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Sammanfattning 
Gammal, trasig elektronik och andra elektriska produkter är idag ett växande problem. 
Tekniken åldras snabbt eftersom utvecklingen går allt snabbare, vilket leder till att 
produkterna oftare byts ut. Sopberget av elskrot växer konstant men återvinns även i allt större 
utsträckning. Sedan 2001 finns det ett EU-direktiv som gör alla tillverkare och återförsäljare 
av elektronik och elektriska produkter ansvariga för att ta hand om avfallet efter de tillverkade 
eller sålda produkterna. 

För att underlätta återvinningen för konsumenterna har därför en pantmaskin för glödlampor, 
lågenergilampor, batterier, elektronik och andra elektriska produkter tagits fram. 
Pantmaskinen är tänkt att stå i vanliga matvarubutiker eller hos återförsäljare av ovan nämnda 
produkter och skall efterlikna de som redan finns för aluminiumburkar och PET- flaskor, det 
skall även ha ett igenkänningssystem som identifierar inmatade föremål. Lågenergi- och 
glödlamporna får inte gå sönder vid insamlingen och god ergonomi är ett önskemål. 

Grundkonceptet för lamppantaren är att lamporna skall fästas genom att man trycker fast 
socklarna i horisontella hål (likt nycklar) som är speciellt anpassade för deras dimensioner och 
samtidigt låsas fast i hålen med hjälp av en kulfjäderlåsning. Sedan roterar hela fästdelen med 
lamporna 90 grader (då användaren drar i en spak) så att de hänger vertikalt och trycks ut ur 
kulfjäderlåsningen av en sprint med fjäder bakom. Sprinten sitter i en fast mittaxel runt vilken 
rotationen av lamphållaren sker. När hålen för socklarna ställs i linje med hålen i mittaxeln 
trycks sprintarna ut och trycker i sin tur ut lamporna på ett lutande plan som leder till 
uppsamlingsbehållaren.  

För att stänga inkastet för annat än lampor sitter en platta fäst vertikalt under lampornas 
fästdel och täcker över inkastet som en lucka. När fästdelen sedan roterar rör sig även luckan 
90 grader och är då ställd horisontellt rakt in i maskinen så att luckan är öppen. För att stänga 
för hålet från utsidan samtidigt som det öppnas inåt sitter en plåt horisontellt över hålen för 
lampsocklarna. 

Fronten är uppdelad på två luckor med respektive höjd och bredd på 80 cm. Detta ger en 
totalhöjd för fronten på 160 cm. Hörnen är rundade för att ge ett snällt och mindre fyrkantigt 
uttryck. Den övre luckan är den del där de flesta funktionerna sitter. På luckan sitter 
pekskärmen, överst till vänster, som används för att styra pantningen, och i det nedre vänstra 
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hörnet sitter inkastet till elektronikpantningen. På den högra sidan av luckan sitter högst upp 
pantningen av ljuskällor, och under den finns inkastet för sladdar i det nedre hörnet.  

På frontens övre lucka sitter även flera mindre hål. Under pekskärmen är en kortläsare 
placerad där användaren sätter in det kort på vilket panten skall registreras. Samtidigt 
registreras även vem som använder maskinen. Ovanför sladdinkastet sitter fyra kvadratiska 
hål, där en krok monteras för att hänga upp avbitaren som används för att kapa av de sladdar 
som är fästa i elektroniken. Den undre luckan har endast ett hål, batteriinkastet, men bakom 
luckan finns behållare för sladdar samt batterier. Längre in i maskinen finns också den stora 
behållaren för elektronik. 
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Abstract 
Out of date, broken electronics and other electric products is a growing problem today. The 
technology ages quickly since the development of new products progress at an increasing 
speed. This causes the users to replace their old products more often, which builds up the 
growing dump of electronic waste. Fortunately, the major part of the waste gets recycled, 
much thanks to the new directive from the European Union, which makes all manufacturers 
and retailers of these products responsible for taking care of the waste created.  

A machine for collecting light bulbs, compact fluorescent lamps, batteries, electronics and 
other electric products has been developed in order to facilitate the recycling for the 
consumers. The machine is meant to be placed in grocery stores or at the retailers of said 
products, and should resemble the already existing machines for collecting PET-bottles and 
aluminium cans. It should also have a recognising system to identify the input objects and 
gather information for future reference. The light sources must not be broken during the 
collection and good ergonomics is a requested feature. 

The basic concept for the light source collector is that the fixtures of the light bulbs shall be 
placed like keys into horizontal holes specially adapted for their dimensions (the diameter of 
the fixture) and at the same time get locked in the holes by a ball- and spring locking. Then 
the bulbs in their holder rotate 90 degrees when a lever is pulled, which causes the light bulbs 
to hang straight down. In this position, the light bulbs are then pushed out of the fixture hole 
by a peg connected to a spring. The peg is placed inside the axis around which the bulb holder 
rotates. When the fixture holes in the bulb holder collinear with the peg holes in the axis, the 
pegs can be pushed out by the springs behind them, which in turn causes the light bulbs to be 
pushed out by the pegs. The light bulbs then land on an angled plane and slide into their 
container. 

In order to ensure that nothing apart from light bulbs can be put into the machine, there are 
two protective metal plates connected to the bulb holder to cover the big inlet through which 
the light bulbs pass. One, placed underneath the fixture holes covers the inlet when the holder 
is in horizontal position, and the other placed straight out above the fixture holes covers the 
inlet when the holder is rotated 90 degrees. 

The machine front is divided into two hatches that can be opened separately with a height and 
width of 80 cm each. The corners are rounded in order to give a safe and less square 
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impression. Most of the machine functions are placed on the top hatch. The touch screen 
which is used to control the collection is placed in the top left corner, and underneath it is the 
inlet for the collection of electronics. On the right side of the hatch, the inlet for light source 
collection is in the top corner and in the lower right corner is the inlet for power cords.  

Some smaller holes are also located on the top hatch. A card reader for registering the 
collected items and the pawn money is placed under the touch screen. The card reader also 
makes a note of who is using the machine. Above the power cord inlet there are four square 
holes used for placing a hook on which to hang the pliers used for cutting the cords attached 
to the electronics. The lower hatch only has one inlet, the one for collecting batteries. Behind 
the hatch are the containers for batteries and power cords, and deeper inside the machine is 
also the big container for collected electronics. 
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1. Inledning 
Gammal, trasig elektronik och andra elektriska produkter är idag ett växande problem. 
Tekniken åldras snabbt eftersom utvecklingen går allt snabbare, vilket leder till att 
produkterna oftare byts ut. Sopberget av elskrot växer konstant men återvinns även i allt större 
utsträckning. Sedan 2001 finns det ett EU-direktiv som gör alla tillverkare och återförsäljare 
av elektronik och elektriska produkter ansvariga för att ta hand om avfallet efter de tillverkade 
eller sålda produkterna. 

