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Sammanfattning 

ToolTech har varit uppdragsgivare till detta examensarbete, detta företag har sin verksamhet fem mil norr 

om Luleå. ToolTech har specialiserat sig i att designa och tillverkar fixturer för 3D-laserskärning. Fixturer vilka 

används inom bilindustrin för att hålla-, svetsa- och laserskäraplåt använder nästan uteslutande pneumatiska 

spännare. Här har ToolTech identifierat en möjlighet att förbättra deras position på marknaden igenom att 

skapa en egen lösning för att ersätta pneumatiska spännarna i deras fixturer för 3D-laserksärning.   

Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka andra metoder än pneumatiska spännare det finns på 

marknaden. Utifrån detta skapa en jämförelse samt välja en metod att hålla plåt. Efter detta skapa en prototyp 

för att testa i en lasercell.   

Detta examensarbete är ett produktutvecklingsprojekt vilket har gjort att Ulrich & Eppingers metod valdes 

för att produktutveckla. Dock enbart i fasen ”Konceptutveckling”. Detta innebär mängder med nya koncept har 

skapats och den bäst lämpade lösningen har realiserats i slutet av projektet. Verktyg denna fas använder sig av 

är Benchmark, Kravspecifikation, Brainstrom, 012-matris, Pugh-matris och CAD-modeller. 

Resultatet blev en liten och nätt lösning med en längd på 117 mm och en diameter på 35 mm. Denna lösning 

består av två komponenter samt ett skal i aluminium vilket ska omsluta och skydda elektromagneten. 

Komponenternas syfte är dels att hålla fast plåten i fixturen men även säkerställa att inget damm finns mellan 

magneten och plåten, detta är viktigt därför att magneten tappar hållkraften kvadratiskt beroende på avståndet 

mellan ytorna mellan plåt och magnet.  

Att välja en elektromagnet medför nya problem och fördelar. Det största och mest påtagliga problemet är att 

det bildas ett damm vid laserskärning vilket är magnetiskt. Prototypen och denna rapport blir ett verktyg för att 

fortsätta utveckla ToolTech’s fixturer. Detta kan leda till kortare cykeltider i lasercellen och lägre 

komponentpris per fixtur. Även minska antalet timmar ToolTech’s konstruktörer behöver lägga vid ritbordet för 

att designa varje fixtur.   



 

 

  



 

 

Förord 

Detta examensarbete på 30 högskolepoäng är avstampet från att diskuterat problem med akademiskbetydelse 

till att skapa en prototyp i aluminium och stål. Sedan hösten 2011 har jag upptäckt en fantastisk värld med matte, 

fysik, tribologi och hur stål och polymerer fungerar från atomnivå till macro nivå. Jag har fått öva, utveckla och 

visat mina färdigheter i att lösa problem med U&E produktutvecklingsmodell under detta examensarbete. Främst 

tar jag med mig att saker och ting tar tid, samt att ställa rätt fråga är väsentligt för ett lyckat projekt. 

Detta examensarbete har jag skrivit åt företaget ToolTech men jag har spenderat mesta av min tid på kontoret 

hos teknik konsultbolaget ÅF där jag har haft en kontorsplats. Jag skulle vilja tacka Josefine Mettävainio 

Pettersson sektionschef för ÅF Industri Luleå, för denna möjlighet och tiden på ÅF är jag väldigt tacksam för. 

Jag skulle även vilja tacka min Handledare på ToolTech Lars Persson samt även för hjälpen jag har fått från 

övriga anställda på ToolTech, vilka har bidragit med sin tid och kunskap när jag har haft frågor. 

Jag vill tacka Torbjörns Lindbäck för hans engagemang som examinator under examensarbetet.   
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 Introduktion 

ToolTech designar och tillverkar fixturer för bland annat 3D-laserskärning. ToolTech:s största kund i Luleå 

är Gestamp Hardtech, vars affärsidé är att presshärda plåt till bilindustrin. 

Laserskärning har blivit en allt viktigare del vid presshärdning. Laserskärning har använts i ungefär sexton år 

dock i mindre volym. Först sedan disk- och fiberlaser tekniken introducerades är skärtiden per detalj tillräckligt 

kort för serieproduktion skall vara hållbar. Vid mindre komplexa detaljer presshärdas plåtarna till färdig form för 

att minska spill och antalet tillverkningssteg. Vid större och komplexa plåtdetaljer är laserskärning att föredra 

därför att det underlättar utformningen av presshärdningsverktyget samt laserskärningen möjliggör urtag och hål. 

Ett alternativ till laserskärning är att stansa hur hål efter presshärdningen. 

 Var kommer detta exjobb in? Lasertekniken har utvecklats snabbt på senaste åren med att fiberlaser har 

kommit. Detta har lett till att skärhastigheten i lasercellen inte längre är flaskhalsen. Nu är flaskhalsen att de 

pneumatiska spännarna vilka håller plåten i fixturen (se Figur 1) behöver öppna och stänga.  

 

 

Figur 1. Pneumatiska spännare (röda) 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka metoder som finns för att hålla plåtdetaljer underifrån. 

Och utifrån detta bygga en prototyp för att ToolTech i framtiden ska kunna ersätta de pneumatiska spännarna. 

Detta skulle leda till att ToolTech:s kunder kan korta ned cykeltiden vid laserskärningsmomentet i produktionen 

vilket leder till att kunden kan öka produktionstakten. ToolTech kan spara tid vid tillverkning och design av 

fixturerna vilket leder till att de kan effektivisera och öka omsättningen. 

1.1 ToolTech 

ToolTech är ett litet företag vilket har sitt kontor och fabrikslokaler i Töre ett samhälle fem mil norr om 

Luleå efter E4an. Detta företag har 15 anställda och en omsättning på ca 13 mkr per år. ToolTech konstruerar 

och tillverkar fixturer för 3D-laserskärning, kontroll, svetsning och skärande bearbetning. När ToolTech startade 

var företaget en mekaniskverkstad som supportade företaget i huset bredvid, en tillverkare av plåtpärmar. Under 

årets lopp har ToolTech blivit mer och mer specialiserade på att designa och tillverka fixturer till företag i 

Norrbotten.  
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1.2 Syfte 

Undersöka möjligheten att ersätta de pneumatiska spännarna vilka används i dagens laserskärningsfixturer. 

Undersöka vilka alternativ det finns på marknaden, utreda problem vilka uppstår med användandet av andra 

lösningar. Utifrån detta designa och tillverka en prototyp. Detta kommer att lägga grunden till att byta ut 

spännarna vilka sitter i dagens fixturer. 

 Utreda grundligt vilka förutsättningar val av hållmetod behöver uppfylla  

 Att utreda miljön  

 Alternativ hur detta kan lösas 

 Prototyp 

Detta examensarbete ska lämna över en rapport med vilka förutsättningar det finns i en fixtur. Redovisa 

varför en hållmetod är vald samt överlämna en prototyp. 

1.2.1 Fixturtankar 

Det är mycket att tänka på när man bygger en fixtur; detta är ToolTech experter på. Examensarbetet kommer 

att fokusera på att reda ut om det är möjligt att ersätta pneumatiska spännarna. Dessa pneumatiska spännare 

används idag i bilfabriker vilket gör det naturligt att ToolTech också använder sig av denna lösning. I en 

bilfabrik är det hög automationsgrad vilket gör att spännarna blir en naturlig del igenom hela kedjan. I varje 

fixtur måste plåtdetaljerna ligga rätt varje gång vilket gör att inblandningen av människor inte är önskvärt. Detta 

är även en av anledningarna varför kunder till Gestamp Hardtech skickar upp sitt eget emballage, dessa 

emballage går att stoppa direkt i robotcellen för att roboten ska kunna plocka dessa och använda direkt i 

produktionslinan. Potentiellt sett finns det en marknad för att tillverka magneter och sälja till bilindustrin för att 

ersätta spännarna i robotcellerna. Dock är det viktigt att tillförlitligheten är hög och att de inte behöver 

underhållas samt att repeterbarheten är hög. 

Ergonomi är viktigt att tänka på vid design av fixturen. Problemet idag är att ToolTech vill lägga spännare 

runt hela plåtdetaljen för att säkerställa att plåtdetaljen ligger mot referenspunkterna. Detta är inte möjligt 

eftersom operatören behöver lyfta plåten högt över spännaren vilket ger försämrad ergonomi. 

1.3 Avgränsningar 

Produktutveckling avgränsas av dessa punkter: 

 Byta ut några spännare (inte alla) 

 Fokusera på en lösning närmast plåten; inte helheten 

 Utreda grundligt istället för att stressa fram ett bygge 

En erfaren konstruktör behöver 70 timmar för att skapa en CAD-modell av fixtur. Den tiden ryms inte inom 

examensarbetets tidsramar. Detta får följden av att focus ligger på att utveckla en lösning närmast plåten; inte 

titta på en helhetslösning från fixturstomme till plåt. 

1.4 Möjliga utvidgningar 

ToolTech har mängder med önskemål. Önskemålen vilka är listade här ligger utanför målen för detta 

examensarbete. Om det finns tid är dessa möjliga utvidgningar att utföra: 

 Standard utformning av lösning för att hålla plåt 

 Ersätta alla spännare 

1.5 Förväntade problem 

Förväntade problem under detta exjobb förutom klassisk riskanalys är: 

 Hitta lämplig magnet 

 Komma i kontakt med ett företag/säljare vilka tillhandahåller magneter 

 Att ToolTech ändrar sina önskemål 

För att undvika dessa problem är planen att ToolTech skall involveras tidigt. På detta sätt kan ToolTech 

hjälpa till att välja leverantör och bistå med deras kunskap.  

 



2 Teori 

__________________________________________________________________________________ 
3 

 

 Teori 

ToolTech var tidigt intresserad av att använda egenskaperna hos en elektromagnet för att skapa en lösning på 

problemet. Därför utgör detta teoriavsnitt delar om magneter och laser. Lasercellen vilken beskrivs i slutet av 

detta avsnitt är lasercellen fixturen och prototypen kommer att användas i framtiden. 

2.1 Historia om Magneter 

Magneter eller en typ av magnet har människan använt sig redan 4000 F.K enligt kinesiskskrift. Fram till 

slutet av 1500-talet var den enda praktiska nyttan i from av kompasser Även flertalet filosofer har försökt förstå 

sig på dessa mystiska krafter magneter besitter [1]. 

William Gilbert ”Father of magnetism” (1544-1603) var drottning Elizabeth privata läkare. Gilbert var läkare 

till yrket men hade fysik som hobby. Han fick forskningspengar av drottning Elizabeth. Gilbert var den förste att 

påstå att jorden var en magnet och att ett magnetfält gick runt som en svär runt magnetens centrum. Gilbert 

synade även alla övernaturliga fenomen folk trodde om magneter på den tiden. Ett exempel han avstyrde var att 

vitlöksaft kunde ta bort de magnetiska krafterna [1].  

Det var inte förrän elektronen upptäcktes den moderna teorin om magneter började ta form på 1700-talet. 

