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Förord 

I denna rapport redovisas resultatet av mitt examensarbete inom utbildningsområdet 

maskinteknik på Gävle Högskola. Examensarbetet utfördes mot Sandvik Coromant med 

uppdrag att ta fram ett nytt lämpligt koncept gällande en positioneringsslid för en 

produktionsmaskin. 
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Sammanfattning  

En produktionsmaskin på verkstadsföretaget Sandvik Coromant har en positioneringsslid vars 

uppgift är att förflytta och positionera föremål linjärt. Den befintliga positioneringssliden har 

en linjärmotor som klarar av höga hastigheter och accelerationer. Detta skapar möjlighet att 

uppnå korta cykeltider inom produktionen och ge en lönsammare produktion.  

Syftet med examensarbetet är ta fram ett koncept som är mer anpassat efter 

positioneringsslidens arbetsuppgift. Den befintliga positioneringssliden ger en onödig 

positioneringsnoggrannhet på 0,01 mm, då kravet på positioneringsnoggrannheten endast 0,1 

mm. Målet med examensarbetet är att minska tillverknings- och komponentkostnaderna.  

För att få fram ett lämpligt koncept har ett tillvägagångsätt för konceptutvecklingsprocessen 

tagits fram. Konceptutvecklingsprocessen har gått ner på en grundläggande nivå för att bryta 

ner positioneringsslidens funktion, där kritiska delproblem har identifieras. Inhämtning av 

information både internt och externt har utförts, bland annat genom intervjuer, litteratur, 

benchmarking, diskussioner och observationer. Därefter utfördes en brainstorming där de 

kritiska delproblemen diskuterades. Baserat på brainstormingen har olika idéskisser tagits 

fram. Detta har lett fram till att åtta stycken koncept. De framtagna koncepten bedömds sedan 

i konceptutvärderingsmetoden Concept scoring för att välja ut det bästa konceptet.  

Beräkningar utfördes på den tryckkraft som kringutrustningen till positioneringssliden utsätts 

för. Beräkningarna användes som underlag för att konstruera och dimensionera de olika 

koncepten. 

Det konceptval som blev det bästa utifrån metoden Concept scoring förfinades för att uppfylla 

kraven för positioneringssliden. Det valda konceptet har en mer kompakt lösning, med bland 

annat en kortare längd och färre antal ingående komponenter. Detta medför att montaget av 

den nya positioneringssliden blir enklare. Konceptvalet har en betydligt enklare konstruktion 

än den befintliga positioneringssliden och medför att helhetslösningen blir mycket billigare. 

Den befintliga positioneringssliden har en kostnad på 155 000 kronor medan det nya 

konceptet kostar omkring 60 000 kr, alltså en sänkning med 61 %. Den befintliga 

positioneringssliden och det nya konceptet kräver samma typ av underhåll.  



  

Abstract  

A manufacturing machine at the engineering company Sandvik Coromant has a positioning 

table which task is to move an item linearly. The positioning table has a linear motor capable 

of high velocity and acceleration. This makes it possible to achieve short cycle times and a 

more profitable production.  

The purpose of this thesis is to bring forward a new concept which is more adapted to the 

requirements of the positioning table. The reason is that the current positioning table provides 

an unnecessarily positioning accuracy of 0.01 mm, while the requirement for the positioning 

accuracy is just 0.1 mm. The goal is to reduce manufacturing and component costs.  

To develop a suitable solution an approach for the concept development process has been 

performed. The concept development process has been decomposed thoroughly to the 

positioning table’s basic functions where critical sub-problems have been identified. The 

information has been retrieved both internally and externally through interviews, literature, 

benchmarking, discussions and observations. A brainstorming has been performed where the 

different sub-problems were discussed. The brainstorming was used to create different ideas 

through sketches. This resulted in eight concepts. The developed concepts were later 

evaluated in a concept evaluation method called Concept scoring to select the best concept. 

Calculations were performed on the force caused by the surrounding equipment of the 

positioning table. The calculations were used as a basis when designing the different concepts. 

The best concept was found based on the Concept scoring and refined to meet all the 

requirements of the positioning table. The selected concept has a more compact solution with 

a shorter length and fewer components. This means that the installation of the new positioning 

table becomes easier. The new concept has a considerably simpler design than the current 

positioning table leading to a much cheaper solution. The current positioning table has a cost 

of 155 000 SEK while the new concept will cost about 60 000 SEK, a reduction of 61 %. The 

current positioning table and new concept requires same type of maintenance.  
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1 Introduktion 

Sandvik Coromant är en världsledande leverantör av skärande verktyg och verktygslösningar 

inom metallbearbetningsindustrin. Genom investeringar inom forskning och utveckling 

skapas förutsättningar att kunden får tillgång till senaste teknologin inom skärande 

bearbetning. Sandvik Coromants största kunder finns inom bil-, flyg- och energibranschen. 

För att skapa en god lönsamhet satsas mycket resurser på att optimera olika 

produktionsmaskiners konstruktioner. De främsta anledningarna är för att minska 

totalkostnaden, viktreducera och anpassa funktionen [1].  

Examensarbetet innefattar konceptgenerering till en positioneringsslid. En positioneringsslids 

uppgift är framförallt att förflytta och positionera föremål linjärt, som skapas med hjälp av en 

linjärdrift. För att skapa en linjär rörelse kan hydrauliska, pneumatiska eller elektromekaniska 

system användas. Det vanligaste sättet för att skapa en linjär rörelse är att överföra kraften 

från en roterande motor till en mekanisk linjär rörelse. Den linjära rörelsen kan skapas med 

hjälp av en kulskruv, kuggstång, linjärmotor eller en kuggrem.    

 

Den befintliga positioneringssliden är uppbyggd av en linjärmotor som genererar höga 

positioneringsnoggrannheter, repetitionsnoggrannheter samt klarar höga accelerationer och 

hastigheter. Positioneringssliden har idag onödigt höga toleranskrav, vilket medför att 

tillverkningskostnaden blir väldigt hög. För att kunna minska tillverkningskostnaden och 

komponentkostnaderna, bör positioneringssliden anpassas och konstrueras efter dess 

arbetsuppgift. Linjärmotorn ger idag en positioneringsnoggrannhet på 0,01 mm medan kravet 

på positioneringen endast är 0,1 mm. Genom att utvärdera och sätta sig in i funktionen för 

olika linjärdrifter kan ett lämpligt koncept tas fram, med hänsyn till positioneringsslidens 

konstruktionskriterielista.  

1.1 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att ta fram ett koncept som är mer anpassat efter 

positioneringsslidens arbetsuppgift.  

Målet med examensarbetet är att ta fram ett nytt koncept på en positioneringsslid för att 

minska tillverknings- och komponentkostnaderna. 
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1.1.1 Inledande frågeställningar 

 Hur kan dagens positioneringsslid förbättras enligt den nya kravspecifikationen? 

 Hur underhållskrävande, ekonomisk och lättmonterad är den nya konstruktionen i 

jämförelse med den gamla konstruktionen?   

1.2 Avgränsningar 

 Examensarbetet kommer inte generera några tillverkningsritningar. 

 Examensarbetet kommer inte skapa en färdig konstruktion. 
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2 Metod 
 

I detta kapitel beskrivs de metoder som används för att uppnå målet för examensarbetet. 

För en uppnå en effektiv konceptutvecklingsprocess har Ulrich och Eppingers [2] och 

Ullmans [3] tillvägagångssätt kombinerats och modifierats utefter examensarbetet. En 

sammanställning av examensarbetets konceptutvecklingsprocess illustreras nedan i figur 1 

med hjälp av fyra olika faser [2]. 

 
Figur 1: Figuren visar tillvägagångsättet för konceptutvecklingsprocessen [2]. 

2.1 Fas 1: Planering och definition 

Examensarbetet startades med att definiera problemet för positioneringssliden genom att 

beskriva bakgrunden, målet, syftet, frågeställningar och avgränsningar. De olika delarna 

sammanställdes sedan i en projektspecifikation för att få en bättre översyn och ett effektivare 

tillvägagångssätt för produktutvecklingsprocessen.  

I första fasen av produktutvecklingsprocessen skapades ett Ganttschema för att visualisera och 

ge en tydligare bild över hur lång tid varje aktivitet tar. Därefter binds de olika aktiviteterna 

ihop med olika deadlines. 

