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Sammanfattning 

Syftet med examensarbetet har varit att ta fram en ny konstruktion samt kostnadsförslag för 
ett stansverktyg, vilken skall användas i reparationsprocessen vid MCM produktion. 

Resultatet av det insamlade materialet har legat till grund för på vilket sätt produktens 
konstruktion har utvecklats. En av de faktorer som påverkat lösningen är hur termoplasten bör 
hanteras. Termoplasten som används är känslig för luftfuktighet. En automatisk matning av 
termoplasten blir därmed inte aktuell. 

Användarnas önskemål av automatisering av processen är inte realiserbar på grund av den 
låga utnyttjandegraden, som framkommit i tidsstudier. Stansverktyget används så lite som 
1,17 % av den totala arbetstiden, vilket kan innebära problem för termoplastens 
produktegenskaper. 

Personalens önskemål om att köpa in färdigstansad termoplast från leverantören blir dyrare än 
att fortsätta stansa i egen regi. Skillnaden i pris mellan att köpa in färdigstansade och att 
stansa själv är ca 0, 90-1, 30 kr per bit. 

Förändringar i konstruktionen, som presenterats, innefattar bland annat kraftöverföringen till 
stansen, verktygshållare till stansen och hållaren till termoplasten. Den föreslagna produkten 
uppskattas kosta ca 22 000 kr. 

Ytterligare undersökningar behöver göras innan ställning kan tas till om det är rimligt att ta 
fram ett nytt verktyg. Även helt andra möjligheter med t ex termoplast i pastaform borde 
undersökas innan ställning tas. 

 



  

Abstract 

The task for this thesis is to design a tool that is used to cut-out preforms of thermoplastic 
adhesive and also to make an estimate of costs for the stamping tool. The tool is used in the 
repair process at the MCM production line. 

The result of gathered information has affected how the design of the stamping tool has 
developed. The handling of thermoplastic adhesive in the repair process is one of the factors 
that influenced the design. The adhesive is sensitive for exposure to moisture. Therefore an 
automated feeding system of the adhesive is not recommended.   

The users wished for an automated stamping tool. Due to too low utilization this is not 
recommended because the material properties of the adhesive may decay. The stamping tool 
is used for 1, 17 % of the total working time. 

The stamping performed on site, at Ericsson AB, to create the preforms is cheaper than if 
bought from a supplier. The difference in price is approximately 0, 90-1, 30 Swedish kronor.  

Changes in the design presented include transmission of the stamping force, the tool holder 
and the holding device for the adhesive. The estimated costs for this design is approximately 
22 000 Swedish kronor. 

Further investigation should be performed if the need of a new stamping tool really is 
necessary. The thermoplastic adhesive is available in paste form. This option should be 
investigated.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ericsson AB i Borås producerar radiolänk bland annat för mobiltelefonitrafik. En del av de 
ingående komponenterna bygger på MCM1 teknik. Med hjälp av mikrochip, keramiska 
substrat och metalliska bärare skapas en s.k. modul. För att kunna fästa det keramiska 
substratet och chipen mot metallbäraren används en tunn film av silverfylld termoplast, som 
lim mellan dessa material. Termoplasten är både elektriskt och termiskt ledande. 
Termoplasten läggs med mycket noggrann precision på en uppvärmd metallbärare. Plasten 
blir kletig, som ett lim. Därefter monteras det keramiska substratet på limfilmen. I det 
keramiska substratet finns håligheter, s.k. kaviteter, som chipen monteras i. För att chipen 
skall hamna i nivå med det keramiska substratet, monteras små metallbitar, kylkroppar som 
kallas för kutsar, i kaviteterna. Därefter monteras de nakna chipen på kutsarna med hjälp av 
ett epoxilim.  

Vid en eventuell reparation, av en kuts eller ett skadat chip, måste hela kutsen, med chipet och 
termoplasten, som finns under den samma, tas bort. Detta görs genom att metallbäraren åter 
värms upp så att termoplasten mjuknar, vilket underlättar bortsprättning av de kasserade 
komponenterna. Med hjälp av stansar i olika dimensioner stansas ersättande termoplast fram, 
så att en ny kuts kan monteras på modulen. Termoplasten skall ha ungefär samma storlek som 
kutsen för att chipet skall kunna jorda ordentligt mot jordplan. Vid stansning används idag 
oftast en hammare och stans. Stansningen utförs mot en silikongummimatta. Det finns också 
ett befintligt stansverktyg, en stanspress, som tyvärr användarna är missnöjda med Stansarna 
ramlar ur verktyget, vilket skapar stor frustration. Det är delvis förklaringen till varför 
stansverktyget inte använts nämnvärt de senaste åren. 

