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Abstract

Handling of knife blades in an automatic injection
molding cell

Theo Lamptey

This thesis is the result of a study 
about how to improve the handling of 
knives in an automatic injection 
molding cell and it describes the 
development of a product with the goal 
of improving the positioning of knives 
in the automatic injection molding 
cell. The product is a tool that is 
used by the Swedish company, Mora of 
Sweden AB. Mora of Sweden AB is a 
knife manufacturing company that 
develops, manufacture and sells a 
large assortment of knives. The 
process began with a pilot study on 
user requirements specification and an 
inspection of similar products. To 
generate different concepts a combined 
method of brainstorming in conjunction 
with functional analysis was 
implemented. One concept was chosen 
for further development and was 
constructed through Solidworks 
together with complete production 
documentation. Continuous development 
on the product should focus on the 
production of a prototype and complete 
testing of function to then be 
continued with a more detailed design 
before manufacturing.
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I 

 

Sammanfattning 
Det här examensarbetet beskriver processen av förbättringen och omkonstruktionen av 

ett bärarverktyg i en automatisk formsprutningscell för Mora of Sweden AB. 

Bärarverktygets uppgift är att hanterar knivarnas blad under formsprutningsprocessen 

då knivskaften formsprutas på knivbladet. Grunden till uppgiften ligger i att en av Mora 

of Swedens formsprutningsceller tillverkar ett stort antal knivskaft som måste kasseras 

eftersom knivbladen positioneras fel under formsprutningen vilket gör att skaften 

läcker. Uppgiftens huvudmål är att omkonstruera bärarverktyget i cellen så att 

knivpladen positioneras korrekt vilket ska leda till minskade kassationer och en ökning 

av formsprutningscellen tillgänglighet. 

 

Under arbetets inledande del undersöktes och fastställdes de felkällor som kan vara 

orsaker till kassation i cellen med hjälp av en förstudie. I förstudien utfördes intervjuer 

med personal som var ansvariga för cellen för att samla fakta. Tillsammans med Mora 

of Sweden AB togs det fram användarkravspecifikationer och en undersökning av 

liknande produkter gjordes. Brainstorming och en funktionsanalys genomfördes därefter 

för att generera olika koncept för bärarverktyget. 

 

Ett koncept blev valt för fortsatt utveckling och resulterade i en CAD-model av en 

nykonstruerad bärare bestående av en palett med magneter och styrpinnar monterade i 

sig för att positionera knivbladen och en klämslist som med hjälp av fjädrar och vippor 

håller fast knivbladen under formsprutningsprocessen. Kompletta tillverkningsunderlag 

i form av detalj –och sammanställningsritningar gjordes också. De krav som ställts på 

bäraren som kan bedömas uppnådda är, storlek och vikt, material och form, säkerhet 

och servicebarhet. Kraven som inte kan bedömas uppnådda är funktion, 

servicefunktioner och prestandakrav. För att bedöma dessa hade en prototyp fått lov att 

tillverkas och testas men på grund av tidsbrist gjordes aldrig det. Eftersom en prototyp 

aldrig togs fram för testning är det svårt att avgöra om den nya bäraren är bättre än den 

redan befintliga. Det som tyder på att den nya bäraren skulle fungera bättre än den 

befintliga är dess likhet med en bärare i en av Mora of Swedens andra 

formsprutningsceller som fungerar mycket bra. 
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Förord 
Den här rapporten är resultatet av mitt examensarbete som gjorts i samarbete med Mora 

Of Sweden AB, Mora under våren 2015. Examensarbetet är den avslutande delen i min 

utbildning på maskiningenjörsprogrammet vid Uppsala Universitet. 

 

Jag vill ge ett stort tack till alla inblandande på Mora of Sweden AB som gett mig ett 

mycket bra bemötande. Ett extra stort tack vill jag ge till min handledare Karl-Anders 

”KA” Jönson som har hjälpt mig igenom denna uppgift. 

 

Uppsala i maj 2015 

 

Theo Lamptey 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Den 6 februari inleddes ett möte med Henrik Eriksson och Karl-Anders Jönson. Vid 

detta möte gick vi igenom bakgrunden och förutsättningarna för examensarbetet. 

1.1.1 Företag 

Mora Of Sweden AB är ett modernt företag som är en sammanslagning av två klassiska 

knivföretag från Mora – KJ Eriksson och Frosts Knivfabrik – som grundades 1912 

respektive 1891. Mora of Sweden AB är ett lokalt familjeföretag som har sin fabrik och 

all tillverkning i Mora. 

1.1.2  Företagets kunder 

Mora Of Sweden har kunder över hela världen. Deras breda sortiment av knivar lockar 

kunder inom många områden. De har kunder inom bygg, slöjd, jakt och fiske, häst, slakt 

och köksknivar. 

1.2 Problembeskrivning 
Examensarbetet består i att undersöka vilka problem som finns med befintlig 

positioneringsmetod av knivblad i ett verktyg i en automatisk formsprutningscell. 

Undersökningen kommer ske av verktyg och utrustning i kombination med olika 

knivvarianter som Mora of Sweden AB tillverkar. Om inte bäraren positionerar 

knivbladen i en korrekt position under formsprutningsprocessen kommer knivskaften att 

läcka och knivarna kommer inte kunna säljas. 

1.2.1 Krav på dimensionering och utforming 

Produktens dimensioner skall vara anpassade att få plats i formsprutningsmaskinen i 

cellen 1721. Dimensioneringen av bäraren får inte överstiga 260 x 95 x 44(L x B x 

H)[mm]. Om dessa mått överstigs kommer bäraren inte kunna placeras i formsprutan 

eller så kommer formsprutan vid stängning orsaka deformation på bäraren. Produkten 

kommer hantera en mängd olika typer av knivmodeller och ha möjlighet att hantera fyra 

knivblad samtidigt. Den ska också vara utformad på så sätt att den inte har någon 

kontakt med knivbladens egg eller deras spets. Kontakt med någon av dessa ytor kan 

orsaka skador på knivbladet.  

1.3 Huvudmål 
Examensarbetes mål är att omkonstruera ett befintligt verktyg för att höja precisionen på 

positioneringen av knivblad i verktyget. Denna omkonstruktion ska resultera i komplett 

tillverkningsunderlag i form av sammanställning –och detaljritningar samt en prototyp 

om tid finnes. Den slutgiltiga konstruktionen ska resultera i en ökad tillgänglighet av 

formsprutningscellen. 

1.4 Metodik 
I projekplanen som fastställdes inför examensarbetet bestämdes följande arbetsgång för 

utvecklingen av produkten: 

1. Ta fram en användarkravspecifikation tillsammans med Mora of Sweden och 

definiera de krav som ställs på produkten. 
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2. Ta fram produktkravspecifikationer. Dessa beskriver hur produkten ska klara av 

kraven i användarkravspecifikationen 

3. Utföra en förstudie där en undersökning av produkten sker för att samla fakta till 

fortsättningen av arbetet. I förstudien kommer även intervjuer att genomföras 

med den personal på Mora of Sweden som i dagsläget hanterar den nuvarande 

produkten. 

4. Generera koncept. Använda metoder för att ta fram nya lösningar och 

förbättringar för konstruktionen av en ny produkt. Den ena tänka metoden för att 

generera koncepten är brainstorming, där olika koncept spontant genereras 

genom att fundera på olika lösningar. Den andra metoden är funktionsanalys, ett 

mer systematiskt sätt att generera koncept genom att bryta ner de olika 

funktionerna av produkten i mindre delar. 

5. Val av koncept. Efter koncept tagits fram väljs det bästa konceptet att gå vidare 

med. För att välja vilket koncept som är bäst kommer en konceptvalsmatris att 

användas där produktens olika funktionslösningar utvärderas och poängsätts. 

6. Utveckla valt koncept. Vidareutveckla det valda konceptet för att ännu bättre 

kunna anpassas för dess uppgift. 

7. CAD modellering. Ta beslut om konstruktionslösningar och modellera 

produkten i SolidWorks.  

8. Möjlig prototypframtagning 

9. Testning (om prototyp tas fram) 

10. Detaljkonstruktion. Göra den slutgiltiga detaljkonstruktionen för att säkerställa 

produktens funktion. 

11. Ritningsframställning. 

12. Utvärdering av arbetet. 

1.5 Avgränsningar 
De avgränsningar som gjorts i arbetet är följande. 

1.5.1 Kostnadskalkyl 

Kostnadskalkyl för produkten kommer inte göras. Det kommer inte vara en helt färdig 

produkt vid arbetets slut vilket medför att vissa konstruktionsändringar som påverkar 

kostnaden kan komma att ske. Ändringar i andra delar än bäraren i cellen skulle bli för 

omfattande och kommer därför inte göras. 

