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This thesis describes the planning and development of a volume meter of pine and
spruce cones. The product was designed and developed for Stigsjö Skog och Frö AB
in Härnösand. It was developed taking into account a number of requirements set by
the supervisor David Zetterlund. The main requirements were that the volume
measurement would be fast and give accurate results. These are two requirements
that are missing in today's volume measuring method which is very problematic for
the company.
The plant was visited several times in Härnösand, mainly to discuss the generated
concepts with the supervisor and perform tests on the prototype. The supervisor has
been involved and contributed important suggestions and comments.
At the beginning we generated a number of different concepts. This was done in two
phases of concept generation. In faze one; concepts were discussed after which the
least suitable was removed. In phase two we also discussed the development
prospects of the remaining concepts. Inspired by some of these concepts, a final
concept was created for further development. The development of the chosen
concept began with selecting and designing appropriate subcomponents. There after
appropriate engineering materials were chosen. A series of tests were conducted on a
prototype. There were also carried out finite element calculations of the
subcomponents that were considered to be exposed to maximum stress state. The
next step was to examine whether the finished product meets the set requirements.
In conclusion and in view of the set cost limitations a study was carried out on how
viable the solution is for the company.
The investigations conducted showed that the final product met the set requirements.
This applies particularly to the cost limitations, volume measurement accuracy and
volume measurement speed. It was also produced full drawings with detailed CAD
models. The product is therefore ready for production.
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Sammanfattning
Detta examensarbete beskriver planeringen och utvecklingen av en volymmätare
för tall- och grankott. Produkten togs fram och utvecklades för Stigsjö Skog och
Frö AB i Härnösand. Den utvecklades med hänsyn till ett antal krav som sattes av
handledaren David Zetterlund. De viktigaste kraven var att volymmätningen
skulle vara snabb och ge ett noggrant volymmätningsresultat. Det är två saker som
saknas i dagens volymmätningsmetod vilket är väldigt problematiskt för företaget.
Anläggningen besöktes ett flertal gånger i Härnösand, bl.a. för att diskutera de
genererade koncepten med handledaren och utföra tester på prototypen.
Handledaren har varit engagerad och bidragit med betydelsefulla förslag och
kommentarer.
I början av arbetet genererades ett antal olika koncept. Detta skedde i två
konceptgenereringsfaser. I fas 1 diskuterades koncepten varefter de minst
lämpliga avlägsnades. I fas 2 diskuterades vidareutvecklingsmöjligheterna för de
kvarvarande koncepten. Med inspiration från några av dessa genererades ett
slutgiltigt koncept för vidareutveckling. Utvecklingen av det valda konceptet
inleddes med att välja och konstruera lämpliga delkomponenter. Därefter valdes
lämpliga konstruktionsmaterial. Sedan utfördes ett antal tester på en prototyp som
tillverkades av handledaren. Det utfördes även FEM-beräkningar på
volymmätarens delkomponenter som ansågs bli utsatta för största
spänningstillstånden. Därefter gjordes en undersökning på hur väl den slutfärdiga
volymmätaren uppfyller de satta kraven. Avslutningsvis och med hänsyn till de
satta konstandsgränserna utfördes ytterligare en undersökning på hur lönsam
lösningen blir för företaget.
Undersökningarna som gjordes visade att den slutgiltiga produkten uppfyller de
satta kraven. Det gäller framförallt kostnadskraven, volymmätningsnoggrannheten
och volymmätningens snabbhet. Det framställdes även fullständiga
ritningsunderlag med ingående CAD-modeller. Uppgiften anses således vara
fullbordad med ett, för oss, nöjbart resultat.

Nyckelord: Volymmätare, Kottar, Koncept, Prototyp, Utveckling, Behållare,
CAD, Simulering.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Stigsjö Skog och Frö AB grundades 1980 och har som huvudsysselsättning att ta
fram tall, contorta och granfrö för att sedan sälja till kunder som planterar dessa
frön i skogen. Denna del av företaget har växt snabbt under de senaste fem åren
och står nu inför en stor satsning på produktions och maskininvestering.
Företaget finns i Härnösand, ca 53 km norr om Sundsvall och har totalt 4
anställda.
De maskiner som finns idag är:
Volymmätare: All kott som passerar anläggningen mäts med avseende på volym.
Detta är mycket viktigt. Den sköts av en person som manuellt fyller en behållare
som rymmer 500 liter.
Barr avskiljare: När kotten plockas i skogen följer det med mycket barr och små
grenar. Dessa är oönskade och avlägsnas med denna maskin.
Klängkammare: Kotten placeras i plåtlådor som har perforerad botten. Dessa
lådor ställs in i klängkammaren där stora fläktar cirkulerar luften igenom kotten
och sakta värms kotten upp för att öppna sig. Idag finns det två stycken
klängkammare som rymmer 1500L var. Dessa går dygnet runt och innehållet byts
en gång per dygn.
Fröextraktor: Öppen kott från klängkammaren tippas sedan i en fröextraktor. Här
extraheras frön från kottarna och faller ned i papperssäckar. Kotten faller ut i
slutet av maskinen och används sedan för att värma lokalen samt till att värma
klängkamrarna.

1.2 Problemformulering
Kotten kommer oftast med lastbil och varje leverans kan vara uppemot 200 säckar
som rymmer 30-50 liter var. Idag görs stickprov på ungefär var tionde säck. Det
görs genom att man öppnar säcken och häller över den i en plastbehållare, plattar
till och gör en uppskattning på volymen och häller därefter kotten tillbaka i
säcken. Denna mätningsmetod har två grundliga problem. Den tar lång tid och
resultatet är inte så noggrant som man önskar.
Uppgiften är att med kravspecifikationen1 som underlag generera ett antal koncept
som först och främst löser de två ovannämnda problemen. Därefter skall ett av
dessa koncept väljas för vidare utveckling.

1

Se bilaga 1: Kravspecifikation
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1.3 Mål
Stigsjö Skog och Frö AB räknar med att hösten 2011 få in ett stort antal order
vilket innebär att produktionen ökar och att produktionsflödet måste förbättras.
Idag är volymmätningen inte tillräckligt noggrann och leverantören får för mycket
betalt eftersom betalningen baseras på denna volymmätning, som har en
felmarginal på runt två liter. Syftet med detta examensarbete är att förbättra
volymmätningsstationen så att volymmätningen blir snabb, noggrann och smidig
som möjligt. Målet är att man skall spara pengar med hjälp av noggrannare
volymmätning samtidigt som produktionsflödet förbättras.
För att arbetet skall betraktas vara slutfört skall följande delmoment ha fullbordats
och dokumenterats:
 Med kravspecifikationen som utgångspunkt, ta fram ett lämpligt koncept avsett
för tillverkning.
 Undersöka om det valda konceptet är lönsamt för företaget.
 Den slutgiltiga volymmätaren skall vara snabb och ge ett noggrant
volymmätningsresultat.
 Utreda och välja lämpligt tillverkningsmaterial som uppfyller funktionskraven.
 Framställa fullständigt ritningsunderlag med ingående CAD-modeller.

1.4 Avgränsningar
På grund av brist på tid kommer en del saker att avgränsas. Efter diskussion med
handledaren bestämdes att arbetet inte omfattar följande områden:
 Elektroniken
 Miljöpåverkan
 Servicebarhet
 Myndighetskrav
 Portioneringen
 Toleranser
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2 Kravspecifikation
När arbetet drogs igång var kravspecifikationen inte helt färdigställd. Den växte
fram fortlöpande under arbetets gång. Det berodde på att volymmätaren skulle
konstrueras från grunden och risken fanns att arbetet skulle bli för stort. En annan
orsak var att handledaren själv var lite osäker på hur mycket arbetet kunde omfatta
med avseende på den satta tidsramen. Efter några möten med handledaren
började dock produktkraven växa fram och förvirringen började avta. Under
arbetets gång ändrades några produktkrav och vissa andra togs bort. De viktigaste
produktkraven förblev dock oförändrade. Dessa produktkrav är:








Operatören skall använda produkten för att mäta volymen som finns i en viss
säck fylld med gran, tall eller contortakott.
Produkten skall generera utsignal för tydlig visning av uppmätt volym.
Utrustningen skall rymma en säck fylld med kott (450x550x650) [mm]. I
övrigt ska produkten användas fritt.
En mätning skall ta maximalt 30 sec.
Tillverkningskostnaden för produkten får maximalt vara 20 000 [SEK].
Sammanställnings- och detaljritningar av komplett produkt skall framställas.
Kottsäcken får inte tryckas ihop med en kraft som är större än 800 N.

Vissa produktkrav togs bort under arbetets gång. Det berodde på att arbetet med
volymmätaren inte blev lika omfattande som handledaren ville från början. Dessa
produktkrav var:




Koppla volymmätaren till ett transportband som kottsäckarna töms på.
Transportbandet skulle rengöra kottarna från barr samtidigt som de
transporterades till volymmätaren.
Volymmätaren skulle vara avsedd för volymmätning av kottar utan säck.
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3 Metodik
I början av examensarbetet låg fokus på generering av olika tänkbara koncept med
utgångspunkt från specifikationskraven som sattes av handledaren. Dessa koncept
togs fram, om detta var möjligt, med inspiration från befintliga metoder för
volymmätning, framför allt de metoder som redan finns inom samma bransch.
Därefter valdes ett lämpligt koncept för vidare utveckling. I detta stadie valdes
även passande komponenter och konstruktionsmaterial som uppfyller
funktionskraven.
Designen och ritningsframtagningen gjordes med hjälp av SolidWorks.

3.1 Konceptgenerering
Konceptgenerering är ett arbetssätt för konceptframtagning under
produktutvecklingsarbetet. Med ordet koncept menas att man beskriver en lösning
på ett problem som talar om hur produkten kommer att se ut, vilka funktioner den
kommer att ha samt hur användningen av produkten skall gå till. Under
konceptgenereringsarbetet bör man tänka kreativt och använda sig av ett antal
verktyg som hjälpmedel för att uppnå det kreativa tänkandet. I detta
examensarbete utfördes konceptgenereringsarbetet i två faser.
Konceptgenereringen i den första fasen utfördes i brainstormingssessioner. I den
andra fasen baserades konceptgenereringsarbetet på de genererade koncepten i fas
ett. De bästa koncepten valdes ut och diskuterades. Samtidigt studerades
möjligheterna för vidare utveckling.