1.2 Syfte 

Mekanikavdelningen, på Ericsson AB i Borås, har gett i uppdrag för examensarbetet att ta 
fram en ny konstruktionslösning samt ett kostnadsförslag för ett stansverktyg, med vilken 
termoplast skall stansas för reparenthanteringen vid avdelningen för MCM produktion. 

1.3 Metod 

Metoden som används vid det här examensarbetet är baserat på Fredy Olssons 
systematiserade modell för konstruktionsprocessen, Princip- och primärkonstruktion.  

1.4  Begränsningar 

Examensarbete skall inte bygga upp en fysisk modell, utan begränsas till att leverera en 
datormodell med tillhörande ritningar, uppbyggd i programmet Pro-E Wildfire 2.0.  

                                                 

1 Multi-chip module 
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1.5 Disposition 

Rapportens disposition följer den föreslagna dispositionen vid konstruktionsarbete enligt 
Fredy Olssons metod för Princip – och primärkonstruktion. Upplägget beskrivs i början av 
kapitlen Principkonstruktion (kapitel 2) och Primärkonstruktion (kapitel 12).  

1.6 Definition av begreppet stansning 

Stansning tillhör de klippande bearbetningsmetoderna. Vid klippning används två eggar, som 
jobbar mot varandra. Vid stansning fås en sluten kontur istället. Kvalitén på 
stansningsresultatet styrs av stanshastighet och stanskraft. Den senare, d v s stanskraften, F, är 
beroende av stansarean (eller skjuvpåkännande arean) och skärhållfastheten, ksk (för det 
material som skall stansas). Eftersom klipprocessen handlar mest om plastisk deformation är 
det viktigt att avskjuvning av materialet sker innan för mycket plastisk deformation inträffar. 
Därav är hastigheten viktig för stansningskvalitén. Materialets töjbarhet och brottegenskaper 
är storheter som påverkar denna typ av bearbetning. Kraften F mäts i newton [N]. 
Skärhållfastheten ksk har enheten [N/mm2]. För vanligt papper med 0,25 mm tjocklek, är 
skärhållfastheten 16 N/mm2. 

skkAF *=      tdA s **π=  

Formel 1 Formel för stanskraft Formel 2 Formel för stansarean 

 

 

Figur 1 Klippning mellan saxskär eller i stansverktyg, Modern Produktionsteknik del 1.  

2. Principkonstruktion 

2.1 Modell över principkonstruktionsetappen 

I principkonstruktionsarbete eftersträvas en principiell lösning eller produkt, på ett visst 
materiellt behov. Målet är att komma fram till en ändamålsenlig, konkurrenskraftig och 
efterfrågad principlösning till behovet eller produkten. Modellen bygger på fem områden där 
arbetsmomenten upprepas. De fem områdena är produktdefinition, produktundersökning och 
kriterieuppställning, framtagning av produktförslag, utvärdering av produktförslag och 
slutligen presentation av produktförslag. 
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Produktdefinition utreds vilka delar som kan ingå i den blivande produkten. Man bestämmer 
produktens huvuduppgift och deluppgift samt beskriver hur dessa hänger ihop, fördelning av 
uppgifter mellan människa och produkt, var produkten skall användas, vem som kommer att 
använda produkten o s v. 

I produktundersökning undersöks tidigare tekniska lösningar av produkten, 
produktionsupplysningar, kostnadsuppgifter, nu- och framtida användningsområden eller 
användningssituation. Även undersökningar av existerande brister, tendenser eller dylikt när 
det gäller den tilltänkta produkten eller bakomliggande behov. 

Då kriterieuppställning görs fås krav och önskemål på den eftersträvade lösningen eller 
produkten. Prioriteringar mellan olika kriterier genomförs också. 

Framtagning av produktförslag går ut på att få fram principiella lösningar, vilka klarar av den 
nämnda uppgiften. Produktens verkningssätt, uppbyggnadssätt och totalutformning bör 
framgå. Text, skisser, bilder, attrapper, modeller och dylikt kan åskådliggöra de principiella 
lösningarna. 

Utvärderingarna är till för att bedöma och granska de framkomna förslagen, så att förslag som 
uppfyller kriterierna kan väljas ut för att gå vidare till nästa steg. 

Presentation av valt produktslag görs genom att det valda förslaget modelleras, man utför 
beräkningar och ritar skisser. Förslagets fördelar, nackdelar och kriterieuppfyllelser 
kommenteras. 