  

För att få mer kunskap om vanliga linjärdrifters egenskaper och dess funktion har en förstudie 

utförts. I denna fas har också en nulägesanalys utförts för att nå en bättre förståelse om den 

befintliga konstruktionens fördelar respektive nackdelar. Nulägesanalysen användes även för 

att jämföra det nya konceptet med den befintliga konstruktionen vad gäller montering och 

underhåll.  

 

CAD-programmet Inventor Professionell 2014 användes som hjälpmedel för att utföra 

nulägesanalysen för den befintliga positioneringssliden. Programmet har också används vid 

dimensionering av de olika koncepten.   

2.2 Fas 2: Tillvägagångssätt för konceptutveckling 

Vid konceptutvecklingen användes Ulrich och Eppingers [2] femstegsmetod för att skapa ett 

tydligt tillvägagångssätt vid konceptutvecklingsgenerering. I figur 2 illustreras 

femstegsmetoden.   
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Figur 2: I figuren illustreras femstegsmetodens tillvägagångssätt för konceptutveckling [2]. 

 

I första steget av femstegsmetoden undersöktes problemet för positioneringssliden genom att 

bryta ner problemet i mindre delar. Nedan illustreras tre steg för att bryta ned ett komplext 

problem till enklare delproblem: 

Steg 1: Hitta den övergripande funktionen som ska åstadkommas.  

Genom flödesschemat black-box kan den övergripande funktionen brytas ned. In-datan för 

boxen påverkas av den energi, material och signaler som flödar in i systemet. Black-boxen 

representerar huvudfunktionen för den produkt som ska skapas. Ut-datan från black-boxen 

beskriver vad som transformeras i huvudfunktionen, det vill säga det som flödar ut från 

systemet. I figur 3 beskrivs flödesschemat black-box [3].  

 
Figur 3: Bilden illustrerar black box metoden [3], där tunndragna linjer beskriver överföringen och 

omvandlingen av energi. Medan tjocka heldragna linjer beskriver materialets förflyttning i systemet. 

Streckade linjer representerar flödena av styr-och återkopplingssignaler inom systemet. 
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Steg 2: Skapa en delfunktionsbeskrivning 

Black-box metoden används för att bryta ner huvudfunktionen, till mindre delfunktioner. Det 

utfördes för att skapa tydligare beskrivning på vad de olika elementen i produkten ska utföra 

för att uppnå huvudfunktionen av produkten.  

 

Ibland kan en konstruktion vara väldigt komplex. För att förtydliga problemet och få en bättre 

förståelse, kan problemet brytas ner i enklare delproblem. Målet med denna process är att 

bryta ner huvudfunktionen. Detta steg fokuserar på att identifiera vilka delfunktioner som 

behövs för att åstadkomma en klarare bild över problemet. Nedbrytningen verifierar vilka 

potentiella lösningar som finns för designproblemet. För att inte slösa bort onödig tid på 

produkter där problemet redan är löst på felaktigta grunder, måste en full förståelse över 

funktionen uppnås. Nedbrytningen genererar därför en mer detaljerad funktionsbeskrivning, 

vilket leder till en bättre förståelse för problemet. Många konstruktörer har tron att ett 

detaljerat arbete leder till en dålig kreativitet, men forskning visar att de bästa idéerna kommer 

av att ha en god förståelse över vilka funktioner som behövs för att kunna lösa 

konstruktionsproblemet. Målet med steg 2 är att bryta ner huvudfunktion så långt som möjligt, 

för att kunna skapa ett bra resultat. Vid uppbyggnaden av en funktionsbeskrivning är det 

viktigt att tänka på vad produkten måste göra angående funktionen. Medan dess form eller 

struktur förmedlar hur produkten kommer att göra det [3].  

Steg 3: Fokus på kritiska delproblem 

Att bryta ner ett komplext problem till enklare problem, gör att det kan analyseras mer 

detaljerat. I steg 2 bryts problemet ner i funktionsbeskrivningen så målet i steg 3 är att välja ut 

de mest kritiska delfunktionerna ifrån funktionsbeskrivningen. Detta för att skapa en mer 

detaljerad bild och tillslut inbringa en effektiv lösning på problemet. För att få fram många 

olika koncept från de olika kritiska delfunktionerna kan en brainstorming i grupp var ett 

lämpligt tillvägagångsätt [2].  

 

I andra steget av femstegsmetoden samlades viktig information in externt, genom att intervjua 

insatta personer om den befintliga produktionsutrustningen. Intervjuerna gav kunskap om 

vilka behov och brister som finns för den nuvarande konstruktionen. I denna fas utfördes även 

en förstudie för att behandla olika linjärdrifters egenskaper och dess funktion, samt viktiga 

faktorer att tänka på vid uppbyggnad av en linjärenhet. Detta utfördes för att skapa en 

tillräcklig bra kunskap och uppfattning inför den kommande konceptframtagningen. Viktig 

information har hämtas från benchmarking av olika konkurrenters produktionsutrustning. 



  

6 

 

I tredje steget av femstegsmetoden utfördes observationer på liknande produktionsmaskiner 

vid Sandvik Coromants produktionsanläggningar. Dessa genomfördes främst för att få en 

bättre inblick av positioneringsslidens funktion och konstruktion, samt effektivisera  

konceptframtagningsprocessen. I detta steg fastställdes även kundkraven, genom att 

diskussioner utfördes direkt mot kunden för positioneringssliden. 

 

I fjärde steget av femstegsmetoden utfördes en konstruktionskriterielista för att beskriva 

produktens funktion och egenskaper. Konstruktionskriterielistan är främst till för att 

kontrollera att de olika koncepten uppfyller de krav och önskemål som finns för 

positioneringssliden. I detta steg utfördes även en brainstorming som generade i många olika 

idéer och koncept. Brainstormingen genomfördes genom att sex stycken konstruktörer i 

företaget kallades till en öppen diskussion kring positioneringssliden. Innan mötet fick alla 

personerna till uppgift att förbereda sig angående den funktionsbeskrivning som hade 

framtagits. Valda delfunktioner för positioneringssliden diskuterades och analyserades 

gemensamt. I från idéerna som uppkom under brainstormingen användes dessa i ett 

konceptkombinationsträd för att på ett kreativt tillvägagångsätt uppnå nya potentiella koncept. 

De uppkomna koncepten från konceptkombinationsträdet skissades fram i form av idéskisser 

till den kommande konceptutvärderingen.  

 

Konceptkombinationsträdsmetoden är ett systematiskt sätt att kombinera delfunktioner för att 

skapa nya koncept. De kritiska delproblem som valts ut från funktionsbeskrivningen kan 

sedan användas i konceptkombinationsträdet genom att dela in delproblemen i kolumner. 

Metoden används främst för att få en bättre överblick och ge ett kreativt tänkande på hur olika 

delproblem kan slås ihop och bilda ett nytt tänkbart koncept [2]. 

 

I femte steget av femstegsmetoden reflekterades, analyserades och diskuterades de olika 

idéskisserna med insatta personer på företaget, likt diskussionen för brainstormingen. 

Resultaten från diskussionen ledde fram till bra information om de olika framtagna koncepten. 

Bland annat diskuterades för- och nackdelar för varje koncept.  

 

För att eliminera dåliga koncept tidigt i konceptframtagningen användes elimineringsmetoden 

Go or no go. Denna metod fungerar att de koncept som inte uppfyller de krav enligt 

konstruktionskriterielistan elimineras och de koncept som uppfyller kraven utvecklats och 

utvärderas ytterligare [3]. Koncepten som är kvar från elimineringsmetoden Go or no go 
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konstruerades sedan i Inventor Professionell med ingående komponenter för att kunna 

bedöma dess potential i utvärderingsmetoden concept scoring [2].  

2.3 Fas 3: Konceptutvärdering 

I fas 3 i konceptutvecklingsprocessen utvärderades de olika koncepten med metoden concept 

scoring. Ur denna utvärderingsmetod kunde det lämpligaste konceptet tas fram med hjälp av 

att de viktigaste konstruktionskriteriekraven valts ut och viktas i procentform.  

Concept scoring är en avancerad utvärderingsmetod som används för att få ett tydligare 

resultat i jämförelse till konkurrerande koncept. I denna metod viktas först 

kravspecifikationens kriterier i procentform beroende på hur viktiga de är för konceptens 

konstruktion. I nästa moment för concept scoring utvärderas hur väl varje koncept uppfyller 

kravspecifikationens kriterier, i en skala mellan 1-5. De olika koncepten brukar oftast 

jämföras mot ett referenskoncept, där 5 i skalan innebär att konceptet är mycket bättre än 

referensen och 1 menas att konceptet är mycket sämre än referensen [2]. 