3.2 Brainstorming
Brainstorming är en kreativitetsteknik
som populariserades av Alex Faickney Osborn år
1953 genom boken Applied Imagination. Brain stormning är en metod
där en grupp försöker hitta en lösning på ett specifikt problem genom att samla
ihop en lista med idéer som medlemmarna spontant bidrar med.2
Brainstorming användes i fas ett av konceptgenereringsarbetet för att spontant
generera ett antal olika idéer. Därefter diskuterades och utvecklades de mest
lämpliga koncepten i fas två.

2

Osborn, A. (1993). Applied imagination: Principles and procedures of creative problem solving (Third Revised
Edition), Creative Education Foundatio, New York (ISBN: 0930222733)
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3.3 Konceptvalsmatris
Konceptval handlar inte bara om att plocka det bästa av de genererade koncepten.
Utan det handlar om kreativitet, att blanda ihop olika koncept för att välja de bästa
delarna och försöka få fram ett nytt koncept.
I det första skedet av konceptval rangordnas koncepten i förhållande till en rad
urvalskriterier från möjlighetsspecifikationen. Detta görs med hjälp av
urvalmatrisen, på ena axel ordnar man koncepten och på den andra axeln har man
urvalskriterierna. För att göra proceduren enkel, bedöms varje koncept med bättre
(+1), sämre (-1) och lika (0) i förhållande till referenskonceptet. Detta
referenskoncept bör vara den bästa konkurrenten till den nya produkten. Man bör
lägga fokus på de positiva delarna i varje koncept. Därefter kommer
hybridiserings- och genereringsfasen. Syftet med det är att samla alla goda
egenskaper från de olika koncepten och kombinera dem till en enda produkt3.

3.4 SCAMPER
SCAMPER är en checklista som används som hjälpmedel vid arbetet med
produktutveckling. Syftet är att göra ändringar på en existerande produkt för att
få fram en ny förbättrad produkt. Ändringarna kan antigen användas som direkta
förslag eller som utgångspunkter för senare tänkande. Metoden utvecklades av
Bob Eberle och ändringarna SCAMPER står för är följande4:








3
4

S - Substitute - Ersätta - komponenter, material, människor.
C – Combine - Kombinera - blanda, kombinera med annan konstruktion eller
andra tjänster, integrera.
A – Adapt - Anpassa - ändra, ändrar funktion, använda en del av ett annat
element.
M – Modify - Ändra - ökar eller minskar i omfattning, ändra form, modifiera
attributer (t.ex. färg).
P – Put to another use - Sätt till annan användning.
E – Eliminate - Eliminera - ta bort element, förenkla, reducera till kärnfunktioner.
R – Reverse - Omvänd - vända ut och in eller upp och ner, eller använd
Återföring.

Baxter, M. (1993). Product Design, Crc Pr Inc, New York (ISBN: 0748741976)
http://www.mindtools.com/pages/article/newCT_02.htm
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3.5 CAD Program
Under arbetsgången har 3D
konstruktionsprogram använts,
framför allt Solid Works och
Pro Engineer. De flesta
koncepten modulerades fast de
inte var färdigutvecklade.
Utvecklingen blev på så sätt
effektivare eftersom konceptet
utvecklades samtidigt som det
diskuterades. Då kunde man
klura ut vad som borde
Figur 3.1 Vid moduleringen av volymmätaren användes bl.a.
SolidWorks
förbättras och få fram bra
resultat. Moduleringen av
koncepten underlättade även kommunikationen. Det var inga problem att visa och
förklara koncepten för handledaren som själv kunde komma med egna
förbättringsförslag.
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4 Genomförande och arbetsgång
4.1.1 Referensmodell
Projektarbetet påbörjades med en förundersökning på internet och relevant
litteratur. Målet var att hitta en lämplig volymmätningsmetod som kunde nyttjas
vid konstruktionen av en volymmätare för kottar. Bland de första metoderna som
dök upp var volymmätning med 3D-Scanner. Det är den enda och bästa metoden
som finns på marknaden som mäter volym på ojämnformade objekt såsom
trädstammar och klippor. 3D-Scanner tekniken skulle i vårt fall kunna användas
genom att kottsäckarna läggs på ett transportband som passerar förbi ett antal
kameror placerade både ovanifrån och på sidorna. Kamerorna tar 3D-bilder på
säckarna när dem passerar förbi. Bilderna skickas därefter till en dator som räknar
ut volymen med hjälp av ett avancerat system. 3D-Scanner tekniken är en
avancerad metod som ger ett bra volymmätningsresultat. För att åstadkomma
mätningsnoggrannheten krävs flera kameror. Dessa kameror är resurskrävande
och kan kosta mer än 100 000 kr5. Denna lösning anses därför inte vara aktuell i
dagsläget för Stigsjö Skog och Frö AB.

4.1.2 Konceptgenerering fas 1
Konceptgenereringen i denna fas påbörjades med att skissa ned idéer vid flera
olika brainstormingssessioner. I början på respektive session diskuterades olika
idéer för att därefter skissas ned på papper.
Det första konceptet som
genererades var väldigt
omfattande. Tanken var att det
skulle kopplas till ett transport
band och funktionera som en
volymmätare och portionera
kottarna i 30 liters säckar efter
volymmätningen, se figur 4.1.
Denna volymmätare består av ett
transportband, en
ultraljudssensor, en behållare och
en platta.
Kottarna transporteras till
behållaren med transportbandet.
När den önskade mängden kottar
har transporterats skickar
ultraljudssensorn en signal till
transportbandet som stannar.
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Figur 4.1 Volymmätare med koppling till transportband

www.sick.se
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Sensorn mäter kottarnas höjd i behållaren och skickar resultatet till ett PLC
system. Behållarens längd och bredd är kända och finns lagrade i systemet som
räknar ut volymen med hjälp av värdet på kottarnas höjd i behållaren.
När volymmätningen är klar skickas en signal tillbaka från PLC systemet och
luckan öppnas för att kottarna skall tömmas i säcken. Därefter stängs luckan och
processen upprepas.
De övriga koncepten skulle däremot enbart användas för volymmätning av
kottsäckar. Dessa koncept baserades på den övergripande idén om att säcken
skulle pressas ihop på något sätt, antigen uppifrån, från sidorna eller från alla håll.
Säckens höjd och bredd mäts med hjälp av ultraljudssensorer i samtliga koncept
och resultatet skickas därefter till PLC systemet som sparar det och räknar ut
volymen. Nedan beskrivs koncepten.

Figur 4.2 Kottsäcken trycks ihop från
sidorna

Figur 4.3 Äggformad volymmätare

I detta koncept placeras säcken i mitten av en äggformad behållare som är kopplad
till en roterande skiva, se figur 4.2 och figur 4.3. Skivan sitter monterad på en
skruv. Tanken var att behållaren skulle pressa ihop säcken från sidorna när skivan
roterar nedåt. På så sätt kan säckens diameter mätas från sidorna med
ultraljudssensorer och volymen kan räknas ut.
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Figur 4.4 Volymätare med två cylinderhalvor

Volymmätningen i detta koncept utförs med hjälp av två cylinderhalvor som
pressar säcken från vardera sidan, se figur 4.4. Cylinderhalvorna skulle sitta fast
på två ställdon som flyttar de i sidled. Säcken trycks ned uppifrån, därefter mäts
säckens höjd och bredd med ultraljudssensorer och volymen räknas ut.

Figur 4.5 Volymmätare med fjäderstål

I detta koncept används bågformade skivor av fjäderstål för att trycka ihop
säcken som placeras i mitten, se figur 4.5. Därefter mäts säckens höjd och bredd
och volymen räknas ut.
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Figur 4.6 Volymmätaren har två bågformade skivor
som pressar säckarna från sidorna

Konceptet består av två bågformade skivor som sitter fast i sidorna på två stora
skruvar. Skruvarna är monterade på en arm som är kopplad till en motor. När
motorn roterar skruvarna pressar skivorna ihop säcken. Detta kan även göras
manuellt med en arm, se figur 4.6. En sensor mäter från sidan hur långt skivorna
rör sig. På så sätt fås säckens bredd. Säckens höjd fås med hjälp av en sensor som
mäter den uppifrån. När detta koncept hade skissats färdigt noterade vi att säcken
inte kan stoppas ned i volymmätaren på grund av det trånga utrymmet på
ovansidan.

Figur 4.7 Volymmätare med vibrationsmotor
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Volymmätningen i detta koncept görs med hjälp av en behållare som sitter
fastmonterad på en platta. På plattan sitter det fyra fjädrar i respektive hörn som
gör den flexibel. En vibrationsmotor är fastmonterad på plattans undersida, se
figur 4.7. När motorn vibrerar fås en funktion som får kottarna att fylla behållaren.
Då kan höjden mätas med en ultraljudssensor och volymen räknas ut. I detta
koncept kan man antigen hälla kottarna i behållaren eller stoppa ner hela
kottsäcken.

Figur 4.8 Volymmätare med ställdon

Konceptet består av en behållare med kända dimensioner. När säcken stoppas ned
i behållaren trycks den ned av ett ställdon som sitter fast monterat på ett stativ, se
figur 4.8. När säcken har tryckts ned till den maximala nivån mäts höjden av en
ultraljudssensor som är placerad längst upp på stativet och volymen kan räknas ut.
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4.1.3 Konceptgenerering fas 2
Konceptgenereringen i denna fas inspirerades till största del från de genererade
koncepten i föregående fas. Koncepten diskuterades och utvecklingsmöjligheterna
undersöktes grundligt. En annan sak som diskuterades var möjligheterna för att slå
ihop olika koncept i strävan att generera ännu bättre koncept som uppfyller de
satta kraven. Två av de genererade koncepten i denna fas har dock ingen koppling
till koncepten i föregående fas. Dessa koncept är volymmätning med vatten och
volymmätning med lufttryck. Det är två relativt sett enkla lösningar som inte
behöver mycket utveckling. Man kan säga att det är säkerhetslösningar som skall
finnas till godo ifall utvecklingen av det valda konceptet misslyckades.
Det första som gjordes i konceptgenerering fas 2, var elimineringen av koncepten
som hade föga hopp att vidareutvecklas till kompletta lösningar som uppfyller de
satta kraven, inom den satta tidsramen. Efter undersökning hittades inga produkter
på marknaden som har likartade funktioner. Utvecklingen av koncepten skulle
göras från grunden. Det kräver att många tester utförs i fabriken. Men på grund av
de geografiska svårigheterna och de ekonomiska gränserna var det omöjligt att
utföra så många tester. Det skulle även kräva mer tid än det som fanns. Koncepten
som eliminerades var följande:
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De återstående tre koncepten valdes för vidareutveckling eftersom det fanns
produkter på marknaden som hade liknande lösningar6. Det innebar att produkter
som baseras på dessa koncept fungerar i praktiken.