För konsumenten är det idag omständigt att ta sig till en återvinningscentral med sitt elskrot 
vilket leder till att en hel del troligtvis finns liggande i hemmet eller slängs i soporna. Den 
kraftigt ökade användningen av lågenergilampor är en viktig del av problemet eftersom de 
innehåller giftigt kvicksilver som absolut inte får komma ut i vår omgivning. Därför är det 
särskilt viktigt att hindra att lågenergilamporna hamnar i soppåsarna utan tas hand om och 
återvinns. För att underlätta återvinningen för konsumenterna ska därför en pantmaskin för 
glödlampor, lågenergilampor, batterier, elektronik och andra elektriska produkter tas fram. 
Pantmaskinen är tänkt att stå i vanliga matvarubutiker eller hos återförsäljare av ovan nämnda 
produkter och skall efterlikna de som redan finns för aluminiumburkar och PET- flaskor. 

På grund av projektets omfattning har det delats upp mellan tre studenter, Ingrid Israelsson, 
Maria Månthén samt Nicklas Magnusson. Fronten och pantsystemet för glöd- och 
lågenergilampor behandlas i denna rapport, pantningen av elektronik och 
igenkänningssystemet har studerats av Maria Månthén och hanteringen av sladdar och 
batterier samt pantmaskinens grafiska användargränssnitt har behandlats av Nicklas 
Magnusson. 

2. Metod 
Metoden är hämtad från The Mechanical Design Process [1] och är det vanligast 
förekommande arbetssättet inom produktframtagning, där produktutvecklingen är uppdelad i 
flera olika steg med mindre delmål. 

2.1 Problemidentifiering och bakgrundsundersökning 
Vid projektstarten är det viktigt att först identifiera och definiera problemet som skall lösas. 
Produkten som skall konstrueras har flera större delsystem och funktioner och för att inte 
projektet skall bli för stort har dessa delats upp mellan de tre studenterna. Vissa inledande 
delar är det dock en fördel att göra gemensamt, bl. a den grundläggande 
bakgrundsundersökningen, studiebesök samt QFD. 

En omfattande bakgrundsundersökning har gjorts för att bättre sätta sig in i problemet och 
dess omgivning. Hur ser återvinningen av elektronik ut idag? Vilka företag och aktörer är 
inblandade? Finns det redan något som liknar det aktuella projektet? De frågor som rör denna 
del av projektet är främst: Vilka lampor/ljuskällor köper folk idag? Hur ser de ut? Vilka 
storlekar/typer? Vilka är vanligast? Det är också intressant att vidare undersöka mer i detalj 
hur lampsocklarna ser ut eftersom det är med hjälp av dem som identifieringen är tänkt att 
ske. En annan viktig punkt är vilka dimensioner de nuvarande pantmaskinerna har och vilket 
möjligt utrymme som finns i butikerna eftersom resultatet används som ramar för 
dimensioneringen av maskinens innandöme och front. 
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2.2 Studiebesök 
En annan viktig del utom att söka skriftlig information är att besöka de företag som idag är 
inblandade i återvinningen av elektronikskrot för att se hur återvinningen går till i praktiken 
och även besöka de butiker där den slutliga pantmaskinen kan komma att finnas och se hur 
pantsystemet för tomflaskor och burkar ser ut. Hur stor plats det tar, vilka resurser som läggs 
ned och vad handlarna tror om det nya projektet. Det är förstås också bra att också fråga vad 
återvinningsföretagen tror om projektet eftersom de har stor kunskap om branschen, vad som 
är lönsamt att göra, om koncepten är genomförbara i verkligheten etc. Den 15 mars gjordes 
besök på flera matvarubutiker i Stockholms innerstad där pantsystemet undersöktes närmare. 
(se bilaga 1)  

Den 25 mars gjordes ett studiebesök på Kuusakoski återvinning i Spånga (se bilaga 2). 
Kuusakoski är idag störst i Sverige inom återvinning av elektronikskrot [2]. Besöket innehöll 
först en beskrivning av företaget och dess verksamhet och sedan en rundvandring för att se 
hur det ser ut i praktiken. 

2.3 QFD 
En QFD (Quality Function Deployment) [1] görs för att underlätta arbetet med 
problemidentifieringen och produktkraven genom att ta in användarnas och kundernas åsikter 
och krav på produkten. Om detta görs redan i uppställningen av produktkraven finns en större 
chans att slutresultatet sedan infriar kundens förväntningar. QFD:n visar vad kunden vill ha, 
och vad kunden tycker är viktigast hos produkten. Hänsyn tas även till vad som redan finns på 
marknaden och hur väl kundens behov redan är uppfyllda. Andra viktiga aspekter är hur man 
skall gå tillväga för att möta produktkraven och hur mycket som är tillräckligt bra för kunden. 

2.3.1. Tillvägagångssätt  
1. Identifiera användarna. Vilka är de? 

2. Formulera produktkraven. Vad skall produkten kunna göra? 

3. Vikta produktkraven ur användarsynpunkt genom att sätta dem på en skala. Summan av 
kravens viktningar ska bli 100. Hur viktiga är de olika kraven för användarna? Har olika 
användare olika prioriteringar? 

4. Ta reda på vad som finns på marknaden idag. Vilka är alternativen? 

5. Hur bra uppfyller de befintliga produkterna de nya produktkraven? Placera varje nytt krav 
på en skala mellan 1 och 5 för resp. produkt.  

6. Hur skall produktkraven uppfyllas i verkligheten? Sätt upp fysiska, mätbara sätt att 
beskriva de olika produktkraven samt enheten för att mäta dem. 

7. Hur är kraven relaterade till metoderna för att uppfylla dem i verkligheten? Är vissa 
beroende av varandra? Vikta relevansen med 9 (stark relation), 3 (medel), 1 (svag 
relation) eller 0 (ingen relation). I QFD:n motsvaras siffrorna av symboler, där 9 
motsvaras av en cirkel med prick i mitten, 3 av en cirkel och 1 av en triangel. Denna 
viktning gäller även punkt 9 (se nedan). 

8. Hur viktiga är de fysiska produktkraven för användarna? Hur mycket är tillräckligt bra för 
användarna? Sätt upp ett intervall inom de mätbara kraven från förtjust till missnöjd.  

9. Hur är de fysiska kraven relaterade till varandra? Hör de ihop på något sätt? 
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2.4 Kravspecifikation 
För att ytterligare konkretisera produktkraven gjordes en kravspecifikation där de olika 
komponenternas krav definierades. Punkterna delades upp under krav, begränsande kriterier 
samt önskemål. 