2.4 Fas 4: Konceptval och förfining 

I fas 4 valdes det högsta resultatet ifrån concept scoring som det bästa konceptvalet. Det valda 

konceptet förfinades för att uppnå kraven enligt konstruktionskriterielistan. Totalkostnaden 

för konceptvalet beräknades. Även underhåll och montering jämfördes mot den befintliga 

positioneringssliden. 

2.5 Övriga metoder 

Genom intervjuer med montörer för produktionsmaskinen som berör den befintliga 

positioneringssliden har viktig information inhämtats angående underhåll och montering. 

Förberedda frågor och kunskap om den befintliga konstruktionen underlättade intervjuerna.  

För att ta reda på totala kostnaden för den befintliga positioneringssliden kontaktades en 

beredare på Sandvik Coromant. Informationen gav en detaljerad översikt över priset för de 

ingående komponenterna angående positioneringssliden, informationen var bra att ha vid 

jämförelsen av det nya framtagna konceptet.  
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3 Litteraturstudie inom underhåll 
 

Vid uppbyggnad av en konstruktion är det viktigt att tänka på vilken mängd underhåll som 

krävs för utrustningen. Detta eftersom den största delen av produktionsutrustningens 

livslängdsekonomi bestäms redan vid konstruktionen och tillverkningen. I den totala 

livslängdsekonomin ingår även energiförbrukningen som är ett viktigt kriterium i 

underhållssynpunkt. För att ett företag ska uppnå en god lönsamhet och få en välfungerande 

process krävs det att konstruktören tar hänsyn till underhålls- och driftsäkerhetsaspekter redan 

vid konstruktionsfasen [4].  

 

När ett företag har skapat ett bra underhåll för sin produktionsutrustning kan en hög 

tillgänglighet och produktivitet skapas. För att uppnå ett bra resultat med hänsyn till 

tillgänglighet och produktivitet krävs det att företagen har ett inarbetat underhållssystem för 

att hålla produktionsutrustningen i ett fint skick [5]. 

 

Så fort när en produktionsutrustning sätts i drift uppstår en försämring av dess ingående 

komponenter. Förutom normalt slitage kan andra problem försämra produktionsutrustningen, 

till exempel om maskinen arbetar utanför de bestämda konstruktionsgränserna. Även 

operativa fel kan medföra försämring av produktionsutrustningens tillstånd. Dessa problem 

kan leda till driftstopp, kvalitetsproblem, hastighetsförluster, säkerhetsrisker eller 

miljöförstöring. Alla dessa problem har en negativ inverkan på driftskostnaden, lönsamheten, 

kundens krav och produktiviteten. Uppsatta mål och strategier för underhållshanteringen 

måste finnas för att säkerställa att produktionsutrustningen fungerar som det är planerat [5-6].  

 

Muchiri et al. [5] redovisar en modell som fungerar genom att företagsstrategi och 

tillverkningsstrategi är in-datan till målet för underhållet. I målet för underhållet ingår fem 

stycken delfunktioner. I första delfunktionen ingår tillgängligheten, tillförlitligheten, önskad 

ut-data och produktkvalitén. I de andra fyra delfunktionerna ingår säkerhet och miljö, 

livslängd, kostnadseffektivitet samt energiförbrukning. När målet för produktionsutrustningen 

har bestämts kan ett beslut tas om vilken typ av underhåll, som ska utföras och hur ofta det 

behöver ske.  

 

Genom att kontinuerligt göra analyser på underhållet kan identifiering av resultatskillnader 

uppkomma och medföra förbättringar i utrustningens kommande prestation, där det uppnådda 
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målet jämförs mot den historiska datan. Den analyserade datan kan effektivisera underhållet 

och medföra att underhållet sker vid rätt tidpunkt. Att utföra underhållet vid rätt tidpunkt 

eliminerar bland annat att risken för följdskador, säkerheten och miljökonsekvenser. 

Underhåll i form av planering- och schemaläggning minimerar ofta underhållskostnaderna 

[5].  

 

Att använda sig av en effektiv underhållsstrategi medför enligt Alsyouf [6] att utnyttjandet av 

produktionsutrustningen ökar. Effekten av löpande underhåll medför bland annat, att en större 

mängd av produkterna klarar kvalitetskraven. Exempelvis kan utnyttjandet effektiviserats med 

hänsyn till mindre oplanerade driftstopp, bättre produktkvalitet och mindre korta stopp.  

 

Enligt Faccio et al. [7] är det svårt att implementera effektiva underhållssystem som inte 

kräver hög specialisering i form av underhållsingenjörer för att identifiera kostnadseffektiva 

underhållsåtgärder. Detta med hänsyn till kostnadsfaktorer som till exempel 

produktionsförluster och underhållskostnader. 

 

En undersökning av underhåll inom svensk industri visar att de flesta företag är medvetna om 

att, underhåll har en stor inverkan på förbättring av tillförlitligheten för produktionssystemen i 

de tidiga faserna av konstruktion och tillverkning. Enligt undersökningen lägger dock 

företagen alldeles för lite pengar på att utbilda sin personal. Utbildning och inventering av en 

underhållsstrategi har visats sig vara ett framgångsrikt koncept i det långa loppet för att 

erhålla en god lönsamhet. Människorna är de viktigaste resurserna i en underhållsavdelning, 

eftersom de hanterar, planerar, övervakar och utför alla underhållsarbeten. Därför är det 

viktigt att företagen satsar på kompentensutveckling inom underhåll [8].  

 

Genom att hitta en lämplig underhållsstrategi kan maskintillståndet och produktkvalitén 

förbättras. Ju mer information och kunskap som finns angående produktionsutrustningens 

underhållsbrister, desto mer kan användaren styra för att maximera dess livslängd [9].  
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3.1 Summering av litteraturstudie 

Denna litteraturstudie har gett bra information och kunskap vad som är viktigt att tänka på vid 

kommande konceptframtagning angående underhåll. Bland annat är det viktigt att ta hänsyn 

till underhållet vid val av ingående komponenter. Målet är att hitta så underhållsfria 

komponenter som möjligt till positioneringssliden och som erhåller en lång livslängd. För att 

uppnå en lönsammare produkt måste konstruktören ta hänsyn till underhålls- och 

driftsäkerheten redan i konstruktionsfasen. Genom att välja rätt komponent från början, kan 

onödigt slitage och onödigt arbete utanför konstruktionsgränser minimeras. Dessa aspekter 

medför att driftstopp, kvalitetsproblem, hastighetsförluster och säkerhetsrisker kan minskas i 

det nya konceptet för positioneringssliden. 

För att kunna testa om det nya konceptet för positioneringssliden uppfyller målet med att vara 

så underhållsfri som möjligt rekommenderas att kontinuerliga analyser utförs, för att 

identifiera resultatskillnader på slitaget. Dessa kontinuerliga analyser kan sedan jämföras med 

den befintliga positioneringssliden för att utvärdera om det nya konceptet är lönsamt ur 

underhållssynpunkt. Analyserna kan även medföra att ett planering- och schemaläggning kan 

tas fram för att minimera underhållskostnaderna.  
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4 Konceptframtagning för positioneringsslid 

En linjärdrift används för att förflytta eller positionerna olika föremål med hjälp av till 

exempel kulskruvar, kuggstänger, linjärmotorer och kuggremmar. Att välja rätt typ av 

linjärdrift för den önskade tillämpningen kan ibland vara komplicerat. Detta eftersom det 

finns många typer av funktioner, utseende och användningsområden att ta hänsyn till. Det 

vanligaste sättet för att skapa en linjär rörelse är att överföra kraften från en roterande motor 

till en mekanisk linjär lösning.   

 

En linjärdrift kan styras av både hydraulik, pneumatik och elektronik. I dagens industriella 

samhälle är automation en viktig aspekt för att åstadkomma en högre produkteffektivitet. De 

senaste åren finns ett klart samband av att de elektromekaniska systemen har ersatt de 

pneumatiska och hydrauliska system på grund av att verkningsgraden är betydligt bättre med 

ett elektromekaniskt system [10]. Det finns chans till en god ekonomi för företagen vad gäller 

energibesparingar, ingående komponenter, installation och underhåll. Inom industrin har 

elektriska lösningar blivit mer önskvärda på grund av effektivare reglering och att komma 

runt de miljöproblem som finns med hydrauliska och pneumatiska system [11 -12].  