3. Produktdefinition 

3.1  Produkt 

Produktens benämning är stansverktyg. Användningsområdet är stansning av termoplastfilm 
till lagom stora bitar, för att ersätta bortskrapad termoplastfilm, i samband med kutsbyte. 

Produkten omfattas av en fixtur d v s någon form av ram, där en stansenhet finns monterad, 
kraftöverföring (transmission) till stansenheten, som i sin tur både håller fast och klipper 
termoplasten. 

3.2 Process 

Huvuduppgiften för stansverktyget är att överföra stanskraft till stansenheten. Deluppgiften 
för stansverktyget är fasthållning av termoplastfilmen under stansning.  

3.3 Omgivning 

Stansverktyget skall stå fritt på en arbetsbänk inom EPA2-område, i ett renrum där ESD3- och 
partikelkänsliga komponenter och processer hanteras dagligen. På arbetsbänken utförs även 

                                                 

2 EPA- Electrostatic Protected Area d v s ESD skyddad yta 
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andra arbetsmoment förutom stansning av termoplast. Produkten får inte störa omgivande 
utrustning eller material med tanke på ESD känsliga komponenter och partikelkänsliga 
processer. 

3.4 Människan 

Personer som kommer att komma i kontakt med stansverktyget är främst reparationspersonal 
vid MCM produktion. Maskinoperatörer, arbetsledare, tekniker och servicepersonal, som rör 
sig i renrummet, kan komma i kontakt med stansverktyget. 

3.5 Ekonomi 

Stansverktygets pris, installations-, användnings- och underhållskostnad finns inte uppsatta 
som krav, men examensarbetet strävar efter att kostnaderna hålls låga. Om kostnaderna är 
höga vid behov, skall de vara försvarbara. 

4. Produktundersökning 

Från början då behovet av ny termoplast uppstod vid reparation av MCM: er användes 
skalpeller för att skära till en passande bit termoplast. Bitens passform kontrollerades inte. Det 
var reparatörens ansvar att bitens storlek och därmed kvalitén var tillräcklig. Sedermera blev 
behovet av stansad termoplast mycket högre. Processen fick ett skriande behov av ett verktyg, 
som skulle hjälpa till med att stansa fram bitarna snabbare än vad personalen klarade av att 
skära till för hand. Mekanikavdelningen fick till uppgift att ta fram ett verktyg för det 
ändamålet. 

I dagsläget används bland annat det tidigare framtagna stansverktyget, där stansar av olika 
storlek monteras fast i verktygshållaren, med hjälp av fjädrande tryckstift. I verktygshållaren 
finns två platser för montering av stansar. Vilken plats som väljs beror på stanshuvudstorlek. 
Hålen för stansarna är excentriskt monterade, i förhållande till presskraftens centrum. På 
grund av excentriciteten verkar ett böjande moment på stansarna. Det finns ett spel mellan 
stans och hål, vilken ger stansen en möjlighet att tilta (i x-led) då det fjädrande tryckstiftet 
endast stramar upp stansen i en av riktningarna (z-led). Stanseggen lyfter på ena sidan och 
trycks ner något mer på motsatt sida. Resultat av detta blir att stanseggen inte klipper igenom 
termoplasten runt om hela biten.  

                                                                                                                                                         

3 ESD- Electro Static Discharge d v s elektrostatisk urladdning. 



 12  

 

Figur 2 Det befintliga stansverktyget 

 

4.1 Silikongummimattan 

Stansningen utförs mot en silikongummimatta av 2mm tjocklek. Mattan och termoplasten 
hålls fast av två plattor i en aluminiumfixtur. Plattorna skruvas fast med hjälp av vingmuttrar. 
Det är en mycket enkel lösning men vingmuttrarna begränsar arbetsytan för stansning, 
eftersom de tar i verktygshållaren, där stansen finns monterad. ESD-mätningar, som utförts 
vid stansningsundersökningen, har visat att gummimattan inte klarar de uppställda kraven, 
som gäller uppladdningspotentialer för material i ett EPA-område. Eftersom termoplastbitarna 
ställde sig på högkant på gummimattan vid stansning, fattades misstankar om att det kunde 
vara så att alldeles för höga fält faktiskt uppstår vid stansning. Enligt interna dokument på 
Ericsson skall laddningar över 100 V undvikas inom EPA-område. Silikongummimattan 
uppnår över 500 V i potential. Mätningen har utförts med fältindikator. Stansverktyget kan 
isoleras så att inga andra moment utförs i närheten, vilket i så fall minskar risken för 
eventuella ESD-skador.  

