moderverktyg kostar 
ungefär 50 000 kr och sen tillkommer kostnad för ytterligare delar som integreras i samma 
verktyg med ungefär 15 000 kr/del. Detta skulle medföra en total verktygskostnad på cirka 
80 000 kr. Materialkostnaden blir dock något lägre då flera detaljer sprutas i samma verktyg. 

4.4 Prototyper 
I detta avsnitt presenteras de olika prototyper som tagits fram. 
 
4.4.1 Kassett 1 & 2 
Förenklade prototyper togs fram för de båda kassetterna i syfte att ge en första 
verklighetsuppfattning och ge indikation på eventuella problem. Prototyperna 
friformsframställdes med SLS teknik, för att erhålla optimala hållfasthetsegenskaper till en 
rimlig kostnad. I figur 54 och 55 ses kassett 1 i SLS. 
 

 
Figur 54. Kassett 1 inklusive patron. 
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Figur 55. Kassett 1 exklusive patron. 

 

 
 

Prototypen till kassett 2 ses nedan i figur 56.  
 

 
Figur 56. Kassett 2-prototyp. 
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De fyra prototyperna på hattarna visas nedan i figur 57. 
 

 
Figur 57. Prototyphattar till kassett 2. 

 
 

4.4.2 Kalibreringsstation 1 & 2 
Eftersom båda kalibreringsstationerna innehåller tunna bockade plåtar blir det mycket 
ofördelaktigt att friformframställa dessa. Beslut fattades därför att göra kalibreringsstation 2 (se 
figur 58) direkt i plåt eftersom prisdifferensen mellan friformsmodell och bockat plåt föreföll 
vara liten på denna station. Kalibreringsstation 1 (se figur 59) tillverkades i SLS på grund av 
kostnadsskäl. 
 
Fullständiga ritningsunderlag togs fram för de olika detaljerna på de båda stationerna. Olika 
verkstäder kontaktades för offertförfrågan och diskussion kring detaljerna. 
 
 

 
Figur 58. Prototyp av kalibreringsstation 2 i plåt. 
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Figur 59. Prototyp av kalibreringsstation 1 i SLS. 

4.5 Prototyptest och utvärdering 
I det här avsnittet utvärderas de prototyper som tagits fram. 
  
4.5.1 Kassett 1 & 2 
Låsningen på kassett 1 självhämmar vid låsning. Låningen känns distinkt vilket ger en 
berkräftelse till användaren att hållaren verkligen är låst. Fjädern som används i prototypen har 
en lägre fjäderkonstant än vad som krävs vid körning i maskin eftersom hållfastheten i 
axelinfästningarna är begränsad i modellen. När hållarens övre del dragits upp kan tuben vinklas 
ut utan att filterboxen tar i motorn. Tubens kragar kan fritt rotera i hållarens övre del utan att de 
tar i. I figur 60 visas de båda kassettprototyperna. 
 

 
Figur 60. Kassett 1 & 2-prototyt med monterade stegmotorer. 
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Kassett 2 låser filterboxen på fel ställe, det gör att filterboxen lutar framåt i låst läge. Låsningen 
bör omformas, men det anses att den skulle kunna fungera efter mindre justeringar av länkarna, 
klacken och hållaren. Det går dock inte att läsa tubens streckkod, inte heller går det att läsa av 
hur mycket lodpasta som är kvar på ett enkelt sätt i maskin. MY500-maskinen indikerar dock när 
patronen bör bytas. 
 
De olika hattprototyperna tillverkades även i SLS för att få en känsla av hur deras handtag 
kändes och om de passade till tuberna och i fallet med den expanderbara tätningen (figur 64), om 
mekanismen fungerade. I figur 61 och 62 ses de hattar som använder sig av en planpackning. 
Handtaget i figur 61 kändes mer ergonomiskt än det i 62. Det liknar greppet på t.ex. en 
vingmutter. På hatten i 62 så upplevdes greppet som något litet och inte lika väl anpassat efter 
hur användaren håller hatten. 
 