2.5 Pantmaskin för ljuskällor 
Flera koncept har tagits fram för att möta produktkraven och uppfylla produktens funktioner. 

Hela konstruktionen består av flera små delproblem som måste lösas på något sätt för att 
kunna dimensionera och modellera den slutliga produkten. Skisser har gjorts på de olika 
detaljerna för att ta fram lösningar som tillfredsställer de ställda kraven och önskemålen på 
produkten. 

2.5.1. Konceptval 
För att underlätta ett objektivt konceptval och förenkla bedömningen har en viktningstabell 
gjorts där de önskvärda egenskaperna från QFD:n listats och sedan har varje koncept viktats 
för respektive egenskap på en skala från ett till fem för hur väl den specifika egenskapen är 
uppfylld. Därefter summeras resultatet och det koncept med högst värde är det bäst lämpade 
för fortsatt utveckling. 

2.5.2. Dimensionering och utveckling av slutkoncept 
Eftersom inga hållfasthetsproblem anses föreligga då krafterna och hastigheterna i systemet är 
låga har detaljernas dimensioner främst blivit valda för att uppfylla den önskade funktionen 
men även med tanke på vad som bedömts vara rimligt ur hållfasthets- och 
materialåtgångssynpunkt. Lagerberäkningar är dock gjorda, om inte annat för att visa på de 
låga belastningarna i systemet. 

En viktig dimensionerande faktor är lampornas storlek (se figur 1) eftersom de måste få plats i 
maskinen. Mått har tagits på de stora lågenergilamporna för att användas som maxvärden för 
lampdimensionerna. En viss reservation finns för bredden, eftersom den varierar något mellan 
olika lampmodeller, men eftersom längden är direkt avgörande för maskinens funktion har 
den varit den styrande faktorn, även om hänsyn tagits till den varierande bredden. En annan 
viktig punkt i projektutvecklingen är att tänka på användaren och ergonomin i form av 
räckvidd, höjd och handtagets utformning och placering. 

Solid Edge [3] har använts för att göra den slutliga dimensioneringen, kontrollera 
masscentrum för sockelhållaren och handtaget samt de ingående komponenternas massor. 
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Figur 1. Dimensioner för E27 lågenergilampa 

2.6 Front 
Fronten har dimensionerats med hänsyn till storleken för de olika delsystemen i pantmaskinen 
men även med tanke på storleken för de befintliga pantmaskinerna (se bilaga 1). Placeringen 
och storleken på hålen för maskinens komponenter är beslutad gemensamt med Maria 
Månthén och Nicklas Magnusson genom en första skiss (se figur 2). Dimensionerna för 
inkasten till sladdarna, batterierna och bildskärmen har gjorts av Nicklas Magnusson [4]. De 
slutliga dimensionerna för elektronikinkastet är bestämda av Maria Månthén [5]. 
Modelleringen av den slutliga fronten är utförd i Solid Edge och visas i resultatet. 
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Figur 2. En första skiss för placeringen och dimensionerna av frontens hål. 
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3. Resultat 

3.1 Bakgrundsundersökning 
Sedan 2001 finns ett EU-direktiv som gör alla tillverkare och handlare av elektronik och 
elektriska produkter skyldiga att ansvara för och hantera avfallet som dessa produkter 
genererar, Waste Electrical and Electronic Equipment Directive [6]. Som en direkt följd av 
detta direktiv startades organisationen El-Kretsen [7] i Sverige, vilket är ett icke-vinstdrivande 
företag som ägs gemensamt av sina medlemmar. Dessa består av flertalet av Sveriges 
tillverkare och återförsäljare av elektronik och elektriska produkter. El-Kretsen ansvarar för 
att ta hand om elavfallet och se till att det återvinns till så stor del som det är möjligt. 

Samlaren [8] är ett projekt från Chalmers tekniska högskola för att ta hand om mindre 
hemelektronik och andra elektriska produkter (se Bild 1). Det som går att lämna in är 
glödlampor, lågenergilampor, batterier, och mindre elektronik eller elektriska produkter. 
Samlaren är en stor holk med flera hål för att sortera det inlämnade avfallet, och finns nu på 
prov i flera matvarubutiker i Stockholm och andra svenska städer. En djupare redogörelse för 
Samlaren finns att läsa i Bilaga 3. 

 
Bild 1. Samlaren 

3.2 Studiebesök 
Resultatet från undersökningen av pantmaskiner i matvarubutiker samt studiebesöket på 
Kuusakoski finns att läsa i Bilaga 1 resp. 2. 
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3.3 QFD 

Figur 3. Den slutliga QFD:n 
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Det finns tre identifierade användare; pantaren, butiksägaren och El-kretsen (se figur 3). 
Dessa tre har mycket olika prioriteringar, den som pantar vill ha en lättförståelig och intuitiv 
maskin som är förlåtande och tar emot det mesta man stoppar i den, samt att den bör ha ett 
stort produktområde och är lättillgänglig. Det ska helst inte ta för lång tid att lämna in el-
skrotet och det är ett plus om det utgår någon form av pant. Butiksägaren föredrar en billig 
maskin som inte tar alltför stor plats och är lätt att serva. Dessutom är det bra om det utbetalas 
någon ersättning eller andel av panten till butiken där den står. Detta är dock ett mer 
administrativt problem och inte något som är direkt tekniskt förknippat med maskinen. El- 
kretsen vill i sin tur få in statistik på det som lämnas in och att det är så liten andel felsorterat 
som möjligt. Detta är förknippat med maskinens användargränssnitt och hur intuitivt det är, 
vilket också var något som eftersöktes av pantarna. Inga av de olika önskemålen motsäger 
varandra utan borde gå att kombinera. Maskinens viktigaste egenskaper är dock att den är 
förlåtande, intuitiv, billig, har ett stort produktområde och en låg andel felsorterat. Den bör 
inte ta alltför stor plats samt samla in statistik och information om pantobjekten. 

3.4 Kravspecifikation 
De viktigaste kraven för fronten och lamppantaren är följande: 

Pantsystemet skall kunna placeras i en livsmedelsbutik, och skall ha ett igenkänningssystem 
som identifierar inmatade föremål. Lågenergi- och glödlamporna får inte gå sönder vid 
insamlingen och god ergonomi är ett önskemål. 

Kravspecifikationen finns att läsa i sin helhet i bilaga 4. 

3.5 Koncept 
Det enklaste konceptet är en enkel holk med hål där pantaren själv sorterar lamporna. 
Problemet med detta koncept är att det är svårt att kontrollera vad som stoppas i hålen 
eftersom ingen identifiering sker. Ett sätt att öka säkerheten för att inget annat stoppas i 
maskinen är att det sitter en lucka framför hålen som låses upp när kunden drar sitt kort för att 
starta hela pantningen. En lasersensor [9] innanför öppningen räknar antalet lampor som 
stoppats in i maskinen som grund för hur mycket pant som skall betalas ut. 