4.2 Termoplasthållaren 

Termoplastfixturen manövreras manuellt. Användaren själv bestämmer var på termoplasten 
stansning sker. Stansning kan inte utföras allt för nära föregående, utstansade bit, eftersom 
stanshastigheten är relativt långsam. Termoplasten hinner forma sig efter stanseggen, snarare 
än att klippa igenom, vilket gör att materialet mellan de utstansade bitarna d v s ”skelettet” 
hinner spricka igenom innan stansen hinner klippa den önskade formen. Oönskade vingar på 
bitarna blir en konsekvens, som kan leda till kvalitetsproblem hos MCM: er, om inte 
användaren själv skär av vingarna med hjälp av skalpell. Efter stansning plockas de färdiga 
bitarna upp med hjälp av pincetter och läggs i avsedda behållare. Vissa skiftlag stansar färdigt 
bitar så att en mängd med olika geometrier finns klara, för att kutsbytet skall gå snabbare. De 
andra skiftlagen stansar endast de bitarna som för tillfället behövs. 
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Figur 3 Plockning av färdigstansad termoplastbit. 

Eftersom användarna av stansverktyget upplevt silikongummimattan för mjuk för 
stansningen, har ett litet test med andra material utförts. Den befintliga silikongummimattan 
har hårdhet 60 Shore. Efter kontakt med MTI Leewood, som är leverantör av silikonmattan, 
beställdes en bit av samma material med hårdheten 80 Shore, för att se om denna kunde 
fungera bättre. En enkät lades fram vid de båda mattorna för att samla in synpunkter om 
vilken av gummimattorna som föredrogs. Tre personer av fyra möjliga skiftlag har bemödat 
sig att besvara den enkla enkäten. En teflonskiva och en nylonskiva har också testats som 
stansunderlag. Resultaten från dessa material motsvarade inte alls förväntningarna. Stansarna 
klarade inte av att skära igenom tejpen. Det positiva var dock att det var något lättare att se 
hur stansarna faktiskt beter sig med olika underlag. Det har inte funnits tid att undersöka 
lämpligare alternativ till stansunderlag på grund av den korta tid som examensarbetet utförs 
på. MTI Leewood har inget annat i sitt sortiment, som skulle kunna passa bättre.  

4.3 Kraftöverföring till stans och underlag 

Hävarmsprincipen används för att manuellt överföra presskraft till stansen. Ett mekaniskt 
stopp, som ska begränsa stanshöjden, finns i handtaget. Höjdjustering på ramen behöver 
utföras på grund av att stansen kommer för långt ner, när handtaget trycks till det mekaniska 
stoppet. Stansarna kommer ända ner i metallfixturen. Det är inte nödvändigt att stansa hela två 
millimeter igenom silikongummimattan, men en del användare gör det. Gummimattan finns 
till för att inte stansarna skall skadas av aluminiumfixturen och för att ge lagom motstånd som 
stansunderlag till stansningen. Om stansarna skadas eller blir slöa krävs mer stanskraft. 
Stansarna kan också bli obrukbara. 

4.4 Stansarna 

 Stansarna som används för denna process är vanliga solida stansar med en egg för 
stanskonturen, d v s stansen är ingen vanlig planstans. Däremot är geometrierna på de 
utstansade bitarna unika för Ericssons behov. Dessa stansar kan enligt uppgift inte slipas om. 
Tanken är att när stansarna blivit slitna, skall nya köpas in. Hittills har aldrig nya stansar köpts 
in för att täcka behovet av en skadad stans. Endast stansar med nya dimensioner har skaffats. 
Stansarna har kostat mellan 400-500 kr per styck.  

Storleken på den utstansade termoplastbiten har avgjort vilken storlek av färdiga 
fyrkantsstänger av verktygsstål, som stanstillverkaren har använt vid framtagning av de olika 
stansarna. Det har inte funnits några tolerans- eller dimensionskrav på stanshuvudet, vilket 
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resulterat i att det finns tre olika utföranden av stanshuvud bland de 34 stycken stansar, som 
finns idag. Enligt ritningar skall endast 29 olika storlekar finnas, vilket betyder att några av de 
befintliga stansarna är dubbletter. Alla stansar används inte. Vissa dimensioner av 
termoplastbitar, som tidigare fanns ett behov av, har utgått för tillfället. Vilka dimensioner 
som behövs i framtiden är svårt att få fram. Förbättringar kan göras på modulkonstruktionen, 
som kan innebära att annan storlek av kuts behöver användas och således även en annan stans. 
Idag används runt tjugo olika stansar.  