André Marie Ampère (1775-1836) lade grunden till elektromagneten med ett påstående att ström kunde påverka 

riktningen på molekylerna i det magnetiska materialet [1].  

I början av 1900-talet skapades de första legeringar för att ta fram omagnetiskt stål [2]. 

2.2 Magnetisk hysteresis 

När ström ansätts till ett magnetiskt material ökar magnetsfältstyrkan (B) med strömmens styrka (I), dock har 

detta ett tak. Det finns en övre och en undre gräns för vilken hållkraft en magnet har beroende på strömstyrka. 

Magnetfältet följer dessutom olika kurvor beroende på om strömstyrkan ökar eller minskar, så kallad 

hysteres(is).  

 

 

Figur 2. Generell Hysteresis 

Utseendet på hysteresiskurvan (se Figur 2) bestäms av vilken kärna magneten består av. Inom magnet teorin 

delas magnetiska material in i två kategorier, hårda och mjuka. Hårda magnetiska material bildar en bred loop 

där materialet avtar lite från sin maximala styrka men behåller fortfarande hög magnetisk styrka utan att ström 

ansätts, dessa magneter kallas permanenta magneter. Mjuka magnetiska material har en smal loop vilket betyder 

att när strömstyrkan når noll finns det ingen magnetisk styrka kvar. Mjuka magneter lämpar sig därför till 

elektromagneter [3].    
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2.3 Elektromagneter 

En elektromagnet består av koppartråd lindad runt en kärna av magnetiskt material, se Figur 3. När spänning 

ansätts i spolen bildas det ett elektromagnetiskt fält. Hållkraften i magneten beror av utformningen av magneten. 

Designparametrarna hos en elektromagnet är: 

 Längden av kärnan 

 Antalet lindningar av kommartråd 

 Tjocklek på motstycke 

 Diameter på kärnan 

 Luftspalt mellan ytan av magneten och motstycket 

 Geometri av magneten 

 Strömstyrka 

 Materialet i kärnan 

Magneter klarar att hålla högre krafter i vertikalled än i horisontalled [4]. 

 

Figur 3. Schematisk uppställning av en elektromagnet 

Följande formler beskriver hur beroende är mellan designparametrarna för en elektromagnet. Tabell 1 

förklarar vad de olika tecknen i formlerna betyder. 

 
𝐵 =  

𝜇𝑁𝐼

𝐿
 

 

(1) 

Kraften en elektromagnet på verkar med beskrivs med  

 
𝐹 =  

𝐵2𝐴

2 𝜇0

 
(2) 

Ekvation (1) i (2) ger 

 
𝐹 =  

𝜇2𝑁2𝐼2𝐴

2𝜇0𝐿2
 

(3) 

Denna ekvation beskriver hållkraften hos en magnet [1]. 

Tabell 1. Teckenförklaring 

Tecken Beskrivning 

N Antalet lindningar 

L Längden på magneten 

µ0 Permeabilitet i luft 

µ Permeabilitet för magnetens kärna 

k Konstant, olika för olika material 

I Strömstyrka 

B Magnetfältsstyrka (T, Tesla) 

A Tvärsnitts area 
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2.3.1 Var används magneter i industrin? 

Det finns två huvudkategorier av magneter, permanenta magneter och elektromagneter, källor till dessa 

användningsområden är [2] och [4]. 

Applikationer när permanent magneter används är: 

 Magnetiska transportband 

 Våt trumma med separator med magneter 

 Dynamo på en cykel 

 Mikrofon 

 Hastighetsmätare i bilen 

 Mäta el instrument 

 Magnetron (Hjärtat i en mikrovågsugn) 

 Linjär stator 

Applikationer där elektromagneter används är: 

 Elmotor 

 Stegmotor 

 MRI 

 Metalldetektorer 

 Maglevtåg 
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2.4 Laser 

År 1924 upptäckte Richard Tolman att molekyler kan avge en ljus när de byter kvanttillstånd. Dock var det  

30 år senare forskningen började ta fart och 1954 byggde Charles H. Townes den första lasern i sitt laboratorium.  

Namnet Laser kommer ifrån Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Idag har laser en mängd 

användnings områden: Skärande bearbetning, svetsning och ythärdning; avståndsmätning, CD-spelare och i 

kassan i matvaruaffären [5].  

2.4.1 Lasercell 

En kund till ToolTech använder en lasercell av märket TRUMPF. TRUMPF TruLaser Cell 8030 är 

specialiserad för att 3D-laserskära varm pressad plåt [6]. Utsidan av lasercellen kan ses i Figur 4. 

 

Figur 4. Lasercell [6] 

Måtten i Tabell 2 utgör ett designspace för att skapa fixturer för laserskärning.  

Tabell 2. Specifikationer för rotationsväxlare 

Arbetsområde   

X-axel 3000 mm 

Y-axel 1300 mm 

Z-axel 600 mm 

B-axel ± 135° 

C-axel n x 360° 

 

Till denna lasercell finns det en rotationsväxlare vilket fixturen fästs på, se Tabell 3. 

Tabell 3. Specifikationer för rotationsväxlare 

Spec.   

Stationer 2 st 

Rotationstid 2,3 s 

Max last per station 300 kg 

 

Rotationstiden varierar beroende på vilken tjocklek på plåtdetaljen.  
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2.4.2 Laserkälla 

TRUMPF använder sig av en disklaser, specifikationerna för denna kan ses i Tabell 4. 

Tabell 4. Specifikationer för TruDisk-laser 

 TruDisk 3006 

Våglängd 1030 nm 

Lasereffekt 3000 W 

Strålkvalitet 8 mm/mrad 

Laserljuskabelns min. diameter 200 µm 

 

2.4.3 Plåttjocklek 

Plåttjockleken varierar mellan 0,8-7 mm. För personbilar varierar tjockleken mellan 0,8-3 mm och för 

lastbilar 3-7mm. 
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 Metod 

Någon form av produktutveckling har människan alltid ägnat sin tid åt. Från att få köksbordet att inte vicka 

på golvet till sätta människor på månen. Produktutveckling har gått ifrån att någon kom på en bra idé och 

genomförde denna; till att allt enkelt uppfanns för 100 år sedan. Produktutveckling kostar mycket pengar för 

företag samt medför stor risk att produkten inte blir någon succé när produkten introduceras till marknaden. För 

att råda bot på detta började Erkens på 1920-talet lägga grunden för ett systematiskt tänkande vid 

produktutveckling [7]. På 1960-talet började ingenjörer utveckla produkter utifrån tekniska- och ekonomiska 

kriterier: minska produktionskostnad, minska vikt och minsta förluster [7]. 

För att skapa en lyckad ny produkt behöver en mängd faktorer ombesörjas, dock kanske den viktigast är att 

produkten uppfyller ett behov. Gemensamt för många olika produktutvecklingsprocesser är att dessa vill 

minimera antalet felsatsningar och de lägger tyngd i att lära känna kundens behov. Inte bara uttalade behov, även 

icke uttalade behov. Examensarbetets mål är att undersöka vilka lösningar det finns på marknaden samt att ta 

fram en prototyp av den valda lösningen. Jag har valt att använda Ulrich & Eppinger metodik för att 

produktutveckla vid namn Product Development Process (PDP).  

U&E har delat in deras PDP i sex faser från ett blankt papper till en färdig produkt. Denna process är generell 

och passar flera olika typer av utvecklingsprojekt. De sex faserna kan ses i Tabell 5 med en kort beskrivning, för 

mer utförlig beskrivning läs i boken ”Product Design and Development” (2012) [8]. 

Tabell 5. U&E övergripande utvecklingsproses 

Fas Beskrivning 

Planering Identifierar en affärsmöjlighet. Skapar övergripande mål och avgränsningar 

Konceptutveckling Skapar en bild om vad kunden vill ha. Vilka förutsättningar finns det?  

Vilka ramar behöver produkten hålla sig inom? 

System Design Bestämmer arkitekturen för produkten. Vilka subsystem har produkten 

Detalj Design Väljer slut utformning. Skapar solidmodeller av slutprodukten.  

Väljer material 

Testning och Förfining Bygger prototyp för att testa och utvärdera den slutliga produkten 

Produktions test Testar tillverkningsprocessen samt tränar de anställda för att tillverka 

 

I detta exjobb är målet inte att ta fram en tillverkningsfärdig produkt utan att undersöka möjligheten att 

använda sig av en annan metod för att hålla fast plåtdetaljen i en lasercell. 

3.1 Konceptutveckling 

Examensarbetet ligger främst i delen Konceptutveckling vilken består av sju steg, se Figur 5.  

 

Figur 5. Konceptutveckling: The Front-End Process [8] 

Detta är en generell process vilket inte nödvändigtvis följer ett vist mönster. Utvecklingsteamet kan behöva 

gå tillbaka någon ruta när ny information uppdagas eller någon kläcker en bra idé, detta kallas för en utvecklings 

iteration. Se Tabell 6. 
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Tabell 6. Stegen i fasen Konceptutveckling 

Steg Beskrivning 

Identifiera kundens behov 

 

Målet är att förstå kundens behov samt att skapa en lista där behoven är 

rangordnade. Detta för att skapa grunden för utvecklarna. Det är väldigt 

viktigt att förstå kunden för att utveckla ”rätt” produkt. 

Produktspecifikation 

 

Detta steg syftar på att översätta kundens behov till tekniska mätbara data. 

Denna mynnar ut i en kravspecifikation  

Idégenerering  

 

Målet för detta steg är att ta fram alla lösningsalternativen, både seriösa och 

oseriösa. Brainstorm är en kreativ metod för att skapa många idéer. Denna 

aktivitet skapar vanligtvis 10-20 koncept, dessa är enklare skisser med en kort 

beskrivande text. 

Konceptutvärdering 

 

Detta seg reducerar ned antalet idéer och förslag på lösningar till det mest 

lämpade förslagen utifrån kundernas behov. Exempel på metoder är 

urvalsmatriser och Pugh-matriser.  

Test av Koncept 

 

Några koncept testas och utvärderas mot kunder för att observera deras 

reaktioner och säkerställa att produkten möter kundens krav. 

Låsa slutgiltiga 

produktspecifikationer 

 

Efter koncepten är framtagna har utvecklingsteamet fått en ökad förståelse för 

vilka krav produkten behöver uppfylla. Vid detta steg kan det vara aktuellt att 

sänka kraven för t.ex. spara pengar vid tillverkning. Slutligen uppdateras 

kravspecifikationen. 

Projektplanering  

 

Sista steget innan produktutvecklingen tar fart. Resurser bokas upp och en 

plan för hur utvecklingen ska utformas. Planen sträcker sig från fasen System 

Design till att produkten kommer till marknaden. 

 

Parallellt med dessa sju steg genomförs tre andra aktiviteter, i olika omfattning beroende i vilket steg 

projektet är i. Se Tabell 7. 