4.1.4 Volymmätare med portionering
Volymmätarna med portioneringsfunktion baserades på konceptet med
transportband. Utvecklingen påbörjades innan kravspecifikationen var helt
färdigställd. Det fanns alltså inte mycket att gå
på och uppgiften var fortfarande ganska otydlig.
Därför ingick det vissa saker i dessa koncept
som blev avgränsade senare. Koncepten bygger
på, som det nämndes tidigare, att utöver
volymmätningen även portionera kottarna i 30
liters säckar. Säckarna skulle tömmas på ett
transportband som är kopplat till en rektangulär
behållare. Kottarna transporteras därefter till
behållaren inför volymmätningen. När
behållaren har fyllts med 30 liter kottar stannar
transportbandet så att kottarna kan tömmas i
säckarna. Men eftersom portioneringen av
kottarna avgränsades blev dessa två koncept
ganska ointressanta och mera omfattande än vad
som behövdes. Det beror helt enkelt på att
Figur 4.9 Volymmätare med horisontal rörelse
uttömningen av säckarna på transportbandet
och portioneringen av kottarna i 30 liters
säckar, är två tidskrävande moment som inte längre var nödvändiga.
6

http://www.youtube.com/watch?v=2TDC973d6EA
http://www.youtube.com/watch?v=yY0nEoH0v04
http://www.youtube.com/watch?v=6c20C_Yw8NM&NR=1
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Behållaren i dessa koncept skulle ha någon form av rörelse eller vibration som gör
att kottarna jämnar ut sig i den, så att höjden kan mätas med hjälp av en
ultraljudssensor som skickar resultatet till ett PLC system. PLC systemet lagrar
resultatet och räknar ut volymen. Rörelsen erhölls på två olika sätt.
Behållaren i den första lösningen har en
arm på undersidan. I ena änden sitter
armen monterad på en skiva som i sin tur
sitter fastmonterad på en motor, se figur
4.9. När motorn är igång roterar skivan
och armen följer med i rotationen. Då
glider lådan, som sitter fast på två axlar
med hjälp av lagerhus, fram och tillbaka.
På så sätt erhålls den önskade funktionen
och kottarna jämnar ut sig i behållaren.
Den andra lösningen är baserad på att få
hela konstruktionen att vibrera.
Vibrationen fås genom att man användar
ett ellipsformat rör med en äggformad
klubba som är centrerad inuti röret.
Klubban sitter fastmonterad på en axel
som är kopplad till en kardan axel, se
figur 4.10.
Syftet med att använda en kardanaxel är
Figur 4.10 Volymmätare med kardanaxel
att minimera risken för brott på grund av
belastningen på axeln. När axeln roterar slår klubborna i det ellipsformade rörets
sidor, se figur 4.11. Detta leder till att allt som sitter på fjädrarna vibrerar och
kottarna jämnar ut sig i behållaren.

Figur 4.11 Bilden illustrerar hur klubborna slår i sidorna på det
ellipsformade röret för att åstadkomma den önskade vibrationen
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4.1.5 Volymmätningsbehållare
Detta koncept inspirerades från volymmätaren med vibrationsmotor och
volymmätaren med ställdon. Men själva idén att konstruera en volymmätare i
form av en behållare som säcken skulle stoppas ned i och tryckas ihop inför
volymmätningen fanns dock från första början. Handledaren hade nämligen nämnt
att en sådan lösning skulle vara väldigt intressant. Men på grund av de
förutnämnda oklarheterna som rådde över uppgiften i början av examensarbetet
lades fokus istället på de två förstnämnda koncepten som skulle omfatta mer än
bara volymmätningen. När dessa idéer inte var aktuella längre på grund av
uppståndna begränsningar i uppgiften, påbörjades genereringen av koncept som
inte förutsatte uttömningen av kottsäckarna.
Det här konceptet består av en cylindrisk behållare som sitter fastmonterad på en
platta. Under plattan sitter det fyra fjädrar på respektive hörn som gör behållaren
flexibel när den vibrerar med hjälp av vibrationsmotorn som sitter fastmonterad
under plattan. Vibrationen skall göra att säcken fyller behållaren så att
volymmätningsresultatet blir noggrannare. För att volymmätningen skall vara så
exakt som möjligt trycks säcken sedan ned manuellt, se figur 4.12 och figur 4.13.
Därefter mäts höjden med en ultraljudssensor som skickar resultatet till ett PLC
system som lagrar det och räknar ut volymen.

Figur 4.13 Volymmätningsbehållare

Figur 4.12
Volymmätningsbehållaren från
sidan
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4.1.6 Vattenvolymmätare
Detta koncept går ut på att man har en
stor graderad behållare som innehåller
en mängd vatten. Vid volymmätningen
sänks säcken ner i behållaren och
volymändringen kan enkelt läsas av se
figur 4.14.
Denna lösning uppfyller de flesta
kraven på ett sätt som ingen annan
lösning gör. Den är väldigt billig och
Figur 4.14 Volymmätning med vattenbehållare
miljövänlig samtidigt som den ger ett
noggrant volymmätningsresultat. Den
medför dock några problem som gör den ganska oattraktiv. Eftersom kotten måste
ligga på lager i upp till 6 månader efter volymmätningen, uppstår det risk för
mögel om de blir blöta. Detta medför ett stort problem som inte har någon enkel
lösning. Det enda som ansågs vara en godtagbar lösning var att lägga kottsäcken i
en vakuumförpackning och sänka ner den i vattnet. Luften sugs ut ur
vakuumförpackningen så att den inte påverkar resultatet. Det visade sig dock att
dessa förpackningar är väldigt svåra att hitta i de önskade dimensionerna och att
de är väldigt dyra7. Ett annat problem är att det kan bli väldigt vågigt i vattnet när
säcken stoppas ned, vilket gör att volymen kan bli svårläst.

4.1.7 Volymmätning med lufttryck
Detta koncept går ut på att stoppa ned säcken i en behållare för att därefter
beräkna volymen genom att mäta mängden luft som får plats i behållaren, se figur
4.15. Den uppmätta mängden luft som fås jämförs med mängden luft som får plats
i behållaren när den är tom, och säckens volym kan på så sätt räknas ut. Lösningen
är enkel och teoretiskt sett skulle den ge ett bra volymmätningsresultat. Problemet

Figur 4.15 Volymmätning med lufttryck
7

Exempel på sådana vakuumförpackningar finns på https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=80-19686&toc=0
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är att efter lång sökning så verkar ingen färdig sådan behållare existera. Detta
innebär att behållaren måste byggas på egen hand vilket är mycket svårt med
tanke på elektroniken som behållaren skulle omfatta. Det är kompetens som
saknas helt enkelt.
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4.2 Konceptjämförelse
De genererade koncepten jämfördes med i en konceptvalsmatris. Syftet var att
med hjälp av konceptvalsmatrisen kunna välja det mest lämpliga konceptet. De
viktigaste kriterierna rangordnades på en skala från 1 till 5 där 1 är ’’inte så
viktigt’’ och 5 är ’’väldigt viktigt’’. På vissa punkter var det svårt att jämföra
volymmätaren med lufttryck med de övriga koncepten. Orsaken är brist på
information om sådana behållare. Det verkar inte finnas någon färdig sådan
produkt som uppfyller de önskade funktionerna. Referensmodellen är 3DScannern som nämndes i avsnitt 4.1.1.

Tabell 4.1 Konceptvalsmatris

Koncept
Nr

Kriterier

1

Pris
Tid för
mätning
Mätnings
noggrannhet
Prototyp
testning

2
3
4
Total
Balans

Faktorvikt Referens
4

0

+

?

+

5

0

-

?

?

5

0

+

+

+

5

0

-

-

+

9-10
-1

5-5
0

14-0
+14

(+ / -)

Motivering
Vattenlösningen





Pris: vatten är det billigaste och miljövänligaste alternativet.
Tid för mätning: mätningen blir tidskrävande eftersom kottsäcken måste
läggas i något vattentät så att kottarna inte blir blöta.
Mätningsnoggrannhet: mätningsresultatet blir exakt och kan enkelt läsas
av.
Prototyp testning: ingen metod kunde testas.

Lufttryckslösningen



Mätningsnoggrannhet: volymmätningen med denna metod blir antagligen
lika exakt som volymmätning med vatten.
Prototyp testning: ingen prototyp kunde testas.
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Volymmätningsbehållaren






Pris: volymmätningsbehållaren uppfyller kostnadskriterierna, se
kostnadskalkylen i avsnitt 7.1.1.
Tid för mätning: ingen fullskalig prototyp har testats. Volymmätningstiden
är således okänd.
Mätningsnoggrannhet: Volymmätningsresultatet med denna metod blir
noggrannare än volymmätningsresultatet med den befintliga metoden, se
kapitel 6.
Prototyptestning: En prototyp byggdes och testades, se kapitel 6.
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4.3 Val av koncept
Valet av det mest lämpliga konceptet baserades framför allt på
konceptvalsmatrisen som gav en översikt över hur respektive koncept uppfyller de
satta kraven. När de två första koncepten inte längre var aktuella på grund av
ändringar i uppgiften stod valet mellan vattenvolymmätaren, volymmätaren med
lufttryck och volymmätningsbehållaren. De två förstnämnda uppfyller några av de
satta kraven relativt bra. Volymmätningsbehållaren uppfyller dock de flesta
kraven, se tabell 4.1. En annan sak som var avgörande för konceptvalet var
möjligheten att utföra tester på en prototyp. Det var ytterst viktigt för handledaren
att den slutgiltiga volymmätaren skulle testas. På grund av brist på resurser kunde
handledaren endast tillverka en prototyp för volymmätningsbehållaren. Denna
prototyp tillverkades och testades vilket förstärkte ställningen för det konceptet
jämfört med de andra koncepten. Resultatet för testerna redovisas i kapitel 6.