Kulskruvsdrivning 

En kulskruv kan beskrivas som en trapetsgängad stålaxel som har ett stort spel mellan skruv 

och mutter. I mellanrummet placeras kulor som har till uppgift att minska friktionen. Den 

rullande rörelsen minimerar friktionen mellan skruv och mutter vilket innebär att 

vridmomentet och effekten blir lägre [13]. Kulskruven har normalt sätt en hög verkningsgrad 

på över 90 procent [14].  

Kuggstångsdrivning 

En kuggstång drivs med hjälp av ett fastmonterat kugghjul som omvandlar en roterande 

rörelse till en linjär rörelse. Kuggstången beskrivs i många fall som ett cylindriskt kugghjul 

med oändligt antal kuggar och dimensioneringen av kuggstången sker på samma sätt som för 

ett cylindriskt kugghjul [15]. Generellt genererar varje kuggsteg en verkningsgrad runt 98 

procent [16]. 

Kuggremsdrifter 

En kuggremstransmission påminner funktionsmässigt om en vanlig planremstransmission. 

Skillnaden är att remmen har kuggar på insidan som tar upp dragkrafterna och överför 
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krafterna till kuggremskivan. Kuggremmen har en högre effekttäthet, exaktare positionering 

jämfört med planremmen. [17]  

Linjärmotor 

En linjärmotor fungerar genom att rotorn är utbytt mot en stationär skena med inbyggda 

magnetpoler och statorn är utbytt mot en vagn bestående av en lindad stålkärna. Eftersom 

vagnen inte är statisk längre så kan den röra sig längs skenan. Linjärmotorn klarar av höga 

hastigheter och har även en hög positioneringsnoggrannhet. Nackdelarna som finns med 

linjärmotorn är att systemet är dyrt och kräver en ren omgivning. 

Jämförelse mellan linjärdrifter 

I tabell 1 har en jämförelse mellan linjärdrifterna kulskruv, kuggstång, kuggrem och 

linjärmotor utförts. 

 
Tabell 1: Jämförelse mellan linjärdrifternas egenskaper. 

 Kulskruv Kuggstång Kuggrem Linjärmotor 

Underhåll Medel Medel Låg Låg 

Hastighet Relativ hög Hög Hög Mycket hög 

Acceleration Medel Hög Mycket hög Mycket hög 

Pris Medel Låg Låg Hög 

Positionerings- 

noggrannhet 

Hög Medel Medel Mycket hög 

Verkningsgrad Relativ hög Hög Relativ hög Hög 

Laster Mycket hög Hög Relativ hög Medel 

 

Uppbyggnad av en linjärdriftskonstruktion 

I en linjärenhet är precisionen en viktig aspekt och kan beskrivas som en kombination av 

positionsnoggrannhet och repetitionsnoggrannhet. Positionsnoggrannhet definieras som 

skillnaden mellan en rörelses målposition och dess verkliga position. 

Positioneringsnoggrannheten påverkas av drivenhetens kapacitet och toleranser, som till 

exempel kan vara hydraulisk, pneumatisk eller elektrisk driven. Exempelvis kan kulskruvar ha 

betydande följdfel eller följdavvikelser i kulskruven, kulskruvens mutter eller i kulorna. Dessa 

tre element är alla förknippade med laster för kulskruven. Dessa typiska fel uppstår oftast i 

tillverkningsprocessen som används för att generera skruvens gängor. Med hjälp av extern 

återkoppling till maskinaxeln kan positioneringsnoggrannhet förbättras. Genom att använda 

sig av en roterande koder eller av en linjärskala kan en återkoppling fullbordas. 



  

13 

 

Positioneringens feedback som återkommer från en sensor gör att drivenheten kan korrigera 

den slutgiltiga positionen för rörelsen [18]. 

 

Repetitionsnoggrannhet kan definieras beroende på hur exakt en linjär rörelse positionerar sig 

själv under upprepande rörelser, då rörelsen sker i från samma riktning. 

Repetitionsnoggrannheten kan försämras om en kraft eller belastning appliceras på en 

rörelsekomponent och på detta sätt orsaka nedböjning för linjärenheten. Linjärenheter som 

idag tillverkas erbjuder vanligtvis varierande förspänning för att minimera böjningen. Till 

exempel för en kulskruv bidrar stödlagren, rullkropparna och kulskruven för den totala 

styvheten i systemet. Den största faktorn som påverkar styvheten i en kulskruv är dess längd. 

Ju längre skruven är desto svårare är det att kompensera för böjning. För att minska problemet 

för nedböjning väljs en styvare kulmutter. 

 

Vid konstruktionen av linjärenheten är det viktigt att ta hänsyn till hur monteringen ska 

utföras. Att konstruktören anpassar linjärenheten efter dess monteringsyta vilket ger en 

noggrannare uppriktning och medför att en bättre precision erhålls. Linjärenheten påverkas 

även hur väl den är fastmonterad med hänsyn till monteringsytans styvhet, tjocklek och 

material.  

 

För att korta ner cykeltider för produktionen används ofta höghastighetsapplikationer. 

Utmaningen som finns vid en kommande konstruktion är att veta vilka hastigheter och 

accelerationer olika linjärenheter klarar av. Exempelvis begränsas kulskruven av 

kulskruvsaxelns kritiska hastighet, det vill säga den hastighet där skruven vibrerar eller 

oscillerar överdrivet. Denna hastighet uppkommer ofta vid långa axlar och lagerstöd [18]. 
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4.1 Nulägesanalys 

Den befintliga positioneringssliden är en linjärdrift bestående av ett elektromekaniskt system. 

Positioneringssliden är uppbyggd genom en linjärmotor, där rotorn är utbytt mot stationära 

plattor med inbyggda magnetpoler. Statorn är utbytt mot en vagn bestående av lindad 

stålkärna som löper längs en skenstyrning. När vagnen inte längre är statisk kan den röra sig 

längs plattorna. Mellan vagnen och statorn är ett fäste monterat och sitter ihop med ett 

medbringarrör, som skapar positioneringsslidens slaglängd. Med hjälp av en linjärskala kan 

medbringarröret positioneras till rätt position. En överblick av positioneringsslidens 

konstruktion visas i figur 4 (a) och i figur 4 (b) visas positioneringslidens ingående 

komponenter. 

 
  

 
Figur 4: I (a) visas en överblick av positioneringsslidens konstruktion och i (b) visas positioneringslidens ingående 

komponenter. 

 

  

(a) 

(b) 
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Den befintliga positioneringssliden klarar av höga hastigheter och accelerationer och har en 

positioneringsnoggrannhet på 0,01 mm. Dimensionerna på positioneringssliden är 728x233 

mm och har en slaglängd på 350 mm. Konstruktionen har en kostnad på 155 000 kronor och i 

tabell 2 visas positioneringsslidens för-och nackdelar.  

  

Den befintliga positioneringssliden har en väldigt avancerad konstruktion med mycket 

noggranna toleranser. Lådan som är konstruktionens stomme har toleranser på några 

hundradelar när det gäller parallellitet och vinkelräthet, gentemot motsvarande ytor för lådan. 

De ingående komponenterna har alla en enkel individuell montering. Det som försvårar 

montaget är det trånga utrymmet i lådan, vilket medför att delmontage måste utföras utanför 

lådan, för att sedan monteras i lådan. Konstruktionens kablage med el- och kylrör har ett 

krångligt och trångt montage, till detta åtgår extra monteringstid. 

Det underhåll som krävs för den befintliga positioneringssliden är nästan obefintlig. 

Underhållet som utförts är att skenstyrningarna smörjs regelbundet. I övrigt är 

positioneringssliden en underhållsfri konstruktion.  

Enda tillbudet som kommit upp under intervjuerna var när medbringarröret blivit förskjutet, 

vilket medförde att O-ringen lossnade. Detta problem åtgärdades genom att rikta upp 

medbringarröret igen, se bilaga 1 för en intervju angående den befintliga positioneringssliden.  

 

 
Tabell 2: I tabellen visas den befintliga positioneringsslidens för-och nackdelar 

Fördelar Nackdelar 

Stabil konstruktion Dyr konstruktion 

Bra positioneringsnoggrannhet Otymplig konstruktion 

Snabb (hastighet och acceleration) Kräver kylning 

Underhållsfri Kablaget i rörelse vid förflyttningen 
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4.2 Nedbrytning av funktionen för positioneringssliden  

Första nedbrytningssteget för positioneringssliden beskrivs med hjälp av black-box metoden 

där linjärdriften förflyttar sig från sin utgående position till en målposition. Detta sker genom 

att en styrsignal skickas från ett styrsystem och medför att linjärdriften börjar förflytta sig. I 

figur 7 illustreras positioneringsslidens huvudfunktion med hjälp av black-box metoden. 