 

Figur 4 Tre olika utföranden av stans. 

Toleranskrav på hur stora termoplastbitarna måste vara i förhållande till kutsarna, som skall 
monteras på den stansade biten, har varit svåra att hitta. Uppgifterna varierar mellan att det 
inte finns några krav alls och att det får variera max 1/10 från kutsens kanter, d v s biten får 
inte vara mindre än dessa tillåtna mått från kutskanterna. Det viktigaste är dock att 
termoplasten är fri från smuts, olja och fetter, för att kunna leda termiskt och elektriskt på 
bästa sätt. Många av stansarna har geometrier som inte skiljer sig så mycket åt. Personalen har 
tidigare försökt att systematisera stansarna, så att en stans kan användas till många olika 
kutsars behov. Fortfarande används stansar, där dimensionerna är så lika att det är svårt att 
urskilja med blotta ögat om de stansats med samma stans. 

4.5 Synpunkter och problem med befintligt stansverktyg 

Det befintliga stansverktyget har fått mycket kritik, emellanåt ganska oförtjänt sådan. Det 
största problemet är att stansarna ramlar ur verktygshållaren, enligt uppdragsbeskrivning och 
enligt information från personalen. Det har varit ett så stort problem att personalen nästan 
slutat använda sig av stansverktyget, då termoplast skall stansas. Undersökningar om varför 
stansarna inte suttit fast i verktygshållaren har inte gjorts. Det kan bero på någon form av 
bristande kommunikation, tidsbrist eller bristande intresse. Problemet har inte prioriterats, 
trots att avdelningen har ansvar för att sköta verktyget. På verktygshållarens baksida finns två 
fjädrande tryckstift, en för varje stanshållarplats, som trycker fast stansen med tillräcklig kraft 
för att stansarna inte skall ramla ur. En fjäder inuti skruven trycker på en kula. Då skruven 
skruvas in mot stansen kommer kulan att tryckas hårdare mot stansen. På så sätt kan kulans 
tryck regleras för att önskad fasthållning skall fås. När rätt kultryck erhållits låses skruven i 
sitt läge med en mutter. Undersökningar som utförts under examensarbetet, upptäckte att de 
fjädrande tryckstiften var defekta. Det är en förutsättning för denna konstruktion att skruvarna 
är hela och iskruvade, så som konstruktören tänkt sig, för att mekanismen skall fungera, som 
fasthållning av stansar. Nya skruvar beställdes och monterades i verktygshållaren. Problemet 
löstes med en mycket enkel åtgärd. Användarna är fortfarande motvilliga till att använda 
stansverktyget. Det kan bero på att användarna har tidigare negativa erfarenheter av hur 
verktyget har fungerat vid användning och väljer att inte pröva stansverktyget igen. 
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Figur 5 Fjädrande tryckstift på verktygshållarens baksida 

4.6 Stansning med hjälp av hammare 

Istället för att åtgärda felaktiga skruvar, har personalen använt sig av en mer manuell metod 
för att få fram färdigstansade bitar av termoplast. Stansen fattas med fingrarna och 
stanskraften fås med hjälp av hammare. Ett hammarslag mot stansen är snabbare än 
pressningen med stansverktyget. Det krävs således ganska liten kraft med hammaren för att få 
till en stansning av termoplasten, jämfört med den långsamma presskraften, som 
stansverktyget ger. Kvalitén är bättre då de oönskade vingarna helt saknas och kanterna på 
termoplastbiten dessutom inte fransar sig lika mycket. Stansarna riskerar att skadas eller 
förstöras, om användarna tar i för hårt med hammarslagen. Risken ökar om stansen dessutom 
hålls snett. Det finns tydliga spår, både på stansverktygets fixtur samt fixturen för 
termoplasten, av stansar som stansat ner i aluminiumet. 

4.7 Inlämnat förbättringsförslag 

Ett förbättringsförslag har lämnats in för drygt 1,5 år sedan där personalen önskar få ett nytt 
stansverktyg, som är automatiserat. Förbättringsförlaget bygger på en lösning där stansning 
sker med hjälp av principen stans mot dyna. En termoplasttejprulle skall kunna fästas upp på 
rullhållare. Frammatning av rullen sker efter varje stansning. Stanskraften utförs av en 
pneumatisk presscylinder.  