1.5.2 Systemgränser 

Arbetet avgränsas till en närmare undersökning av bäraren i cellen. En undersökning 

av hela cellen skulle bli för omfattande och utförandet av konstruktionsändringar genom 

hela cellen skulle bli för stort arbete. 

 

1.6 Kriterier för utvärdering av examensarbetet 
Utvärderingen av arbetet kommer att göras mot de användarkravspecifikationer som 

upprättades i arbetets början samt utvärdering av personal på Mora Of Sweden AB. 
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2 Förstudie och funktionsuppdelning 

2.1 Undersökning av formsprutningscell 1721 
Mora Of Sweden AB har en annan formsprutningscell vid namn 1731. Den liknar 1721 

men den cellen är modernare och mer avancerad men använder liknande metod för 

positionering av knivbladen. Förutom den cellen finns det ingen liknande produkt på 

marknaden vad Mora of Sweden AB känner till.1 

 

Positioneringen av knivblad i bäraren sker på följande sätt: 

1. Personal placerar bäraren i en fixtur inne i cellen. Bäraren får rätt position 

genom styrpinnar som sitter i fixturen. 

2. Tryckluft i fixturen öppnar vippor som sitter monterade på bäraren genom att 

pressa ned på vipporna, se figur 1. 

3. En robot plockar knivblad från ett magasin och för in bladen i bäraren. 

4. Magneter och styrpinnar monterade i bäraren skall hjälpa knivbladen att hitta 

rätt position. 

5. När bäraren är full släpps vipporna ner och klämmer fast knivbladen, se figur 2. 

6. En robot flyttar bäraren till den första formsprutningen. När den processen är 

klar förs den vidare till den andra formsprutningen. 

7. När den andra formsprutningen är klar förflyttar sedan roboten bäraren till ett 

vattenbad för nedkylning. 

8. Efter nedkylningen flyttas bäraren till en tredje formsprutning. 

9. När den tredje och sista formsprutningen är färdig, placerar roboten bäraren 

tillbaka i startfixturen, där de färdiga knivarna plockas ned i sina slidor. 

 
Figur 1 Öppen bärare 

 
Figur 2 Stängd bärare 

 

                                                 
1 Jönson (2015) 
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Genom undersökning av denna formsprutningscell och diskussion med operatörer för 

cellen kunde det fastslås att problemet med fel positionering uppstår någonstanns 

mellan 1 till och med 6. 

2.2 Undersökning av bärare i 1721 
Bärarverktyget som används i 1721 har en rektangulär metallplatta som bas. På 

basplattans ovansida sitter det två lister som håller i fyra vippor, styrpinnar och ett 

robotfäste. Nedfräst i plattan är också fyra fack för knivblad samt fyra fack för 

magneter. På plattans undersida sitter det två styrtappar för positionering i 

formsprutningsmaskinen. Den befintliga bäraren visas i figur 3. 

Genom en undersökning av bärarverktyget upptäcktes att en mycket liten kraft behövs 

för att får en förflytning av bladet i sidled2 vilket medför att knivbladet blir 

felpositionerat och läckage kan uppstå. Magneternas positionering och montering i 

bäraren är inte heller bra utformade för att säkerställa att knivbladets positionering 

förblir korrekt genom processen. I dagsläget limmas magneterna dit och ramlar ofta av3. 

De monteras då tillbaka direkt av operatörer i cellen och positioneringen kan då bli fel4. 

En fortsatt undersökning gav intrycket att en möjlig förflyttning av knivblad kunde ske 

vid fastsättning av knivbladen dvs vippors nedslag mot knivbladet i bäraren.  

 
Figur 3 Befintlig bärare 

2.3 Användarkravspecifikation 
En användarkravspecifikation har tagits fram tillsammans med Mora Of Sweden AB. 

Följande, tabell 1, är ett utdrag från funktionalitetsdelen i användarkravspecifikationen 

                                                 
2 Björklund (2015) 
3 Jönson (2015) 
4 Jönson (2015) 
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Tabell 1 Utdrag berörande produktens funktionalitet från användarkravspecifikationen 

2.3.1.1  
Produkten skall fungera som bärare åt knivblad 

2.3.1.2  
Produkten skall positionera knivbladen parallellt med bärarens kortsidor 

2.3.1.3  
Produkten skall behålla knivbladens position genom hela processen 

2.3.1.4  
Produkten skall kunna hantera olika knivbladsmodeller 

2.3.1.5  
Produkten ska inte deformera knivbladen 

2.3.1.6  
Produkten ska kunna hantera upp till fyra knivblad 

 

Användarkravspecifikationen kan ses i bilaga 1. 

2.4 Funktionsanalys 
Metoden som används för att analysera bärarens funktioner är en funktionsanalys5. 

Funktionsanalysen är ett systematiskt sätt att analysera och bryta ned de övergripande 

produktfunktionerna i delfunktioner. Bärarens huvudfunktion definieras som en fråga 

”positionerar och bibehåller bäraren knivbladets position korrekt?” och delfunktionerna 

grenar ut som ett verb och substantiv,”positionera knivblad” samt ”bibehålla position”. 

2.4.1 Huvudfunktioner, delfunktioner och dess lösningar 

Figur 4 visar produktens huvudfunktioner, delfunktioner och lösningar på dessa. 

Produktens delfunktioner samt deras konstruktionslösningar delas in på följande vis: 

 Positionerare: Skall se till att knivbladen efter isättning positioneras korrekt i 

bäraren. 

 Fack: Utrymme för knivbladen att läggas i. 

 Fasthållare: Del som ska kunna öppnas och stängas vid isättning av knivblad och 

hålla kvar knivbladen genom processen. 

                                                 
5 Baxter (1995) 
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2.5 Jämförelse med liknande produkter 
Som tidigare nämnts har Mora Of Sweden AB en modernare mer avancerad automatisk 

formsprutningscell, kallad 1731, i sin fabrik. Den är uppbyggd på liknande sätt som 

1721 och använder sig av en bärare med alla funktioner som är tänkta i den nya 

produkten. En jämförelse har därför gjorts med den bäraren och dess funktioner. 

2.5.1 Jämförelse – positionerare 

Positioneraren ska säkerställa att knivbladen i bäraren riktas in i rätt position. Den ska 

göra det utan att vidröra kniveggen eller knivspetsen då det riskerar att skada 

knivbladet. 

 

Bäraren i 1731 använder sig av magneter för att säkerställa rätt position i bäraren. 

Magneterna är bearbetade och monterade i bäraren med en speciell skruvanordning. 

Denna konstruktionslösning är svår att efterlikna eftersom bäraren i 1731 använder sig 

av tjockare gods än bäraren i 1721 och det blir svårt att få plats med skruvanordningen. 

Denna lösningen kräver också en hel del bearbetning och en enklare lösning efterfrågas 

i bäraren för 1721. 

2.5.2 Jämförelse – Fack 

Fackets funktion är att fungera som ett utrymme där knivbladen kan placeras. Det är en 

simpel funktion men knivbladen får inte hanteras hur som helst och facken måste vara 

utformade så de inte har kontakt med knivens egg eller spets. 

 

I bäraren i 1731 är facken simpelt utformade. De är rektangulära utskärningar i 

bottenplattan på bäraren där knivbladen kan placeras. Detta är en möjlig lösning. Det är 

viktigt att se till att facken är tillräckling breda och djupa så alla knivmodeller som är 

Figur 4 Uppdelade delfunktioner och 

dellösningar 

LÖSNING 

Funktion 

Hålla 

knivblad 

FACK 

BÄRARE 

Positioneras och 

bibehåller 

knivbladen rätt 

position? 

Öppna/Stänga 

TRYCKKRAFT 

Hålla kvar 

FASTHÅLLARE 

Bibehålla 

position 

Positionera 

Knivblad 

POSITIONERARE 

ÖPPNA/STÄNGA 

FUNKTION 
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menade att användas i 1721 får plats och inte får någon kontakt mot eggen eller knivens 

spets. 

2.5.3 Jämförelse – Fasthållare 

Fasthållaren har som uppgift att hålla fast de placerade knivbladen efter positionering i 

bäraren. Fasthållningen ska ske genom hela formsprutningsprocessen och det är av 

yttersta vikt att positioneringen bibehålls för att funktionen ska säkerställas. 

 

I cellen 1731 använder sig bäraren av en klämlist med gummikuddar som trycker ner 

mot knivbladen så de är fasthållna genom hela processen. Klämlisten får sin tryckkraft 

genom fjädrar på bärarens undersida som sitter monterade med genomgående bultar. 

Klämlisten lyfts upp av vippor när knivbladen ska placeras i bäraren och stängs genom 

att vipporna släpps ned. Denna funktion lämpar sig mycket bra för fasthållarens 

ändamål. Men det är viktigt att tänka på dimensionerna så att allt passar i fixtur och 

formspruta. 
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3 Idé och konceptgenerering 

3.1 Idégenerering 
Idé och konceptgenereringen har gjorts utifrån den uppdelning som gjordes i 

funktionsanalysen. Enkla skisser har gjorts för att presentera de olika idéerna. 