3.5.1. Koncept med igenkänning, nyckelhålskoncept 
Grundkonceptet är att lamporna skall fästas genom att man trycker fast socklarna i 
horisontella hål (likt nycklar) som är speciellt anpassade för deras dimensioner och samtidigt 
låsas fast i hålen. Sedan roterar hela fästdelen med lamporna 90 grader så att de hänger ned 
och släpps rakt ned på ett lutande plan som leder till uppsamlingsbehållaren. För att stänga 
inkastet för annat än lampor sitter en platta fäst vertikalt under lampornas fästdel och täcker 
över inkastet som en lucka. När fästdelen sedan roterar rör sig även luckan 90 grader och är 
då ställd horisontellt rakt in i maskinen så att luckan är öppen (se figur 4 och 5). När lamporna 
släppts ned i uppsamlingsbehållaren roterar lampfästet tillbaka till det ursprungliga läget. För 
att stänga för hålet från utsidan samtidigt som det öppnas inåt sitter en plåt horisontellt över 
hålen för lampsocklarna. Denna del har tillkommit senare i projektet och finns inte med i 
konceptskisserna men kan ses i modellen för slutkonceptet. 
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Figur 4. Inledande konceptskiss för nyckelhålskonceptet 

 
Figur 5. Konceptskiss för nyckelhålskonceptets funktion 

Rotationen av lamporna kan antingen ske med hjälp av en motor eller med handkraft, d v s att 
man drar i ett handtag eller en spak som sitter fast i fästet(se figur 6). Lampfästets rotation 
tillbaka till ursprungsläget löses enklast genom att spaken är fäst i en tyngd som drar tillbaka 
fästet då handtaget släpps. Då handtaget vridits 90° ska lampan släppa från fastlåsningen i 
hålet den sitter i. Rotationen bör även vara låst då maskinen inte är aktiverad (se figur 7). 
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Figur 6. Inledande konceptskiss för handtaget 

 
Figur 7. Sprintlåsning av mekanismen 

Det måste även finnas någon typ av system som räknar hur många lampor som pantas. En 
lösning är ett elektroniskt system med sensorer som detekterar om en lampsockel är intryckt i 
något av hålen eller om en lampa hamnar i uppsamlingsbehållaren. Sensorn i lampsockeln kan 
vara så enkel att den är en knapp som trycks in av lampsockeln då en sitter i hålet. Detta kan 
även användas för att bestämma när maskinen skall låsas upp och är nödvändig för konceptet 
med motorstyrd rotation eftersom det krävs någon typ av signal för att starta motorn. Detta 
skulle eventuellt kunna lösas med en knapp som pantaren själv trycker på för att få pantningen 
att starta. 
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Lamporna måste fästas på något sätt, en lösning är att man skruvar i dem, men eftersom detta 
är tidsödande både vid fastsättningen och vid den senare upplåsningen är en lösning där 
lampan bara kan tryckas i och dras ut önskvärd. Detta kan lösas med en gummi- eller plastring 
som lampsockeln kan tryckas igenom eller med kulfjäderlåsning (se figur 8). När lamporna 
sedan ska släppa kan man släppa på kullåsningen genom att man drar tillbaka fjädrarna som 
håller fast lampsockeln genom att trycka ut kulorna. Den andra lösningen är en sprint som 
trycker ut lampan ur hålet (se figur 9). 

 
Figur 8. Kulfjäderlåsning med påverkande krafter i lampans olika lägen 

 
Figur 9. Konceptskisser för sprint 
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3.5.2. Konceptval 
Igenkänningen och skyddet av lamporna är de två egenskaperna som värderas starkast, därför 
har nyckelhålskonceptet värderats högre än holken, som är svagare på de områdena. 

Egenskap Koncept 1: Holken Koncept 2: 

Nyckelhålen (igenkänning) 

Användarvänlighet 5 4 

Enkelhet 4 2 

Pris 4 1 

Igenkänning 1 5 

Säkerhet 2 4 

Skydd av lampor 2 5 

Summa 13 16 

Tabell 1. Viktningstabell, konceptval 

Resultatet av viktningstabellen visar att konceptet med igenkänning är det som bör väljas för 
den fortsatta konceptutvecklingen. Nästa steg är att välja hur rotationen av lamporna skall ske.  

Egenskap Motordriven Manuell 

Användarvänlighet 5 5 

Energisnål 2 4 

Enkelhet 3 3 

Robust konstruktion 3 5 

Summa 13 17 

Tabell 2. Viktningstabell, lösningsval 

I tabellen ovan visas tydligt att lösningen med manuell rotation är att föredra framför den 
motordrivna. Den manuella drivningen är mer energibesparande vilket är bra med tanke på att 
det är en återvinningsmaskin, och därför bör förbruka minimalt med energi. När det sedan 
kommer till valet av infästningsmetod av lampsocklarna görs bedömningen att lösningen med 
kulfjäderlåsning är en mer hållbar lösning än lösningen med en flexibel ring i gummimaterial, 
som nöts snabbt. 

3.5.3. Avgränsningar 
För att produkten skall vara möjlig att konstruera och för att projektet inte skall bli för stort 
måste vissa avgränsningar göras. När det gäller pantaren för ljuskällor har ingen utformning 
av den eventuella elektroniken gjorts, utan endast ett konstaterande var den behövs och vad 
den skall utföra. Detta på grund av bristande kunskaper i ämnet. 

För att minska storleken på pantaren har de ljuskällor som är möjliga att panta minskats ned 
till de två vanligaste: Edisongängade glödlampor och lågenergilampor med de två vanligaste 
sockeldiametrarna 27 respektive 14 millimeter [10]. Det finns en del andra sockeltyper men 
de är inte lika vanligt förekommande som de Edisongängade [11]. 

Fastlåsningen av lampsocklarna med kulfjädrarna behandlas inte i projektet men antas fungera 
och vara möjligt att konstruera eftersom det är en vedertagen metod. Det bör inte handla om 
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några större krafter eftersom lampor har låg massa. Praktiska experiment borde utföras för att 
undersöka hur stor kraft som krävs för att hålla fast lampsockeln för att kunna välja fjädrar. 
Detsamma gäller för att dimensionera fjädern för sprinten som skall trycka ut lampan ur 
kullåsningen. 