Fördelen med det här förbättringsförlaget är att man lättare kan ta fram en lösning för 
uppsamling av de färdigstansade termoplastbitarna, stanskraften blir den samma oavsett vem 
som utför stansningen och man minskar behovet av att behöva hantera termoplasten med 
händerna, vilket ger bättre fäste av termoplasten, därför att den inte får föroreningar på ytan 
av bland annat fett från fingrar. Vid behov kan stans och dyna slipas om.  

Nackdelen med denna lösning är bland annat att helt nya stansar måste köpas in. Initialt 
innebär det stora investeringskostnader. Denna typ av stanssystem har mycket höga 
verktygskostnader. För att få samma noggrannheter i toleranser med hjälp av stans och dyna, 
som med enbart stans, hamnar kostnaden för ett par (stans + dyna) på någonstans mellan 
6000-10000kr, i vissa fall upp till 20 000 kr. Priset varierar beroende på hur komplicerad 
geometri stansen måste klippa, av den orsaken att det innebär mycket bearbetning av stansen 



 16  

och dynan för att klara toleranserna mellan de båda, så att de kan jobba i par. Till detta 
tillkommer högre krav på noggrannheten vid montering av stansarna och dynorna. Dessa skall 
centreras mot varandra så att inte stansen eller dynan skadas vid användandet. Stansverktygets 
omställningstid vid byte av stans och dyna ökar markant relativt dagens lösning med en enkel 
stans, som hanteras mot en gummimatta. Pelarställ eller liknande, där stansarna alltid sitter 
färdigmonterade, centrerade mot varandra, skulle kunna användas för att minska 
omställningstiden. Risken för att skada stansarna på grund av missad precision vid inställning, 
kan också minskas på samma sätt. Däremot ökar kostnaderna ytterligare för pelarställ och 
anordningar för stansmontering. Termoplastrullen, som köps in, har en given bredd, vilket gör 
att förslaget som presenterats inte kommer att utnyttja hela bredden för stansning. Det går 
naturligtvis att åtgärda, eftersom förslaget inte är komplett utan visar bara principen på 
funktionen. En lösning vore att köpa in ytterligare en termoplastrulle med smalare bredd, 
vilken skall lagerföras med allt vad det innebär av merarbete. Ytterligare en negativ aspekt är 
att termoplasten bör förvaras i kvävgasskåp, då den inte används, eftersom den suger åt sig 
fukt, se bilaga 13 ”Tekniska data” för termoplasten. Termoplastrullen i nyproduktion 
förbrukas innan problem med fuktabsorbering uppkommer. Däremot kan en rulle som 
används vid reparation ligga framme över en månad innan den gjorts åt. Det är inte aktuellt att 
lösa stansningen med hjälp av hållare för rullarna. Det är med den bakgrunden bättre att 
arbeta efter principen fasthållning av en remsa termoplast. 

4.8 Stansverktygets utnyttjandegrad 

För att få reda på hur stor utnyttjandegraden på stansverktyget är, genomfördes tidsstudier. 
Mätning av tid som går åt till stansningen, genomfördes med tidtagarur. Antalet bitar som 
stansats under den uppmätta tiden, räknades manuellt och dokumenterades. Mätningen av 
tiden startade då personalen började förbereda inför stansningen, genom att klippa av en bit 
termoplast från rullen och fästa tejpen i hållaren med hjälp av vingmuttrarna. Mätningen av 
tiden upphörde då de stansade bitarna låg i sina respektive askar, färdiga att användas till 
kutsbyten. Resultatet av tidsstudierna, samtal med olika personer ur reparationsstyrkan samt 
egna erfarenheter av stansning, har visat att det inte är stansning av termoplast, som är en 
flaskhals i reparationsprocessen. Se bilaga 1 där tidsstudier för termoplaststansning redovisas. 
Det finns inga argument för att automatisera denna process i dagsläget. Inte ens argument för 
de ergonomiska aspekterna, tycks hålla. Stansningen kräver så väldigt lite tid av ett helt 
arbetspass och det finns fler än en person i varje arbetslag, som kan stansa några bitar var. 
Känslan är att personalen upplever det så tråkigt att stansa att de väljer att inte göra det av den 
enkla anledningen.  