3.1.1 Idéer för fasthållare 

En genomsökning av andra produkters olika fasthållningsfunktioner samt brainstorming 

gav två mekanismer som möjligtvis skulle kunna tillämpas på bäraren. De 

mekanismerna är följande: 

 Vipprincip 

 Skjutprincip 

Vipprincipen bygger på att en del vippas och häver upp en annan del som skapar en 

öppning. För att stänga bäraren släpps vippan ned och öppningen stängs igen. En 

fasthållning av knivbladet med denna funktion kräver att en kraft pressar ned delen som 

vippan lyfter så att knivbladen pressas fast vid stängning. Tanken med idén kan ses i 

figur 5. 

 
Figur 5 Vipprincip 

Skjutprincipen bygger på att en del skjuts åt sidan så en öppning skapas. Stängningen 

sker genom att delen skjuts tillbaka till ursprungsposition. För att knivbladet ska 

bibehålla sin position med denna typ av funktion krävs att något monterat i delen som 

skjuts, vid stängning, pressar på eller drar i knivbladet med sån stor kraft att en 

förflyttning är omöjlig. Tanken med idén kan ses i figur 6. 
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Figur 6 Skjutprincip 

3.1.2 Ideer för positionering 

I den befintliga bäraren positioneras knivbladen med hjälp av magneter, styrpinnar och 

en sneställd fixtur som får knivbladen att glida på plats. Efter att ha undersökt cellen 

fastställdes att positionerings metoden med styrpinnar, magnet och gravitationen som 

hjälp är en bra metod men problemet ligger i hur de används och är monterade i bäraren. 

Därför togs idéer fram för hur utnyttjandet av dessa kunde förbättras. Enkla skisser för 

idéerna kan ses i figur 7 och figur 8. Följande ideer genererades: 

Magneter 

 Fjäderpressad magnet - Den fjäderpressade magneten ska tryckas på plats med 

hjälp av en fjäder. Den kommer tryckas mot en kant för att alltid säkerställa rätt 

position 

 Tryckskruvspressad magnet – Den tryckskruvspressade magneten kommer 

pressas ned mot en sluttning av en tryckskruv. Det kommer får magneten att 

tryckas framåt mot en kant och dess position säkerställs. 
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 Gängskruvad magnet  - Den gängskruvade magneten skruvas ned i bäraren med 

en skruv 

 

 

 
Figur 7 Tre idéer för magneter i bäraren 

Styrpinnar 

 Magnet som stödpunkt – Tanken med denna ide är att det enbart är magneten 

som riktar in knivbladen i bäraren. 

 Två stödpinnar – montera två stödpinnar på var sida om magneten som riktar in 

knivbladen. 

 Placera stödpinne mot knivens vinkelbrytning – använda sig av en stödpinne i 

knivens vinkelbrytning som riktar in och förhindrar kniven att rotera under 

processen. 
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Figur 8 Tre idéer för användandet av stödpinnar för att rikta in knivbladen i bäraren. 

3.1.3 Ideer för fack 

Facken där knivbladen ska placeras behöver inte utvecklas från hur de ser ut i dagsläget. 

Paletten har rektangulära utskärningar i sig som fungerar som fack i den befintliga 

bäraren och det är allt som krävs för att få rätt funktion. 

3.2 Konceptgenerering 
För att generera koncept har delfunktionerna och idégenereringen används. Genom att 

kombinera olika idéer som togs fram i idégenereringen har fyra koncept tagits fram. 

Alla koncept som tagits fram kommer kanske inte fungera som en färdig produkt men 

de koncept som presenteras har något element i sig som är intressant och kan komma till 

användning. Koncepten presenteras i form av enkla skisser. 
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3.2.1 Koncept 1 

Första konceptet, se figur 9, använder sig av vipprincip tillsammans med tryckskruv för 

montering av magnet, en stödpinne för att rikta in knivblad samt en gummikudde för att 

skydda knivbladen vid fastklämning. 

 

Funktion 

När tryckluften som sitter moterad på fixturen pressar ned mot vippor monterade i 

paletten kommer de i sin tur pressa upp klämlisten vilket gör att knivbladen kan placeras 

i bäraren. Efter att bladen har placerats i bäraren, vilandes mot stödpinnar monterade i 

paletten, släppes trycket mot vipporna och klämlisten klämmer ned mot knivbladen med 

hjälp av genomgående bultar som har fjädrar monterade på undersidan av paletten. 

Magneten monteras i bäraren med hjälp av en tryckskruv som pressar magneten på 

plats. 

 

Fördelar 

 Få delar, Enkel konstruktion 

 Enkelt att positionera magneter 

 Ingen större justering av tryckluften behöver göras. 

 

Nackdelar 

 Får inte plats i fixturen eller formsprutan 

 Svårt att montera vippa 

 Tryckskruvarna kommer inte alltid trycka mot magneter 

Figur 9 Enkel skiss av koncept 1 
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3.2.2 Koncept 2 

En tillämpning av skjutprincipen med två monterade stödpinnar och gummikudde i 

skjutlisten, se figur 10. 

 
Figur 10 Enkel skiss av koncept 2 

 

Funktion 

Detta koncept använder sig av en ”skjutfunktion” för att positionera knivbladen. 

Tryckluft pressar ”skjutlisten” åt sidan för att öppna vägen för knivbladen att placeras i 

bäraren. När bladen är placerade i bäraren släpper tryckluften och en fjäder, monterad i 

en änden av bäraren, pressar tillbaka ”skjutlisten” och på så sätt positionerar knivbladen 

på plats mot magneten och stödpinnarna. 

 

Fördelar 

 Trycker knivbladen mot magneten och styrpinnar, positioneras i sidled 

 Får plats i fixtur och formspruta 

 

Nackdelar 

 Måste justera om tryckluften på fixturen 

 Klämmer inte fast knivbladet 

 Säkerställer inte en korrekt positionering av magnet 
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3.2.3 Koncept 3 

Vipprincip med enbart en vippa. Magneten används som stödpunkt och en gummikudde 

är monterad i klämlisten som kontaktyta om knivbladen, se figur 11. 

 
Figur 11 Enkel skiss av koncept 3 

 

Funktion 

En klämlist med rotationspunkt i en änden är fast monterad i paletten. På motstående 

sida sitter en vippa monterad för att lyfta upp klämlisten med tryckluften i fixturen vid 

isättning av knivblad. Magneten är monterad i paletten. 

 

Fördelar 

 Får plats i fixtur och formspruta 

 

Nackdelar 

 Ingen klämfunktion 

 Ingen riktigt fasthållning av magnet 

 Svårmonterad 



15 

 

3.2.4 Koncept 4 

Skjutprincip med magnet monterad i skjutlisten, se figur 12. 

 
Figur 12 Enkel skiss av koncept 3 

 

Funktion 

Koncept fyra fungerar i stora drag som koncept 2. Konceptet använder sig av en 

”skjutlist” som öppnar och stänger bäraren vid placering av knivblad med hjälp av 

tryckluft och en fjäder. För att positionera knivbladen sitter en magnet monterad i 

”skjutlisten” som drar knivbladen på plats. 

 

Fördelar 

 Får plats i bärare och formspruta 

 

Nackdelar 

 Ingen klämfunktion 

 Inte säkert att knivbladen följer med magneten 

 Bara en funktion som håller knivbladen på plats. 
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4 Konceptgenomgång 
Tillsammans med min handledare Karl-Anders Jonsson från Mora of Sweden AB 

genomfördes en genomgång av de framtagna idéerna. 

4.1 Genomförande 
Arbetsordningen för genomgång och utvärdering av koncepten är följande: 

1. Godkännande av användarkravspecifikationen från Mora Of Sweden. 

2. En presentation av koncepten 

3. Diskussion kring för- och nackdelar med koncepten 

4. Beslutstagande om vilket koncept som är bäst lämpat för fortsatt arbete. 

4.1.1 Utvärdering av egenskaper 

En utvärderingsmatris gjordes för att utvärdera de framtagna koncepten, se tabell 2. De 

viktade funktionerna hos respektive koncept är följande: 

 Positionering - Möjlighet till rätt positionering av knivblad 

 Hålla Knivblad - Möjlighet till att hålla knivblad  

 Bibehållen position - Möjlighet till bibehållen position genom processen 

 Enkelhet – Hur enkel är produken att tillverka  

De olika egenskaperna utvärderas genom att en siffra mellan 0 och 10 sätts på de olika 

egenskaperna. 0 poäng tyder på att en egenskap ej är uppnådd, 10 poäng tyder på att en 

egenskap är helt uppnådd. 
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Tabell 2 Utvärdering av de olika konceptens egenskaper 

Koncept Positionering Hålla 

knivblad 

Bibehållen 

position 

Enkelhet Summa 

Poäng 

Koncept 1 

 

5 

Bra teori, 

måste testas 

10 

Stora 

fack där 

knivblad 

lätt kan 

placeras 

10 

Stark 

konstruktion 

för 

fasthållning 

7 

Få delar, 

relativ 

svår att 

montera 

35 

Koncept 2 

 

7 

Bra teori, 

extra hjälp av 

skjutlist, 

behöver 

testas 

10 

Stora 

fack där 

knivblad 

lätt kan 

placeras. 