Tabell 7. Aktiviteter parallellt med fasen Konceptutveckling 

Aktivitet Beskrivning 

Ekonomisk analys 

 

Detta pågår under hela Konceptutvecklings fasen där det är viktigt att ta reda 

på vad saker och aktiviteter kostar. Priset kan påverka valet av lösning samt 

styra utvecklingen för att minska kostnaderna. 

Benchmark av 

konkurrerande produkter 

 

Kan vara en inspirationskälla för utformningen av den nya produkten. Det 

kan vara värdefullt att undersöka hur konkurrenterna har löst liknande 

problem det egna utvecklingsteamet står inför. Benchmark genomförs normal 

i början av projekt, men kan även användas för att lösa specifika problem 

senare i ett projekt. 

Modeller och prototyper 

 

Prototyper används för att kommunicera tankar samt att skapa sig en bild av 

den slutliga produkten. Att skapa modeller och prototyper går att göra under 

varje del av fasen Konceptutveckling. Från enklare kartong modeller för att 

få ett grepp om storlek och form, till proof-of-concept för att visa att en 

lösning fungerar. Solidmodeller i CAD-program är också en form av 

prototyp. 
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 Resultat 

Figur 6 är den slutliga lösningen visualiserad med elkablar och luftslag, mer detaljer kan läsas efter Figur 6. 

Vägen fram till detta resultat beskrivs i följande text. Det börjar grundligt med kravspecifikation, teori och 

hypotes om förutsättningarna för en fixtur i en lasercell. En genomgång om vilka lösningar det finns på 

marknaden kan läsas i Benchmark. Denna del avslutas med solidmodellering i CATIA samt vilka steg 

solidmodellerna har genomgått under processen. Stor del av inputen kommer ifrån anställda på ToolTech, från 

kontoret och fabriksgolvet.  

 

Figur 6. Slutligt val av lösning 

Valet och designen av komponenter är ett resultat av detta examensarbete samt premisserna examensarbetet 

utgick ifrån. Se Figur 7 en sprängskiss av lösningen. Prototypens höjd är 117 mm, bredaste delen har en diameter 

på 35mm och en medeldiameter på 25 mm. Prototypen använder sig av en elektromagnet med en hållkraft på 

140 N samt en renblåsningsfunktion. En fläns skapar en barriär mellan dammet och magneten för att minska 

underhållet av fixturen. Prototypen består av tre komponenter vilka tillverkas externt och tre komponenter vilka 

tillverkas internt. Se Tabell 8 för externa komponenter. 

Tabell 8. Externa inköpta komponenter 

Vad Namn Märke Pris Ballong 

Elektromagnet Kendrion Ø25 Kendrion 736 kr 1 

Solenoid C2551-11 Nordela 335 kr 10 

 

 Se Tabell 9 för tillverkade komponenter. 

Tabell 9. Interna komponenter, tillverkade av ToolTech 

Komponent Materialval Ballong 

Pipe_pinne Aluminium 2 

Skruv_pinne Stål 4 

Klump Stål 8 
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Figur 7. Sprängskiss av lösning 

4.1 Benchmark 

Ett flertal företag tillverkar och säljer permanentmagneter och elektromagneter med olika stora diametrar och 

styrkor. Tabell 10 är en överblick av vilka storlekar och hållstyrka magneter har samt användningsområde. 

Tabellen är reducerad till olika typer av hållmetoder för att skapa en överskådlig lista. Vakuum och mekanisk 

spännare finns även med i listan. Därför att dessa är kandidater att vara möjliga lösningar. Kategorierna diameter 

och hållkraft är avgörande vid valen av hållmetod utifrån kraven i från ToolTech. 

Tabell 10. Reducerad benchmarklista 

Typ Diameter [mm] Hållkraft [N] Användningsområde 

Permanentmagnet luftstyrd    

Axialförflyttning 16-70 20-290 Lyft av magnetiska 

föremål 

Rotation av en andra magnet 25-160 70-400 Lyft av magnetiska 

föremål 

Elektromagneter    

Hållmagnet 15-250 36-30000 Lyft av magnetiska 

föremål 

Permanentmagnet 15-250 8-3500 Branddörrar 

Magnetbord 120-800 46000-384000 Slipbord/Fräsbord 

Vakuum 6-300 0,5-1100 Lyft omagnetiska föremål 

Pneumatiska spännare 1-100 25-75 Fixturer 

Neodymmagnet 16-40 75-500 

 

Benchmark är till för att ta reda på hur andra företag har löst likande problem samt ge en omvärldsanalys. 

Eftersom det rör sig om en fixtur vilket ska modifieras har även robotverktyg undersökts, därför att det har 

liknande arbetsområden. Redan i ett tidigt skede var siktet inställd på att använda magneter. Magneter har 

egenskaper vilka är naturligt fördelaktiga utan tillägg av extra funktioner. Dock uteslöts inga alternativa 

fästmetoder därför de kan vara intressanta lösningar. Ett syfte med benchmark är att inspirera till nya lösningar 

på problemen. Tabell 11 är en sammanställning av tillverkare för olika typer av lösningar. 

Tabell 11. Översikt av tillverkare 

Elektromagnet Vakuum Magnetbord Permanentmagnet Mekaniskspännare 

Kendrion Festo MechaTronik Magswitch Tünkers 

FIPA Schmaltz Earth-Chain Schmaltz Brauer 

KERN Piab AMF FIPA phd 

 

Inom industrin idag används främst tre typer av hållmetoder för plåtdetaljer. Dessa är Pneumatiska spännare, 

vakuum och pneumatiska magneter. Pneumatiska spännare se Figur 8 använder bilfabrikerna nästan uteslutande 
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sig utav. Denna typ av spännare använder även ToolTech av sig idag vid tillverkning fixturer för 3D-

laserskärning. Modellen av spännare ToolTech använder har självlåsning vid aktiverat läge. 

 

Figur 8. Mekaniskspännare av märket Tünkers [9] 

Vakuum används för att lyfta lättare och ojämna detaljer. Robotar har bilindustrin länge använd sig utav. 

Utvecklingen inom robotområdet har lett till billigare robotar och mindre företag börjar har råd att använda dessa 

i sin produktion. En följd av detta är att utvecklingstakten av robothänderna har ökat. För att lyfta plåtdetaljer 

använder dessa robotar en typ av permanentmagnet vilken är inbyggd i ett hus. Dessa luftstyrda magneter är 

populära tack vare att de styrs med tryckluft. Se Figur 9. Luftstyrningen ger pålitlighet och inget behov av att 

leda fram ström till robotverktyget. 

 

Figur 9. Luftstyrd magnet av märket Schmalz [10] 

Magnetbord används vid fräsning och slipning. Arbetet magnetbordet utför ställer höga krav på hög hållkraft 

och pålitlighet. Därför har denna hållmetod överlägset högst hållkraft av alla lösningar i denna benchmark. Dock 

finns det inga modeller av magnetbord vilka har en mindre diameter än 120 mm. 

 

Figur 10. Magnetbord av märket BRISC [11]  

 

4.2 Kravspecifikation 
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Utifrån studiebesök, benchmark och diskussion med ToolTech har dessa punktlistor med krav skapats, se 

Tabell 12. 

Tabell 12. Kravlista 

Skall-krav Beskrivning 

Ersätta alla utom två spännare Primära syftet är att hålla fast plåten vid rotation av 

svängbordet. Detta möjliggör att lösningen behöver lägre 

hållkraft. Säkerställer även att plåten har kontakt med lösning. 

Säkerställa att plåten ligger mot referenspunkt Toleranserna ToolTech har är en tiondels millimeter på 

referenspunkterna 

Robust, lång livslängd Visa plåtdetaljer återanvänds i flera bilmodeller 

 

Tabell 13 är önskemål vilka helst skall uppfyllas dock inte nödvändigt. 

Tabell 13. Lista med önskemål 

Bör-krav Beskrivning 

Serietillverka Ökar lönsamheten för ToolTech 

Lite underhåll Ökar robustheten 

Lägre pris än dagens Konkurrensfördel 

 

4.2.1 ToolTech:s kravspecifikation 

ToolTech skapade följande punktlista med en kravspecifikation år 2014. Detta skulle vara grunden till ett 

examensarbete. Dock blev inte denna kravspecifikation känd förrän sex veckor in i projektet vilket gjorde att 

denna lista inte togs till hänsyn. Punktlista med krav från 2014: 

 Enhet X < 40 mm i fyrkant/diameter och höjd Z < 80 mm 

 Referensyta härdad 58-60 HRC 

 Dragkraft X > 50N vid avståndet 5mm från referensyta alternativt utföra en rörelse och fästa i detalj och 

därefter dra ner den mot referens 

 Livslängd, minst 200 000 fixeringar, möjligt att enkla slitagekomponenter kan bytas ut 

 Uppskattat pris < 2000 kr/enhet efter standardisering 

 Montage av referenser i fixturstommens Z-plan. 

4.2.2 Dagens lösning 

Följande lista beskriver egenskaper dagens lösning har. Priset är uppskattat och tar i anspråk timmar 

konstruktören sitter och ritar plus kostnaderna för tillverkning: 

 Spännare har en hållkraft på 75N 

 Pris x ~= 3500kr/st 

4.2.3 Två spännare 

För att säkerställa att plåten ligger rätt i fixturen men även att underlätta utformningen av den slutliga 

lösningen bestämdes det tidigt att två spännare skall användas i den slutliga lösningen. Dels för att motverka 

centripetalkrafterna och att säkerställa att eventuella magneter ligger mot plåten. Magnetens hållkraft avtar 

kvadratiskt med längden på luftgapet mellan magnet och plåt. 

4.2.4 Klämkraft 

Under skärning påverkas inte plåtdetaljen av nämnvärda krafter. Kravet är att plåten ska ligga stilla.  Dagens 

lösning har en hållkraft med 75 N med självlåsning. ToolTech använder minsta modellen av spännare Tünkers 

tillverkar och säljer. ToolTech har inte en siffra på hur hög hållkraften behöver vara. Kravet är att plåtdetaljen 

alltid under skärning ska i kontakt med referenspunkterna. Största kraften uppstår när plåtdetaljen roterar i 

rotationsväxlaren, se Figur 13 för uppställt lastfall. Laserskärningen långt ut på plåtdetaljen skapar en vibration i 

plåten. ToolTech motverka detta med att sätta en referenspunkt närmare kanten.  
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4.2.5 Toleranser 

Vid designade av en fixtur finns det ett antal faktorer att tänka på. Att säkerställa att alla frihetsgrader är låsa. 

Att plåtdetaljen ligger mot referenspunkterna under hela skärcykeln. Figur 11 är ett exempel på placering av 

referenspunkter. Vid tillverkning har kunderna höga krav på positionen av plåtdetaljen inte förändras under 

skärning. Detta medför att referenspunkterna i höjdled har en lägestolerans på en tiondels millimeter.  

Efter varmpressningsprocessen är inte plåten helt plan, det kan skilja sig några tiondels millimeter i 

plåttjocklek, vilket försvårar skapandet av en fixtur.  