 
Figur 7: Black-box metoden beskriver positioneringsslidens huvudfunktion. 

 

Andra nedbrytningssteget för positioneringssliden bryts huvudfunktionen ner till mindre 

delfunktioner för att få en tydligare bild. På detta sätt identifieras viktiga delfunktioner från 

huvudfunktionen. I figur 8 illustreras en funktionsbeskrivning av positioneringssliden. 

I funktionsbeskrivningen bryts först huvudfunktionen positionera positioneringssliden ner i 

fyra viktiga delfunktioner. Fästanordning tillhörande kringutrustning ingår inte i detta 

examensarbete och betecknas därför med (OBS!) i funktionsbeskrivningen. Infästa 

positioneringssliden ingår som ett randvillkor (rand) i funktionsbeskrivningen och används 

senare som ett kriterium vid kommande konceptframtagning. Delfunktionen styra position 

bryts ner ytterligare i funktionsbeskrivningen för att få en klarare bild på hur funktionen av 

styrningen fungerar för positioneringssliden. För att styra positionen för positioneringssliden 

skall den nuvarande positionen kunna avläsas för att säkerhetsställa positionen. 

Säkerhetsställning av positionen utförs genom en återkoppling gentemot positioneringsslidens 

axel, för att verifiera korrekt position. Vid behov kan positioneringsslidens axel behövas 

regleras, för att säkerhetsställa positionen. Delfunktionen förflytta positioneringssliden har 

delats in i två delfunktioner skapa linjär rörelse och ge styrsignal. Genom att bryta ner 

delfunktionen linjär rörelse har en funktionsmässigt tydligare bild erhållits av hur en linjär 

rörelse skapats. Delfunktionen skapa linjär rörelse har delats in i tre underfunktioner skapa 

acceleration, säkerhetsställa hastighet och ange riktning. Med hjälp av nedbrytningen av 

dessa tre underfunktioner skapades en helhetsbild över hur man går tillväga för att uppnå de 

olika delfunktionerna. Tillexempel för att skapa acceleration från en linjär rörelse, kan kraft 

tillföras i form av att alstra kraft eller genom att överföra en kraft.   
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Figur 8: Bilden visar positioneringsslidens funktionsbeskrivning.   
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I tredje nedbrytningssteget valdes fem stycken delfunktioner (Vald) ut från 

funktionsbeskrivningen för att diskutera grundläggande lösningar på hur man alstrar energi, 

överför kraft, minimera friktion, styra riktning och hur man återkopplar en position. Denna 

brainstorming hade som mål att bidra med lösningar angående positioneringsslidens 

delfunktioner. De grundläggande lösningarna som erhölls från diskussionen redovisas i tabell 

4.  

 

I tabell 4 redovisas lösningar på de fem delfunktionerna som kom upp i brainstormingen.  

Alstra kraft Överföra kraft Minimera 

friktion 

Styra riktning Återkoppla 

position 

Hydraulik Remdrift Slideway Kolvstång Motorgivare 

Stegmotor Kuggstång Teflon Skenstyrning Linjärskala 

Pneumatik  Kulskruv Dimsmörjning Linjärlager Vision-system 

Linjär motor Kedjedrift Luftlager   

Skyttel Tripod Kullager   

El-cylinder Länksystem Rullager   
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I fjärde nedbrytningssteget av positioneringssliden användes metoden 

konceptkombinationstabellen, där de olika delfunktionerna kombinerades för att ta fram 

lämpliga koncept inför den kommande konceptutvärderingen. Detta genererade i olika 

koncept i form av idéskisser, se figur 9. 

 

 

Figur 9: I bilden illustrerar idéskisser för positioneringssliden.  
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Koncept 1: Med hjälp av en elmotor bildas en roterande rörelse där ett kugghjul medför att en 

kuggstång kan förflyttas i linjär riktning. Kuggstången glider på en skenstyrning för att kunna 

förflytta sig i rätt riktning. 

Koncept 2: Genom en elmotor roteras en kuggremstransmission eller kedjetransmission. I 

kuggremmen sitter en skyttel som förflyttar sig linjärt. 

Koncept 3: En elmotor driver en kulskruv och medför att en skyttel förflyttas linjärt. 

Koncept 4: En linjär rörelse skapas med hjälp av en cylinder för antingen elektronik, 

hydraulik eller pneumatik.  

Koncept 5: Med hjälp av en servomotor och dess motorgivare roteras länkarmen till en viss 

vinkel. Detta gör att länkarmens position förflyttas och en längre slaglängd bildas. 

Koncept 6: En motor driver en fyrledsmekanism som medför att en linjär rörelse bildas.  

Koncept 7: Tripod-lösningen fungerar genom att tre motorer styr varsin kulskruv linjärt. De 

tre kulskruvarna är utplacerade på tre olika ställen och medför att riktningen för positionering 

kan ske för tre olika axlar.   

Koncept 8: En linjärmotor av elektronik medför att en linjär rörelse skapas. Denna 

komponent kan även positioneras. 

Koncept 9: Denna lösning med en linjärmotor är exakt samma som nuvarande 

positioneringssliden. Se nulägesanalys för mer ingående information.  

Koncept 10: En elmotor med kugghjul förflyttas längs kuggstången. Motorn hänger hela 

tiden med i förflyttningen, medan kuggstången sitter fast. 

Koncept 11: En motor överför den roterande rörelsen till linjär rörelse, där skytteln förflyttas 

med hjälp av en kulskruv. Kolvstängerna i konstruktionen medför att rätt riktning och en 

stabilitet bildas för skytteln.  

4.3 Konstruktionskriterielistan 

Målet med att upprätthålla en bra konstruktionskriterielista är att produkten ska få de 

egenskaper som krävs för att lösa det tänkta problemet. En konstruktionskriterielista ger 

riktlinjer för produktutvecklingsprocessen och ger information som är nödvändig vid 

kommande utvärdering av positioneringssliden. Ju mer kunskap om produkten, desto 

noggrannare och utförligare kan produkten beskrivas. Examensarbetet har använt Ulf 

Leidholms tillvägagångsätt för att upprätthålla en tydlig konstruktionskriterielista, se tabell 5 

på nästa sida [19]. Genom att bestämma krav och önskemål för produkten vad gäller 

funktionsbestämande egenskaper, brukstidsegenskaper, tillverkningsegenskaper, estetiska 
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kriterier och säkerhets egenskaper kan en tydlig bild uppnås på vilka egenskaper och 

funktioner positioneringssliden ska ha.    

Tabell 5: Konstruktionskriterielistan för positioneringssliden.  
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4.4 Viktning av kriterium till konceptutvärderingen Concept scoring 

För att få en klarare bild på vilka konstruktionskriteriekrav som är de viktigaste för den 

kommande utvärderingen så utfördes en jämförelse mellan kriterierna. Med hjälp av en insatt 

person för den berörda produktionsmaskinen viktades positioneringsslidens kriterier enligt 

nedan, se tabell 6. Viktmatrisen fungerar genom att användaren jämför exempelvis om 

slaglängden är viktigare än accelerationen, maxhastigheten och så vidare. Till exempel om 

slaglängden inte är viktigare än accelerationen sätts en 0 i matrisen. På detta sätt kan en total 

vikt erhållas beroende hur många antal gånger varje kriterie uppfyllts. Beroende på 

viktningsresultatet för de olika kriterierna, kan en ranking erhållas.  

Tabell 6: I tabellen redovisas positioneringsslidens viktade krav.  

 

Resultatet från viktningen visas i en kronologisk följd av positioneringsslidens kriterier, se 

tabell 7.  

Tabell 7: I tabellen visas positioneringsslidens ranking av kriterierna i en kronologisk följd. 

Kriterie Ranking 

Kompatibel med äldre maskiner 1 

Miljötålig och acceleration 2 

Hastighet  3 

Lågt pris och underhållsfri 4 

Positioneringsnoggrannhet 5 

Monteringsvänlig och 

servicevänlig, samt liten storlek  

6 

Slaglängd 7 
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4.5 Koncepteliminering  

I denna fas i konceptutvärderingen elimineras de koncept från idegenereringen som inte 

uppfyller de krav som finns enligt konstruktionskriterielistan. De koncept som väljs att köra 

vidare på, kommer att utvärderas och utvecklas ytterligare innan utvärderingsmetoden concept 

scoring används. Detta för att välja ut det lämpligaste konceptet för positioneringssliden. 