Infästningen i fronten kommer inte att behandlas eftersom denna är ett problem i sig. En 
annan avgränsning är uppsamlingsbehållarnas storlek. Dessa bör vara så stora som möjligt för 
att minska antalet gånger de behöver tömmas per dag, men detta utrymme är inte slutbestämt 
exempelvis i djupled och beror även på de övriga funktionernas upptagna utrymme i höjdled 
och bredd. Därför är den lösningen som presenteras endast ett mindre koncept för att visa att 
maskinen fungerar. Slutversionen kan eventuellt bli större, med ett längre svagt lutande plan 
från fronten till två större smala lådor för uppsamlingen av lamporna som står ovanpå inkastet 
till sladdbehållaren [4]. 

3.6 Slutkoncept 
Det slutliga konceptet (se figur 10) är en lösning som utgår från nyckelhålskonceptet med 
manuell rotation, kulfjäderslåsning av lampsocklarna och med endast ett litet lutande plan 
innan uppsamlingsbehållarna. Måttsatta ritningar på pantmaskinen kan ses i bilaga 7. 

 
Figur 10. Översiktsbild av mekanismen med front 

3.6.1. Sockelhållare 
Hålen för lamporna (se figur 11) är dimensionerade för att passa lampsocklarnas två 
vanligaste diametrar, E27 och E14, med 27 resp. 14 mm i diameter. Höjden från luckans 
nederkant till mitten av hålen är anpassat efter lampornas längd för att undvika kollision med 
fronten då sockelhållaren vrids 90°. Den övre skyddsplåten är lätt vinklad uppåt för att lämna 
plats för lamporna och handen som trycker dit lamporna. Hörnen är lätt rundade för att 
undvika vassa kanter. Håldjupet för sockelhålen är anpassat efter socklarnas höjd, så att det 
skall gå att trycka in hela sockeln. Axelns diameter är 30 mm och sockelhöjden 25 mm. 
Avståndet från sockelhållarens ytterkant till centrum för mittaxeln är 40 mm, vilket ger ett 
avstånd till axelns ytterrand på 25 mm (se figur 12)  
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Figur 11. Hålen för socklarna med anvisade dimensioner i sockelhållaren 

 
Figur 12. Håldimensioner 

Sockelhållaren skall även vara uppdelad i två delar, med en sida för glödlampor och en för 
lågenergilampor. Markeringen av de två sidorna sker med hjälp av olika färger på varje sida 
samt med text och symboler på skyddsplåtarna. Symbolerna bör vara de som används i 
gränssnittet för att öka tydligheten [4]. 

Kullåsningen för att hålla fast lamporna bör anpassas för socklarna, därför borde kulorna som 
används vara små och ha samma diameter som avståndet mellan två av topparna i 
lampsockelns gänga för att hålla lampan så effektivt som möjligt. Kullåsningen finns inte med 
i CAD-modellen utan visas istället med konceptskisserna. 

Sockelhållaren är tänkt att tillverkas i strängpressat eller gjutet aluminium där skyddsplåtarna 
svetsas fast i efterhand. 
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3.6.2. Handtag 
Handtaget är fästat på sidan av sockelhållaren och har en motvikt som drar tillbaka handtaget 
och sockelhållaren och till sitt ursprungliga läge då det släpps. Detta åstadkoms då 
masscentrum för handtaget och sockelhållaren ligger till höger om mittaxelns vertikalplan (se 
figur 13), eftersom de då vill vrida sig bakåt. Rörelsen hindras dock av att handtaget tar i 
fronten men även av den övre skyddsplåten som också trycks mot fronten. Formen på 
handtaget (se figur 10 eller 13) är anpassad för att hålla handtaget med kupad hand och inte 
det vanliga cylinderformade greppet. Detta är på grund av att det inte finns någon plats för 
underarmen att göra samma vinkeländring som handtaget eftersom fronten är i vägen. 
Rörelsen sker istället parallellt med fronten, därav det ändrade greppet för handtaget. 

Handtaget är planerat att tillverkas i rostfritt stål för att ge det en viss tyngd vilket är 
fördelaktigt ur jämviktssynpunkt. Motvikten är det enda som drar handtaget och 
sockelhållaren uppåt och bör därför vara tung i förhållande till dessa. Motviktens storlek och 
form begränsas av de övriga delarna inuti maskinen och maskinens front och utsida, vikten får 
inte slå i något. Handtagets knopp bör dock vara ihålig för at minska vikten på den eller 
alternativt vara i ett material med lägre densitet, t.ex. aluminium. Tillverkningen kan ske 
genom att de enskilda delarna svarvas eller fräses och sedan svetsas ihop. 

 
Figur 13. Masscentrum för handtaget och sockelhållaren med närbild på placeringen 

3.6.3. Mittaxel 
Mittaxelns diameter är satt till 30 mm, detta för att få plats med hålen för de piggar med 
tryckfjädrar som skall trycka ut lampan då den hamnar i vertikalläge. Piggarna har två olika 
storlekar för att passa i lamphållarens olika hål, och är rundade på en sida (se figur 14) för att 
enkelt tryckas tillbaka in i axeln då lamphållaren återgår till ursprungsläget. Piggarnas längd 
är dimensionerade efter hur långt lampsockeln behöver tryckas ut för att lampan skall lossna. 
Om kullåsningen sitter vid sockelns halva längd behöver lampan tryckas ut ca 1 cm för att 
släppa från låsningen eftersom sockellängden är 25 mm och den sista delen inte är gängad. 

På mittaxeln skall det även sitta två glidlager [12] i nylon, men dessa är eventuellt inte 
nödvändiga på grund av de låga rotationshastigheterna och påfrestningarna. 
Lagerberäkningarna kan ses i bilaga 5. 
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Mittaxeln bör tillverkas i stål och kan svarvas, hålen för piggarna och fjädrarna kan borras och 
fräsas ut.  

 
Figur 14. Piggarnas placering i hålen samt närbild på en enskild pigg 

3.6.4. Funktion 
När handtaget och sockelhållaren har vridits 90° är inkastet öppet bakåt så att lamporna kan 
släppas ned i uppsamlingsbehållarna samtidigt som det stängs framifrån av skyddsplåten som 
sitter ovanför sockelhålen (se figur 15). Lampan trycks ut av piggarna i axeln som kan tryckas 
ut då piggarnas hål sammanfaller med hålen för lampsocklarna (se figur 16). 

 
Figur 15. Position av handtag och skyddsplåtar efter vridning 
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Figur 16. Sockelhållaren sedd underifrån med piggarnas placering 

När lamporna trycks ut faller de rakt ned på ett svagt lutande plan som ser till att de landar 
tryggt i behållarna (se figur 17 och 18). Planet trycks fast i fronten och är tillverkat i PVC för 
att minska risken att lamporna slås sönder. Behållarna kan tillverkas av formsprutad plast. 
Behållarnas hylla och kombinerat sidoskydd (se figur 18) bör tillverkas i bockad 1 mm 
stålplåt. Hålen för infästning kan stansas ut. Sidoskydden är där för att lamporna inte ska 
hamna utanför behållarna och gå sönder. 