3 

Ingen kraft i 

vertikal led, 

osäker 

konstruktion 

2 

Svår 

montering, 

Stora 

justering 

övrigt i 

cellen 

25 

Koncept 3 

 

1 

Enbart en 

magnet vars 

montering är 

dålig 

10 

Stora 

fack där 

knivblad 

lätt kan 

placeras. 

0 

Ingen 

mekanik för 

att klämma 

fast efter 

öppning 

7 

Få delar, 

relativ 

svår att 

montera  

 

18 

Koncept 4 

 

2 

Tveksam 

positionering 

metod 

10 

Stora 

fack där 

knivblad 

lätt kan 

placeras. 

3 

Ingen kraft i 

vertikal led, 

osäker 

konstruktion 

2 

Svår 

montering, 

Stora 

justering 

övrigt i 

cellen 

20 
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4.1.2 Utvärdering av koncept 

En utvärdering av koncepten genomfördes. Där jämfördes för- och nackdelar och ett 

omdömde skrevs om varje koncept, se tabell 3. 
Tabell 3 Utvärdering och omdöme av koncepten. Funktion, fördelar och nackdelar utvärderas 

Koncept Funktion Fördelar Nackdelar Omdöme 

Koncept 1 

 

Positionering 

sker med 

stödpinne och 

magnet 

moterad med 

tryckskruv. 

Klämmer fast 

knivbladen 

med klämlist 

och vipprincip 

Få delar, enkel 

konstruktion 

Stark 

positionering av 

magneter. Liten 

justering övrigt 

i cellen. 

Tar för stor 

plats, relativt 

svårmonterad. 

Det bästa konceptet. 

Omkonstruktion 

krävs då den inte får 

plats i fixturen eller 

formsprutan. 

Koncept 2 Positionering 

med två 

styrpinnar och 

en magnet. 

Skjutprincip 

som ska 

klämma fast 

knivbladen. 

Skjutlisten 

hjälper till med 

positioneringen. 

Bra storlek. 

Ingen kraft i 

vertikal led. 

Kräver stor 

justering av 

cellen. 

Går bort. 

Osäkerheten för 

bibehållen position 

under processen är 

för stor. 

Koncept 3 En vippa som 

lyfter upp 

klämlist vi 

isättning av 

knivblad. 

Enbart magnet 

för 

positionering. 

Bra storlek Ingen 

klämfunktion. 

Osäker 

positionerings 

metod. 

Går bort. Kommer 

inte bibehålla 

position och osäker 

positioneringsmetod. 

 

Koncept 4 Skjutprincip 

med monterad 

magnet i 

skjutlisten för 

att dra 

knivbladen i 

position. 

Bra storlek Ingen 

klämfunktion. 

Osäker 

positionerings 

metod. 

Kräver stor 

justering av 

cellen. 

Går bort. Kommer 

inte bibehålla 

position och osäker 

positioneringsmetod. 

 

 

4.2 Val av koncept 
Efter utvärdering av egenskaper och av de olika koncepten togs ett beslut att 

vidareutveckla ett av koncepten. Koncept 1 valdes att gå vidare med. 
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5 Resultat 

5.1 Vidareutveckling av koncept 
En vidareutveckling av det valda konceptet fick lov att göras då det valda konceptet inte 

var helt anpassat till formsprutningscellen. De förändringar som fick göras är följande: 

 Förändring av klämfunktion för att få plats i fixtur och formspruta. 

 Delade upp magnetlist och klämlist i två detaljer 

 Konstruktion av vipphållare 

5.1.1 Omkonstruktion av klämfunktion 

I konceptets befintliga tillstånd kommer den genomgående bulten som fjädern sitter på 

ta i både fixturen och formsprutan. Den nya konstruktionen vänder på hela 

klämfunktionen åt andra hållet. Bulten går nu från bärarens undersida upp genom 

klämlisten och på ovansidan monteras fjädrarna för att skapa kraft att klämma ned 

klämlisten mot knivbladen. Genom att konstruera om klämfunktionen kommer botten 

på bäraren vara hel plan och inget tar i formsprutan eller fixturen. Figur 13 och 14 visar 

den nya konstruktionen. 

 
Figur 13 Den omkonstruerade klämfunktionen, frontvy 
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Figur 14 den omkonstruerade klämfunktionen, sidvy 

En omkonstruktion av klämlisten krävs för att tryckskruvarna sitter monterade i samma 

del som klämlisten består av. Det medför att när vipporna pressar upp klämlisten 

kommer tryckskruvarna släppa från magneterna och deras position blir inkorrekt. För att 

lösa detta delades klämlisten och tryckskruvarnas montering upp i två delar, en klämlist 

och en magnetlist. Magnetlisten positioneras framför klämlisten och monteras dit med 

skruvar. Med denna lösning kommer tryckskruvarna alltid pressa mot magneterna och 

säkersälla deras position samtidigt som klämlisten går att öppna och stänga utan 

problem. Figur 15 beskriver den nya konstruktionen av klämlisten. 

 

 
Figur 15 Uppdelning av klämlist till klämlist och magnetlist. 

5.1.2 Konstruktion av vipphållare 

En vipphållare valdes att konstrueras eftersom det tidigare hade varit onödigt svårt att 

montera vippor i bäraren. Vipphållaren sitter fastmonterad i paletten med skruv och den 

nya konstruktionen gör det enklare att montera och ge service till vippor. Figur 16 

beskriver en vipphållare. 
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Figur 16 Nya konstruerade vipphållaren. 

5.2 Mål med detaljkonstruktion 
Målet med detaljkonstruktionen är att ta fram ett komplett tillverkningsunderlag för 

bäraren i den automatiska formsprutningscellen. Eftersom det inte fanns tid att tillverka 

en prototyp kan inte bärarens funktion bekräftas. Därför kommer detaljkonstruktionen 

enbart göras som en preliminär konstruktion. Efter att en prototyp har blivit framtagen 

och testats kommer konstruktionen kunna göras mer detaljerad. Hänsyn kommer också 

tas till vilken tillverkningsmetod som är bäst anpassad för den seriestorlek bäraren 

kommer tillverkas i. 

5.3 Tillverkade detaljer 

5.3.1 Palett 

Då Mora Of Sweden AB:s formspruta i cellen 1721 har sina bestämda mått och den 

befintliga grundplattan redan är anpassad för den cellen var det givna valet att använda 

sig av den plattan, med några modifieringar, som bas för den nya bäraren. Ur 

användarperspektiv är det inga större krav på paletten. Vid hantering av paletten ska det 

inte finnas någon skaderisk. Den ska även ha relativt låg vikt för att underlätta 

hanteringen. För konstruktionens skull bör plattan vara tillverkad av ett relativt hårt 

material som klarar av lätta påfrestningar och ska kunna klara att bli tappad i golvet utan 

att bli deformerad. Det är även viktigt att materialet har god bearbetbarhet då paletten 

måste bearbetas relativt mycket. Dessa krav uppfylls genom ett smart material val som 

har de egenskaper som önskas. Paletten är också konstruerad på ett sätt som minimerar 

skaderisken. Den har fasade kanter och inga stora utrymmen där fingrar eller liknande 

kan komma i kläm. 

5.3.2 Klämlist 

Klämlisten är den list som med hjälp av fjäderkraft används för att klämma fast och 

bibehålla knivbladens position underp rocessen. Klämlistens konstruktionskrav är att 

den måste klara av de krafter den blir utsatt för under processen d.v.s. fjädrarnas kraft 

som trycker ned den mot knivbladet, samt vippornas kraft som lyfter klämlisten vid 

istättning av knivblad. Det är viktigt att den består av ett material som är lätt att 
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bearbeta. Vad gäller användarkraven ska den inte kunna utsätta personal för skada under 

hantering och underhåll av bäraren. Klämlisten uppfyller kraven genom ett bra 

materialval och bra konstruktion som minimerar risken för skada. 