Nedan i tabell 8 visas en motivering om konceptet bör vidareutvecklas. 

Tabell 8: I tabellen visas en motivering för varje koncept och dess beslut om vidareutveckling.   

Koncept Motivering Vidareutveckling 

1 Konceptet kan uppnå alla de krav som finns för 

positioneringssliden. 

Ja 

2 Konceptet kan uppnå alla de krav som finns för 

positioneringssliden. 

Ja 

3 Konceptet kan uppnå alla de krav som finns för 

positioneringssliden. 

Ja 

4 Konceptet kan uppnå alla de krav som finns för 

positioneringssliden. 

Kan slås ihop med koncept 8 eftersom dessa har 

samma funktion.  

Ja 

5 Detta koncept är tagit från en konkurrent inom 

samma användningsområde som 

positioneringssliden arbetar i. Denna typ av lösning 

har en hög bygghöjd med ett högt pris med 

jämförelse till många av de andra framtagna 

koncepten. 

Nej 

6 Denna lösning anses inte vara optimal på grund av 

den storlek som en fyrledsmekanism kan medföra. 

Nej 

7 Tripod lösningen uppfyller inte de krav som finns 

för positioneringssliden. Är överkvalificerad för sin 

uppgift eftersom styrningen kan ske i tre riktningar.  

Nej 

8 Konceptet kan uppnå alla de krav som finns för 

positioneringssliden. 

Kan slås ihop med koncept 4 eftersom dessa har 

samma funktion. 

Ja 

9 Kommer att vara en referens i den kommande 

konceptutvärderingen. 

Referens 

10 Detta koncept uppfyller inte de krav som finns för 

positioneringssliden på grund av att motorn 

förflyttar sig. Motorn ska vara i ett fast läge. Denna 

lösning medför även en hög bygghöjd.  

Nej 

11 Konceptet kan uppnå alla de krav som finns för 

positioneringssliden. 

Kan slås ihop med koncept 3 eftersom dessa har 

samma funktion, förutom kolvstängerna som 

stabiliserar. Just stabilitet är ett krav som kan tas 

med i uppbyggnaden av flera koncept.  

Ja 
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4.6 Beräkningar av krafter gällande val av linjärdrift 

Innan en utveckling och en utförligare konceptgenerering kan utföras måste 

kringutrustningens krafter påverkade av en cylinders kraft undersökas. Resultatet från 

beräkningarna är viktiga för den kommande konceptgenereringen. Bland annat har 

böjmomentet för positioneringsslidens medbringarrör en stor betydelse vid konstruktionen 

och val av linjärdriften. 

En kringutrustning till positioneringssliden är fastmonterad på medbringarröret. Denna 

kringutrustning trycks nedåt med hjälp av en pneumatisk cylinder mot produktionsmaskinens 

arbetsbord. Detta medför att ett antal krafter bildas vid förflyttningen av positioneringssliden. 

För att kunna beräkna vad olika linjärdrifter ska kunna klara för krafter, måste beräkningar 

göras inför den kommande konceptutvärderingen. I figur 10 visas en bild över 

kringutrustningens utgångsposition och ingreppsposition. Dessa beräkningar är till stor nytta 

för kommande dimensionering och vid val av linjärdrift beroende på den massa som ska 

förflyttas i horisontell riktning (axiell riktning).   

 

Figur 10: bilden illustrerar kringutrustningens utgångsposition och ingreppsposition. I ingreppspositionen kommer 

medbringarröret böjas av de moment som orsakas av cylinders förspänning. Den streckande linjen illustrerar 

böjningen.   



  

25 

 

 

För att förflytta positioneringssliden måste friktionstalet övervinnas innan en förflyttning kan 

utföras. I ekvation 1 visas hur friktionskraften beräknades: 

 

𝐹𝑓 = µ ∙ 𝑁      (1)

  

 

där μ är friktionstalet och N normalkraften.    

 

För att beräkna den kraft som den pneumatiska cylindern trycks ned i arbetsbordet beräknas 

förspänningskraft 𝐹𝑓ö𝑟𝑠𝑝 ut. Förspänningskraft 𝐹𝑓ö𝑟𝑠𝑝 är lika med cylinderns tryckkraft 𝐹+. I 

den befintliga produktionsmaskinen sitter en cylinder med dimensionerna 63/20. 

 

𝐹+ = 𝑝 ∙ 𝐴      (2) 

 

där p är trycket och A är kolvarean.  

 

 𝐴 =
𝜋∙𝐷2

4
        (3) 

 

Tryckkraften beräknas genom att ekvation 3 sätts in i ekvation 4: 

 

𝐹+ = 𝑝 ∙
𝜋∙𝐷2

4
      (4) 

 

 

𝐹+ = 𝐹𝑓ö𝑟𝑠𝑝      (5) 

 

Normalkraften som uppkommer när kringutrustningen trycks ned mot bordet beräknas enligt 

formeln: 

𝑁 = 𝑚𝑔 +  𝐹𝑓ö𝑟𝑠𝑝     (6) 

 

där mg är gravitationskraften.  

 

Böjmomentet som uppstår i fästpunkten för linjärenheten beräknas enligt: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑓ö𝑟𝑠𝑝 ∙ 𝐿 𝑚𝑎𝑥     (7) 

 

där 𝐿 𝑚𝑎𝑥är maximala slaglängden för medbringarröret. 

 

     

Jämnviktekvation i horisontell riktning används för att beräkna den kraft som behövs för att 

övervinna friktionskraften. 𝐹𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡beräknas genom att använda sig av Newton:s andra lag. Se 

bilaga 2 för uträkningarna.   

← ∶  𝐹𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 − 𝐹𝑓 = 𝑚𝑎      (9) 
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4.7 Konceptgenerering och dimensionering 

Den slutgiltiga konceptgenereringen kommer att innehålla åtta olika koncept med ingående 

information om hur konstruktionerna är uppbyggda. De nya dimensionerande konceptens 

nummerordning skiljer sig från de tidigare idéskissernas nummerordning Alla koncepten 

utom ett har en inbyggd skenstyrning i konstruktionen på grund av det böjmomentet på 327 

Nm som uppstår när kringutrustningen pressas ned mot bordet. Dessa koncept kommer sedan 

att utvärderas med utvärderingsmetoden concept scoring.   

 

Koncept 1 är uppbyggd av en kuggstång som är fastmonterad i ett fäste och som i sin tur är 

fastsatt i en skenstyrning, se figur 11. Skenstyrnings uppgift är att ta upp det moment som 

uppstår i kringutrustningen till hänsyn till positioneringssliden. Kuggstången drivs av ett 

kugghjul, med hjälp av en elmotor. Medbringaröret medför att slaglängden bildas vid 

förflyttningen av kuggstången. Eftersom en nötning sker mellan två metallytor måste 

smörjning utföras. I detta förslag smörjs kugghjulet av ett smörjhjul med tillhörande 

behållare.   

 
Figur 11: Figuren visar koncept 1 som består av en kuggstångsdrift.  

Koncept 2 har samma funktion som koncept 1 men monteringen av motorn sker nedåt. Detta 

medför att bygghöjden är betydligt mindre än i koncept 1, se figur 12. 
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Koncept 3 är uppbyggd av en remdriven linjärenhet som driver ett medbringarrör, se figur 13. 

Linjärenheten är driven med hjälp av en elmotor.  

 

Figur 13: figuren visar koncept 3 som är en remdriven linjärenhet.  

 

Koncept 4 är uppbyggd av en elektrisk cylinder som drivs med hjälp av en remdrift. 

Medbringarröret är fastsatt på ett fäste som är sammanlänkad med den elektriska cylindern. 

Fästet är även fastsatt i en skenstyrning som har till uppgift att ta upp momentet i 

Figur 12: figuren visar koncept 2 som är en kuggstångsdrivning där 

motorn är monterad nedåt. 
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konstruktionen. När cylinderns utskjut rör sig axiellt förflyttas även medbringarröret, se 

figur14.  

 

Figur 14: figuren visar koncept 4 som är en elektrisk cylinder och medför att medbringarröret rör 

sig axiellt vid en förskjutning.  