4.4 Utvecklingen av det valda konceptet
När det mest lämpliga konceptet hade valts påbörjades utvecklingen som utfördes
med en SCAMPER analys, se tabell 4.2. Utvecklingen baserades på
volymmätningsbehållaren med manuell tryckfunktion. Syftet var att utveckla detta
koncept till en lösning med automatiserad tryck- och höjdmätningsfunktion.
Motiveringen till denna utveckling är att volymmätningsresultatet blir
noggrannare om volymmätningen utförs med ett konstant tryck.
Nedan redovisas SCAMPER-analysen som användes vid utvecklingen av
volymmätaren:

Tabell 4.2 SCAMPER analys för volymmätaren

SCAMPER FÖRBÄTTRING
Ändra tryckfunktionen från
Ersätta
manuell till automatisk
Använda handtaget från den
Anpassa
manuella lösningen till
ställdonshållaren i den
automatiserade lösningen
Sensorn och armen
Eliminera

FÖRDEL
Noggrannare höjdmätning
Underlättar rörelsen av
ställdons- hållaren

Med ställdonet kan
säcken tryckas ned
samtidigt som höjden
mäts automatiskt

De största skillnaderna i den utvecklade volymätaren jämfört med den manuella
volymmätaren, se figur 4.16 och figur 4.17, är hur tryckfunktionen går till samt
hur själva volymmätningen utförs. I den utvecklade volymmätaren med
automatisk tryckfunktion sker hoptryckningen av säcken och höjdmätningen
samtidigt. Dessa två moment kan göras samtidigt eftersom ställdonet både trycker
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ihop säcken och mäter höjden. Därefter skickas resultatet automatiskt till PLC
systemet. Nästa steg var att välja lämpliga komponenter och material för den
utvecklade volymmätaren. Detta görs i nästa kapitel.

Figur 4.16 Volymmätningsbehållaren med
automatisk tryck- och
höjdmätningsfunktion

Figur 4.17 Volymmätningsbehållaren med
manuell tryckfunktion
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5 Komponent- och materialval
I detta kapitel presenteras de valda komponenterna och konstruktionsmaterialen
för volymmätningsbehållaren.

5.1 Komponentval
5.1.1 Ställdon
qkx00aa0a0300_01111_einbaumass468_5
Motivering:
Denna komponent utför både tryckfunktionen och
höjdmätningen, se figur 5.1. Det innebär bl.a. att
produkten blir billigare jämfört med att köpa sensorn
och ställdonet var för sig. De viktigaste kraven som
detta ställdon uppfyller är att den har ett slag mellan
105 och 600 mm och att kraften kan regleras mellan
600 till 4000 N8. Det innebär att den är flexibel och
kan justeras efter behov.

Figur 5.1 LZ60 ställdon från
www.aratron.se

5.1.2 Tryckkraftgivare
Kraftsensor, FSG15N1A
Motivering:
Med tryckkraftgivaren kan ställdonets tryckkraft regleras,
se figur 5.2. Ett ställdon som har en inbyggd
tryckkraftgivare skulle kosta ca 16 000 kr9. För att spara
pengar valdes därför ett ställdon utan någon inbyggd
tryckkraftgivare.
Figur 5.2 Trycksensor från
www.elfa.se

5.1.3 Vibrationsmotor
New Dimension Systems-A10027-DEFAULT
Motivering:
Det finns ett oerhört antal enkla lösningar för
vibrationsproblematiken, men att kunna styra eller
reglera vibrationen kan vara svårt. Därför valdes
denna vibrationsmotor som enkelt går att styra.
Denna typ av motor klarar även belastningarna
som volymmätaren kommer att belastas med.

8
9

http://www.aratron.se/dc-stalldon-3005000-n
http://www.oem-motor.se
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Figur 5.3 Vibrationsmotor från
www.3dcontentcentral.com

5.1.4 Handtag
21.1092_1-Handle_grey
Motivering:
Med tanke på att förflyttningen av ställdonshållaren sker
manuellt används det två handtag som underlättar
förflyttningen för operatören.

5.1.5 Fjädrar

Figur 5.4 Handtag från
www.minitec.se

050240051-TRYCKFJÄDER_B_40x51
Motivering:
Tryckfjädrar valdes eftersom de klarar av höga krafter. En
annan anledning som ligger bakom valet av denna fjäder är
att den isolerar vibrationen oljud från omgivningen10.

Figur 5.5 Fjäder från
www.a-tooling.se

5.1.6 Skenstyrning
Linear-Guide-SBG15FL-1-K1-460-20-20-Rollco
Motivering:
Skenstyrningen skall underlätta förflyttningen av
ställdonshållaren som kommer att vara monterad
på den, se figur 5.6 och figur 5.7. Det finns en del
komplexa och automatiserade lösningar på
marknaden men de är resurskrävande.

Figur 5.6 Skenstyrning från www.rollco.se

Figur 5.7 Skenstyrningen på volymmätningsbehållaren

10

www.a-tooling.se
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5.2 Materialval
5.2.1 Finkornsstål
Finkornsstål används för de viktigaste komponenterna. Framförallt för
komponenterna som utsätts för höga spänningar av olika slag samt de
komponenter som är kritiska för volymmätningsnoggrannheten. Dessa
komponenter är plattan, vibrationsmotorns hållare, fjäderhållaren,
ställdonshållaren och behållaren.
För de ovannämnda komponenterna valdes en grovplåt S690QL (SS 2625). Detta
stål valdes på grund av att det har högt sträckgränsvärde med bibehållen seghet
och svetsbarhet jämfört med dem andra seghärdade stålen. Svetsbarheten ansågs
vara en viktig egenskap, eftersom produktens olika delar kommer att
sammanfogas genom svetsning. S690QL (de specificerade kraven finns i EN
10025-6 som ersätter SS-EN 10 137-2) har en sträckgräns på 700 MPa och en
brottgräns som ligger mellan 780 till 930 MPa11. Grovplåten innehåller olika typer
av legeringsämnen, såsom mangan, krom, nickel och molybden. Tabell 5.1 visar
de ingående mängder av legeringsämnen i S690QL. Livallco Stål AB tillverkar
denna typ av stål, allt från 3 mm till 300 mm tjockt plåt12.
Tabell 5.1 Ingående ämnen för SS 2625

C

Si

Mn

P

S

Cr

Mo

Ni

N

V

Ti

Cu

Al

Nb

B

Zr

0,20

0,80

1,70

0,020

0,010

1,50

0,70

2,00

0,015

0,12

0,05

0,50

0,015

0,060

0,005

0,15

5.2.2 Konstruktionsstål
Konstruktionsstål har en bra förmåga för
svetsning och innehåller oftast en kolhalt mellan
0,16 % och 0,18 %. För att komma upp till de
önskade hållfasthetskraven vid svetsning bör den
dock innehålla 0,20 % kolhalt samt 1,8 %
manganhalt13. Konstruktionsstål används oftast i
bärkraftiga modeller som balkar, se figur 5.8.

Figur 5.8 illustrerar en balk
konstruktion från www.terosystem.se

S355J2G3 (SS 2134) valdes för ställningen
eftersom den kommer att belastas med hela konstruktionen. Materialet har även
god förmåga för svetsningen. Som det framgår av namnet S355 har den en
sträckgräns på 355 MPa och brottgränsen ligger mellan 510 och 680 MPa14. Detta
avser 3 mm tjockt konstruktionsstål.
11

http://www.ssab.com/Global/WELDOX/Datasheets/sv/107_WELDOX_700_SE_Datablad.pdf

12

http://www.livallco.se/

13

Ullman, Erik. (2003). Material Lära, Fälth & Hässler, Värnamo (ISBN: 9789147051786).

14

http://www.begroup.com/upload/Sweden/Broschyrer/R%C3%B6da_Katalogen.pdf
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6 Tester
6.1 Utförda experiment
Under arbetsgången utfördes ett antal experiment på en prototyp, se figur 6.1 och
6.2. Syftet med dessa experiment var att säkerställa att det valda konceptet
fungerar i verkligheten samt att optimera några parametrar som påverkar
volymmätningsnoggrannheten. Parametrarna är behållarens diameter, vibrationen
som gör att säcken fyller behållaren och trycket som pressar ihop kottarna innan
resultatet läses av. Eftersom vibrationsmotorn inte kunde monteras på prototypen
nöjde vi oss med att skaka behållaren tre gånger vid varje försök. I experimenten
jämförs den nuvarande metoden för volymmätning på företaget med den tänkta
framtida metoden. Nuvarande volymmätningen görs med hjälp av en
plastbehållare som är graderad med ett sträck vid 40 liters gränsen, se figur 6.2.
När kottarna töms i behållaren uppskattas volymen med ögonmått i förhållande till
det markerade 40 liters sträcket.
Vid utförandet av de fem första testerna hölls trycket konstant för att därefter ökas
vid det sjätte försöket. Trycket är viktigt på grund av oönskade grenar och barr
som följer med kottarna. Genom att trycka ihop kottarna blir mätningsresultatet
noggrannare. Det maximala trycket som får användas är 800 N. Betalningen till

Figur 6.1 Prototyp på volymmätningsbehållaren

leverantören baseras på företagets volymmätning. Leverantören tillåter inte att
kottarna trycks ihop med en kraft som är större än 800 N.
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Behållaren anpassades så att testerna kunde
utföras med fem olika diametrar, se figur 6.3.
Diametrarna var 32 cm, 33 cm, 34 cm, 35 cm
och 37 cm. Målet var att hitta diametern som
gav bästa mätningsresultat. För varje diameter
utfördes två experiment med sex olika försök. I
de första tre försöken lades säcken ned i
behållaren medan den tömdes ner i de tre sista
försöken. Det första experimentet utfördes utan
att behållaren skakades eller att kottarna trycktes
ned. Vid utförandet av det andra experimentet
skakades behållaren tre gånger och kottarna
trycktes ned i behållaren inför volymmätningen. Figur 6.2 Behållaren som används vid
nuvarande volymmätning
Syftet med detta var att dels undersöka ifall
tryck- och skakfunktionerna hade någon
påverkan på volymmätningsresultatet, och dels att undersöka ifall resultatet
påverkas när kottarna inte hälls ur säcken.