5.3.3 Magnetlist 

Magnetlisten är den list som är avsedd för att säkerställa och underlätta positioneringen 

av magneterna. Kraven som ställs på magnetlisten är att den ska ha lätt bearbetbarhet då 

det är en fräst detalj med många hål i samt att den precis som de andra detaljerna på 

bäraren inte ska kunna skada personal som hanterar bäraren. Vad gäller utsatthet för 

krafter så utsätts magnetlisten inte för några större krafter. Magnetlisten kommer bestå 

av ett material som är mycket lämpat för bearbetning och kommer på så sätt uppfylla de 

satta kraven. 

5.3.4 Vippa 

Vippan i bäraren är till för att lyfta upp klämlisten så att knivblad kan placeras i bäraren. 

Vippan har krav på sig att kunna klara av kraften från tryckluften som pressar på vippan  

för att lyfta klämlisten utan att den deformeras. Förutom det ska den vara lätt att 

bearbeta då det är en fräst detalj. Vippan kommer bestå av ett starkt material som är lätt 

att bearbeta. Dock är vippans konstruktion möjligen för svag vilket skulle kunna leda till 

deformation. Eftersom ingen FEM-analys utfördes på vippan kan inte en möjlig 

deformation säkerställas eller avfärdas. 

5.3.5 Vipphållare 

Vipphållaren kommer fungera som en fixtur för vippan och det är i vipphållaren vippan 

kommer rotera vid isättning och uttagning av knivblad. De krav som ställs på 

vipphållaren är att den ska bestå av ett material som är lätt att bearbeta eftersom det är 

en fräst detalj. Den ska också klara av de påfrestningar den utsätts för vid öppning och 

stängning av bärare.Vipphållaren består av ett material med goda egenskaper för den 

tänkta funktionen vilket säkerställer att kraven som är satta på vipphållare uppfylls. 

5.3.6 Fjäderaxel 

En axel för att stödja upp fjädern som står för den kraft som klämmer fast knivbladen i 

bäraren. Fjäderaxel är en vanlig cylindrisk axel med borrade hål i ändarna. Axel blir inte 

utsatt för några direkta krafter så den har inga speciella konstruktionskrav och ett 

klassiskt axelstål bör räcka för att funktionen ska bibehållas.  

5.3.7 Bricka 

En bricka måste tillverkas då jag inte hittade några brickor med rätt mått. Brickan 

kommer fungera som stopp för fjädern som pressar ned klämlisten mot knivbladen. 

Brickan kommer bara att vara en klassisk bricka och ett typiskt stål som används för 

brickor kommer blir bra för att behålla funktionen. 

5.4 Material 
Valet av material gjordes med hänsyn till de konstruktionskrav ställs på bäraren. För de 

delar som kräver god bearbetbarhets egenskaper lämpar sig konstruktionsstål SS13126. 

De används till konstruktioner med lägre krav på hållbarhet och har god 

                                                 
6 Livallco Stål AB 
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bearbetningbarhet. Axlar och brickor lämpar sig att tillverkas av maskinstål SS 16507. 

Det används ofta som material till axlar och andra maskindelar. 

Följande är en sammanställning av önskvärda materialegenskaper och de tänkta 

materialen för de olika tillverkade delarna, se tabell 7. 

 
Tabell 4 Materialval för de ingående delaren i produkten 

Del Materialkrav Material 

Palett God bearbetbarhet Konstruktionsstål SS1312 

Klämlist God bearbetbarhet  Konstruktionsstål SS1312 

Magnetlist God bearbetbarhet Konstruktionsstål SS1312 

Vippa God bearbetbarhet Konstruktionsstål SS1312 

Vipphållare God bearbetbarhet Konstruktionsstål SS1312 

Fjäderaxel Relativt goda mek. egenskaper Maskinsstål SS 1650 

Bricka Relativt goda mek. egenskaper Maskinsstål SS 1650 

 

5.5 Tillverkningsmetod 
Beroende på seriestorlek, material och utseende på de olika delarna i bäraren kan olika 

tillverkningsmetoder vara lämpliga att använda sig av vid tillverkning av dessa. 

Tillverkningen kommer ske i liten serie då enbart 20st bärare behövs för en enskild cell. 

För denna seriestorlek lämpar sig fräsning och svarvning8. Även utformningen av 

delarna i bäraren gör att de är bäst lämpade för fräsning och svarvning som 

tillverkningmetod. 

I tabell 5 nedan visas seriestorlek samt tillverkningmetod för varje ingående tillverkad 

detalj i bäraren. 
Tabell 5 Seriestorlek och tillverkningsmetod för de ingående delarna i produkten 

Del Seriestorlek [st] Tillverkningsmetod 

Palett 20 Fräsning/borrning 

Klämlist 20 Fräsning/borrning 

Magnetlist 20 Fräsning/borrning 

Vippa 40 Fräsning/borrning 

Vipphållare 40 Fräsning/borrning 

Fjäderaxel 60 Svarvning/borrning 

Bricka 60 Svarvning/borrning 

 

                                                 
7 Livallco Stål AB 
8 Swerea IVF 
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5.6 Standard och redan befintliga detaljer 
I Mora of Swedens befintliga bärare finns det detaljer som beslutats att återanvända till 

det nya konceptet. Det finns även standarddetaljer som valts att användas till det nya 

konceptet. 

5.6.1 Standarddetaljer 

Standarddetaljer har används i så stor utsträckning som möjlig. De standarddetaljer som 

valts är listade nedan: 

1. Skruvar 

2. Axlar 

3. Magneter 

4. Flänslager (modifierat) 

Flänslagret är en köpt detalj som fått lov att modifieras för att passa i klämlisten. 

Dessa standarddetaljer finns som bilaga 14-22 

5.6.2 Befintliga detaljer 

Den befintliga bäraren har element som redan är bra anpassade för roboten och 

formsprutorna i cellen. Dessa element anses inte behöva ändras på och bibehålls därför i 

det nya konceptet. Därför har beslutet tagits att använda vissa av dessa element även i 

den nya bäraren. 

De redan befintliga detaljerna jag har valt att använda mig av är följande: 

1. Fjäder 

2. Gummikudde 

3. Bussning som positionering av bärare i fixtur 

4. Robotfäste 

5. Styrtapp till formspruta 

 

De befintliga detaljer som valts att användas har inte Mora of Sweden AB några 

datablad på och kommer därför inte finnas som bilagor. 
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6 Utvärdering av detaljkonstruktion mot 
användarkravspecifikationen 

 

För att utvärdera detaljkonstruktionen jämfördes den mot användarkravspecifikationen. 

Eftersom att en prototyp aldrig togs fram kommer jämförelsen enbart göras med den 

framtagna konstruktionen i SolidWorks därför kommer några krav inte kunna bli 

besvarade. Utvärderingen sker genom en enkel tabell, se tabell 6, som beskriver krav, 

avsickt och om kravet är godkänt, underkänt eller N/A. 

 
Figur 17 Slutgiltig konstruktion 

6.1 Krav 

6.1.1 Funktionalitet 

Funktionalitetens avsikt är att bärarens funktion uppfylls, dvs positionerar knivbladen 

korrekt i bäraren så att läckage inte sker, inte skada bladen, kunna hantera fyra knivblad 

samtidigt och kunna hantera flera olika typer av modeller. Bäraren kan hantera fyra blad 

samtidigt tack vare de fyra fack som finns in bäraren och klarar av att hantera olika 

modeller tack vare de utrymme som finns för knivarna att placeras i. Trots detta kan inte 

funktionalitetskravet godkännas eftersom en prototyp för testning inte har tagits fram. 

Kravet bedöms som N/A. 

6.1.2 Storlek och vikt 

Med kravet på storlek och vikt menas att bäraren ska hålla sig inom de satta 

dimensionerna och den bestämda maxvikten. Om dimensionerna överskrids kommer 

placeringen av bäraren i formsprutan bli fel och deformation kan ske. Robotarna som 

hanterar bäraren har en maxlast på 5kg och därför får inte bärarens vikt överstiga 5 kg. I 

SolidWorks är bärarens vikt och storlek under de satta gränserna därför bedöms detta 

krav som godkänt. 

6.1.3 Material och form 

De ingående materialen i bäraren måste klara av miljön i en formspruta och bärarens 

ytor ska vara utformade för att minimera smuts i bäraren. Smutset kan orsaka skador 
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under formsprutningen. Det är även av yttersta vikt att bärarens form inte tillåter att 

knivbladets egg och spets ligger i kontakt med något. Det kan lätt orsaka deformation på 

eggen. Bäraren består i huvudsak av maskinstål SS1650 och konstruktionsstål SS1312. 

Materialvalen presenteras mer i detalj i tabell 4, kapitel 5. 

6.1.4 Servicefunktioner 

Bäraren ska enkelt kunna testas efter slutmontering och reservdelar ska kunna bytas på 

30 min vid behov. Detta krav kan varken godkännas eller underkännas eftersom en 

prototyp aldrig tillverkades för testning.  