 

Figur 11. Branschstandard av fixturbygge 

4.2.6 Utformning av referenspunkt 

Kunden har krav vid utformning av referenspunkter. Mot plåten för diametern maximalt vara 12 mm. En 

millimeter ifrån plåten finns det inget krav än att lösningen inte får vara i vägen för laser eller plåt, se Figur 12. 

 

Figur 12. Exempel på begränsning av lösning 

Ø12 mm

1 mm

140 mm
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4.2.7 Lastfall 

Lastfall används för att identifiera krafter vilka påverkar produkten. Dessa två lastfall är dimensionerande i 

detta examensarbete: 

 Lastfall 1, Helhet 

 Lastfall 2, Vibration (När lasern skär långt ifrån en referenspunkt) 

 

I Lastfall 1 uppträder den största kraften när rotationsbordet vänder. Under skärning är kraften nästan 

obefintlig. ToolTech säger att det räcker med att lägga plåten i fixturen samt att spännarna används för att 

säkerställa att plåtdetaljen ligger rätt i fixturen. Spännarna motverkar även att de inre spänningarna flyttar plåten 

ur läge vid skärning. Se ses i Figur 13. 

 

Figur 13. Lastfall 1, Helhet 

När lasern skär långt ut från referenspunkten bildas det vibrationer i plåten. Detta uppstår när lasern skär hål, 

skärgasen trycker ned plåten. I ögonblicket när det blir hål i plåten samt att lasern börjar skära går skärgaserna 

igenom hålet vilket tar bort kraften skärgaserna agerar ovanpå plåten. ToolTech löser dessa problem igenom att 

lägga en extra referenspunkt nära kanten där lasern skär, se Figur 14.  

 

Figur 14. Lastfall 2, Vibration 

 

  

Lastfallet

FS

N
FA

FC

FP

FS

Förklaring
FP = Kraft från spännare
FS = Reaktionskraft från stoppare
FC = Centripetalkraft
FA = Inrespänning i plåten
N = Egenvikt

d L
d L

FL

FM

Laser

Referenspunkt

Förklaring
FL = Kraft från skärgaser
FM = Kraft från Magnet

Uppställning Friläggning
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4.3 Funktionsträd 

Fixturen är indelad i två delar, Skydda och Helhet. Skydda är detaljlösningar för att skapa olika typer av 

skydd för att hindra dammet att fastna på magneten. Helhet utgår man från plåten och delar in luften under plåten 

i olika delar för att inte bli begränsad av tidigare design av fixturer. Figur 15 är skapad för att bidra med 

kreativitet och uttömning av lösningar. 

 

Figur 15. Funktionsträd toppnivå 

EUR-pallarna i Figur 16 beskriver storleken ToolTech behöver hålla sig inom vid skapande av fixtur. 

 

Figur 16. Indelning av områden under plåten i ”Helhet” 

Tabell 14 beskriver de färgade områdena i Figur 16. 

Tabell 14. Funktionsträdsbeskrivning av ”Helhet” 

Indelning Beskrivning 

Plåt (Grå) Plåtdetalj från kund. Fixtur anpassas efter plåtdetalj 

Förort (röd) 0~50mm från plåten där lösningen placeras 

Dead space (grön) Här placeras balkar, skydd, plåtar för att fästa lösningen i fixturen  

Botten (EUR pall) Infästning i vändbordet i lasermaskin 

 

Tabell 15 beskriver ingående vad delen ”Skydda” i funktionsträdet betyder. 

Tabell 15. Funktionsträdbeskrivning av ”Skydda” 

Indelning Beskrivning 

Hölje Anpassa höljet för att motverka dammuppbyggnad på lösning 

Barriär Att skilja dammet och lösningen 

Rengöra Trots alla motåtgärder kan det krävas att rengöra 

Förebygga Sätta in en operation före laserskärningen vilket hjälper med damm problemet 

Kropp Geometri 

Referenspunkt Utforma referenspunkten med en annan geometri vilken är bättre mot dammet? 

 

  

Helhet Skydda

Plåt Förort
Dead
space

Botten Hölje Barriär Rengöra Kropp Referens
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4.4 Grundförutsättningar i fixtur 

Jag har inte kunnat hitta teori för att beskriva dammet vilket bildas efter laserskärning. Figur 17 illustrerar 

min hypotes om hur dammet samlas kring en magnet. Laserstrålen förångar metallen vid skärning vilket bildar 

ett magnetiskt damm. Figur 17 illustrerar var dammet kan tänkas fastna. Dammet fastnar både i plåten och 

magneten under drift därför att magnetfältet sprids även i plåten närmast magneten.  

 

Figur 17. Hypotes om dammuppbyggnad 

Figur 18 beskriver en arbetscykel. Magneten är oskyddad från damm när operatören lägger en ny plåtdetalj i 

fixturen.  

Magneten är skyddad under plåtdetaljen under skärning dock finns inget hinder att damm fastnat på sidan av 

magneten. 

Operatören plundrar fixturen; magneten är oskyddad och damm kan fastna på magneten. 

 

Figur 18. Grundförutsättningar för magnet i fixtur 

 

  

PLÅT

Magnet

PLÅT

Magnet

PLÅT
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4.5 Pugh-matris 

Syftet med matrisen är att prova varje lösning mot ett antal kriterier vilka är viktade. Se Figur 19. 

Poänggivningen kan tyckas vara konstig vid första anblick, förklaring vad varje kriterium innebär kan läsas efter 

Figur 19. Beslutsmatrisen pekar på att Vakuum är den best lämpade lösningen där elektromagneten kommer på 

en andra plats. En förstoring av Figur 19 kan ses i Appendix 1. Tabell 16 hänvisar i rapporten var läsning om 

varje lösning finns. 

 

Figur 19. Viktad Pugh-matris 

Kriterierna vilka används för att välja lösning är framtagna utifrån kriterierna från kravspecifikationen men 

även vilka resurser och tiden det tar att bygga en prototyp. En förklaring för vad varje kriterium innebär följer: 

Behöver skyddas, dammet vilket bildas vid laserskärning är ett stort problem. Idag bygger ToolTech in alla 

kablar och slangar för att skyddas mot laserstrålen. Om konceptet inte behöver skyddas ges en hög poäng.  

Pris, dagens lösning med pneumatiska spännare har ett pris på ca 3200 kr. Målet för detta projekt är att ligga 

under 2000 kr per lösning. Ett lågt pris ger en hög poäng. 

Beprövat, att köpa något direkt från hyllan vilket är utprovat och optimerat är enklare än att skapa något nytt. 

Tillverkare lovar även att deras produkter fungerar under längre tid, därför är detta önskvärt under detta projekt. 

Tidigare använd eller visat att det funkar tidigare ger en hög poäng.  

Närhet till klar, detta examensarbete genomförs under tjugo veckor vilket sätter en tidspress på detta 

projekt. Detta ger att närheten till klar ger en hög poäng. 

Extra jobb, alla koncept kräver mer eller mindre modifikation för att skapa en prototyp. Extra arbete ger en 

låg rating. 

Robust, ToolTech har ett krav på att fixturen ska klara många antal arbetscykler när visa plåtdetaljer används 

i flera bilmodeller. Hög tillförlitlighet ger en hög poäng. 

Genomförbarhet, tid, pengar och maskinerna ToolTech har på sitt verkstadsgolv begränsar 

genomförbarheten av lösningarna 

Osäkerhet, om lösningen fungerar. Hög osäkerhet i konceptet ger en låg poäng. 

Tabell 16. Fördjupning av koncepten i Pugh-matrisen 

Koncept Avsnitt i rapport Figur i rapport 

Egenbyggd elektromagnet 2.3 Elektromagneter Figur 3 

”Drömmen” 7 Framtida arbete Figur 48 

Magnetbord 4.7.3  

Magnetbord 

Figur 10 och Figur 24 

Pneumatisk magnet 4.7.2 Pneumatisk magnet Figur 9 och Figur 23 

Elektromagnet 4.9 Komponentval Figur 29 

Vakuum 4.1 Benchmark - 

 

En Möjlig felkälla kan vara: När denna Pugh-matris skapades var inte problemet med plåtsmältan 

identifierat. Plåtsmältan vilken bildas vid laserskärning kan smälta plasten hos vakuumsugkopparna. Följden av 

detta är att Vakuumlösningen har fått en omotiverad hög poäng vid detta tillfälle. Att dammet skulle fastna i 

filtret för vakuumlösningen var det största problemet vilket var identifierat.   
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4.5.1 012-Matris 

012-Matrisen är hämtad från boken ”Engineering Design, A systematic Approach” [7]. 012-matrisen 

används för att på ett systematiskt sätt ange vilken vikt varje kriterium har i förhållande till varandra. Dessa 

kriterier med vikt används sedan i Pugh-matrisen. 012-matrisen används på följande sätt. Först sätts kriterium i 

horisontalled under varandra, därefter transponera alla rader med kriterium vilket ger n-antal rader med kriterium 

och n-antal kolumner med samma kriterium. Därefter sätter man en etta där samma kriterium möter varandra i 

tabellen. Därefter vägs de horisontella kriterium mot de lodräta kriterierna. Därefter fyller man i antingen 0 eller 

2. En nolla fylls i om det horisontella kriteriet är mindre viktigt än det vertikala. En tvåa fylls i om det 

horisontella kriteriet är viktigare än det vertikala kriteriet. Poängen summeras för varje rad för att sedan divideras 

med totala summan av alla rader vilket ger en procentsats. Denna procentsats sätts sedan in i Pugh-matrisen för 

att ge poäng till de olika koncepten. Se Tabell 17 för vikterna givna i detta examensarbete.  

 

Tabell 17. 012-matris 
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Poäng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vikt 

Behöver skyddas 1 0 0 2 2 0 0 2 7 0,11 

Pris 2 1 0 2 0 0 2 2 9 0,14 

Beprövat 2 2 1 0 2 0 0 0 7 0,11 

Närhet till klar 0 0 2 1 2 0 0 0 5 0,08 

Extra jobb 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0,05 

Robust  2 2 2 2 2 1 0 2 13 0,20 

Genomförbarhet 2 0 2 2 2 2 1 2 13 0,20 

Osäkerhet 0 0 2 2 2 0 0 1 7 0,11 

 

En fördel med att använda sig av en 012-matris förutom att det är ett systematiskt sätt att ta fram vikten för 

varje kriterium är att man bara behöver fylla i halva matrisen. Detta därför motsvarande värde på andra sidan 

diagonalen med ettor här motsatsvärdet.   
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4.6 Tester 

Följande testers syfte är att bilda en uppfattning hur metallspån beter sig kring en magnet samt med resultaten 

välja en av magnettyperna för att använda sig av i en prototyp.  

Experimentet består av två delar: attraktionskrafts längd och renblåsnings kraft. Den första delens syfte är att 

ta reda på vilket avstånd metallspån attraheras av magneten vid on-läge respektive off-läge. Den andra delen 

avgör vilken kraft/avblåsningshastighet vilket behövs för att blåsa bort metallspånet på magneten vid on/off-läge. 