 
Figur 61. Hatt med planpackning. 

 

 
Figur 62. Hatt med planpackning. 

 

Hatten med O-ring (se figur 63) har en högre hatt och upplevdes som mer greppvänlig än hatten i 
figur 62. Fördelen med dessa 3 hattar utöver den hatt som tillverkaren av tuberna erbjuder är 
deras ergonomiska utformning samt de avfasade kanterna som gör att de glider på tuben lättare. 
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Figur 63. Hatt med O-ring. 

 

Den fjärde prototypen i figur 64 använder sig av en expanderbar tätning. Mekanismen fungerar 
bra och beter sig som förväntat. Låsningen vid montering kan bli bättre genom att den fasta 
delens sidor som låser fast vid tuben formas om för att bättre passa tuben. Dessvärre så blev 
klacken till toppen som går inuti spåret lite klen i SLS, den kanske måste göras lite större, men 
den bör upplevas som starkare i ett annat material t.ex. någon typ av härdplast. 
 

 
Figur 64. Hatt med expanderbar packning (packning ej i bild). 
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4.5.2 Kalibreringsstation 1 & 2 
Eftersom SLS-tekniken inte lämpar sig för att göra tunna plåtar blir station 1 instabil. Det 
bedöms dock vara fullt möjligt att tillverka den. Det kan vara svårt att komma åt skruvarna vid 
montering i maskin. Uttaget i printerplattan för fingret vid hantering av printerplåten skulle 
kunna göras större. 
 
Uttaget i täckplåten för spottkopparna i kalibreringsstation 2 kunde ha varit lite större så att 
bättre grepp runt dessa erhålls. Hålen för printerplåtens axel blev deformerade på grund av för 
stor bockningsradie. Detta löses genom att hålen flyttas ned något. Täckplåten bör fixeras med 
skruvar för att säkerställa att höjdmätare och spottkoppar inte förflyttas. Täckplåten bör även 
täcka lite mer av stommen så att rullen döljs. 
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5  DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 
I detta kapitel diskuteras och sammanfattas de resultat som presenterats i föregående kapitel.  

5.1 Diskussion 
Det visade sig att dörrlösningen från utvecklingsprojektet till kassett 2 inte uppfyllde företagets 
krav, den var inte heller anpassad till hur maskinen läser av tubernas innehåll. Operatörerna vill 
även se mängden pasta som finns kvar i tuben (se bilaga B), dörren omöjliggör detta. Låsningen 
av filterboxen har förbättrats i kassett 2, men problemen med läsning av streckkod och 
nivåkontroll av lodpasta kvarstår. 
 
En stor begränsning i detta projekt har varit gränssnittet mellan maskin och kassett samt 
placering av ejektor och filterbox i kassetten. Ett flertal lösningar har inte gått att genomföra på 
grund av dessa grundförutsättningar. Några exempel på dessa problematiska förutsättningar är 
luftkanalernas placering, det begränsade utrymmet bakom kassett och på dess sidor, infästningen 
till maskinen och kretskortens storlek. Kassetten skulle kunna göras billigare och lättare om 
luftkanalerna var direkt anslutna till de komponenter som kräver tryckluft, nu är de centralt 
placerade och sedan ledda via långa kanaler inuti kassetten. Dessa är mycket dyra att framställa 
vid tillverkning. Kretskortet är väldigt stort, förmodligen mycket större än vad ett modernt 
kretskort skulle kunna vara. 
 
Det skulle förmodligen gå att tillverka flera detaljer i kassetten i någon form av härdplast. Den 
bör dock konstrueras om då eftersom plast har andra mekaniska egenskaper. Detta skulle 
förmodligen leda till minskad vikt, dock så kan enhetspriset sticka iväg eftersom verktygen för 
plastformssprutning kan vara dyra.   
 