4.9 Färdigstansade bitar av termoplasten 

En offertförfrågan på färdigstansad termoplast har skickats till leverantören, Cookson 
Electronics, se bilaga 15. Inkommen offert på de efterfrågade termoplastbitarna, som 
representerar ungefär en femtedel var av behovet, visar att det kostar runt 3 kr att inhandla en 
bit termoplast, se bilaga 16. Om stansningen fortsätter att ske i egen regi, kommer kostnaden 
för samma bit att hamna på 1,70 kr. Denna siffra inkluderar lönekostnaden och 
materialkostnaden, se bilaga 2. En osäkerhet finns dock i hur mycket spill, som var och en 
som stansar, orsakar. Behovet av andra storlekar av termoplast är mycket mindre än vad som 
uppgivits till Cookson vid offertförfrågan för de aktuella geometrierna. Det innebär att 
styckpriset för andra geometrier kommer att vara högre. Cookson använder laserskärning som 
metod för att få fram termoplastbitar. Enligt deras representant kan dessa bitar inte stansas hos 
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dem. Ledtiden för att beställa termoplast av leverantören är minst 4-5 veckor. Om något 
oförutsett skulle inträffa innebär det eventuellt en viss risk att inte kunna få leveranser 
snabbare. 

Åsikter från användarna, som har framförts, är bland annat av karaktären att det vore bättre att 
köpa in färdigstansade bitar direkt från leverantören av termoplast, så att tiden kan läggas på 
annat än att stansa. Tyvärr kan det just vara så att det kräver mer av personalen att hantera 
dessa bitar. En mängd olika artikelnummer skall lagerföras, hanteras och beställas. 
Arbetsinsatsen kan bli mer än vad några minuters tråkig stansning per dag kräver. 

4.10 Termoplasten 

Termoplasten levereras på rulle innehållandes 15m. Reparationspersonalen hämtar ut nya 
rullar termoplast till reparationsprocessen. Teknikerna på avdelningen har trott, eftersom 
rullen är väl tilltagen med termoplast, att reparatörerna använder sig av spillbitar från 
nyproduktionstillverkningen, för att täcka upp behovet av termoplastremsor till stansningen. 
Enligt leverantören skall rullen förvaras i kvävgasskåp för att inte suga åt sig luftfuktighet, se 
bilaga 13. Tyvärr saknas dokumenterade rutiner om hur termoplasten skall behandlas, både 
vad gäller rullen som ligger framme i väl över en månad vid stansverktyget, helt öppet utan 
någon förpackning, och var termoplasten skall tas från. Användarna tar på tejpen utan 
handskar. Naturligtvis påverkar det här tejpens fortsatta adhesionsförmåga, d v s förmågan att 
förbinda de båda materialen, som den är till för att göra, samt förmågan att elektriskt jorda 
chipet. Handskar borde eventuellt införas, som krav vid hantering båda för att säkra materialet 
mot smuts och för personalen själva, se bilaga 14 ”Säkerhetsdatablad” för termoplasten. När 
examensarbetet inleddes betraktades inte termoplasten som en kemikalie. Efter kontakter med 
miljö- och kemikalieansvarig på Ericsson AB i Borås, har en registrering av termoplasten 
gjorts, som kemikalie. Den skall nu behandlas därefter. 

4.11 Lösningar på marknaden. 

Olika slags lösningar som finns på marknaden gällande stansning, har undersökts genom att 
leta både i verktygskataloger, kontorsmaterialkataloger samt Internet, men resultatet har varit 
skralt. Tryckerier har naturligtvis någon form av hålslagsmoduler eller maskiner för stansning 
av flera pappersark i ett slag och olika typer av pappersstansar där funktionen på ett eller 
annat sätt skulle kunna överföras till ett enkelt stansverktyg. Inspiration har också hämtats 
bland alla de lösningarna, som finns i fixturer i produktionen på Ericsson AB i Borås. Även 
vardagliga bruksföremål, som t ex pappersklämmor, klädnypor o d har gett en hel del idéer att 
spinna vidare på. Tidigare studiebesök under högskoleutbildningen hos företaget Consilium 
AB i Ulricehamn, har också funnits med som inspirationskälla. Consilium AB arbetar med 
finklippning som är en metod för stansning av metalliska material. 

En del förutsättningar som skall beaktas vid idé genereringen är att tryckluft finns på området 
där stansverktyget används, höj och sänkbara bord finns på alla arbetsplatser och att 
personalen är vana vid att jobba med maskiner, fixturer och andra verktyg. 