Figur 6.3 Behållaren kunde anpassas efter olika diametrar
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6.1.1 Experiment 1
Det första försöket utfördes med en diameter på 32 cm och en konstant tryckkraft
på 650N. Tryckkraften förblir oförändrad i de fem första experimenten. Resultaten
redovisas i tabellerna och graferna nedan.
Tabell 6.1 Resultaten från experiment 1

Med Skakning / Tryck

Utan Skakning / Tryck
Volym

Med Säck
volym
(liter)

Utan Säck
volym
(liter)

38.58

Expriment
1 (32 cm)
38.58

39,00
38,0037.38

37.38

37,00

38.18

37.38

Försök 1

36,00
35,0035.13

Försök 2

36.17

Försök 3

34,00

35.37

33,00

Med Säck

35.29
Utan Säck

35.37Utan Skakning
35.37
/ Utan Tryck

Med Säck

Utan Säck

Med Skakning / Med Tryck

Expriment 1 (32 cm)
39,00

Volym

38,00
37,00
Försök 1

36,00

Försök 2

35,00

Försök 3
34,00
33,00
Med Säck

Utan Säck

Utan Skakning / Utan Tryck

Med Säck

Med Skakning / Med Tryck

Figur 6.4 I diagrammet jämförs resultaten från experiment 1
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Utan Säck

6.1.2 Experiment 2
Behållarens diameter ökades till 33 cm.

Med Skakning / Tryck

Utan Skakning / Tryck

Tabell 6.2 Resultaten från experimenten 2

Med Säck
volym
(liter)

Utan Säck
volym
(liter)

38.90

38.21

38.81

38.38

39.24

37.19

36.16

35.31

36.42

35.82

36.50

34.71

Expriment 2 (33 cm)
40,00
39,00

Volym

38,00
37,00
36,00

Försök 1

35,00

Försök 2
Försök 3

34,00
33,00
32,00
Med Säck

Utan Säck

Utan Skakning / Utan Tryck

Med Säck

Med Skakning / Med Tryck

Figur 6.5 I diagrammet jämförs resultaten från experiment 2
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Utan Säck

6.1.3 Experiment 3
Behållarens diameter ökades till 35 cm.

Med Skakning / Tryck

Utan Skakning / Tryck

Tabell 6.3 Resultaten från experiment 3

Med Säck
volym
(liter)

Utan Säck
volym
(liter)

38.47

38.47

39.23

36.35

38.18

36.64

36.54

36.06

36.45

34.33

35.00

34.23

Expriment 3 (35 cm)
40,00
39,00
38,00

Volym

37,00
36,00

Försök 1

35,00

Försök 2

34,00

Försök 3

33,00

32,00
31,00
Med Säck

Utan Säck

Utan Skakning / Utan Tryck

Med Säck

Med Skakning / Med Tryck

Figur 6.6 I diagrammet jämförs resultaten från experiment 3
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Utan Säck

6.1.4 Experiment 4
Behållarens diameter ökades till 37 cm.

Tabell 6.4 Resultaten från experiment 4

Utan Säck
volym
(liter)

41.48

38.69

42.13

37.08

41.91

36.65

38.15

36.32

38.47

35.03

38.04

34.82

Med Skakning / Tryck

Utan Skakning / Tryck

Med Säck
volym
(liter)

Expriment 4 (37 cm)
45,00
40,00
35,00

Volym

30,00
25,00

Försök 1

20,00

Försök 2

15,00

Försök 3

10,00
5,00
0,00
Med Säck

Utan Säck

Utan Skakning / Utan Tryck

Med Säck

Med Skakning / Med Tryck

Figur 6.7 I diagrammet jämförs resultaten från experiment 4
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Utan Säck

6.1.5 Experiment 5
Resultaten i experiment 4 visade sig vara sämre än resultaten i de föregående
experimenten. Detta beror troligtvis på att diametern var för stor. Av denna
anledning sänktes diametern till 34 cm för behållare 5.

Med Skakning / Tryck

Utan Skakning / Tryck

Tabell 6.5 Resultaten från experiment 5

Med Säck
volym
(liter)

Utan Säck
volym
(liter)

38.48

38.66

39.02

38.57

39.47

37.66

37.39

36.30

37.30

35.39

36.75

35.21

Expriment 5 (34 cm)
40,00
39,00

Volym

38,00
37,00

Försök 1

36,00

Försök 2

35,00

Försök 3

34,00

33,00
Med Säck

Utan Säck

Utan Skakning / Utan Tryck

Med Säck

Med Skakning / Med Tryck

Figur 6.8 I diagrammet jämförs resultaten från experiment 5
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Utan Säck

6.1.6 Jämförelse och resultattolkning
Medelvärdena av volymmätningarna för respektive behållare sammanställs i tabell
6.6 och figur 6.9. Det första som observeras är att experimenten som utfördes utan
säck men med skakning ger det bästa volymmätningsresultatet. De sämsta
resultaten fick experimenten som utfördes med säck men utan skakning och
experimenten som utfördes utan säck eller skakning. Detta kan innebära att
skakningsfunktionen har en betydande påverkan på volymmätningsresultatet.
Nästa steg var att jämföra experimenten som utfördes med skakning. Som det
framgår ur tabell 6.6 fås det bästa volymmätningsresultatet från experimenten som
utfördes utan säck men med skakning. Men det faktum att volymmätningen med
denna metod är tidskrävande gör den mindre tilltalande. Tidsfaktorn vid
volymmätningen är en väldigt viktig kriterie. Av denna orsak är det övergripande
bästa sättet för volymmätning i detta fall, det som utfördes med säck och
skakning.
Nästa steg var att jämföra resultaten från volymmätningarna med säck och
skakning. Som det framgår ur tabell 6.6 fås de bästa resultaten vid volymmätning
med behållarna 1,2 och 3. Volymmätningarna som utfördes med behållarna 1 och
2 var inte smidiga. Det var väldigt utmanande att få ner säcken i dessa behållare
och volymmätningsprocessen blev tidskrävande och krånglig. Detta var inte fallet
vid volymmätningen med behållare 3. Baserat på detta valdes behållare 3 för
volymmätningsbehållaren.

Tabell 6.6 Medelvärdena av volymmätningarna, enhet liter

Behållare

Diameter
Med säck, utan
skakning
Utan säck eller
skakning
Med säck och
skakning
Utan säck, med
skakning

1

2

3

4

5

Medelvärdet
för
respektive
typ av
experiment

32 cm 33 cm 35cm 37 cm 34 cm
Medelvärdet på volymätningen
38,5
38,88 38,63 41,84
38,99

39,296

37,78

38,05

37,15

37,47

38,29

37,748

35,29

36,02

36

38,22

37,15

36,536

35,61

35,28

34,87

35,39

35,63

35,338

32

Samtliga Expriment
38,50
38,00
37,50

Volym

37,00
36,50
36,00
35,50

Medelvärde

35,00
34,50
34,00
33,50
32

33

34

35

37

Behållarens diameter

Figur 6.9 Jämförelse mellan volymmätningsresultaten för de utförda experimenten

Efter att behållaren med diameter 35 cm valdes utfördes ännu ett experiment.
Syftet med detta experiment var att undersöka ifall volymmätningsresultatet
påverkas om tryckkraften ökas till det maximala 800 N. Resultatet för detta
redovisas i tabellen nedan.
Ur tabellen framgår det att ökningen av tryckkraften gagnade
volymmätningsresultatet. Det nya resultatet för volymmätningen är 35,52 liter
jämfört det gamla resultatet som var 36 liter. Det är dock ingen stor förbättring
men ställdonet bör ändå regleras till att hålla ett konstant tryck på 800 N. Den lilla
volymförbättringen kan ha en större betydelse på längre sikt.

Tabell 6.7 Resultaten för experiment 6

Med Säck
Med Skakning / Tryck

volym (liter)

35,52
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7 FEM-beräkningar
För att säkerställa konstruktionens hållbarhet utfördes FEM-beräkningar på
komponenterna som utsätts för de största spänningstillstånden. Dessa delar är den
stora behållaren, plattan och ställdonshållaren. De kommer att tillverkas av
seghärdade stålet S690QL (de specificerade kraven finns i EN 10025-6 som
ersätter SS-EN 10 137-2) som har en sträckgräns på 700 MPa och en brottgräns
som ligger mellan 780 till 930 MPa. Vid utförandet av simuleringen belastades
behållaren med en kraft på 1500 N som är mycket mer än vad den belastas med
egentligen, alltså kottsäcken som väger ca 25 kg (250 N) och tyrckkraften är
800N. Den belastas med ett högre värde för att ha en bra riskmarginal.
Som det syns i figur 7.1 och figur 7.2 utsattes behållarens botten för en maximal
spänning på 18,74 MPa, vilket är långt under materialets sträckgräns på 700 MPa.

Figur 7.1 Illustrerar utförda FEM-beräkningar av behållarens spänningar (von Mises)

Figur 7.2 Illustrerar utförda FEM-beräkningar av behållarens spänningar (von Mises)
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Vid utförandet av FEM-beräkningar på plattan belastades den med en kraft på
2000 N. Detta är långt över vad plattan kommer att belastas med egentligen, ca
135 kg (1350 N). Som det framgår ur figur 7.3 och figur 7.4, utsattes plattan för
en maximal spänning på ca 160 MPa. Denna spänning ligger långt under
materialets sträckgräns på 700 MPa.

Figur 7.3 Illustrerar utförda FEM-beräkningar av plattans spänningar (von Mises)
vid en belastning på 2000 N

Figur 7.4 Illustrerar utförda FEM-beräkningar av plattans spänningar (von Mises)
vid en belastning på 2000 N
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Vid utförandet av FEM-beräkningar på ställdonshållaren belastades den med en
kraft på 750 N. Som det framgår av figur 7.5 utsätts ställdonshållaren för en
maximal spänning på ca 552 MPa som är ligger under materialets sträckgräns på
700 MPa.

Figur 7.5 Illustrerar utförda FEM-beräkningar av ställdonshållarens spänningar (von Mises) vid en belastning
på 750 N

FEM-beräkningarna visar beståndsdelarna som utsättas för de största
spänningstillstånden kommer att klara av det utan någon risk för plastiska
deformerationer i materialet.
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8 Renderingar
I detta kapitel visas några bilder på den slutgiltiga volymmätaren. Vissa bilder har
satts i den miljön de kommer att användas i. Bilderna har renderats med hjälp av
PhotoView som är ett delprogram i SolidWorks.

Figur 8.1 Den slutgiltiga volymmätningsbehållaren

Figur 8.2 Den slutgiltiga volymmätningsbehållaren
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Figur 8.4 Den slutgiltiga volymmätningsbehållaren

Figur 8.3 Den slutgiltiga volymmätningsbehållaren
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Figur 8.5 Den slutgiltiga volymmätningsbehållaren
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9 Slutsats och utvärdering
I detta kapitel utvärderas resultatet och det undersöks ifall produkten är lönsam för
företaget samt ifall de satta målen blivit uppfyllda.
Uppgiften gick ut på att ta fram underlag för tillverkning av en volymmätare som
uppfyller specifika krav och specifikationer. Det valda konceptet, som
vidareutvecklades till den slutgiltiga volymmätaren, uppfyller samtliga dessa krav
och specifikationer. Det som var svårast var att välja lämpliga komponenter som
inte överstiger den satta kostnadsgränsen.

9.1 Är produkten lönsam?
9.1.1 Kostnadskalkyl
För att säkerställa att den slutgiltiga konstruktionen uppfyller de satta
kostnadskraven gjordes en kostnadskalkyl, se tabell 9.1. Som det framgår ur
tabellen kommer konstruktionen totalt kosta ca 18000 kr, vilket ligger under den
satta gränsen på 20 000 kr.