I kassett 1 används inte tubens kragar, detta skulle därför vara önskvärt att ha en tub utan kragar. 
Det är oklart om det finns sådana tuber med Luer-koppling. 
 
Planpackningarna till hattarna i kassett 2 är att föredra, detta på grund av kostnaden och att de är 
enklare att hantera vid montering samt att den är mindre komplicerad. 
 
Det kan vara möjligt att minska vikten på kassetten genom att byta till en lättare motor, om 
någon sådan finns. Motorn och dess infästning utgör lejonparten av kassettens vikt. 
 
Om fjädern till kassett 1 är för styv så kan operatören skada sig vid ovarsamhet. Det skulle kunna 
undvikas om fjädern ersattes av en vanlig länk av specifik längd. Nackdelen är att låsningen inte 
känns lika distinkt. 
 
Kalibreringsstation 1 kräver mycket bearbetning, främst då bottenplatta samt printerplattan, det 
krävs även en del svetsning. Den skulle kunna göras billigare om bottenplattan ersattes av en 
vanlig tunn bockad plåt, de båda sidoplåtarna och denna bottenplåt skulle kunna vara en och 
samma plåt. Printerplattan skulle kunna ersättas av en bockad plåt, det skulle kräva mindre 
bearbetning och inte lika stor materialåtgång. 
 
Kalibreringsstation 2 är billigare och snyggare än kalibreringsstation 1 samt dagens lösning. 
Detta främst på grund av att den är i huvudsak gjord i bockad plåt och mindre bearbetning krävs. 
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Kostnaden är en begränsning när det gäller vilka material som kan användas, och även när det 
gäller vissa nya tekniska lösningar. Till exempel skulle en uppblåsbar tätning istället för en O-
ring vara för dyr. 

5.2 Sammanfattning 
Fyra prototyper har tagits fram utifrån det underlag som togs fram i utvecklingsprojektet. En 
kassett är en mer konventionell lösning och en är mer radikal, det samma gäller 
kalibreringsstationerna. Orienteringen av tubens kragar påverkar inte monteringen av patronen i 
någon av hållarna. Kassett 2 tillåter olika tublängder till skillnad från kassett 1. De båda 
kassetterna bedöms ha ungefär samma tillverkningskostnad. Fyra olika hattar har tagits fram till 
kassett 2. Planpackningarna är enklare att hantera än O-ring och expanderbar packning. 
 
Kalibreringsstation 2 består i huvudsak av bockad plåt, den andra kräver mer bearbetning men är 
mer lik dagens lösning.  
 
Tillverkningskostnaderna för kalibreringsstationerna har halverats jämfört med den nuvarande 
kalibreringsstationen. Kalibreringsstation 2 är något billigare än station 1. 
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6  REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 
I detta kapitel ges rekommendationer för alternativa lösningar och framtida arbete. 

6.1 Rekommendationer 
Kassettens gränssnitt mot maskinen bör ändras då denna idag är en stor begränsning för 
ändringar på kassettens geometri, speciellt på kassettens undre del. Grundförutsättningarna för 
dagens gränssnitt har ändrats då tuben blivit betydligt mindre. Ejektorn är den komponent som 
främst är beroende av tryckluft. Ejektorn bör matas med luft direkt från gränssnittet och inte via 
omständliga kanaler i hållaren. 
 
Det bör undersökas om kassetten kan ersättas med en patron liknande de som finns i 
bläckstråleskrivare. Det vill säga med inbyggd filterbox samt elektronik. Till exempel skulle 
ejektorn och stegmotorn vara en del av maskinen och patronen en separat enhet. Detta skulle 
förenkla bytet avsevärt. Den bör tillverkas på sådant sätt att den antingen är återvinningsbar, 
genom påfyllning, antingen hos kund eller hos MYDATAs återförsäljare.  
 

Bockad plåt bör användas i större utsträckning till kalibreringsstationerna då detta förefaller vara 
billigare vid små serier. Det bör även undersökas om det går att utföra kalibreringsprocessen utan 
att använda papper. 
 