 

Koncept 5 är uppbyggd av en elektrisk cylinder som är kulskruvsdriven, se figur 15. Med 

hjälp av två linjärskenor med respektive fyra vagnar förflyttas medbringarröret när elektriska 

cylinderns utskjut förflyttar sig axiellt.  

 

Figur 15: figuren visar koncept 5 som är en elektrisk cylinder driven av en kulskruv. Med hjälp av 

två skenstyrningar och fyra vagnar kan medbringarröret förflyttas.  

Koncept 6 är en linjärenhet, där en elektrisk motor driver en kulskruv, se figur 16. Skytteln 

förflyttas med hjälp av kulskruvens rörelse. Konstruktionen har två skenstyrningar med fyra 

vagnar som gör att medbringarröret förflyttas axiellt.   
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Figur 16: Figuren visar koncept 6 där en elektrisk kulskruvmotor driver en skyttel som i sin tur är 

fastmonterad i fäste. Detta fäste är monterat i fyra vagnar som gör att medbringarröret förflyttar sig 

axiellt.  

 

Koncept 7 är en remdriven linjärenhet med en vinklad växel med tillhörande motor. 

Skenstyrningen och dess vagnar är sammanbundna med linjärenhetens skyttel, detta sker 

genom ett fäste. När skytteln förflyttas sig horisontellt förflyttar sig medbringarröret axiellt.  

 

 

Figur 17: visar koncept 7 som är en remdriven linjärenhet med tillhörande växel och motor. 
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Koncept 8 är en kulskruvsdriven linjärenhet med tillhörande adepter och motor.  

Skenstyrningen och dess vagnar är sammanbundna med linjärenhetens skyttel, detta sker 

genom ett fäste. När skytteln förflyttas sig horisontellt förflyttar sig medbringarröret axiellt. 

 

Figur 18: i figuren visas koncept 8 som är en kulskruvsdriven linjärenhet med 

tillhörande adapter och motor 
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4.8 Concept scoring 
Nedan följer en utvärdering av de olika koncepten i form av metoden concept scoring. De olika koncepten utvärderas mot den befintliga positioneringssliden som referens. Varje kriteriums bedömning finns under 4.8.1 

för motivering av dess bedömning.    
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4.8.1 Motivering av betyg angående kriteriebedömning 
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4.9 Val av koncept och förfining 
 

Utvärderingen i Concept scoring visar att koncept 7 är det bästa konceptet att vidareutveckla. 

Det valda konceptet förfinades ytterligare för att uppnå alla kraven i 

konstruktionskriterielistan. Bottenplattans urtag medför att positioneringssliden får en bättre 

utformning med hänsyn till sin produktionsmaskin. På befintliga positioneringssliden har ett 

rörligt kablage byggts ut på bredden och medfört en klumpig konstruktion vid förflyttning av 

medbringarröret. För det valda konceptet kommer kablaget inte vara i rörelse eftersom motorn 

är i ett fast läge. I figur 19 visas en översiktsbild av positioneringssliden och bottenplattans 

utformning.    

 
 

Figur 19: I figuren visas en översiktbild av positioneringssliden och bottenplattans utformning. 

 

Ett miljötåligt koncept har skapats genom att konstruktionen är konstruerad för att klara av 

den miljö som den befinner sig i. Målet med att skapa en tät konstruktion är främst för att 

hålla borta de små partiklar som exempelvis damm att komma in i positioneringsliden. Den 

miljö som positioneringssliden idag befinner sig, finns det stor risk att dessa partiklar kommer 

in och att utrusningen förstörs. Vid förflyttningarna av medbringarröret finns risk att smuts 

kommer in i positioneringsliden, för att motverka detta kommer en avstrykningsring placeras i 

främre delen av positioneringsslidens låda. I figur 20 visas en avstrykningsring som har till 

uppgift att hålla bort smuts från att komma in i positioneringssliden. 

 
 

Figur 20: I figuren visas en avstrykningsring som har till uppgift att skydda positioneringssliden. 
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Ett tätt plåtskydd är konstruerat för att skydda positioneringsslidens ingående komponenter. 

Skyddet är 2 mm tjockt och tillverkningen består av bockning och svetsning. Nedan i figur 21 

illustreras det nya konceptet. 

 

 
 

Figur 21: I figuren visas det nya konceptets design.  

 

Det valda konceptet har en remdrift som klarar av hastigheter upp till 3 m/s och accelerationer 

på 40 m/s
2
. Linjärmotorn har en positioneringsnoggrannhet på 0,1 mm. Dimensionerna för 

positioneringssliden är 522x283, där höjden är 131 mm. Slaglängden kan totalt bli 235 mm 

med hänsyn till kravet på 200 mm. Vid behov kan alltså slaglängden korrigeras om det skulle 

behövas. Positioneringen sker genom styrning av motorn med hjälp av ett styrsystem.    

 

Monteringen för det valda konceptet är enkel. Det är väldigt få monteringsoperationer och det 

behövs inget delsystemsmontage för att montera positioneringssliden. Det som är viktigaste 

vid monteringen är uppriktningen av linjärenheten, skenstyrningen och medbringarröret.   

 

Remdrivna linjärenheten är underhållsfri. Det som behövs smörjas i positioneringssliden är 

dess skenstyrning och sker med regelbundna intervaller.  

 

Priset för tillverkade detaljer är uträknat genom ungefärliga riktvärden från kunniga personer. 

De ingående komponenternas pris har fåtts av säljare. Den totala kostnaden för 

positioneringssliden uppskattas till ungefär 60 000 kronor, se bilaga 3 för mer information.  
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5 Diskussion  

Genom att jag tagit fram ett tillvägagångsätt för konceptutvecklingsprocessen, bestående av 

flera faser har en tydligare bild uppnåtts för att skapa ett slutgiltigt konceptval. Dessutom har 

en god förståelse och kunskap för varje använd metod uppnåtts för de olika faserna i 

konceptutvecklingsprocessen.   

Jag tror att denna typ av konceptutveckling som har används för detta examensarbete kan vara 

ett lämpligt tillvägagångssätt för många andra typer av produktutvecklingsarbeten. Speciellt 

vid svårare typer av produkter, där kraven och önskemål från kund är många. I detta 

examensarbete har funktionen av positioneringssliden brutits ned på en grundläggande nivå 

för att sedan arbeta sig vidare och fokusera på kritiska delfunktioner. Den djupgående 

processen har medfört att många olika potentiella koncept skapats. Genom att detta 

examensarbete skapat många olika lösningar för att lösa problemen på, så har risken för att 

någon passande lösning ”ramlat mellan stolarna” minimerats.  

Femstegsmetoden har varit ett utmärkt tillvägagångsätt vid framtagning av de olika 

koncepten. Att ha ett tillvägagångsätt där både intern och extern information hämtas in med 

hjälp av intervjuer, litteratur, benchmarking, observationer, modellering, brainstorming, 

kombination av koncept och idéskisser av principlösningar har skapat en bred kunskap om 

positioneringssliden.   

Att upprätta en konstruktionskriterielista är ett utmärkt sätt att skapa en tydlig bild på vilka 

egenskaper en produkt ska ha vad gäller krav och önskemål. Att sedan vikta kraven utefter 

hur viktiga dem är för produkten, har gett en bra bild på vilka av kraven som är viktigast vid 

konstruktionen av positioneringssliden. Genom att fokusera på de viktigaste kraven har 

konstruktionen av positioneringssliden blivit enklare och medfört att anpassade komponenter 

för dess arbetsuppgift har hittats.   

Eftersom jag har haft som mål att publicera detta examensarbete, så är rapportens innehåll 

något begränsad vad det gäller positioneringsslidens användningsområde. Jag hoppas läsaren 

har förståelse för detta och ser helhetsbilden av examensarbetes innehåll. Det hade exempelvis 

varit enklare att visa en bild på produktionsmaskinen och positioneringssliden tillsammans för 

att uppnå en bättre förståelse. 

Litteraturstudien har varit till stor nytta vid konstruktionen av positioneringssliden. Bland 

annat bestäms underhållet av en produkt vid konstruktions- och tillverkningsfasen. Vid 
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uppbyggnaden av de olika koncepten, har underhållet alltid varit ett fokusområde eftersom en 

lång livslängd medför att en ökad lönsamhet erhålls.  

Konstruktionen av de nya koncepten har påverkats av positioneringsslidens böjningsmoment 

som uppkommer när cylindern pressar ned kringutrustningen mot bordet. De komponenter 

som finns på dagens marknad vad gäller linjärenheter, elektriska cylindrar, kulskruvar, 

kuggstänger och linjärmotorer har alla svårt att klara av momentet som uppkommer. För att 

lösa detta problem har en skenstyrning placerats bredvid de olika linjärdrifterna. 