6.1.5 Prestandakrav 

I prestandakrav ingår bärarens livslängd och rengörningsmöjligheter. Bäraren har som 

krav att ha en livslängs på 5 år och den ska vara enkel att rengöra. Dessa krav blir 

obesvarade eftersom bäraren inte har tillverkats och funnit i 5 år och 

rengörningsprocessen kan inte heller undersökas eftersom en prototyp inte tagits fram. 

6.1.6 Säkerhet 

Det ska inte finnas någon risk för operatör eller servicepersonal att skada sig på bäraren. 

Med sina fasade kanter och mycket låg klämrisk är bäraren utformad för att minimera 

skaderisken. Kravet bedöms därför att vara godkänt. 

6.1.7 Servicebarhet 

Krav som ställs på servicebarheten är att alla komponenter i bäraren ska kunna bytas av 

service personal. Trots att bäraren består av många små delar bedöms servicebarheten 

som god eftersom komponenterna i bäraren är monterade med skruv och är lätta att byta 

för servicepersonal. Kravet på servicebarhet är därför godkänt. 

 
Tabell 6 Utvärdering av detaljkonstruktion mot användarkravspecifikationen   

Krav Avsickt Godkänd Underkänd N/A 

3.1.1 Funktionalitet   X 

3.1.2 Storlek och vikt X   

3.1.3 Material och form X   

3.2 Servicefunktioner   X 

3.4 Prestandakrav   X 

3.6.1 Säkerhet X   

3.6.2 Servicebarhet X   
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7 Diskussion och slutsatser 
 

Att undersöka fel och utveckla ett nytt bärarkoncept till Mora of Swedens automatiska 

formsprutningscell 1721 har varit extremt lärofullt och hade både sina roliga och mindre 

roliga stunder. Uppgiften kändes aningen för luddig och lite oklar i början. Men allt 

eftersom definierades uppgiften mer och avgränsningar gjordes. Det fick uppgiften att 

klarna och kännas som en lagom stor och bra utformad uppgift. Tyvärr klarnade 

uppgiften lite för sent och en hel del tid gick till spillo och därför hann en prototyp 

tyvärr inte tas fram. 

 

Ursprungsmålet med examensarbetet var att undersöka vilka problem som fanns med 

befintlig positioneringsmetod av knivblad i en av Mora of Swedens automatiska 

formsprutningsceller. Därefter skulle en förbättringsåtgärd och konstruktionsändringar  

föreslås och utföras. Detta skulle i sin tur medföra en ökning av formsprutningscellens 

tillgänglighet. Eftersom cellen är så omfattande togs beslutet att avgränsa arbetet till att 

titta på problematiken med bärarverktyget i cellen. 

 

En framtagen prototyp hade varit värdefullt för att förfina konstruktionen ännu mer då 

tester hade kunna göras för att godkänna eller underkänna vissa funktioner. Men 

eftersom en prototyp av bäraren aldrig togs fram för testning kan det inte fastslås om 

cellens tillgänglighet ökade och därför uppnåddes aldrig målet riktigt. Mål som kan 

bedömas uppnådda är undersökning av cellen som fastställde befintliga problemen i 

bäraren och framställning av tillverkningsunderlag i form av detalj –och 

sammanställningsritningar för konstruktionsändring av bärarverktyget. Även flera av de 

satta kraven med avseende användarkravspecifikationen för bäraren kan anses 

uppfyllda. Den kan hantera fyra knivblad samtidigt och klarar av flera typer av 

modeller. Bärarens dimensionering och vikt håller sig inom de satta gränserna. Detta 

gör att den får plats i formsprutan utan att deformeras och kommer vara lätt att hantera 

för så väl robot som operatör. Materialvalen och formen på bäraren gör så att de 

ingående delarna klarar av de påfrestningar de utsätts för och dess form kommer inte 

kunna skada knivbladet. Bäraren kan anses som säker för personal som hanterar den. 

Den är konstruerad med fasadekanter som minimerar risken för skada och har inga stora 

utrymmen som fingar eller liknande kan komma i kläm. Slutligen kan även 

servicebarheten anses som uppfylld. De ingående delarna i bäraren är monterade med 

skruv och alla kan bytas av servicepersonal.  

 

Förstudiestadiet drog ut på tiden mycket mer än förväntat. Det beror framför allt på två 

anledningar. Det ena att definitionen av problemet tog lång tid att fastställa och det 

andra att undersökningen skedde under produktion, vilket gjorde det svårt att få tillgång 

till att gå in i cellen och studera den nära i detalj. 

 

Mer tid hade behövt läggas i konceptstadiet. Enbart fyra koncept togs fram vilket känns 

lite tunt för att vara säker på att en bra konstruktion hittats. Det svåraste problemet 

gällande konstruktionsförbättring var att hålla sig inom de dimensioner produkten får 

ha. 

 

Det är svårt att avgöra om denna nya konstruktion är bättre än en befintliga. Det som 

tyder på att den nya konstruktion är bättre är dess likhet med bäraren i Mora of Swedens 

andra formsprutningscell som fungerar bra. Problem som möjligen kan uppstå är att 
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vipporna och/eller klämlisten deformeras av tryckluften vid öppning och stänging av 

bäraren. Krafterna som bäraren utsätts för är inte stora därför är det osannolikt att 

deformation kommer uppstå. I ett fortsatt arbete med produkten bör en FEM-analys 

utföras samt en prototyp tillverkas för testning för att sedan jobba vidare med en mer 

detaljerad konstruktion. Efter en framtagen prototyp rekommenderas även att 

servicebarheten testas för att säkerställa att det satta kravet blir uppfyllt eller inte. 

Prestandakraven bör också testas. Det skulle kunna göras genom att bäraren spolas av 

med en vatten och sedan undersöks för skador. För att kontrollera bärarens livslängd 

skulle CAD-modellen kunna köras i en simulering som representerar 5års användning 

av verktyget. 
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Bilaga 1 – Användarkravspecifikation 

1 Sammanfattning 
Detta dokument innehåller de övergripande kraven på projektet ”Knivbladshantering i 

automatisk formsprutningscell”. Denna kravspecifikation kommer ge en generell 

beskrivning av produkten som ska utvecklas och även innehålla de specificerade krav 

som ställs på produkten.  

2 Generell beskrivning 

2.1 Gränsnitt 
Mora Of Sweden har ett stort urval av knivmodeller, många av deras knivar har plast- 

och gummihandtag.  Dessa handtag tillverkas genom formsprutning och sker i en 

automatisk formsprutningscell. Vid denna process är det av yttersta vikt att knivbladens 

positionering är korrekt så att inte plasten ”läcker” på skaften. 

Formsprutningscellen förbereds av personal och bäraren (benämns produkten framöver) 

placeras i en fixtur. Därefter är det robotar i cellen som hanterar produkten. När 

processen har slutförts går personal in i cellen och tar enkelt loss produkten från 

fixturen. 

2.2 Funktioner 
Produkten är avsedd att användas av personal vid tillverkning av knivskaft i Mora Of 

Swedens automatiska formsprutningscell 1721.  

Produkten fungerar som bärare åt knivblad under formsprutningsprocessen och skall se 

till att knivbladen är positionerat rätt och behåller rätt position genom hela 

tillverkningsprocessen. 

2.3 Användare 
Produkten förbereds i formsprutningscellen av personal. Därefter hanteras den av 

robotar inne i cellen. 
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3 Specifika krav 

3.1 Funktionella krav 

3.1.1 Funktionalitet 

3.1.1.1  
Produkten skall fungera som bärare åt knivblad 

3.1.1.2  
Produkten skall positionera knivbladen med parallellt med bärarens kortsidor 

3.1.1.3  
Produkten skall behålla knivbladens position genom hela processen 

3.1.1.4  
Produkten skall kunna hantera olika knivbladsmodeller 

3.1.1.5  
Produkten ska inte deformera knivbladen 

3.1.1.6  
Produkten ska kunna hantera upp till fyra knivblad 

3.1.2 Storlek 

3.1.2.1  
Produktens yttre dimensioner skall passa i 1721 vilket ungefär motsvarar max 

dimensionerna 260 x 95 x 44 (L x B x H) [mm] 