De enheter som rekommenderas MYDATA att gå vidare med är kassett 1 och kalibreringsstation 
2. Detta på grund av kalibreringsstation 2 är både billigare och mer estetiskt tilltalande än station 
1. Kassett 2 bedöms ha många olösta problem och är i detta skede inte lika användarvänlig då 
många moment krävs vid byte av patron. Tubens streckkod bör bytas mot RFID-chip då det 
underlättar för operatören. 

6.2 Framtida arbete 
6.2.1 Kassett 1 
Det bör undersökas huruvida: 

• Fjädern kan ersättas med en fastlänk. 
• O-ringen kan ersättas med en planpackning för att se om den kan täta i samma 

utsträckning. 
• Luftröret som förser tuben med tryckluft kan ersättas med en packning mellan kassettens 

undre och övre del. 
• Förstärkningarna på vingarna kan göras mindre genom vibrationsanalys. 
  

6.2.2 Kassett 2 
Det bör undersökas huruvida: 

• Låsningsmekanismen ska konstrueras för att få en bättre låsning av filterbox. 
• Hattarna med planpackning klarar av att täta. 
• Förstärkningarna på vingarna kan göras mindre genom vibrationsanalys. 
• Fjäderklämman klarar av att låsa fast tuben vid acceleration. 
• Fjäderklämman kan få plungern att fastna i tuben. 
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6.2.3 Kalibreringsstation 1 
Det bör undersökas huruvida: 

• Bottenplattan kan göras av samma bockad plåt som sidorna, således få en och samma 
plåt. Detta minskar behovet av bearbetning. 

• Printerplattan kan göras i bockad plåt. 
• Hur den ska monteras i maskinen utan att ta loss sidoplåtarna. 
 

6.2.4 Kalibreringsstation 2 
Det bör undersökas huruvida: 

• Hålen för spottkopparna kan göras större för att underlätta byte och nivåkontroll. 
• Kåpan ska fästas i stommen. 
• Kåpan kan täcka mer av stommen. 
• Rundningarna på printerplattan kan ersättas med en annan lösning för att minska 

bearbetning. 
• Kretskortet och dess anslutningar kan göras mer kompakta. 
• Toleranskraven på printerplattan kan uppfyllas. 
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BILAGA A: MY500 Specifikation 
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BILAGA B: ANVÄNDARSTUDIE 
Denna bilaga innehåller ett protokoll från en användarstudie som utfördes på Eskilstuna 
elektronikpartner. 

 
Observationer 

• Är det bara lodpasta som används? 
 
Lim, lodpasta (med bly och blyfri används) 
 
• Hur många olika ejektorhållare används till samma maskin? 

 
4-5 st 

 
• Finns det något hjälpmedel för att byta tub? 
 
Vanliga verktyg eller handkraft. 

 
 
 
 
Intervjufrågor 
 
Ejektorhållare 
 

• Är tubens orientering något problem? 
 
Kristina: Ja. 
Peter: Inget problem. Men vore bra att fixa så den kunde vara orienterad hur som helst. De 
har lärt sig hur den ska vara orienterad. 
Monica: Ett litet problem. 
Magnus: Ja, för streckkoden. 
 
 
• Är vissa tuber svårare att byta än andra, eller är alla lika? 
 
Kristina: Nej. 
Peter: Nej.  
Monica: Nej. 
Magnus: Nej. 
 

 
 

• Hur är ergonomin? Någon som skadat sig? 
 
Kristina: Ergonomin är lagom bra, ingen som skadat sig. 
Peter: Har klämt sig en gång. 
Monica: Ingen har skadat sig.  
Magnus: Ingen har skadat sig. 



70 
 

 
 

• Finns det något problem med dagens tuber. 
 
Kristina: Nej. 
Peter: Tryckluft glider förbi plungern.  
Monica: Nej, men de är svåra att byta utan verktyg. 
Magnus: Tryckluft glider förbi plungern. 