 
Figur 17. Sockelhållare, plan samt uppsamlingsbehållare 
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Figur 18. Vy bakifrån med sidoskydd 

3.7 Front 

3.7.1. Avgränsning 
Problemet med hur de olika delsystemen skall fästas i fronten och i maskinen har inte 
behandlats eftersom uppgiften då blir för stor. Grundtanken med fronten är att visa hur 
maskinen är tänkt att se ut för användaren, placeringen av de olika delsystemen och vilket 
utrymme som krävs på insidan av maskinen för att visa att det är genomförbart och går att 
konstruera. 

Det absoluta maskindjupet är inte bestämt och tas därför inte upp i rapporten, men bör befinna 
sig inom ca en meter. I modellen är djupet satt till 70 cm för att få en uppfattning av vilka 
volymer som finns att jobba med och ge en ungefärlig bild av maskinens storlek. 

3.7.2. Utformning 
Fronten är uppdelad på två luckor med respektive höjd och bredd på 80 cm. Detta ger en 
totalhöjd för fronten på 160 cm (se figur 19). Hörnen är rundade för att ge ett snällt och 
mindre fyrkantigt uttryck Fronten är planerad att tillverkas i bockad 1,5 mm plåt. Dimensioner 
och mått för fronten visas med ritningar i bilaga 8. 
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Figur 19. Översiktsbild av fronten 

Den övre luckan (se figur 20) är den del där de flesta funktionerna sitter. På luckan sitter 
pekskärmen, överst till vänster, som används för att styra pantningen, och i det nedre vänstra 
hörnet sitter inkastet till elektronikpantningen. Höjden från golvet är ca en meter, vilket är 
lämpligt ur ergonomisk synvinkel [13]. På den högra sidan av luckan sitter högst upp 
pantningen av ljuskällor, och under den finns inkastet för sladdar i det nedre hörnet. 

 
Figur 20. Överdelen av fronten med hål för de olika delarna 

På frontens övre lucka sitter även flera mindre hål (se figur 21). Under pekskärmen är en 
kortläsare placerad där användaren sätter in det kort på vilket panten skall registreras. 
Samtidigt registreras även vem som använder maskinen. Ovanför sladdinkastet sitter fyra 
kvadratiska hål, där en krok monteras för att hänga upp avbitaren som används för att kapa av 
de sladdar som är fästa i elektroniken.  
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Figur 21. Närbild av infästning till avbitare samt kortläsare 

Den undre luckan (se figur 22) har endast ett hål, batteriinkastet, men bakom luckan finns 
behållare för sladdar samt batterier. Längre in i maskinen finns också den stora behållaren för 
elektronik.  

 
Figur 22. Underdelen av fronten med hål för batterier 

 - 21 - 



 

 - 22 - 



4. Slutsats 
Det finns ett stort behov av att återvinna den ökande mängden elektriska och elektroniska 
produkter i vårt samhälle och hos den enskilde konsumenten. Lågenergilampor är en framtida 
miljörisk på grund av sitt kvicksilverinnehåll, och den stora användningen av dem gör att det 
måste vara enkelt för användaren att lämna bort dem då de blir uttjänta. Annars kommer en 
stor del av dem att antingen ligga på lager i hemmen eller hamna i soporna och förr eller 
senare förgifta naturen. Samlaren är ett steg i rätt riktning men för att öka säkerheten och 
kontrollera vad som lämnas in behövs ett mer utvecklat system för insamlingen. 

Kraven som ställdes på igenkänning och försiktig hantering av lamporna är uppfyllda av 
slutkonceptet i form av formigenkänningen med lampsockeln som nyckel. Skyddsplåtarna 
stänger öppningen på ett sådant sätt att det endast går att stoppa in lampor. Den låga 
fallhöjden och det lutande planet samt sidoskydden bidrar till att skydda lamporna. Handtaget 
är ergonomiskt anpassat i och med den runda formen, och ergonomin finns också i fronten, 
där inkastet för elektroniken är anpassat i sin placering i höjdled för att minska belastningen 
på armar och rygg. 

5. Diskussion 
För att vidareutveckla projektet skulle det vara bra att gå vidare och undersöka flera av de 
begränsningar som gjorts, t.ex. dimensioneringen av kulfjädersystemet och sprintarnas fjädrar. 
Dessa skulle behöva utvecklas och testas i praktiken för att optimera låsningen.  

Om mittaxeln vrids så att piggarna pekar snett inåt i maskinen med ett par grader bidrar det 
till att enklare få in lamporna i maskinen och gör att lamporna inte trycks ut för tidigt vilket 
det finns en risk för eftersom piggarna är mindre än sockelhålen och alltså kan tryckas ut 
innan vridningen är 90 grader. I den nuvarande modellen är piggarna i axeln ställda vertikalt. 

Behållaren bör anpassas efter det maximala utrymme den kan ta upp i maskinen för att kunna 
göra den så stor som möjligt eftersom detta gör att behållaren slipper tömmas så ofta. Den 
borde antingen fästas ovanpå sladdbehållaren eller i sidoväggen till maskinen. Fäster man den 
i fronten går det inte att öppna luckan utåt. Det kan också vara en fördel om det går att stänga 
behållaren hermetiskt eftersom det finns en förgiftningsrisk om en lampa skulle gå sönder. En 
sensor skulle kunna monteras på insidan av behållaren som detekterar förekomsten av 
kvicksilver och skickar en signal som låser maskinen om kvicksilver skulle läcka ut. 

Även den eventuella låsningen av systemet med en sprint skulle behöva dimensioneras och 
utvecklas, många frågor rörande detta är fortfarande obesvarade vad gäller eventuell motor för 
drivning, lager och styrning. 

En annan fråga som kan diskuteras är huruvida detta projekt egentligen är en vidareutveckling 
av Samlaren. Behövs det verkligen ett mer komplicerat system för insamling av el-skrot eller 
är det en onödig utveckling? Sedan kan man fråga sig om panten är en nödvändig service eller 
om det är tillräckligt att endast öka tillgängligheten för att tillfredsställa användarna. 
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Bilaga 1. Undersökning av konventionella pantmaskiner 
En del av bakgrundsstudien var att besöka livsmedelshandlare för att få en inblick i hur 
konventionella pantmaskiner för burkar, PET- och glasflaskor ser ut. Syftet med besöken var 
att undersöka hur stort utrymme dessa tar, både utåt sett men framför allt bakom 
monteringsväggen. Besöken dokumenterades med fotografier och målet var att få en 
uppskattning om vilka dimensioner den tänka pantmaskinen för skrot kan anta utan att uppta 
för stort utrymme. 