3.1.2.2  
Styrtappar på produkten måste vara dimensionerade att passa i 1721 

3.1.2.3  
Produktens vikt får inte överskrida 4 [kg] 

3.1.3 Material och form 

3.1.3.1  
De ingående materialen i produkten skall vara anpassade för att klara av 

miljön under formsprutning 

3.1.3.2  
Ytor där smuts kan samlas ska minimeras 

3.1.3.3  
Produkten får inte ha någon kontakt mot kniveggen 

3.1.4 Programlagring 

N/A 

3.1.5 Strömförsörjning 

N/A 
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3.2 Servicefunktioner 

3.2.1.1  
Produktens funktionalitet skall enkelt kunna testas efter slutmontering 

3.2.1.2  
Reservdelar skall kunna bytas på 30[min] av service personal. 

3.3 Krav på externa gränssnitt 
N/A 

3.3.1 Användargränssnitt 

N/A 

3.3.2 Mekaniska gränssnitt 

N/A 

3.3.3 Hårdvarugränssnitt 

N/A 

3.3.4 Mjukvarugränssnitt 

N/A 

3.3.5 Kommunikationsgränssnitt 

N/A 

3.4 Prestandakrav 

3.4.1.1  
Produktens livslängd skall vara minst 5 år 

3.4.1.2  
Rengöring av produkten skall ske enkelt. 

3.5 Konstruktionsbegränsningar 
N/A 
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3.6 Egenskaper 

3.6.1 Säkerhet 

3.6.1.1  
Det ska inte finna någon risk för operatör eller service personal att skada 

sig vid hantering av produkten 

3.6.2 Servicebarhet 

3.6.2.1  
Produkten kan behövas genomgå service varje år 

3.6.2.2  
Samtliga komponenter i produkten skall kunna bytas av servicepersonal 

3.6.3 Miljöpåverkan 

N/A 

3.7 Övriga krav 

3.7.1 Ekonomi 

N/A 

3.7.2 Dokumentation 

3.7.2.1  
Sammanställnings- och detaljritningar av komplett produkt skall 

framställas 

3.7.3 Miljökrav 

N/A 

3.7.4 Myndighetskrav 

N/A 
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4 Dokumentinformation 

4.1 Versionsbeskrivning 
Version Ändrad av - datum Förklaring 

01 TL, 2015-02-19 Första versionen 

02 TL, 2015-02-27 Slutlig version 

4.2 Distribution 
Utskriven kopia: 

N/A 

 

4.3 Definitioner 
 

Term Förklaring 

TBD To be determined / återstår att besluta 

N/A Not applicable (ej applicerbart) 

 

4.4 Referenser 
- 
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Bärare i 1721

02-03 A4

5:1

Bricka

Granskad av

TLTL
Material

Tillverkning granskad av
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Maskinstål SS 1650
Projektnamn

Titel/Benämning

BladUtgåva

Ritad av Godkänd av - datumKonstruerad av

Ritningsnummer

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

Vyplacering

D
et

ta
 d

ok
um

en
t f

år
 in

te
 k

op
ie

ra
s 

ut
an

 ä
ga

re
ns

 s
kr

ift
lig

a 
til

ls
tå

nd
, i

nn
eh

ål
le

t f
år

 in
te

 d
el

ge
s

til
l t

re
dj

e 
pa

rt 
el

le
r a

nv
än

da
s 

i n
åg

ot
 o

be
hö

rig
t ä

nd
am

ål
. Ö

ve
rtr

äd
el

se
 le

de
r t

ill
 å

ta
l.

Skala

Ägare

Storlek

Generell yt-
jämnhet, Ra

Massa [g] Densitet [g/mm3]

Projektledare

Bärare i 1721

02-04 A4

5:1

Flänslager

Granskad av

TLTL
Material

Tillverkning granskad av
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A A

5

1

7

4

2

3

SECTION A-A

6

7 4 PRT-0001573-Kudde_till_palett
6 3 09122___4_12-mattssons Bilaga 2
5 3 Bricka 02-03
4 3 Fjäder
3 3 Flänslager 02-04
2 3 Fjäderaxel 02-02
1 1 Klämlist 02-01

Pos nr Antal Titel/Benämning, beteckning Material, dimension o.d. Artikel nr/Referens

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

BladRitningsnummer

Ritad avKonstruerad av

Titel/Benämning

Storlek

Tillverkning granskad av Granskad av

1:2
Projektnamn

UtgåvaDetta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.

Vyplacering SkalaGenerell yt-
jämnhet Ra

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

ProjektledareMaterial

Ägare

Godkänd av  - datum Massa [g] Densitet [g/mm3]

TL

SubAsm_Klämlist_Fjäder
A3

TL

Bärare i 1721

02-00
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SECTION A-A
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DETAIL A 
SCALE 1 : 1

 0
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DETAIL B 
SCALE 1 : 1

Alla faser 45grader och 0,5mm

D
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F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

BladRitningsnummer

Ritad avKonstruerad av

Titel/Benämning

Storlek

Tillverkning granskad av Granskad av

1:2
Projektnamn

UtgåvaDetta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.

Vyplacering SkalaGenerell yt-
jämnhet Ra

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

ProjektledareMaterial

Ägare

Godkänd av  - datum Massa [g] Densitet [g/mm3]

TL

Pallet
A3

TL
Konstruktionsstål SS 1312 Bärare i 1721

03-01
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DETAIL A

Alla faser 45grader och 0,5mm

C

2 31 4
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Konstruktionsstål SS 1312
Projektnamn

Titel/Benämning

Utgåva

Ritad av Godkänd av - datumKonstruerad av

Ritningsnummer

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

Vyplacering
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Skala

Ägare

Storlek

Generell yt-
jämnhet, Ra

Massa [g] Densitet [g/mm3]

Projektledare

Bärare i 1721

03-02 A4

1:1

Magnetlist

Granskad av

TLTL
Material

Tillverkning granskad av

Blad
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B

B

C

C
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2

1
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7
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11

9

10

SECTION B-B

SECTION C-C

11 3 09122___4__8-mattssons Bilaga 3
10 4 Thrust screw Bilaga 5
9 4 Magnet Bilaga 11
8 1 Magnetlist 03-02
7 2 09122___4_12-mattssons Bilaga 2
6 2 PRT-0001569-Styrtapp_till_palett
5 2 STD-0000069-Bussning
4 1 CPS-5h6x-20-m Bilaga 9
3 2 09122___6_14-mattssons Bilaga 4
2 1 PRT-0001570-Robotfaste
1 1 Pallet 03-01

Pos nr Antal Titel/Benämning, beteckning Material, dimension o.d. Artikel nr/Referens

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

BladRitningsnummer

Ritad avKonstruerad av

Titel/Benämning

Storlek

Tillverkning granskad av Granskad av

1:2
Projektnamn

UtgåvaDetta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.

Vyplacering SkalaGenerell yt-
jämnhet Ra

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

ProjektledareMaterial

Ägare

Godkänd av  - datum Massa [g] Densitet [g/mm3]

TL

Subasm_pallet_robotfäste
A3

TL

Bärare i 1721

03-00
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A

SECTION A-A

DETAIL A 
SCALE 1 : 1

7 1 Kniv
6 4 CP-4h6x-8 Bilaga 10
5 2 799100--2--4-mattssons Bilaga 1
4 3 09122___4_12-mattssons Bilaga 2
3 2 Vippa_Vipphållare_subasm 01-00
2 1 SubAsm_Klämlist_Fjäder 02-00
1 1 Pallet_robotfäste_subasm 03-00

Pos nr Default
/Antal Titel/Benämning, beteckning Material, dimension o.d. Artikel nr/Referens
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321 5
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A
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Ritningsnummer

Ritad avKonstruerad av

Titel/Benämning

Storlek

Granskad av

1:2
Projektnamn

UtgåvaDetta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.

Vyplacering SkalaGenerell yt-
jämnhet Ra

Generell tolerans
SS ISO 2768-1

ProjektledareMaterial

Ägare

Godkänd av  - datum Massa [g] Densitet [g/mm3]

TL

Bärare
A3

TL

Bärare i 1721 

00-00

Tillverkning granskad av
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09122 4 8

Hex socket cap screw stainless steel, A2-70, ISO 4762 M4x8

Artikelnummer

09122 4 8
Benämning

Hex socket cap screw stainless steel, A2-70, ISO 4762 M4x8

d M4
l 8
b -
s 3
k 4
dk 7

Created: 2015-05-28 04:12:11

Address: Mattssons i Anderstorp
Box 134
Depåg. 1
334 23 Anderstorp
Sweden

Phone:
Fax:
Web:

46 (0)371-890 00
46 (0)371-171 77
www.mattssons.com
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09122 4 12

Hex socket cap screw stainless steel, A2-70, ISO 4762 M4x12

Artikelnummer

09122 4 12
Benämning

Hex socket cap screw stainless steel, A2-70, ISO 4762 M4x12

d M4
l 12
b -
s 3
k 4
dk 7

Created: 2015-05-28 04:12:25

Address: Mattssons i Anderstorp
Box 134
Depåg. 1
334 23 Anderstorp
Sweden

Phone:
Fax:
Web:

46 (0)371-890 00
46 (0)371-171 77
www.mattssons.com
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09122 6 14