Uppställning kan ses i Figur 20, där magneten placeras vid origo för grafen. På detta sätt är det enkelt att 

beskriva och avläsa vilket avstånd metallspånet attraheras från magneten.  

 

 

Figur 20. Uppställning metallspånsexperiment 

Munstycket vilket användes vid renblåsning hade en diameter på 2,8mm. För detta experiment visade sig att 

om luften var riktad eller inte hade mindre inverkan på resultatet.  

Möjliga felkällor är: 

 Metallspånet redan magnetiserat 

 Magnetspånet har större diameter än dammet vilket bildas i laserskärningsprocessen 

 Friktion mellan spån och kartong 

 Hastighet på damm 

 Osäker vilken hastighet luften har vid renblåsning 

Om metallspånet redan är magnetiserat kan detta medföra att spånet inte beter sig som i en verklig situation.  

Dammet kanske beter sig på ett annat sätt, förmodligen har detta damm större attraktionskraft på grund av att 

dammpartiklarna har mindre massa.  

Friktionen mellan metallspånet och kartongen påverkar resultatet men för att kunna utföra experimentet är 

det svårt att göra på ett annat sätt. Detta kan ge en guide hur dammet beter sig i en verklig situation.  

Vid laserskärning blåses smältan bort med en skyddsgas vilket gör att dammet får en hög hastighet. Detta tar 

inte experimentet i anspråk. Experimentet utfördes fanns det ingen flödesmätare att tillgå för att visa vilken 

hastighet luften har. Hur mycket handtaget för tryckluftspistolen var intryckt bedömdes vid de olika tillfällena av 

renblåsning.  Vid experimentets utförande fanns det fyra olika magneter att tillgå, se Tabell 18. Vid ”Attraktion 

on/off” noterades avståndet när metallspånet attraherades av magneten. ”Avstånd avblås on/off” visar vilket 

avstånd tryckluftsmunstycket behövde vara på samt vilket luftflöde som erfordrades för att blåsa bort 

metallspånet vilket satt på magneten. 

Tabell 18. Testdata 

Vad/Magnettyp Schmalz Ø20 Elektromagnet Ø25 Permanentmagnet Ø35 Schmalz Ø30 

Attraktion ”on” 10 mm 10 mm 10 mm 35mm 

Attraktion ”off” 5 mm Ingen 5 mm 5 mm 

Avstånd avblås ”on” Nej Nej Nej Nej 

Avstånd avblås ”off” 20 mm  50 mm  20 mm  30 mm  
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Schmalz Ø20, av typen pneumatisk styrd magnet. Minsta magneten vid experimentet. Se Figur 22 och Figur 

23. 

Elektromagnet Ø25, Av märket Kendrion, se avsnitt 4.9 Komponentval.  

Permanentmagnet Ø35, av typen branddörrsmagnet. En elektromagnet vilken tappar sina 

magnetiskaegenskaper när ström ansätts.  

Schmalz Ø30, av typen pneumatisk styrd magnet. Se Figur 9, Figur 22 och Figur 23. 

Utifrån dessa resultat ger att Permanentelektormagnet samt den stora luftstyrda magneten av märket Schmalz 

inte är lämpliga att använda för detta syfte. När det krävs mycket kraft för renblåsning. Lämpligast är att använda 

elektromagneten enligt dessa tester. 

 

Figur 21. Avstånd metallspån går att blåsa av 

Figur 22 illustrerar testet med Schmalz Ø20 pneumatisk kolvstyrd magnet, vid ren blåsning fastnar spån på 

baksidan av magneten. 

 

 

Figur 22. Uppställning av experiment med Ø20 och Ø30 Schmalz magnet 
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4.7 Motivering av val 

Elektromagneten blev det slutliga valet främst på grund av hållkraften i förhållande till elektromagnetens 

storlek. Elektromagneten vilken är vald har nästan lika hög hållkraft likt en neodymmagnet med samma 

diameter. Summering återfinns i Tabell 19. 

Tabell 19. Översiktstabell av val 

Namn Fördel Nackdel Avgörande 

Elektromagnet Hög hållkraft i 

förhållande till storlek. 

Drivs av el Hållkraft samt ingen magnetism kvar vid 

off-läge 

Vakuum Billig Risk att sugpropp 

smälter 

Risk för att sugpropp smälter 

Pneumatisk magnet Drivs av luft, Robust Hög magnetism vid 

off-läge 

Hög risk för att damm uppbyggnad. 

Försvårande av renblåsning 

Magnetbord Hållkraft Pris, Storlek Priset är för högt 

4.7.1 Vakuum 

Vakuum väljs bort pga. att vakuum inte används vid skärande bearbetning. Vid laserskärning finns det flera 

faktorer vilka kan påverka vakuum negativt, ljuset från lasern kan påverka gummits livslängd, damm kan 

förstöra injektorerna, dammet kan leda till att filter behöver bytas ut av operatören, driftkostnader ökar av att 

vakuum drivs med tryckluft. Smält plåt sprutar det i lasercellen vid skärning vilket kan smälta gummit i 

sugproppen. 

Det positiva med ett vakuumsystem är att priset blir lågt för varje fixtur.  

4.7.2 Pneumatisk magnet 

Dessa magneter består av permanentmagnet vilken är omsluten av ett hölje av aluminium. Aktiverings 

princip är att denna består av en kolv, vilken styrs framåt för en ON-position; styrs bakåt av tryckluft för en 

OFF-position. Se Figur 23.  

 

Figur 23. ON/OFF läge för pneumatisk magnet 

Denna lösning valdes bort tack vare att det var mycket magnetism kvar vid off-läge. Detta skulle försvåra och 

ställa högre krav på en eventuell renblåsningsfunktion. 
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4.7.3 Magnetbord 

Magnetbordens applikation och livslängd på produkten gör att tillverkarna av dessa magnetbord tar ut ett 

högt pris därför de vet att kunderna kommer att använda sig av dessa i flera år. Magnetbord är designade för att 

hålla stora plana arbetsstycken utan att behöva använda spännelement. 

Attraktiva egenskaper för att använda magnetbordet är: 

 Av och På med en digital insignal samt möjligheten att koppla bort denna kabel 

 Hög hållkraft; upp till 140 N/cm2 [11] 

Negativa egenskaper med magnetbord är: 

 Det finns inget bord på marknaden med en storlek man kan ta direkt från hyllan och använda i en fixtur 

men minder modifikationer. 

 Priset för ett magnetbord med en diameter på 200 mm är 14 922 kr [11]  

En möjlighet skulle vara att bygga en egen magnet av denna typ eftersom tekniken inte är avancerad. 

Tekniken bygger på att magnetisk och icke magnetiska plåtar läggs omlott i ett sandwich mönster. Ett förslag på 

lösning kan ses i Figur 24. 

 

Figur 24. Konlösning med magnetbordsteknik 
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4.8 Vinkel för renblåsningsfunktion 

På grund av att dammet i lasercellen kan ställa till problem under drift undersöktes möjligheten att använda 

en dysa för att blåsa rent magnetens yta. Ett av ToolTechs krav är att magneten ska vara liten. En magnet med 

diameter tjugo millimeter användes för att skapa ett koncept. En dysa är ett munstycke för att rikta luften vars 

funktion är att blåsa rent objekt. Beräkningarna vilka följer är utförda för att bestämma två saker: Vinkel och 

designspace. Vinkeln är vald för att dysan ska ta liten plats i fixturen. Designspace är för att hjälpa till vid 

utformning av koncept och säkerställa att konceptet fungerar i praktiken. 

För att ta reda på om det är möjligt att använda en dysa för att blåsa rent magnetens yta från sidan används 

följande uppställning (se Figur 25).  

 

Figur 25. Beräkningsuppställning av vinkel för dysa 

Den första beräkningen säger vilken höjd det krävs för att blåsa av ytan på en magnet med diameter tjugo 

millimeter (b) för vinkel 10˚ till 40˚. Detta när dysan är placerad precis bredvid magnetens kant. Se Tabell 20.  

Ekvationen för en rätvinklig triangel ger 

 
tan 𝛽 =  

ℎ

𝑏
 

(4) 

Löser ut h ur (4) ger 

 tan 𝛽 ∗ 𝑏 =  ℎ (5) 
Vilket går att använda för att räka ut vinkeln beroende på höjden a. Se Tabell 20 för beräknade värden. 

Tabell 20. Höjd magnet färdas beroende på vinkel 

Vinkel [˚] h [mm] 

10 3,5 

15 5,4 

20 7,3 

25 9,3 

30 11,5 

35 14,0 

40 16,8 

 

På grund av solenoidens slaglängd och utrymmet under plåten är begränsat valdes en vinkel med 15˚. 
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Tre parametrar är identifierat vilka är kritiska vid utformning av en renblåsningsfunktion. De tre 

parametrarna är ”a” höjden från magnet till plåt, ”g” avståndet från centrum av magneten till centrum av dysan 

och ”e” höjden från centrum av dysa till plåten. Se Figur 26 där dessa tre parametrar skapar ett designspace.  

  

Figur 26. Benämning av mått för beräkning av dysa 

Ett MATLAB script skapades för att sätta in data och skapa en 3D-plot med dessa parametrar, se Figur 27. 

Grundförutsättningen var att dysan har en vinkel på 15˚ samt att dysan inte kan placeras innan för magnetens 

ytterdiameter.  

 

Figur 27. Placering av dysa beroende på a, g och e 
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Största begränsningen är ”a” slaglängden solenoiden behöver uppfylla vilket kommer att styra följande val av 

konceptuella lösningar. Figur 27 bildar ett designspace, om konstruktionen är inom planet vilket skapas av 

MATLAB-skriptet kommer konstruktionen att fungera i verkligheten. Undersökning av vilka dysor det finns på 

marknaden visade resulterade i att alla dysor var för stora för att få plats i prototypen. Figur 28 är förslag på 

egendesignade dysor för att rikta luften likt en kniv för att blåsa rent magnetens yta. 

 

 

Figur 28. Förslag på egentillverkade dysor 
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4.9 Komponentval 

Valet av denna magnet beror på dess hållkraft i förhållande till diameter. En viktig funktion var även att det 

är ett hål i centrum av magneten för att kunna skapa en renblåsningsfunktion. Se Figur 29 för en CATIA modell 

av magneten av märket Kendrion. Datablad för denna komponent kan ses i Appendix 3. 

 

 

Figur 29. CATIA modell av Kendrion magnet Ø25 

Det finns flera typer av lösningar för att skapa en translationsrörelse. Dock valdes en solenoid på grund av 

tidsbegränsning. Se Figur 30 för en CATIA modell av solenoiden vilken är vald att bygga prototypen kring. 

Datablad för denna komponent samt länk till var denna är inköpt kan ses i Appendix 4. 

 

 

Figur 30. Komponenter en solenoid består av: Body, Ankare och en fjäder 

Priset vid datum för inköp kan ses i Tabell 21.  