 
Figur 1. Framsidan för pantmaskiner av typ 1 

Figur 2 och figur 3 visar hur det ser ut bakom monteringsväggen för just dessa pantmaskiner. 

 
Figur 2. Baksidan för pantmaskiner av typ 1 
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Figur 3. Baksidan för pantmaskiner av typ 1 

En annan modell av pantmaskiner (typ 2) åskådliggörs i Figur 4 och baksidan av dessa visas i 
figur 5, figur 6 samt figur 7. 

 
Figur 4. Framsidan för pantmaskiner av typ 2 
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Figur 5. Baksidan för pantmaskiner av typ 2 

 
Figur 6. Baksidan för pantmaskiner av typ 2 
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Figur 7. Baksidan för pantmaskiner av typ 2 

Det visade sig att det finns gott om utrymme bakom ovan nämnda pantmaskiner och plats för 
gammalt elektronikskrot bör såldes inte vara något större problem. Dock bör den tänkta 
pantmaskinen för elskrot ha ungefär samma dimensioner som konventionella pantmaskiner 
för att underlätta montering och öka intresset för inköp. 
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Bilaga 2. Besök hos Kuusakoski 
Den 25:e mars 2010 gjordes ett studiebesök hos Kuusakoskis återvinningsanläggning för 
elektronikskrot i Spånga, där VD Rainer Andersson tog emot. 

Kuusakoskis hantering av elskrot 
Det första som sker med elskrotet som Kuusakoski tar emot är att vikten och ankomsttid 
registreras i deras system. Den osorterade elskroten stjälps sedan ur sina behållare, se figur 1, 
och en första kontroll sker om det är något som uppenbart är felsorterat. 

 
Figur 1. Elskrot innan sortering och demontering 

Elskrotet förs sedan över till ett matningsband som för in skroten till sorteringsrummet, se 
figur 2. 
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Figur 2. Elskrot på väg till sortering och demontering 

I sorteringsrummet demonterar personalen de olika produkterna för hand och sorterar 
innehållet, se figur 3. De identifierade delarna läggs i olika fack som går till 
uppsamlingsbehållare. I detta skede hanterar Kuusakoski elskroten på följande sätt: 

1. Sladdarna kapas och sorteras bort. 

2. Farliga delar som batterier och kondensatorer avlägsnas. 

3. De olika komponenterna separeras för hand och sorteras. 

 
Figur 3. Sortering och demontering av elskrotet 
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När en behållare med uppsamlat och sorterat material är full vägs denna innan den fraktas 
vidare till nästa instans. Genom att spara denna information och även jämföra denna med det 
invägda osorterade skrotet kan statistik föras. För att få en uppskattning om hur mycket av en 
viss sorts produkt som samlas in används El-kretsens årliga kontroller där stickprover tags av 
elektronikskrot där mängden olika artiklar katalogiseras. 

Återvinning av kretskort, se figur4, är den mest vinstdrivande då dessa innehåller guld och 
andra ädelmetaller. Kretskorten fraktas vidare till en anläggning där de fragmenteras genom 
att malas ned och sedan silas. Ett exempel på en produkt som till större del består av ett 
kretskort är en mobiltelefon, se figur 5. 

 
Figur 4. Kretskort från elskrotet. 

 
Figur 5. Demonterad mobiltelefon 

Ett material som finns i mycket elektronikskrot och ger mycket pengar är koppar, se figur 6. 
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Figur 6. Koppar från elskrotet 

Till de flesta datorer, telefoner och mobiltelefonladdare och liknande medföljer 
laddningssladdar med eladapters, se figur 7. Dessa är intressanta i återvinningen eftersom de 
innehåller mycket koppar, se figur 8. 

 
Figur 7. Avklippta sladdadapters 
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Figur 8. Uppbruten sladdadapter. Pilen visar var koppar finns 

Eftersom elsladdar bland annat innehåller mycket koppar separeras dessa från elprodukterna 
och samlas in, se figur 9. Sladdarna säljs till Kina för att återvinningen där är billigare på 
grund av låga personalkostnader. Under återvinningen kapas sladdarna i mindre bitar och de 
olika materialen separeras.  

 
Figur 9. Sladdar från elskrotet 

Mycket av elektronikskroten består av plastdelar eller har yttre höljen i plast. Detta rivs 
sönder till trådar och nystas till balar för att säljas till Kina där färgerna separeras och plasten 
smälts ner på nytt. Undantaget är plast som innehåller flamskyddsmedel, exempelvis 
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bromplast. Denna plast skickas med övriga komponenter som inte går att återvinna till 
förbränningsverk där energin omvandlas till värme. 

Glas skickas till SAKAB som smälter ner glaset och återanvänder det. 

Rainer Anderssons önskemål om återvinningsarbetet 
För att underlätta återvinningsarbetet skulle Rainer Andersson, VD vid Kuusakoski Spånga 
önska: 

• Att tjock TV och platt TV samlas in separat. 

• Att alla batterier separeras från produkterna och samlas in för sig.  

• Att elkablar separeras från produkterna och samlas in för sig. 

• Att produktutvecklare utformar produkter så att det är lätt att skilja olika delar 
från varandra. 

I dagens läge samlas oftast alla sorts TV-apparater in i samma trådkorgar. Detta komplicerar 
återvinningsarbetet då tjock-TV och platt-TV återvinns på olika sätt. 

När det gäller batterier så slängs oftast batteridrivna objekt med batterier i. Över lag kommer 
inte de som slänger skrotet ihåg att ta bort batterierna först. I vissa attiraljer är detta inte ens 
möjligt utan att först krossa produkten, ett exempel är eltandborstar.  

Kuusakoski skulle föredra om sladdarna var separerade från elskrotet innan de fick dem till 
sin anläggning, för som det går att se i figur 2 och figur 3 ställer de till med trassel då de 
fortfarande är fästa vid elprodukten. Rainer Andersson tror dock inte att El-kretsen skulle 
tillåta detta, då det finns lagar som hindrar personal på återvinningscentraler att kapa 
sladdarna. Men det största problemet med tidig separation av sladdarna är möjligheten till 
stöld. Redan i dagsläget är det vanligt att arbetarna på återvinningsstationer separerar 
sladdarna och säljer dessa vidare. Vid misstänkt stöld av elskrot eller då någon försöker sälja 
uppenbart stulet gods samarbetar Kuusakoski med de andra återvinningsanläggningarna i 
närområdet. 

Rainer Anderssons tankar om kandidatarbetet 
Rainer Andersson, VD för Kuusakoski i Spånga, tillfrågades under mötet om vilka önskemål 
och synpunkter han har på den pantningsmaskin för elskrot som är tänkt att tas fram. 