Tabell 9.1 Kostnadskalkyl för volymmätaren

Kostnadskalkyl för Volymmätare

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Antal
1
1
2
4
2
40
8
4
1
1

Ställdon
Vibrationsmotor
Skenstyrning
Fjädrar
Handtag
Grovplåt
Rektangulärrör
Programmering
PLC
Tryckgivare
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Enhet
kr/st
kr/st
kr/st
kr/st
kr/st
kr/kg
kr/m
kr/h
kr/st
kr/st

Kostnad/st
5000
3500
250
200
50
40
170
650
1800
700
Summa

Pris
5000
3500
500
800
100
1600
1360
2600
1800
700
17 960 kr

9.1.2 Säsongsmässiga besparingar
Som det framgick ur de utförda testerna på prototypen, fås det ett bättre
volymmätningsresultat när volymmätningen utförs med skakning och tryck. Den
slutgiltiga volymmätningsbehållaren kommer således att ha dessa två funktioner.
Volymmätningsresultatet för experiment 6, som används för den slutgiltiga
konstruktionen var 35,52 liter, se tabell 6.7. Handledaren som mätte volymen på
samma kottsäck fast med den gamla volymmätningsmetoden, fick ett resultat på
38 liter. Om vi för säkerhetsskull avrundar 35,52 liter till 36 liter kan följande
räknas ut:
2 liter x 200 säckar/dag x 100 dagar x 13 kr/liter = 520 000 kr/säsong
Förklaring: företaget får in 200 säckar per dag i 100 dagar per säsong. Om
volymmätningsresultatet förbättras med 2 liter för respektive volymmätning och med
det faktum att en liter kostar 13 kr, sparar företaget ca 520 000 kr/Säsong på att
använda den nya volymmätaren.
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9.2 Blev målen uppfyllda?
I detta kapitel undersöks det ifall de satta målen har blivit uppfyllda. Detta görs i
tabell 9.2.
De satta målen var följande (se kapitel 1.3):
1. Med kravspecifikationen som utgångspunkt, ta fram ett lämpligt koncept
avsett för tillverkning.
2. Undersöka om det valda konceptet är lönsamt för företaget
3. Den slutgiltiga volymmätaren skall vara snabb och ge ett noggrant
volymmätningsresultat.
4. Utreda och välja lämpligt tillverkningsmaterial som uppfyller
funktionskraven.
5. Framställa fullständigt ritningsunderlag med ingående CAD-modeller
Tabell 9.2 Blev målen uppfyllda?

Krav

1

2

3

4

5

Kommentar
Flera koncept togs fram för att därefter välja det mest lämpliga
konceptet. Det valda konceptet utvecklades med hänsyn på
kostnader och eventuella tillverkningssvårigheter. Detta krav
anses därför vara uppfyllt.
Det framstår ur kostnadskalkyleringen i tabell 9.1, att
volymmätaren kommer att ligga under den satta prisgränsen.
Volymmätarens driftlönsamhet undersöktes i kapitel 9.1.2.
Resultatet var att företaget sparar ca 520 000/säsong på att
använda denna volymmätare. Kravet på att volymmätaren skall
vara lönsam anses därför vara uppfyllt.
Samtliga mätningar som utfördes med prototypen låg under 30
sekunder. Det framgick även ur testerna att resultatet var
noggrannare än vid volymmätningen med den gamla metoden.
Detta kraven anses därför vara uppfyllt.
I kapitel 5.2 valdes lämpligt tillverkningsmaterial för samtliga
delkomponenter. I kapitel 7 utfördes FEM-beräkningar som
bevisade att det valda materialet uppfyller funktionskraven och
att det inte finns någon risk för deformeringar. Detta krav anses
således vara uppfyllt.
Fullständigt ritningsunderlag med ingående CAD-modeller har
framställts. Se Bilaga 2. Detta krav anses också vara uppfyllt.
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10 Diskussion och förslag till fortsatta
studier
Arbetsgången gick i överlag väldigt bra. I början var uppgiften ganska otydlig och
det fanns små brister i kommunikationen med handledaren. Det uppstod lite
missförstånd i början om hur omfattande arbetet skull bli. Det dröjde dock inte
länge tills allt började falla på plats och gå i rätt riktning i enlighet med
projektplanen och utmed de satta tidsramarna. Anläggningen besöktes ett flertal
gånger i Härnösand, bl.a. för att diskutera genererade koncept med handledaren
och utföra tester på prototypen.
Det var väldigt intressant när testerna på prototypen utfördes. Det var dock synd
att det inte fanns tid och möjlighet att testa prototyper på de övriga koncepten. Vid
utförandet av arbetet har vissa saker varit väldigt utmanade och tidskrävande.
Främst bland dessa saker var konstruktionen av volymmätaren som utfördes i
SolidWorks. Val av lämpliga komponenter var ett annat utmanande moment. Det
berodde framförallt på de satta kostnadskraven som minskade valmöjligheterna.
De flesta återförsäljare hade inga prisuppgifter på sina hemsidor, varför man var
tvungen att ta kontakt med de via telefon eller e-post. Det var inte alltid de hade
svar på frågorna vilket försvårade det hela en aning.
Förslag till fortsatt arbete för företaget är att undersöka de övriga koncepten mer
grundligt. Om de önskar sig en volymmätare som förbättrar flödet igenom
volymmätningsstationen borde volymmätarna med transportband undersökas.
Transportbandet kan nämligen även användas för barravskiljning. Då kombineras
barravskiljningsstationen och volymmätningsstationen vilket förbättrar flödet och
minskar ledtiden. Volymmätning med lufttryck är en annan metod som företaget
borde undersöka lite närmare. En sådan behållare skulle företaget kunna använda
som en mobil volymmätningsmaskin.
Om företaget söker den billigaste volymmätningsmetoden, bör i detta fall
volymmätning med vatten undersökas närmare. Största problemet som måste
lösas i det fallet är hur volymmätningen skall utföras utan att kottarna blir blöta.
Man kan eventuellt använda någon annan vätska som inte skadar kottarna på
samma sätt.
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http://www.youtube.com/watch?v=2TDC973d6EA

Vakuumpåse, Elfa, 2011-04-28
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Vibrationsmotor, jiansuji 2011-04-20
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BILAGA 1
Kravspecification

Stigsjö Skog och Frö AB
Användarkravspecifikation
Volymmätare för tall och grankott
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2 SAMMANFATTNING
Detta dokument innehåller de övergripande krav och önskemål för projektet ”Volymmätare”.
Dessa krav och önskemål är framtagna för generering av kommande koncept förslag.
Denna kravspecifikation består av två delar. Den första delen ger en generell beskrivning av
produkten som skall utvecklas i detta projekt och innehåller inga krav utan ger en allmän ökad
förståelse för produkten. Den andra delen innehåller specificerade krav på produkten i olika
avseenden.
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3 GENERELL BESKRIVNING
3.1 Gränssnitt
Volymmätaren skall användas för att på ett enkelt och snabbt sätt mäta den volym kott som finns i
en viss potatissäck. Den skall kunna opereras av en person.
3.2 Funktioner
Produkten skall mäta volymen kott i en viss säck och indikera resultatet för användaren.
Mätningen skall vara så exakt som möjligt för att möjliggöra noggrannhet i operatörens arbete.
Indikeringen kan vara digital eller analog.
3.3 Användare
Godsmottagare/personal på Stigsjö Skog och Frö AB
3.4 Begränsningar
N/A
3.5 Antaganden och beroenden
I ett första skeda av projektet skall ett antal koncept genereras. Efter denna presentation av
alternativa förslag skall ett koncept väljas för fortsatt utveckling.

Stigsjö Skog och Frö AB

Sida 4

4 SPECIFIKA KRAV
4.1 Funktionella krav
4.1.1 Funktionalitet
4.1.1.1
Operatören skall använda produkten för att mäta volymen som finns i en
viss säck fylld med gran, tall eller contortakott.
4.1.1.2
Produkten skall generera utsignal för tydlig visning av uppmätt volym.

4.1.2 Storlek
4.1.2.1

4.1.2.2
4.1.2.3

Konstruktionen skall rymmas inom en rektangulär låda med dimensionerna
2000 x 1200 x 1000[mm] (H x B x L). Utöver detta får eventuell anslutning
av slangar, sladdar osv finnas.
Produkten skall maximalt väga 100 [kg]
Vid behov får dock separat kraft och/eller styrutrustning som placeras
minimum 3 m från produkten ha en storlek på 500 x 500 x 500 [mm] och
väga maximalt 10 kg

4.1.3 Material och form
4.1.3.1

Val av färgsättning sker efter koncept val

4.1.4 Programlagring
4.1.4.1

Lagring av enskilda mätningar på hårdisk alt. flyttbart minne för senare
sammanställning. Vid analog volymindikering krävs ingen lagring.

4.1.5 Strömförsörjning
4.1.4.1

Kan fritt väljas mellan 220 V 2-fas och 380 V 3-fas

4.2 Servicefunktioner
4.2.1
4.2.3
4.2.4

Alla ingående hårdvara och mjukvara skall enkelt kunna testas efter
montering .
Reservdelar skall kunna bytas på 30 [min] av servicepersonal
Felsökning på hårdvara och mjukvara skall kunna utföras av
servicepersonal på 30 [min]

Stigsjö Skog och Frö AB
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4.3 Krav på externa gränssnitt
4.3.1 Användargränssnitt
4.3.1.1

Operatör skall kunna utnyttja produktens samtliga funktioner stående.

4.3.1.2

Produkten skall utformas på ett sådant sätt att operatörens kroppsliga slitage
minimeras under användning
Produkten skall utrustas med en tydlig visning av uppmätt volym.

4.3.1.3

4.3.2 Mekaniska gränssnitt
4.3.2.1

Utrustningen skall rymma en säck fylld med kott (450x550x650) [mm] i
övrigt ska produkten användas fritt

4.3.3 Hårdvarugränssnitt
4.3.3.1

Produkten får utrustas med valfria kontaktdon

4.3.4 Mjukvarugränssnitt
N/A

4.3.5 Kommunikationsgränssnitt
4.3.5.1

Utsignal skall bestå av volym information enligt kommunikationsprotokoll
TBD (specificeras efter konceptval)

4.4 Prestandakrav
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5

Utsignaler för volym skall genereras en gång per mättillfälle
Mätintervall skall vara mellan 20-50liter
Produkten skall kunna utsättas för yttre våld på 100 N inom en yta av 15
[mm2], utan att skada uppstår
Produktens driftlivslängd skall vara minst 10000 [h]
En mätning skall ta maximalt 30sec.