Tabell 21. Pris vid inköp av komponenter 

Vad Produktnummer Pris[kr] Datum 

Elektromagnet GT025B001 736 2016-05-12 

Solenoid C2551-11 335 2016-04-27 
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4.10 Koncept 

Koncepten vilka är skapade har inspiration tagit ifrån funktionsträdets del ”Skydda”. Denna är uppdelad i 

fem delar se Tabell 15 i avsnittet 4.3 Funktionsträd. För att skapa dessa har en brainstorming och en uttömmande 

skissmetod används; i skissmetoden skapar enkla geometrier för att bli inspirerad och hitta nya koncept. 

Gemensamt för alla koncept är att kvantitet är viktigast. Det viktigaste kriteriet var att konceptet skulle vara 

billigt och enkelt att tillverka.  

Det slutliga valet av koncept blev konceptet ”Plaströr med fot”, se Tabell 24 och Figur 32.  

Efter koncepten var skissade skapades CATIA modeller av varje koncept. Detta därför att skisserna inte har 

rätt proportioner vilket gör det svårt att avgöra om det är möjligt att tillverka. Se Figur 31 för ett urval av CATIA 

modeller utifrån den skissade koncepten.  

 

Figur 31. CATIA modeller av utvalda koncept 

I Appendix 2 finns en lista med alla ord vilka skapades under brainstorming sessionen.  

4.10.1 Hölje 

Funktionen till dessa koncept är att skapa en barriär mellan magneten och dammet. Se Tabell 22 och Tabell 

23. 

Tabell 22. Koncept av kategori Hölje 

Koncept Pro/Cons Schematisk bild 
Rör av material 

Ingen begränsning när 

det kommer till val av 

material 

 

Pro 

 Enkel 

Cons 

 Kan brinna upp om 

flampunkten är låg 

 

 
 

Svarvat trä  

Tanken är att dammet 

skall fastna i spåren runt 

magneten 

Pro 

   

Cons 

 Kräver extra svarv 

operation 

 

 
 

Hårigt hölje 

Funktionen är att 

dammet skall fastna i det 

håriga höljet 

Pro 

 Enkel 

Cons 

 Brinner upp i lasercell 
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Tabell 23. Fortsättning av koncept av typen Hölje 

Koncept Pro/Cons Schematisk bild 
Förslag på 

uppbyggnad för 

rengöring av ”Hårigt 

hölje” 

Pro 

  

Cons 

  

 

 

 

 
 

Modell i CATIA av 

koncept ”Hårigt hölje” 
Uppdelad i tre delar: 

Röret vilket ligger mot 

magneten. Ett nät vilket 

styvar upp tyget. Ytterst 

är ett tyg/filer vilket 

fångar dammet. 

Pro 

  

Cons 

  

 

 

 
 

Skrynklig plast 

Dammet har svårt att 

komma ända upp till 

plåten 

Pro 

  

Cons 

  

 

 

 
 

Ringbrynja  

Håligheterna ska 

fånga upp dammet när det 

dras mot magneten. 

Pro 

  

Cons 

  

 

 

 
Drakskinn 

Någon typ av fjäll från 

fisk/drake för att hindra 

damm att samlas nära 

magneten. 

Pro 

  

Cons 

  

 

 

 
 

Tvättsvamp 

Dess skrovliga/håliga 

yta fångar dammet när 

detta dras mot magneten 

Pro 

  

Cons 
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4.10.2 Barriär 

Målet med en barriär är att dammet ska fastna på barriären. När magneten stängs av, är tanken att dammet 

ramlar av barriären tack vare gravitationen. Se Tabell 24, Tabell 25 och Tabell 26. 

Tabell 24. Koncept av kategori Barriär 

Koncept Pro/Cons Schematisk bild 
Paraply 
Viker ut ett paraply 

viket skapar en barriär. 

Pro 

  

Cons 

  

 

 

 
 

Paraply med 

drakskinn  

Kombination med 

koncepten Paraply och 

Drakskinn. 

Pro 

  

Cons 

  

 

 

 
 

Paraply med list 

längst ut 
Kombination av 

koncepten Paraply och 

Fönsterlist. 

Pro 

  

Cons 

  

 

 

 
 

Svävare med sladder 

Trycker gummit mot 

plåten för att hålla tätt. 

Pro 

  

Cons 

  

 

 

 
 

”Plaströr med fot”  

Dammet ska fastna 

mot flänsen; för att ramla 

av när magneten stängs 

av. 

Pro 

 Billig att tillverka 

 Intrigera i aluminium 

hylsa 

 Hindrar dammet att röra 

magnet 

Cons 

 Klarar bara plana ytor 
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Tabell 25. Fortsättning av koncept av typen Barriär 

Koncept Pro/Cons Schematisk bild 
Offermagnet 

Attraherar dammet 

istället för magneten 

vilken håller plåten. 

Pro 

  

Cons 

 Rengöra offermagnet 

 

 

 
 

Luftbarriär  

Ett rör med lite större 

inrediameter än magneten 

bildar en spalt där 

tryckluft kan blåsas. På så 

sätt hindra dammet att 

komma ikontakt med 

magneten 

Pro 

  

Cons 

 Kräver energi i form av 

att driva kompressor. 

 

 

 
 

Luftbarriär i from av 

ett paraply 

Liknande ovan, dock 

är tryckluften riktad. 

Pro 

  

Cons 

  

 

 

 
 

Frigolitbarriär 

Formar sig efter 

plåtdetaljen, skapar 

tätslutande barriär mot 

plåten. 

Pro 

  

Cons 

 Risk att den smälter eller 

brinner upp 

 

 

 
 

Skosula 

Tåligare material 
Pro 

  

Cons 

  

 

 

 
 

O-ring  
Lägger en o-ring för 

att skapa en tätning. 

Pro 

  

Cons 

 kanske anbringar 

onödigkraft 
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Tabell 26. Fortsättning av koncept av typen Barriär 

Koncept Pro/Cons Schematisk bild 
Fönsterlist 
För att täta mellan rör 

och plåt. 

Pro 

 Klarar ojämn plåt 

Cons 

 Risk att den smälter 

 

 

 
 

CATIA modell av 

koncept ”Fönsterlist” 

och ”Luftbarriär” 

Tätningslist med luftspalt 

med fönsterlist. 

Pro 

  

Cons 

  

 

 
Filter 

Vilket fångar dammet. 
Pro 

  

Cons 

 Risk att det smälter 

 

 

 
 

Damask 

En damask sitter runt 

magneten och sluter tätt. 

Pro 

 Enbart magnet + damask 

Cons 

 Risk att den smälter 
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4.10.3 Djupdykning för koncept ”Plaströr med fot” 

Konceptet vilket var mest tilltalande var ”Plaströr med fot”. Därför utfördes en djupare studie och använde en 

uttömmande skissteknik, att rita olika geometrier och skapa inspiration. Figur 32 visar alternativa former av 

konceptet ”Plaströr med fot”. 

 

Figur 32. Form utforskning 

Figur 33 visar på en typ av tillverkningsförslag av konceptet ”Plaströr med fot”. 

 

Figur 33. Förslag med luft i bricka samt förslag på fästning av bricka 

Figur 34 illustrerar en kombination av koncepten ”Plaströr med fot” och ”O-ring/Fönsterlist”. 

 

Figur 34. Tätning mellan bricka och plåtdetalj 
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4.11 CAD 

Detta är resultatet av den samlade kunskapen vilket har lett till en CATIA-modell av en lösning. En 

elektromagnet håller plåten under skärning, en solenoid skapar en translationsrörelse och ett aluminiumrör vilket 

hindrar dammet att samlas runt magneten. Figur 35 visar stegen solidmodellen har utvecklats i under 

iterationerna.  

 

Figur 35. Utveckling av prototypen 

I följande avsnitt redovisas varje steg i optimeringsprocessen och hur varje detalj har tagit form. Vid varje 

utvecklings steg har konstruktörerna och verkstadsarbetarna på ToolTech bidragit med sin kunskap och expertis. 

Figur 36 är en sprängskiss av prototypen vilken är skapad under projektet, Tabell 27 och Tabell 28 nämner vilka 

komponenterna är i sprängskissen. 

 

Figur 36. Sprängskiss av prototyp 

Tabell 27 beskriver vilket material komponenterna har vilka ToolTech har tillverkat. 

Tabell 27. Materialval för komponenter vilka ToolTech tillverkar 

Komponent Materialval Motivering Ballong 

Pipe_pinne Aluminium Icke magnetiskt material 2 

Skruv_pinne Stål Behöver högre styrka i M4 gäng mot magnet 4 

Klump Stål Hållfasthet 8 

 

Inköpta komponenter kan ses i Tabell 28. 

Tabell 28. Inköpta komponenter 

Vad Namn Märke Ballong 

Elektromagnet Kendrion Ø25 Kendrion 1 

Solenoid body C2551-11 Nordela 10 

Solenoid Ankare C2551-11 Nordela 7 

Fjäder CS-NA 1x12x20 Lesjöfors 6 

FRP Ø3x10 - 5 

Skruv M3x6 - 9 

M5 luftnippel CK-M5-PK-3 Festo 3 

    

Koncept: Utveckling
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4.11.1 Funktions beskrivning 

De tillverkade komponenternas funktioner beskrivs i följande text. Figur 37 är foton tagna efter tillverkning 

av dessa komponenter.  

 

Figur 37. Från vänster till höger, Pipe_pinne, Skruv_pinne fäst i ankaret och Klump 

  Pipe_pinne, denna är utformad med en fläns längst ut mot delen vilken ligger mot plåten. Detta därför 

denna ska hindra damm att fastna och sedan krypa mot magneten när plåten plundras av operatören. Detta är en 

fysisk barriär vilket hindrar dammet att dra sig mot magneten. 

En till funktion är att leda luften in till Skruv_pinne, det sitter ett snabbfäste för luftslang utan på Pipe_pinne 

där tryckluft leds in från en slang i fixturen. 

Skruv_pinne, denna sitter fast i solenoidens ankare och magneten. Mellan Skruv_pinne och magneten kläms 

Pipe_pinne fast vilket gör att det blir ett moment mindre att fästa. Skruv_pinne leder även luften till magneten 

igenom ett hål i mitten. 

Klump, har två funktioner, fästa prototypen på fixturen, stoppare för slaglängden av magnet och håller 

solenoiden.  

4.11.2 Pipe_pinne 

Inspirationen till denna detalj kommer från konceptet ”Plaströr med fot”. Tre funktioner var viktiga att den 

skulle uppfylla. Dels att bilda en läpp mot plåten för att hindra damm att fastna på magneten när plåten lyftes av. 

Andra funktionen är att styra slaglängden. Tredje funktionen är att leda luften till magneten. 

Första versionen var ett ”Plaströr med fot”; se Figur 38, Rev1. Initiala tanken var att limma fast magneten i 

detta rör. För att leda luften in gjordes ett rektangulärt uttag i Pipe_pinne, för att en luftadapter med Ø6mm 

luftslang har tillräckligt med plats att monteras; Figur 38, Rev 2. 