Obehandlad elektronik ska stå övertäckt inomhus. Detta ger begränsningar på hur mycket 
elektronik en matvaruaffär kan samla in och förvara under en viss tid för att återvinningen 
skall vara lönsam. För att det ska finnas en möjlighet att tjäna pengar på ett mindre 
pantsystem i en butik kan det vara bra att inrikta sig på mindre elektronik som ger mycket 
pengar men inte tar särskilt stor plats. 

När det gäller RFID-märkning av all producerad elektronik skulle det kanske kunna 
underlätta, men det beror på hur mycket längre tid det lägger till på arbetet. Enligt Rainer 
Andersson skulle en smartare formgivning som ger lättare återkomst till de olika delarna 
underlätta deras arbete mer än RFID-sändare. Detta på grund av att de återvinningsbara 
delarna redan känns igen men kan vara för tidsödande att separera från resterande produkt. 

Rainer Andersson anser att det klart skulle underlätta om elsladdarna kunde separeras från 
produkterna i ett tidigt skede, som det var tänkt att ske i pantsystemet, men han tvivlar på att 
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det skulle vara gångbart med tanke på stöldrisken. Om sladdarna ska separeras behövs ett 
system som förhindrar stöld av dessa. 

Enligt Rainer Andersson är den gemensamma nämnaren för all elektronikskrot att det 
innehåller någon form av kretskort. Även de enklaste apparater har ett litet kretskort kopplat 
till on/off-knappen. 
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Bilaga 3. Samlaren 
Under informationssökningen identifierades en liknande produkt som varit på test i butiker 
sedan februari 2009. Denna kallas för Samlaren och har tagits fram av avfallsföretaget 
Renova i samarbete med studenter på designingenjörsutbildning på Chalmers Tekniska 
Högskola och Kretsloppskontoret i Göteborg [8]. Bakgrunden till Samlaren är ett 
samarbetsprojekt kallat Insamling av elavfall i butik mellan avfallsbolagen Renova, Vafab 
Miljö och Sysav tillsammans med Avfall Sverige och El-kretsen.  

Samlaren är en speciellt framtagen behållare med sex inkasthål för lågenergilampor, 
glödlampor, batterier och småelektronik. Bakom dessa inkasthål finns plastbackar där avfallet 
samlas upp.  

Delrapporten ”Insamling av elavfall i butik – delrapport efter sex månaders insamling”, visade 
att volymen av insamlade glödlampor är ungefär dubbelt så stor som insamlad volym av 
småapparater respektive småbatterier medan insamlad volym lågenergilampor är ungefär en 
fjärdedel av glödlampsvolymen.  

Som rapporten också nämner måste hänsyn tas till utfasningen av glödlampor från 
marknaden, som startade med försäljningsstopp för alla matta och alla 100 W klara 
glödlampor den 1 september 2009. Detta innebär att allteftersom glödlampan ersätts med 
lågenergilampan kommer förhållandet glödlampor/lågenergilampor i avfallet att förändras. 
Eftersom lågenergilampan har längre livslängd än glödlampan kommer dessutom antagligen 
den totala mängden glödlampor att minska. Detta är betydande data vid utformning av den 
tänka pantmaskinen för elskrot denna rapport behandlar. Delrapporten visar också att det tar 
tid för kunderna att på egen hand upptäcka Samlaren, detta trots dess tydliga exponering i 
butikerna. Det betyder att det krävs aktiva informationskampanjer för att systemet snabbt ska 
bli känt. De kunder som känner till Samlaren är mycket positiva till insamlingssystemet. 
Butiksägarna till de butiker Samlaren varit utplacerad i är nöjda med systemet. De ser 
Samlaren som en service de kan erbjuda sina kunder. Butikerna har haft som uppgift att byta 
ut fulla plastbackar mot nya tomma och i vissa fall ringt och beställt tömning av elskrotet. 
Dessa uppgifter har inte setts som betungande. Samlaren visar att det finns ett intresse både 
bland butiksägare samt kunder för denna typ av system vilket stärker och motiverar 
utvecklingen av den tänkta pantmaskinen för elskrot denna rapport avser. 
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Bilaga 4. Kravspecifikation 
Funktionella kriterier 

Krav 

Pantsystemet skall kunna hantera och sortera mindre hemelektronik, lågenergi- och 
glödlampor samt batterier 

Systemet skall möjliggöra avlägsning av sladdar samt separat uppsamling av dessa 

Systemet skall ha ett matningssystem för att transportera produkterna från front till 
uppsamlingsbehållare 

Systemet skall övervaka mängden skrot i uppsamlingsbehållaren så att denna ej blir överfull 

Pantsystemet skall kunna placeras i en livsmedelsbutik 

Systemet skall ha ett igenkänningssystem som identifierar inmatade föremål 

Begränsande kriterier 

Krav 

Den maximala dimensionen på inmatade produkter skall inte överstiga 30 cm i höjd eller 
bredd 

Lågenergi- och glödlamporna får inte gå sönder vid insamlingen 

Önskemål 

Systemet skall vara ergonomiskt korrekt utformat 

Pantsystemets front/utsida skall inte vara större än en vanlig pantmaskin för burkar och 
flaskor 

Övriga kriterier 

Krav 

Systemet skall ha ett intuitivt gränssnitt 

Önskemål 
Systemet skall lämna pant på inlämnat skrot 

Systemet skall ha ett virtuellt gränssnitt 

Användaren skall kunna registrera sin pant med en kortavläsare 

Fronten skall passa in i sin omgivning och inte störa 
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Bilaga 5. Lagerberäkningar 
 

mmDy 34=  
mmDi 30=  

v 

mmL 20=  
26803420 mmDLA y =⋅=⋅=  

Lägsta tid för att dra runt spaken 
(uppskattad): 0,25 s, 90° vridning ger 1 
varv/s.  

s
mDv y 107,010676,0 ≈=⋅= π (1) 

Låga belastningar på konstruktionen, 
egenvikt & den kraft som tillförs då 
någon drar i handtaget, maximalt 500 N. 
Detta ger 250 N på varje lager.  
Trycket på lagerarean A blir då: 

MPa
A
Fp 368,0

680
250

===  (2) 

s
mMPapv 039,0368,0107,0 =⋅=  (3) 

Maxgränsen för nylon ligger på 0,1 i pv-
tal, det kan tilläggas att den påverkande 
kraften är rejält tilltagen i dessa 
beräkningar och troligtvis är bety
mindre i verkligheten.  

dligt 

 

A 
Dy 

L 

Di 

D  y
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Bilaga 7. Ritningar över pantmaskinen för ljuskällor 
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Bilaga 8. Ritningar över maskinfronten 
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