Skenstyrningen är en utmärkt komponent för att styra riktningen och ta upp moment i olika 

riktningar. Denna typ av konstruktion medför att positioneringssliden blir mer stabil och de 

ingående komponenterna slits inte ut lika fort som dem annars skulle göra.  

Enligt litteraturstudien medför en bra konstruktion att driftstopp, kvalitetsproblem, 

hastighetsförluster och säkerhetsbrister minskas. Alla dessa problem har en negativ inverkan 

på driftskostnaden, lönsamheten, kundens krav och produktiviteten. De koncept som tagits 

fram på positioneringssliden har krav vad gäller hastigheter, acceleration och 

positioneringsnoggrannhet. Eftersom det är svårt att undersöka hur det valda konceptet 

kommer att påverkas vad gäller slitage. Därför rekommenderas att utförligare tester utförs för 

att identifiera hur konstruktionen påverkas vid en tänkt produktion. En prototyp skulle vara ett 

utmärkt nästa steg för att utföra analyser vad gäller konstruktion och dess underhåll.  

På marknaden för linjärdrifter av kulskruvar, kuggstänger, linjärmotorer och elektriska 

cylindrar finns det produkter som klarar av hastigheten, accelerationen och positioneringen 

som angivits i konstruktionskriterielistan. För att ta fram ett lämpligt koncept som är en av 

examensarbetet uppgifter, modellerades åtta olika koncept. Detta främst för att skapa en 

förståelse och bild på hur olika lösningar kan konstrueras med varierande linjärdrifter. 

Eftersom det viktigaste kriteriet för positioneringssliden är att konceptet ska vara kompatibel 

med äldre maskiner, gäller det att de nya koncepten bland annat håller sig inom de 

gränsvärden som finns. Det nya konceptet får inte vara större än den befintliga 

positioneringssliden, utan helst vara mindre och mer kompakt.  

En effektiv och tydlig bedömning av de olika koncepten kunde utföras med hjälp av concept 

scoring, när de olika linjärdrifterna var modellerade och dimensionerade. De modellerade 

koncepten bidrar att resultatet från concept scoring blir mer tillförlitlig.   
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6 Slutsats 

Det valda konceptet är mer kompakt med bland annat en kortare längd, vilket medför att 

montörerna lättare kommer åt att nå till andra komponenter runt positioneringssliden. Det nya 

konceptet har färre ingående komponenter än den befintliga positioneringssliden. Detta har 

också har bidragit att ett enklare montage skapats. 

Det rörliga kablaget som den befintliga positioneringssliden har, är borttaget på det nya 

konceptet, eftersom motorn nu är i ett fast läge. Skyddet för det nya konceptet är betydligt 

enklare konstruerat och inte lika robust som det tidigare, vilket bland annat har medfört att 

den nya positioneringssliden får en billigare totalkostnad. Den befintliga positioneringssliden 

har en kostnad på 155 000 kronor, medan det nya konceptet kostar omkring 60 000 kronor. 

Alltså en sänkning med 61 % med jämförelse mot den befintliga positioneringssliden.   

Konceptet är inte mer underhållskrävande än den befintliga positioneringssliden, eftersom 

remdriften och linjärmotorn är underhållsfri. Det underhåll som krävs för det nya konceptet är 

att skenstyrningen måste smörjas regelbundet.  

Konceptets montering är betydligt lättare då bland annat åtkomligheten är betydligt bättre, 

men jämförelse mot den befintliga positioneringssliden. Färre antal komponenter gör även att 

monteringen blir lättare.  

6.1 Fortsatt arbete 

För det framtagna konceptet rekommenderas att en undersökning av cykeltiderna utförs. 

Eftersom remdriften klarar av höga hastigheter och accelerationer kan en lösning vara att öka 

dessa parametrar vid produktionen. En förbättrad cykeltid medför att en bättre lönsamhet kan 

uppnås.  
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Bilaga 1. Intervjuer  
 

Namn: Magnus Wijk och Henrik Sabel 

Datum:04-05-2015 

Titel: Montörer 

 

Frågor om positioneringssliden:   

 

Vilka för-och nackdelar finns med den befintliga positioneringssliden? 

 Noggranna toleranser 

 Stabil konstruktion 

 Otymplig konstruktion 

 Trångt montage 

 Kräver kylning 

 Lång monteringstid för kylrör och kabeldragning. 

 

Vilka problem anser du att det finns med den nuvarande konstruktionen? 

– Stor och otymplig, svårt att komma åt andra komponenter runt positioneringssliden. 

 

Vilka problem finns med underhållet för den nuvarande konstruktionen? 

 Hur ofta sker underhåll? 

 Vilka komponenter byts/servas? 

 Hur lång tid tar detta?  

– Det underhåll som behövs är att skenstyrningarna behöver smörjas regelbundet. I övrigt 

behövs inget mer underhåll utföras. Det enda tillbud som har uppstått var när medbringarröret 

blev förskjutet, vilket medförde att O-ringen lossnade. Detta problem åtgärdades genom att 

rikta upp medbringarröret igen.  

 

 

  



  

41 

 

Bilaga 2. Beräkningar av krafter gällande linjärdrift 
 

Kända värden 

 

μ=0,07 

mg=5,25 kg 

D=63 mm 

p=3 bar = 3 ∙ 105 𝑀𝑃𝑎 

𝐿𝑚𝑎𝑥 = 350 𝑚𝑚 

 

För att förflytta positioneringssliden måste friktionstalet övervinnas innan en förflyttning kan 

utföras. I ekvation 1 visas ekvationen av friktionskraften: 

 

𝐹𝑓 = µ ∙ 𝑁      (1) 

 

𝐹𝑓ö𝑟𝑠𝑝 fås fram genom att beräkna pneumatiska cylinderns tryckkraft 𝐹+. I den befintliga 

produktionsmaskinen sitter en cylinder med dimensionerna 63/20. 

 

𝐹+ = 𝑝 ∙ 𝐴      (2) 

 

 

 𝐴 =
𝜋∙𝐷2

4
        (3) 

 

Tryckkraften beräknas genom att ekvation 3 sätts in i ekvation 4: 

 

𝐹+ = 𝑝 ∙
𝜋∙𝐷2

4
=  3 ∙ 105 ∙

𝜋∙0,0632

4
= 935 𝑁   (4) 

 

 

𝐹+ = 𝐹𝑓ö𝑟𝑠𝑝      (5) 

 

Normalkraften som uppkommer när kringutrustningen trycks mot bordet beräknas enligt 

formeln: 

𝑁 = 𝑚𝑔 +  𝐹𝑓ö𝑟𝑠𝑝 = 5,25 ∙ 9,81 +  935 = 987 𝑁     (6) 

 

Genom att sätta in värdet från ekvation 6 i ekvation 1 kan friktionskraften 𝐹𝑓beräknas: 

 

𝐹𝑓 = µ ∙ 𝑁 = 0,07 ∙ 982 = 69 𝑁    (7) 

 

Böjmomentet som uppstår i fästpunkten för linjärenheten beräknas enligt: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑓ö𝑟𝑠𝑝 ∙ 𝐿 𝑚𝑎𝑥 = 935 ∙ 0,350 = 327 𝑁𝑚   (8) 
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Jämnviktekvation i horisontell riktning: 

← ∶  𝐹𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 − 𝐹𝑓 = 𝑚𝑎      (9) 

 

Den kraft som cylindern behöver utföra för att flytta massan beräknas i ekvation 10: 

 

𝐹𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 = 𝐹𝑓 + 𝑚𝑎 = 69 + 5,25 ∙ 10 = 121,5 N     (10) 
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Bilaga 3. Beräkning av nya konceptens totalkostnad 
 

De ingående komponenternas kostnadnader för positioneringssliden har fåtts av en leverantör. 

Medan de tillverkade detaljerna som exempelvis fästet mellan skyttel och skenstyrning, 

medbringarröret, samt plåtlådan har uppskattas. 

 

Linjärenhet: 17700 kronor 

Servoförstärkare: 7088 kronor 

Motorkabel: 1245 kronor 

Feedbackkablage: 950 kronor 

Medbringarrör: 15000 kronor 

Skenstyrning: 1500 

Plåtskydd: 5000 

 

Totalkostnad: 55483 kronor 