 

Figur 38. Pipe_pinne utveckling 

Problemet var att luftadaptern var för stor vilket ställde till problem, det visade sig finnas luftadaptrar med 

mindre diameter. Valet föll på en adapter med diametern Ø4; Se Figur 38, Rev 3. 

Resultatet av detta var att det blev nästan orimligt att montera vilket ledde till att integrera både Pipe_pinne 

och Skruv_pinne till en komponent. Svarvningsoperationer ritades in för att kunna ta ut kablarna till magneten 

igenom ett hål ovan för luftslangsadaptern; Se Figur 38, Rev 4. 

Efter vidare konversationer med CAM-beredaren på ToolTech önskade han att svarvningsoperationen längst 

in skulle tas bort. Svarvoperationen ersattes med ett hål istället. Detta får konsekvensen att kablarna till 

magneten kan dras ut igenom hålet innan för att sedan skruva fast Skruv_pinne underifrån i magneten; Se Figur 

Rev 1                  Rev 2 Rev 3 Rev 4 Rev 5 Rev 6
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38, Rev 5. Fästet mellan Klump och Pipe_pinne möjliggjorde att luftslagsadaptern bara gick att montera åt tre 

håll med en delning på 120˚. Detta löstes igenom att lägga till tre urtag till längst ned på Pipe_pinne, för totalt 

sex hål att fästa skruvarna igenom till Klump med en delning på 60˚; Se Figur 38, Rev 6. 

4.11.3 Skruv_pinne 

I botten av magneten är det ett gängat hål med M4 gängning vilket användes för att fästa Skruv_pinne 

komponenten. För att leda luft igenom magneten fästs en slangadapter i mitten av denna komponent för en 

luftslang Ø6mm; Se Figur 39, Rev 2. Tidigare nämnt var det svårt att montera alla komponenter vilket gjorde att 

Pipe_pinne och Skruv_pinne integrerades till en komponent. 

CAM-beredaren påpekade att denna utformning skulle det bli knivigt att tillverka i ett enda stycke. Samt att 

komponenten blev rotationsberoende när dessa skall monteras. Detta ledde till en delning av komponenterna igen 

dock flyttade luftinfästningen till Pipe_pinne. 

 

Figur 39. Skruv_pinne utveckling 

Ett spår vid luftledning skapades för att inte komponenterna skulle bli rotationsberoende från hålet där 

luftslangen anslöts i Pipe_pinne; se Figur 39, Rev 4 i mitten. Detta leder till att magneten och Skruv_pinne 

klämmer fast Pipe_pinne mellan sig. Detta var förmånligt för att inte behöva limma fast magneten i Pipe_pinne. 

Sista modifikationen var att anpassa infästningen till solenoidens ankare; Se Figur 39, Rev 5.  

4.11.4 Klump 

I början av projektet var inte avsikten konstruera hur ”lösningen” skulle fästas i fixturen. Solenoiden kommer 

med en rörgänga vid ”ankaret” och en mutter. Denna mutterdesign sammanfogades i detaljen Klump. Gängor 

skapades på sidan av Klump för att fästa skruvar vilka ska stoppa Pipe_pinne från att tryckas ut för långt. Se 

Figur 40, Rev 2. En Adapterplatta skapades i den första versionen för att vara ett symboliskt fäste i fixturen av 

två millimeter tjock bockad plåt; Se Figur 40, Rev 1. Senare versioner av Klump sammanfogades Adapterplatta 

och Klump vilket ökar styvheten och underlättade även att montera lösningen i fixturen; Se Figur 40, Rev 4. 

 

Figur 40. Klump utveckling 

  

Rev1, Rev2 osv
Beskriv lite egenskaper hos varje, och varför 
utvecklingen skedde.

Rev 1 Rev 2 Rev 3 Rev 4 Rev 5

Rev1 och Rev2 för klump.
Rev1 Adapterplatta
Sätt ett lika med den sista, för 
att visa att detta blev 
resultatet, Skriv i texten, 
varför, plåt, fjädrar, bättre att 
ha bearbetat.

Rev 1 Rev 2 Rev 3 Rev 4
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4.12 Renblåsningsfunktion 

Utifrån att det inte gick att bygga en renblåsningsfunktion genom att använda en dysa och blåsa av utsidan, 

föll valet på en magnet med ett hål i centrum för att skapa en renblåsningsfunktion. Figur 41 illustrerar hur denna 

renblåsningsfunktion fungerar.  

1. Plåten ligger fastspänd med spännare mot referenspunkterna 

2. Solenoiden drar ned magneten 3 mm 

3. Tryckluft leds in igenom luftslang och ut i centrum av magneten 

4. Luften sprids jämnt ut på hela magnetens yta samt avlägsnar eventuellt damm 

5. Solenoiden stängs av. Med hjälp av en fjäder trycks magneten mot plåten 

 

Figur 41. Luftens väg i en genomskärning av prototypen 

4.13 Arbetscykel 

Denna del beskriver hur en arbetscykel är tänkt att genomföras. I ord för den helt oinvigde skall förstå en 

arbetscykel för en lasercell: 

1. Operatören lägger plåtdetalj i fixtur 

2. Två mekaniska klampar trycker fast plåten i fixturen mot referenspunkterna 

3. Rotationsbordet vänder (fixtur i lasercell) 

4. Solenoid drar tillbaka magnet bort från plåtens yta (ca två mm) 

5. Tryckluft blåses igenom lösning och ut i centrum av magneten. Blåser bort eventuellt damm 

6. Magneten är nu ren 

7. Solenoiden släpper och magneten går tillbaka mot plåten 

8. Ström ansätts på magneten. Vilket nu håller plåten 

9. Pneumatiska spännare öppnar 

10. Laser börjar skära 

11. Laser klar 

12. Pneumatiska spännare låser igen 

13. Rotationsbordet vänder (fixtur utanför lasercell) 

14. Operatör plundrar fixtur 

 

Denna arbetscykel säkerställer att inget damm samlas ovanpå magneten, oavsett när dammet uppstår i 

processen. Det finns en möjlighet att damm fastnar på plåten i lasermaskinen och sedan släpper från plåten i 

samband när operatören plundrar fixturen. 

  

Lösning: Funktion
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4.14 Monterings ordning 

Prototypen monteras efter följande beskrivning: 

1. Tar fram solenoidens ankare 

2. Fäster Skruv_pinne på solenoiden med en fjädrande rör pinne 

3. Tar fram Pipe_pinne och Magneten 

4. Trär igenom kablarna från magnet igenom hål för dessa i Pipe_pinne 

5. Gängar fast Magnet + Pipe_pinne ovanpå Skruv_pinne 

6. Riktar Pipe_pinne för att luftslang ska ligga längst efter Klumpens fästplatta 

7. Skruvar fast M3 skruvar i Klump och igenom hålen på Pipe_pinne 

8. Gängar fast M5 Luftnippel i Pipe_pinne 

9. Monterar i fixtur 

4.15 Elkonsumtion 

I denna lösning är det två komponenter vilka har en elkonsumtion samt tryckluft för renblåsning vilka har en 

energikonsumtion. Magneten är påslagen under hela cykeln laserbearbetningen pågår, denna cykel är i snitt 40 

sekunder. Solenoiden drar ned magneten från plåten för att möjliggöra att blåsa av dammet vilket samlas på 

magneten. Solenoiden är påslagen i några fåtal sekunder. Tabell 29 visar energiåtgång hämtat från tillverkares 

datablad se Appendix 3 och Appendix 4.  

Tabell 29. Energiförbrukning komponenter 

Namn Förbrukning [W] Påslagen [s] 

Kendrion Magnet 3,1 40 

Solenoid 100 4 

 

För att ta ett räkneexempel om en cykel är 60 sekunder betyder detta att medel förbrukningen är 69,8 W, se 

Tabell 30. 

Tabell 30. Energiförbrukning per timme 

Namn Förbrukning [W] Antal Vid på slaget [W] Medel [W] 

Magnet 3,1 8 24,8 16,5 

Solenoid 100 8 800 53,3 
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4.16 Tillverkade komponenter 

Helheten av prototypen kan ses i Figur 42.  

 

Figur 42. Prototyp skapat under examensarbetet 

I Figur 43 och Figur 47 visas prototypen ses utan komponenten Pipe_pinne. 

 

Figur 43. Foto av prototyp utan komponenten Pipe_pinne 
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Större bilder av de enskilda komponenterna vilka är tillverkade under examensarbetet kan ses i Figur 44, 

Figur 45 och Figur 46. 

 

Figur 44. Pipe_pinne 

 

Figur 45. Klump 

 

Figur 46. Skruv_pinne 
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 Diskussion 

Projektet började med att undersöka vilka metoder det finns på marknaden för att hålla plåt. Inspiration har 

jag tagit bland annat ifrån automatiseringsutvecklingen och robotverktyg. Beslutsmatrisen visade att vakuum 

skulle vara den bästa lösningen, dock viste jag inte vid denna tidpunkt om problemet med att vakuumsugproppen 

kan smälta vid skärning. Syftet med Pugh-matrisen är att hjälpa konstruktören att ta fram den bästa lösningen. 

Mindre företag idag är slimmade och utrymme för flera prototyper och rigorösa tester finns inte, speciellt när 

testerna skulle vara utförda i en extern produktionslina vilken går för fullt och stopp kostar väldigt mycket för 

företagen. Till stor hjälp har kunskaper inom företagets väggar varit. Kunskaper vilket en blivande ingenjör inte 

tänker på vid första anblick. Till exempel en M4 gänga i aluminium blir svag, att M3 skruvar håller flera gånger 

mer än M2 skruvar, hur mycket mellanrum det behöver vara för att kunna föra pinnar i hål. Detta är kunskaper 

vilket skapas igenom erfarenhet vilket har varit en stor tillgång till detta projekt, vilket har möjliggjort att inte 

flera prototyper har byggts när det fortfarande fanns förbättringar att lägga till. Att skapa en ny Assembly i 

CATIA flera gånger har varit värdefullt och har medfört att enkla missar har kunnat undvikas under 

utvecklingsprocessens gång.  

Målet med alla utvecklingsprojekt är att spara pengar i någon del av produkten. Dock har alla 

utvecklingsprojekt en hög risk att misslyckas. Detta gör att projekt inte får kosta något och att man göra rätt sak 

är kritiskt. I och med detta projekt finns det möjlighet att tjäna pengar för ToolTech vid skapandet av varje fixtur. 

Samt även att stärka sin position på marknaden genom att vara det första företag att använda magneter i en 3D-

laserskärningsfixtur. 