4.5 Konstruktionsbegränsningar
N/A

Stigsjö Skog och Frö AB
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4.6 Egenskaper
4.6.1 Säkerhet
4.6.1.1
4.6.1.2
4.6.1.3

Vid internt fel skall produkten omedelbart stanna
Produkten skall efter överspolning av vatten ej kunna skada operatör
Produkten skall efter internt fel ej kunna skada operatör

4.6.2 Servicebarhet
4.6.2.1
4.6.2.2

Produkten skall normalt ej behöva service under driftlivslängden
Samtliga komponenter skall kunna bytas under driftsmässiga förhållanden
av service personal

4.6.3 Miljöpåverkan
4.6.3.1

Material i produkten skall till 80 [%] vara separerbara (volymprocent)

4.7 Övriga krav
4.7.1 Ekonomi
4.7.1.1

Tillverkningskostnaden för produkten får maximalt vara 20.000 [SEK]

4.7.2 Dokumentation
4.7.2.1
4.7.2.2

Sammanställnings- och detaljritningar av komplett produkt skall framställas
BOM skall framställas

4.7.3 Miljökrav
4.7.3.1
4.7.3.2
4.7.3.3
4.7.3.4

Produkten skall under lagring klara ett temperaturintervall mellan –10 - +60
[oC], med en luftfuktighet mellan 5-85[%]
Produkten skall under transport klara ett temperaturintervall mellan –20 +80 [oC], med en luftfuktighet <95[%]
Produkten skall under drift klara ett temperaturintervall mellan –10 - +60
[oC], med en luftfuktighet mellan 5-85[%]
Produkten skall klara IP klass 54

Stigsjö Skog och Frö AB
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4.7.4 Myndighetskrav
Produkten skall uppfylla följande krav:
4.7.4.1
4.7.4.2
4.7.4.3
4.7.4.4

5

SS-EN 61000-6-3 (Elektromagnetisk kompabilitet – Emission)
SS-EN 61000-6-2 (Elektromagnetisk kompabilitet – Immunitet)
IEC 60947-1 (Low-voltage switchgear and controlgear – General rules)
IEC 60947-5-1 (Low-voltage switchgear and controlgear – Control circuit
devices and switching elements)

DOKUMENTINFORMATION

5.1 Versionsbeskrivning
Version
01

Ändrad av - datum
2011-03-22

Förklaring
Första versionen

5.3 Definitioner
Term
TBD
N/A
BOM

Förklaring
To be determined / återstår att besluta
Not applicable (ej applicerbart)
Bill of material.
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BILAGA 2
Ritningar

BILAGA 3
Datablad


  





    
     
  



      
     







      
      
    







      
      
     
      
      
     
  
          
       
        
     
      
     
      
     
     
    
    
    
    
   
    
      
   

      
     
       
      

        
        
             
  
        
        
      
       
       

     

         
       
        
         
   

  

           








 

 
 

  

   
     
     
   
  




 





    
    
   
  

  




   

 



  
  

    
   
 
     
    
  





        
 
   






  








  

     
    

     
     
  

       
     
       








     
 




 







  
  
     

  
   
    
  




  

 
     





    
  

 
     

 






 
  

  
  

  
  

 











 











 











 











 











 











 











 











 











 











 











     
     
          
             
     
       
    
















 


 
 








 








 


 
 








 








 


 
 








 








 


 
 








 








 


 
 








 









  






  

           
          

           





 
    



    
  

 
    





 






 
  




 









 









 









 









 









 









 









 









 









 









 











     
     
          
             
     
       
      

 








 


 
 








 


 
 








 


 
 






 
 


     
     
       





  





  


  

















 





 

 

 





 





 

       
    
      
    

         
        
        
    



 



    



 












   













 







   





   



























 










 



     
     
       
  







 






















 

  





   











   











   

















 









           





































 







   





   





   





















 





















    
    





























 

















 




 

      
     
 
       
     
 
      

       
        
 
        
         
       


 
  




 
  
 
  
  

 





 






    






 
      
      
      

          
        

 





  
    

  




  




 








 






 


 


  

 






    





 
 



 






   

   

  

           

  


 



  
  



  

 

 

 









 
     


  



  
    


  



   
 
    
   


  



   
 
    
   


  







 






















  









 

 



    
  

  









  




   

 



    
  

  









  
 





   
  








    




    







  











 



 



 












 




 

  
     


  


    
  

   








 







  

MICRO SWITCH Force Sensors
Force Sensor
FEATURES
• Robust performance
characteristics
• Precision force sensing
• Adaptable product design
• Highly reliable
• Signal conditioning available
• Electrically ratiometric output
• Extremely low deflection (30
microns typical @ Full Scale)
• Low repeatability errors
(± 0.2% Span)
• Low linearity errors (± 0.5%
Span)
• Low off-center loading errors
• Resolution to 1.0 gram force
• Fast response time
• Low power consumption
• High ESD resistance - 10 KV
TYPICAL APPLICATIONS
• Medical infusion pumps
• Kidney dialysis machines
• Robotic end-effectors
• Variable tension control
• Load and compression
sensing
• Contact sensing

FS Series

The FS Series Force Sensor provides precise, reliable force sensing
performance in a compact commercial grade package. The sensor
features a proven sensing technology that utilizes a specialized
piezoresistive micro-machined silicon sensing element. The low power,
unamplified, non-compensated Wheatstone bridge circuit design
provides inherently stable mV outputs over the 1,500 gram force range.
The force sensor operates on the principle that the resistance of
silicon implanted piezoresistors will increase when the resistors flex
under an applied force The sensor concentrates force from the
application through the stainless steel plunger directly to the silicon
sensing element. The amount of resistance changes in proportion to the
amount of force being applied. This change in circuit resistance results
in a corresponding mV output level.
The sensor package design incorporates a patented modular
construction. The use of innovative elastomeric technology and
engineered molded plastics results in load capacities of 5.5 Kg overforce. The stainless steel plunger provides excellent mechanical stability
and is adaptable to a variety of applications. Various electrical
interconnects can accept pre-wired connectors, printed circuit board
mounting, and surface mounting. The unique sensor design also
provides a variety of mounting options including mounting brackets, as
well as application-specific mounting requirements.

MICRO SWITCH Sensing and Control

MICRO SWITCH Force Sensors
Force Sensor

FS Series

PERFORMANCE CHARACTERISTICS @ 10 ± 0.01 VDC, 25°C
Preliminary, based on limited test data
Parameter
Min.

Typ.

Max.

Units

Excitation*



10

12

VDC

Null shift, 25 to 0°, 25 to 50°C



± 0.5



mV

Null offset

-30

0

+30

mV

Linearity (BFSL)



± 0.5



% Span

Sensitivity



0.24



mV/grf

Sensitivity shift
25 to 0°, 25 to 50°C



± 5.0



% Span

Repeatability



± 0.2



% Span

Response time





1.0

msec

Input resistance



5.0 K



ohms

Output resistance



5.0 K



ohms

Plunger deflection
Weight




30
2.0




microns
grams

ESD (direct contact - terminals
and plunger)

10





kVolts

* Non-compensated force sensors, excited by constant current (1.5 mA)
instead of voltage, exhibit partial temperature compensation of Span.

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS
Operating temperature

-40 to +85°C (-40 to +185°F)

Storage temperature

-55 to +105°C (-67 to +221°F)

Shock

Qualification tested to 150 g

Vibration

Qualification tested to 0 to 2 kHz, 20 g sine

Note: All force related specifications are established using dead weight or
compliant force.

ORDER GUIDE
Catalog
Listing
FSG-15N1A

Force
Range
(grams)

Min.

1,500

290

MOUNTING
The sensor output characteristics do not change with respect
to mounting orientation. Care
should be taken not to obstruct
the vent hole in the bottom of the
sensor housing. Improper
venting may result in unstable
output.
Mounting bracket mounting
torque: 2-5 in. lb. (,21-,56 Nm).

Span, mV
Typ.
Max.
360

430

Overforce
grams
Max.
5,500

EXCITATION SCHEMATIC

FS SERIES CIRCUIT
1. Circled numbers refer to sensor
terminals (pins). Pin 1 is
designated with a notch.
Pin 1 = Supply VS (+)
Pin 2 = Output, (+)
Pin 3 = Ground, (-)
Pin 4 = Output, (-)
2.The force sensor may be
powered by voltage or current.
Maximum supply voltage is not
to exceed 12 volts. Maximum
supply current is not to exceed
1.6 mA. Power is applied across
Pin 1 and Pin 3.
3.The sensor output should be
measured as a differential
voltage across Pin 2 and Pin 4
(VO = V2 - V4). The output is
ratiometric to the supply voltage.
Shifts in supply voltage will
cause shifts in output. Neither
Pin 2 nor Pin 4 should be tied to
ground or voltage supply.

APPLYING FORCE
Evaluation of the sensor is to
be performed using dead-weight
or compliant force. Application of
a rigid, immobile force will result
in output drift (decrease) as
elastomeric seals relax. Offcenter plunger loading has
minimal effect on sensor
performance and maintains
operation within design
specifications.

2 Honeywell • MICRO SWITCH Sensing and Control

For application help: call 1-800-537-6945

MICRO SWITCH Force Sensors
Force Sensor

FS Series

MOUNTING DIMENSIONS (for reference only)

12,7
.50
ø

5,08
.200

8,0
.31

3,1
.12

1,0
.04

NOTCH
PIN 1

0,5
.02
4 3 2 1
1,3
.05
9,0
.35
2,5
.10

10,2
.40

1,6
.06

ACCESSORY
Catalog Listing

Description

PC15132

Plastic mounting bracket

5,9
.23
17,8 10,6
.70 .42

3,3 9,5
.13 .37
15,9
.62

5,3
.21

7,5
.29
19,4
.76

For application help: call 1-800-537-6945
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MICRO SWITCH Force Sensors
Force Sensor

FS Series
SALES AND SERVICE
Honeywell’s MICRO SWITCH
Division serves its customers
through a worldwide network of
sales offices and distributors. For
application assistance, current
specifications, pricing or name of
the nearest Authorized Distributor,
contact a nearby sales office. Or
call:
1-800-537-6945 USA
1-416-293-8111 Canada
1-815-235-6847 International
INTERNET
http://www.sensing.honeywell.com
info@micro.honeywell.com
Specifications may change
without notice. The information we
supply is believed to be accurate
and reliable as of this printing.
However, we assume no
responsibility for its use.
While we provide application
assistance, personally and
through our literature, it is up to
the customer to determine the
suitability of the product in the
application.