Hex socket cap screw stainless steel, A2-70, ISO 4762 M6x14

Artikelnummer

09122 6 14
Benämning

Hex socket cap screw stainless steel, A2-70, ISO 4762 M6x14

d M6
l 14
b -
s 5
k 6
dk 10

Created: 2015-05-28 04:14:03

Address: Mattssons i Anderstorp
Box 134
Depåg. 1
334 23 Anderstorp
Sweden

Phone:
Fax:
Web:

46 (0)371-890 00
46 (0)371-171 77
www.mattssons.com
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799100 2 4

Insexskruv MF6S 10.9 Obeh M2X4

Artikelnummer

799100 2 4
Benämning

Insexskruv MF6S 10.9 Obeh M2X4

d M2
l 4
b -
s 1,3
k 1,2
dk 4

Created: 2015-05-28 04:15:13

Address: Mattssons i Anderstorp
Box 134
Depåg. 1
334 23 Anderstorp
Sweden

Phone:
Fax:
Web:

46 (0)371-890 00
46 (0)371-171 77
www.mattssons.com
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CP 4h6x 8 m

Parallel pin ISO2338

Artikelnummer

CP 4h6x 8 m
Benämning

Parallel pin ISO2338

Diameter (d) 4
Längd 8
Tolerans h6
c 0,63
Längd min 7,75
Längd max 8,25

Created: 2015-05-28 04:21:04

Address: Marcus Komponenter
Box 71
Snickarvägen 5
153 22 Järna
Sweden

Phone:
Fax:
Web:

08-554 811 50
08-554 811 59
www.marcuskomponenter.se
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CPS 4h6x 32

Parallel pin ISO2338

Artikelnummer

CPS 4h6x 32
Benämning

Parallel pin ISO2338

Diameter (d) 4
Längd 30
Tolerans h6
c 0,63
Längd min 29,5
Längd max 30,5

Created: 2015-05-28 04:24:42

Address: Marcus Komponenter
Box 71
Snickarvägen 5
153 22 Järna
Sweden

Phone:
Fax:
Web:

08-554 811 50
08-554 811 59
www.marcuskomponenter.se
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CPS 5h6x 20 m

Parallel pin ISO2338

Artikelnummer

CPS 5h6x 20 m
Benämning

Parallel pin ISO2338

Diameter (d) 5
Längd 20
Tolerans h6
c 0,8
Längd min 19,5
Längd max 20,5

Created: 2015-05-28 04:23:49

Address: Marcus Komponenter
Box 71
Snickarvägen 5
153 22 Järna
Sweden

Phone:
Fax:
Web:

08-554 811 50
08-554 811 59
www.marcuskomponenter.se
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Sura Magnets AB Telefon +46 (0) 121 353 10

Hamragatan 2 Fax +46 (0) 121 353 15

S-614 31 Söderköping E-mail info@suramagnets.se

Sverige/Sweden Internet www.suramagnets.se

Partnumber: FA-4-020-2

Material : Ferrite Y28

Dimensions: L B H

20 mm 10 mm 5 mm

Magnetisation: Thru H

Grade

Min Typ Min Typ Min Typ Min Typ

Y 28 370 400 175 210 180 220 26 30

Energi product

( mT ) ( kA/m ) ( kA/m ) BH max ( kJ/m3 )

Remanence Coercivity BHc Coercivity Ihc

Theo
Typewriter
Bilaga 21



K0389
Thrust screws

© HEINRICH KIPP WERK KG www.kipp.com · info@kipp.com 1/3

Item description/product images

Description

Material:
Screw grade 10.9.
Pin brass or POM.

Version:
Screw black oxidised.

Note:
Thrust screws are ideal for clamping or exerting pressure on threaded spindles,
axles, shafts and treated surfaces without marring.
Longer versions are specially designed to be glued in, allowing small to medium
series of mechanical external thread fastening elements to be made cost-effectively.

Drawings

Overview of items

Thrust screws

Order No. Version D D1 L SW

K0389.04X65 pin brass M4 2,5 6,5 2
K0389.04X105 pin brass M4 2,5 10,5 2
K0389.04X165 pin brass M4 2,5 16,5 2
K0389.04X305 pin brass M4 2,5 30,5 2
K0389.04X405 pin brass M4 2,5 40,5 2
K0389.05X85 pin brass M5 3 8,5 2,5
K0389.05X125 pin brass M5 3 12,5 2,5
K0389.05X205 pin brass M5 3 20,5 2,5

Theo
Typewriter
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K0389
Thrust screws

© HEINRICH KIPP WERK KG www.kipp.com · info@kipp.com 2/3

Overview of items

Order No. Version D D1 L SW

K0389.05X305 pin brass M5 3 30,5 2,5
K0389.05X405 pin brass M5 3 40,5 2,5
K0389.06X115 pin brass M6 4 11,5 3
K0389.06X175 pin brass M6 4 17,5 3
K0389.06X265 pin brass M6 4 26,5 3
K0389.06X415 pin brass M6 4 41,5 3
K0389.06X515 pin brass M6 4 51,5 3
K0389.06X615 pin brass M6 4 61,5 3
K0389.08X12 pin brass M8 5,5 12 4
K0389.08X22 pin brass M8 5,5 22 4
K0389.08X32 pin brass M8 5,5 32 4
K0389.08X52 pin brass M8 5,5 52 4
K0389.08X62 pin brass M8 5,5 62 4
K0389.08X82 pin brass M8 5,5 82 4
K0389.10X14 pin brass M10 7 14 5
K0389.10X18 pin brass M10 7 18 5
K0389.10X27 pin brass M10 7 27 5
K0389.10X37 pin brass M10 7 37 5
K0389.10X52 pin brass M10 7 52 5
K0389.10X62 pin brass M10 7 62 5
K0389.10X82 pin brass M10 7 82 5
K0389.12X185 pin brass M12 8,5 18,5 6
K0389.12X225 pin brass M12 8,5 22,5 6
K0389.12X325 pin brass M12 8,5 32,5 6
K0389.12X425 pin brass M12 8,5 42,5 6
K0389.12X525 pin brass M12 8,5 52,5 6
K0389.12X625 pin brass M12 8,5 62,5 6
K0389.12X825 pin brass M12 8,5 82,5 6
K0389.104X7 pin POM M4 2 7 2
K0389.104X9 pin POM M4 2 9 2
K0389.104X11 pin POM M4 2 11 2
K0389.104X13 pin POM M4 2 13 2
K0389.104X17 pin POM M4 2 17 2
K0389.104X31 pin POM M4 2 31 2
K0389.104X41 pin POM M4 2 41 2
K0389.105X9 pin POM M5 3 9 2,5
K0389.105X11 pin POM M5 3 11 2,5
K0389.105X13 pin POM M5 3 13 2,5
K0389.105X17 pin POM M5 3 17 2,5
K0389.105X21 pin POM M5 3 21 2,5
K0389.105X31 pin POM M5 3 31 2,5
K0389.105X41 pin POM M5 3 41 2,5
K0389.106X113 pin POM M6 3,5 11,3 3
K0389.106X133 pin POM M6 3,5 13,3 3
K0389.106X173 pin POM M6 3,5 17,3 3
K0389.106X213 pin POM M6 3,5 21,3 3
K0389.106X263 pin POM M6 3,5 26,3 3
K0389.106X413 pin POM M6 3,5 41,3 3
K0389.106X513 pin POM M6 3,5 51,3 3
K0389.106X613 pin POM M6 3,5 61,3 3
K0389.108X136 pin POM M8 5 13,6 4
K0389.108X176 pin POM M8 5 17,6 4
K0389.108X216 pin POM M8 5 21,6 4
K0389.108X266 pin POM M8 5 26,6 4
K0389.108X336 pin POM M8 5 33,6 4
K0389.108X516 pin POM M8 5 51,6 4
K0389.108X616 pin POM M8 5 61,6 4
K0389.108X816 pin POM M8 5 81,6 4
K0389.110X179 pin POM M10 6,5 17,9 5
K0389.110X219 pin POM M10 6,5 21,9 5
K0389.110X269 pin POM M10 6,5 26,9 5
K0389.110X339 pin POM M10 6,5 33,9 5



K0389
Thrust screws

© HEINRICH KIPP WERK KG www.kipp.com · info@kipp.com 3/3

Overview of items

Order No. Version D D1 L SW

K0389.110X419 pin POM M10 6,5 41,9 5
K0389.110X519 pin POM M10 6,5 51,9 5
K0389.110X619 pin POM M10 6,5 61,9 5
K0389.110X819 pin POM M10 6,5 81,9 5
K0389.112X221 pin POM M12 8 22,1 6
K0389.112X271 pin POM M12 8 27,1 6
K0389.112X341 pin POM M12 8 34,1 6
K0389.112X421 pin POM M12 8 42,1 6
K0389.112X521 pin POM M12 8 52,1 6
K0389.112X621 pin POM M12 8 62,1 6
K0389.112X821 pin POM M12 8 82,1 6
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