Att utföra tester har varit väldigt givande, dock är det svårt att på förhand veta vilka tester som ska utföras 

under ett projekt, en ingenjör ska vara objektiv likt en förälder och inte skaffa sig en favorit av sina barn. Att ge 

alla lösningar lika uppmärksamhet ända tills det finns data vilket styrker att något alternativ kan väljas bort. Den 

stora osäkerheten vilket även är det största problemet jag ser under projektet är dammet vilket är en av 

restprodukterna av laserskärning. Jag har inte hittat någon data eller teorier vilket beskriver hur damm beter sig 

vid magneter. ToolTech har under tidigare projekt provat att fästa permanentmagneter i fixturen och att 

operatören har fått rycka lös plåtdetaljen. Detta fungerade utmärkt en kort period ända tills problem uppstod med 

att plåtdetaljen inte hade rätt mått längre. Problemet var att damm samlades på magneten vilket byggde upp en 

distans mellan plåt och referenspunkt. Inom bilindustrin är det känt att de håller hårt på toleranserna vilka står på 

ritningen. Detta för att problem inte ska uppstå längre ned i produktionslinan. Toleransen i z-led på en 

referenspunkt är ±0,1 mm. Vilket medför att det inte tar lång tid innan dammet vilket samlas ovan på magneten 

blir ett problem och att måtten på plåtdetaljen inte längre uppfylls.   
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 Slutsats 

Det finns många olika lösningsalternativ på marknaden. Frågan är hur mycket kunden är beredd att betala. 

Vilka kostnadsdrivare det finns i en lasercell. Teoretisk behöver det inte vara några spännare i fixturen. 

Gravitationen är tillräcklig för att hålla kvar plåtdetaljerna i bästa av världar. Produkter skall produceras med hög 

kvalitet och noggrannhet till ett lågt pris. Högt ställda krav på toleranser är en av de största kostnadsdrivarna vid 

tillverkning. Detta medför att laserskärningsfixturen får vara mest flexibel i produktionslinan. 

Detta examensarbete visar ett exempel på att det är möjligt att använda elektromagneter i en 

laserskärningsfixtur. En prototyp med längd 117 mm och en diameter mot plåt på 35 mm, se Figur 47. Lösningen 

visar även att det är fullt möjligt att ersätta en mekanisk spännare med en elektromagnet med hållkraft på 140 N 

vid en plåttjocklek på tre millimeter. Men framför allt visar examensarbetet att elektromagneter kan vara 

framtiden med sina attraktiva egenskaper. Liten diameter, omagnetiskt vid off-läge och hög hållkraft till sin 

storlek. Denna lösning går även att använda för att undersöka hur dammet i lasercellen beter sig under skärning.  

Lösningen är inte den sista versionen innan ToolTech helt byter till elektromagneter. Optimeringspotential 

finns fortfarande, dels i att prova elektromagneter med mindre diameter och hållkraft. Även i att förstå damm 

problematiken bättre och med detta anpassa ett skydd- och renblåsningssystem för magneten.  

 

Figur 47. Prototyp skapad under examensarbetet 
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 Framtida arbete 

En prototyp är byggd för att testa idéerna i verkligheten. Med denna prototyp har jag valt en elektromagnet 

för att hålla plåtdetalj underifrån i en fixtur. Att välja en elektromagnet medför nya problem och fördelar. Det 

största och mest påtagliga problemet är att det bildas ett damm vid laserskärning vilket är magnetiskt. Prototypen 

blir ett verktyg för att ta reda på hur dammet beter sig kring magneten. För att ta reda på vilken typ av skydd och 

renblåsningsfunktion vilket krävs för att skydda magneten från dammuppbyggnad. En summering med 

åtgärdspunkter finns i Tabell 32. 

Det finns även optimerings potential i val av magneter. Två önskemål ToolTech har haft under projektet är: 

 Minsta möjliga diameter mot plåten 

 Standardisera 

För att vara säker om hållkraften är tillräcklig behöver man sätta in magneter i fixturen och se vilken hållkraft 

detta ger. I Tabell 31 ger jag exempel på två mindre modeller på magneter att köpa in för att prova. Att köpa in 

6-8 stycken av varje modell för att montera i en fixtur. Detta för att utforska hur hög hållkraft vilket krävs för att 

hålla fast plåtdetaljen.  

Tabell 31. Förslag på elektromagneter att prova av märket Kendrion 

Modellnamn Diameter [mm] Hållkraft [N] Höjd [mm] Pris [SEK] 

GT015B011 15 36 12 644 

GT018B001 18 45 11 685 

GT025B001 25 140 20 736 

 

Jag har presenterat en typ av renblåsning samt ett typ av skydd i prototypen. Jag har inte tagit reda på när 

dammuppbyggnaden uppstår. Lösningen vilken är vald är anpassad för att klara alla senarior till följd av detta. 

Solenoidens syfte är att möjliggöra renblåsning igenom att dra ned magneten från plåten. En sarg närmast 

magneten är även skapad för att hindra dammet att dras till magneten vid drift. Förhoppningen är att dammet ska 

ramla ned av gravitationen när magneten blir strömlös och magnetismen försvinner.  

Prototypen blev tillverkad i slutet av detta projekt vilket inte gav mig möjlighet att utföra tester. 

Med prototypen är det möjligt att utföra tester i lasercellen för att analysera vilka problem som kan uppstå 

med det magnetiska dammet vilket bildas vid laserskärning. 

Syftet med dessa tester är att avgöra vilka lösningar som krävs för att lösningen ska klara av att hålla 

plåtdetaljen med minimalt underhåll. Det kan visa sig att solenoiden är överflödig och det räcker med att ge en 

luftpuff på utsidan av magneten. En intressant aspekt är att se hur dammet beter sig när en magnet sitter nära 

skärsnittet i plåten och om detta damm fastnar direkt på magneten eller inte. 

Tabell 32. Summering av punkter att utföra i framtiden 

Punkt Beskrivning 

Magneter med mindre diameter Beställa 6-8 magneter av vardera modeller i Tabell 31, sedan sätta in dessa i 

en fixtur för att avgöra om de har tillräcklig hållkraft 

Damm i lasercell Sätta in befintlig prototyp samt några till elektromagneter på olika ställen i 

lasercellen, för att ta reda på hur dammet beter sig 

Magnet nära skärsnitt Placera en magnet nära tvärsnittet vid skärning för att ta reda på hur dammet 

beter sig 

Vilket skydd är tillräckligt? Ren blåsning av magnet, fysiskt skydd för dammet. Anpassat efter erfarenhet 

från ovan nämnda tester 

Skapa ny prototyp Solidmodell med skydd för elkablar och eventuell tryckluftslang 

Anpassa för standardlösning Anpassa för att ToolTech kan lägga produkter på hyllan och använda samma 

hållningslösning till alla fixturer 

Tillverka prototyp, prova hos 

kund 

Tillverka och montera i en fixtur för att prova hos kund. Sätt även in en 

mekanisk spännare. Eventuellt att det inte skulle fungera. 

 

Efter detta är gjort går det att skapa en ny prototyp vilken är anpassad efter den nya kunskapen. Där även 

kablar och rör är skyddade från laserstråle och sprut från glödande plåtsmälta från laserskärning. 

Steget efter detta är att anpassa fästet till fixturen för att standardlösningen ska möjliggöra tillverkning i 

förväg. Detta kommer att snabba på tillverkningen och designen fixturen för konstruktörerna. 
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Tidigt i projektet skapade jag ett koncept vilket jag kallade "Drömmen". Yttermåtten är desamma vilka en 

referenspunkt har. Innanmätet bestod av en kärna och lindad koppartråd. Orsaken till att jag inte har tagit detta 

koncept vidare beror på att jag inte har tillräckliga kunskaper för att beräkna hållkraften. Ett förslag är att skicka 

ritningen till någon av magnettillverkarna vilka skapar kundbeställda magneter och frågar dessa vad hållkraften 

skulle bli. Se Figur 48. 

 Kontakta tillverkare av kundutformade magneter och beskriv denna lösning för att höra vad de tror om 

designen av ”Drömmen” 

 

Figur 48. Illustration av ”Drömmen” 

För att backa tillbaka till prototypen jag har skapat under examensarbetet har jag identifierat några punkter 

vilka behöver ses över innan prototypen går att montera i en fixtur.  

 Design av pneumatikschema för kretsen, med elektronisk styrning av renblåsning, integrerat med 

nuvarande systemet. Det är möjligt att ett sådant system finns inbyggt i systemet för rotationsbordet 

 Elsystem, Undersöka det befintliga samt om det är möjligt att koppla in sig på detta system 
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 Pugh-matris 

Förstoring av Pugh-matrisen  
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 Ord från Brainstorm 

Hölje 

Drakskinn 

Plaströr 

Papper 

Aluminiumrör 

Toapapper 

Stålrör 

Magnetiskt stålrör 

Lufthölje 

Krita 

Nötningsmaterial 

Skrynklig plast 

Beläggning på burkar (man får en annan känsla när 

man håller i burken) 

Offermagnet 

Glas 

Trä 

Svarvat trä 

Förkolnat trä 

Vattenfontän 

kylvattenfontän 

Luft 

Drakskinn 

Nano material 

Fiskfjäll 

Ringbrynja 

Tyg 

Klister 

Offermagnet 

Aluminium 

Trä 

Hårigt mtrl 

Matta 

 

 

Barriär 

Fönsterlist 

Tejp 

Luft 

Olja 

Vatten 

Kylvatten 

Gummi 

Plast 

Skumgummi 

Tvättsvamp 

Frigolit 

Trä 

Modelflygplansträ 

Tuggummi 

Kletigt mtrl 

Godis 

Lim 

Papper 

Organiskt mtrl 

Is 

Plexiglas 

Läder 

Skosula 

Tyg 

sprit 

Paraply 

Damask 

Luft 

Gummi 

Fönsterlist 

Strå 

Sluta tätt kring plåt 

Tejp 

Ballong 

Aluminiumhylsa 

Plasthylsa 

Svävare (sladder vilket blåses upp) 

Blåsabort 

Plattmunstycke 

Spjut 

Skrapa 

Rakblad 

Sopskyffel 

Skruvmejsel 

Borsta 

Piasava kvast 

Stålborste 

Poleringsduk 

Luftmaskin 

Operatör 

Okulärt säkerställa 

Ultraljud 

Vända poler magnet 

Vatten 

Blåsa igenom magnet 

 

Förebygga 

Beläggning 

Blästra innan 

Station innan 

Offermagnet 

Platta magneter 

Neodymmagnet 

Ballong 

Luftkuddar 

Mur 

vattenskärning 

 

Kropp 

Kon 

Boll 

Tetrisform 

L-form 

Tre ben eldstad 

En pinne 

Tripod 

Platta plåtar 

Timglas
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 Datablad för magnet 

Följande figurer är hämtat ifrån tillverkarens datablad  

Källa: http://www.kendrion.com/attachment/Documents/Kendrion_Industrial-Line_en.pdf 
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 Datablad för solenoid 

Datablad för solenoid hämtat från tillverkarens hemsida.  

Källa: http://www.nordela.se/_upload/kataloger/kCylindriska.pdf 
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 Ritning Klump 
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 Ritning Pipe_pinne
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Ritning Skruv_pinne

 