MICRO SWITCH
Honeywell Inc.
11 West Spring Street
Freeport, Illinois 61032
Printed with Soy Ink
on 50% Recycled Paper

84-08028-0 796 Printed in USA

Helping You Control Your World

Medium load spring - d40

Part No.
Type
Dh
Dd
b
h
L0
Fjäder konstant N / mm
25% 3.000.000 mm N
30% 1.500.000 mm N
37,5% Max. Defl. mm N
D Ca. mm N

050240051
TRYCKFJÄDER B 40x51
40
20
8.2
4.7
51
181.6
12.8 2324
15.3 2778
19.1 3469
21.4 3886

Created: 2011-05-09 15:00:39

Address:

A-Tooling AB
Box 68
Åbyholm
330 10 Bredaryd
Småland, Gnosjö
Sweden

Phone:
Fax:
Web:

0370 - 37 41 90
0370 - 37 41 99
www.a-tooling.se

Rail guide type SBG-FL
Precision rail guide wide type. Slider applicable for top and bottom mounting.

Product No
Model
Slider type
Size
Number of sliders per rail
Lubrication unit
Metal protector
Greasing nipple
Mounting holes in rail
Raydent treatment
Length
Distance to first hole center (G)
Preload

SBG15FL-1-K1-460-20-20
SBG 15 FL
SBG..FL
15
1
No
No
Front - Standard
Top mounted - Countersunk top holes
No
460
20
K1: Normal preload

Created: 2011-05-09 15:06:37

Address:

Rollco AB
Box 22234
Pinnmogatan 1
250 24 Helsingborg
Sweden

Phone:
Web:

042 - 15 00 40
www.rollco.se

Handles

Part No.
Description
Dimension

21.1092/1
Handle grey
120

Created: 2011-05-09 14:55:02

Address:

MiniTec System AB
Strandbadsvägen 19a
252 29 Helsingborg
Helsingborg
Sweden

Phone:
Fax:
Web:
Email:

042 - 14 08 80
042 - 14 08 60
www.minitec.se
info@minitec.se

YZO series of vibrating motors (1 ~ 140KN) Dimensions

Model
YZO-1-2
YZO-2-2
YZO-3-2
YZO-5-2
YZO-8-2
YZO-102A
YZO-202A
YZO-302A
YZO-502B

Model
YZO-2-4
YZO-3-4
YZO-5-4
YZO-8-4
YZO-10-4
YZO-16-4
YZO-17-4
YZO-20-4
YZO-30-4
YZO-32-4
YZO-50-4
YZO-75-4
YZO-100-4

Table 2 Number 2900/min motor vibration table
Mounting bolt
Rated
Outline
Mounting dimensions / mm
Weight
size
Power Drawing
/ KG
/ KW
No.
A B H AB BB BD HD L
K
0.09
Figure 2 120 40 63 145 70 150 190 10
M8
9
0.18
Figure 2 150 80 90 180 130 190 230 12
M10
16
0.25
Figure 2 150 90 90 180 130 190 245 14
M12
20
0.37
Figure 2 180 110 100 220 150 220 310 18
M16
26
0.75

Figure 3 190 210 100 240 260 240 370

22

M20

45

0.50

Figure 3 250 260 130 310 330 310 440

26

M24

80

2.20

Figure 3 290 300 160 360 370 385 475

32

M30

120

3.70

Figure 5 350 220 190 430 310 400 580

39

M36

190

Table 3 vibration frequency 1450 times / min Motor Data Sheet
Rated
Shape
Mounting dimensions / mm
Mounting
Weight
Power Drawing
bolt
kg
A B H AB BB HD L CB
K
KW
No.
Size
0.12
Figure 2 150 80 90 180 130 190 240
12
M10
16
0.18
Figure 2 150 90 90 180 130 190 250
14
M12
22
0.25
Figure 2 180 110 100 220 150 220 315
18
M16
30
Figure
0.37
220 140 120 270 215 250 380
22
M20
55
4,6
0.55
Figure 4 220 140 120 270 200 250 400
22
M20
57
0.75
Figure 5 260 150 140 320 240 315 420
26
M24
90
0.85
Figure 4 240 140 130 300 210 260 420
26
M24
70
1.10
Figure 4 260 150 140 320 240 300 470
26
M24
95
1.50
Figure 4 310 170 160 380 240 330 490
33
M30
120
1.50
Figure 5 310 170 160 380 280 340 490
33
M30
130
2.20
Figure 5 350 220 180 430 350 400 560
39
M36
200
3.70
Figure 5 380 250 215 480 400 460 650
45
M42
290
6.30
Figure 6 540 340 260 640 690 590 890 130 39
M36
650

Model
YZO-2-6
YZO-3-6
YZO-5-6
YZO-8-6
YZO-10-6
YZO-20-6
YZO-30-6
YZO-50-6
YZO-75-6
YZO-100-6
YZO-140-6

Model
YZO-5-8
YZO-10-8
YZO-20-8
YZO-30-8A
YZO-50-8A
YZO-75-8A
YZO-100-8A
YZO-140-8A

Table 4 vibration frequency of 970 times / min Motor Data Sheet
Rated
Shape
Mounting dimensions / mm
Mounting
Weight
Power Drawing
bolt
kg
A B H AB BB HD L CB
K
KW
No.
Size
0.12
Figure 2 150 90 90 180 130 190 255
14
M12
21
0.25
Figure 2 180 110 100 220 150 220 350
18
M16
35
0.37
Figure 4 220 140 120 270 200 250 400
22
M20
60
0.4
Figure 5 220 140 120 270 200 250 410
22
M20
60
Figure
0.75
260 150 140 320 240 300 450
26
M24
75
4,5
Figure
1.5
310 170 160 380 240 330 530
33
M30
110
4,5
2.2
Figure 5 350 220 180 430 350 400 560
39
M36
200
3.7
Figure 5 380 250 215 480 400 460 665
45
M42
300
5.5
Figure 5 440 280 240 550 440 520 700
52
M48
450
7.5
Figure 6 540 340 260 640 690 590 890 130 39
M36
700
10
Figure 6 540 340 260 640 690 590 960 130 39
M36
860
Table 5, vibration frequency of 720 / min motor data sheet times
Rated
Shape
Mounting dimensions / mm
Mounting
Weight
Power Drawing
bolt
kg
A B H AB BB HD L CB K
KW
No.
Size
0.37
Figure 4 260 150 140 320 240 300 450
26
M24
75
0.75
Figure 4 310 170 160 380 240 330 530
33
M30
120
1.5
Figure 5 350 220 180 430 350 440 600
39
M36
200
2.2
Figure 5 380 250 215 480 400 460 670
45
M42
300
3.7
Figure 5 440 280 240 550 440 520 700
52
M48
450
5.5
Figure 6 540 340 260 640 690 590 910 130 39
M36
750
7.5
Figure 6 600 370 280 710 770 640 1010 150 45
M42
860
10
Figure 6 600 370 280 710 770 640 1100 150 45
M42
1000

http://translate.google.com/translate?hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto
&tl=en&twu=1&u=http://www.jiansuji001.com/2007-6/2007628154739.htm

Maximum exciting Rated Power /
force / KN
KW
Vibration frequency 2900/min
YZO-1-2
1
0.09
YZO-2-2
2
0.18
YZO-3-2
3
0.25
YZO-5-2
5
0.37
YZO-10-2A
10
0.75
YZO-20-2A
20
0.50
YZO-30-2A
30
2.2
YZO-50-2B
50
3.7
Vibration frequency 1450/min
YZO-2-4
2
0.12
YZO-3-4
3
0.18
YZO-5-4
5
0.25
YZO-8-4
8
0.37
YZO-10-4
10
0.55
YZO-16-4
16
0.75
YZO-17-4
17
0.85
YZO-20-4
20
1.1
YZO-30-4
30
1.5
YZO-32-4
32
1.5
YZO-50-4
50
2.2
YZO-75-4A
75
3.7
YZO-100-4A
100
6.3
Vibration frequency of 970/min
YZO-1.5-6
1.5
0.12
YZO-3-6
3
0.25
YZO-5-6
5
0.37
YZO-6-6
6
0.40
YZO-10-6
10
0.75
YZO-20-6
20
1.5
YZO-30-6
30
2.2
YZO-50-6
50
3.7
YZO-75-6
75
5.5
YZO-100-6
100
7.5
YZO-140-6
140
10
Vibration frequency of 720/min
YZO-5-8
5
0.37
YZO-10-8
10
0.75
YZO-20-8
20
1.5
YZO-30-8A
30
2.2
YZO-50-8A
50
3.70
YZO-75-8A
75
5.50
YZO-100-8A
100
7.50
YZO-140-8A
140
10.00
Model

Rated current /
A
0.32
0.59
0.78
1.10
1.96
3.66
5.10
8.47
0.47
0.68
0.87
1.18
1.76
2.17
2.20
3.18
3.80
2.80
5.57
8.90
14.41
0.50
0.99
1.37
1.40
2.47
4.47
6.22
9.37
13.6
18.8
23.83
1.73
2.79
4.93
6.72
9.77
14.15
18.55
24.44

http://translate.google.com/translate?hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto
&tl=en&twu=1&u=http://www.jiansuji001.com/2007-6/2007628154140.htm

0,010

1,50

Cr
0,70

Mo
2,00

Ni
0,015

N
0,12

V
0,05

Ti
0,50

Cu

0,015

Al
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Nb
0,060

3 - 300 mm

0,005

B

1.8928

W.St.

0,15

Zr

De olika standarderna kan vara närmast jämförbara
Med reservation för ev. tryckfel

* Weldox 700 är ett registrerat varunamn av SSAB

Plåt

0,020

S

Finkornsstål med hög sträckgräns
Används till grävmaskiner, lyftredskap, skogsmaskiner m.m.

1,70

P

SS 2625
(Weldox 700*)

S690QL

Tillverkas i:

0,80

0,20

Mn

Sv Std

Euronorm

Användningsområde:

Si

C

enl EN 10137-2

FINKORNSSTÅL

0,035
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3 - 360 mm
Ø 8 – 1000 mm

1.0570

W.St.

De olika standarderna kan vara närmast jämförbara
Med reservation för ev. tryckfel

Plåt
Rundstål
Plattstål
Fyrkantsstål
Sexkantsstål
Vinkel
Balk
Smide

0,035

S

St 52-3

Olegerat konstruktionsstål

1,60

P

SS 2132
(SS 2134)
(SS 2174)

S355J2G3

DIN

Tillverkas i:

0,55

0,22

Mn

Sv Std

Euronorm

Användningsområde:

Si

C

enl EN 10025

KONSTRUKTIONSSSTÅL