 
• Är det något som har gått sönder och behövts bytas ut? 
 
Kristina: Kontakten mot hållaren (mellan maskin och hållare). 
Peter: Nej. 
Monica: Filterboxen behöver ibland bytas oftare än tuben, detta händer ca 1 gång / vecka. 
Ejektorn klarar inte 50 milj skott och behöver bytas ut oftare. 
Magnus: Plastgängan på tuben.  
 

 
• Operatörens egen input. Vad kan göras bättre? 
 
Kristina: Ingenting direkt.  
Peter: Ändra så att lodpasta inte torkar vid kanalen till filterboxen. Snäppförbandet. 
Monica: Snäppfästet, ta loss tuben. 
Magnus: Plungern. 
 

 
 
På en skala 1 – 4 hur viktigt tycker du det är att kunna använda olika tublängder? 
 

Kristina: 1 
Peter: 1 
Monica: 3 
Magnus: 3 

 
 
På en skala 1 – 4 hur viktigt tycker du det är att tuben ska kunna bytas enklare? 
 

Kristina: 3 
Peter: 3 
Monica: 4 
Magnus: 3 

 
 
 
På en skala 1 – 4 hur viktigt tycker du det är att kunna ha tuben orienterad åt vilket håll som  
helst? 
 

Kristina: 4 
Peter: 3  
Monica: 3  
Magnus: 3 
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Övriga kommentarer: De problem som kan uppkomma är att etiketten är svår att scanna samt 
att det inte går att se pastamängden från vilken vinkel som helst p.g.a. etiketten. 

 
 
På en skala 1 – 4 hur viktigt tycker du det är att hållaren blir mer ergonomiskt utformad, t.ex. 
bättre greppytor av gummi? 
 

Kristina:1 
Peter: 1 
Monica: 3 
Magnus: 1 

 
 
Kalibreringsstation 
 

• Har det hänt att det har blivit trassel på pappret? 
 
Kristina: Nej. 
Peter: Nej. 
Monica: Nej. 
Magnus: Nej. 

 
• Har det hänt att rullen har vänts åt fel håll? 
 
Kristina: Nej. 
Peter: Nej. 
Monica: Nej. 
Magnus: Nej. 

 
• Är det besvärligt att få av pappret från navet? 
 
Kristina: Nej. 
Peter: Nej. 
Monica: Nej. 
Magnus: Nej. 

 
• När byts spottkoppen, finns det någon rutin för detta? 
 
Kristina: Varannan månad. 
Peter: 1 gång per månad.  
Monica: Varannan vecka. 
Magnus: Varannan vecka.  

 
• Är det något som har gått sönder och behövts bytas ut? 
 
Kristina: Nej, nyligen hade dock en platta böjts på grund av maskinen kört in i 
kalibreringsstationen. 
Peter: Höjdmätaren fastnar.  
Monica: Nej. 
Magnus: Se Kristinas svar. 

 
• Operatörens egen input. Vad kan göras bättre? 
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Kristina: Den fungerar bra. 
Peter: Vill att den ska kalibrera automatiskt när den blir varm. 
Monica: Inget. 
Magnus: Inget. 

 
 
På en skala 1 – 4 hur viktigt tycker du det är att det blir lättare att fylla på papper? 
 

Kristina: 1 
Peter: 1 
Monica: 3 
Magnus: 1 

 
 
På en skala 1 – 4 hur viktigt tycker du det är att ta bort det använda pappret samtidigt som rullen 
är slut, dvs ta bort det använda pappret lika ofta som nytt papper fylls på? 
 

Kristina: 1 
Peter:1  
Monica: 1 
Magnus: 1 

 
 
På en skala 1-4 hur viktigt är det att det blir lättare att se om spottkopparna är fulla? 
 

Kristina: 1 
Peter: 1 
Monica: 1 
Magnus: 1 
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BILAGA C: DC-motorspecifikation 
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