5. Kriterieuppställning 

En enkät har funnits att besvara där användarna av stansverktyget uppmanats att ge sin syn på 
det befintliga stansverktyget. Frågorna hängde uppe i mer än en veckas tid, men flertalet av 
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personalen har valt att inte besvara denna enkät, se bilaga 6. Frågorna som ställdes var helt 
kort vad de har för synpunkter om stansverktyget, varför de missnöjda med den och vad de 
önskar av ett stansverktyg, som helt uppfyller deras önskemål. På grund av för få inkomna 
svar kan tyvärr ingen statistik presenteras där det framkommer vad som egentligen är det 
största problemområdet, enligt användarna själva. För att få en större förståelse för vad som 
händer vid själva stansningen har egna undersökningar gjorts, där resultaten redan finns 
beskrivna i produktundersökningsfasen. Intervjuer med personalen, snarare samtal, har också 
bidragit med mer stoff till krav och önskemål för produkten. Kriterierna består av krav och 
önskemål. Kraven är markerade med (K), önskemålen med (Ö) 

5.1 Funktionskriterier 

(K) Produkten skall klara av att överföra tillräckligt hög och snabb kraft för att stansning skall 
ske med gott resultat. 

(K) Produkten skall klara av att överföra lika stor stanskraft oavsett vem som hanterar 
verktyget. 

(K) Produkten skall klara av att hålla fast termoplasttejpen under stansningen så att den inte 
följer med stansen i sin uppåtgående rörelse. 

5.2 Driftskriterier 

(Ö) Produkten bör vara så lätt att använda att utbildning inte krävs. 

(Ö) Produkten bör vara lätt att höjdjustera vid behov. 

(K) Stansarna skall vara lätta och snabba att byta vid behov. 

(K) Termoplasten skall vara enkel att byta. 

(K) Produkten skall vara enkel att reparera om något skulle gå sönder. 

(K) Produkten skall stå stabilt då stansning sker. 

(K) Produkten skall kunna hanteras av en ensam användare. 

(Ö) Produkten bör ha en begränsning i lägsta möjliga stanshöjd. 

(K) Produkten skall vara energisnål. 

5.3 Personsäkerhetskriterier 

(K) Produkten skall vara så utformad att man inte kan skada sig på vassa kanter. 

(K) Användaren skall inte kunna klämma sig i produkten. 

(Ö) Produktens rörliga delar bör färgmarkeras. 
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5.4 Ergonomikriterier 

(Ö) Produkten bör inte vara för tung. 

(K) Produkten skall kunna hanteras lika lätt av vänster- och högerhänta personer. 

(K) Det skall vara lätt att se var någonstans användaren skall stansa på termoplasten. 

 (K) Produkten skall vara lättåtkomlig 

5.5 Estetiska kriterier 

(Ö) Produkten bör följa färgsättning på övriga fixturer i omgivningen. 

(Ö) Produkten bör ha rundade hörn. 

5.6 Allmänna konstruktionskriterier 

(K) Produkten skall ha en enkel konstruktion. 

(K) Standardkomponenter skall användas där så är möjligt. 

5.7 Framställningskriterier 

(K) Produkten skall vara möjlig att tillverka. 

5.8 Avyttringskriterier 

Utgår i denna rapport eftersom det inte handlar om produkt som ska transporteras, 
distribueras, lagras eller exponeras för försäljning. Frågeställningarna handlar om vilka mått 
produkten ska ha för att kunna måttanpassas till lastpall o d. 

5.9 Elimineringskriterier 

(Ö) Produkten bör vara tillverkad av material som går att återanvända eller återvinna. 

(K) Produkten skall bestå av material som är välkända. 

5.10 Framställningsekonomiska kriterier 

(K) Tillverkningskostnaden för produkten skall vara så låg som möjligt. 

5.11 Bruksekonomiska kriterier 

(Ö) Underhållskostnaderna för produkten bör vara så låga som möjligt.  

(Ö) Installationskostnaden bör vara så låg som möjligt. 
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6. Parvis jämförelsemetod 

De kriterier som inte betraktas som nödvändiga behöver prioriteras och viktas i inbördes 
rangordning. Det sker genom parvis jämförelsemetod. Önskemålen som skall jämföras är 

A. (Ö) Produkten bör vara så lätt att använda att utbildning inte krävs. 

B. (Ö) Produkten bör vara lätt att höjdjustera vid behov. 

C. (Ö) Produkten bör ha en begränsning i lägsta möjliga stanshöjd. 

D. (Ö) Produktens rörliga delar bör färgmarkeras. 

E. (Ö) Produkten bör inte vara för tung. 

F. (Ö) Produkten bör följa färgsättning på övriga fixturer i omgivningen. 

G. (Ö) Produkten bör ha rundade hörn. 

H. (Ö) Produkten bör vara tillverkad av material som går att återanvända eller återvinna. 

I. (Ö) Underhållskostnaderna för produkten bör vara så låga som möjligt.  

J. (Ö) Installationskostnaden bör vara så låg som möjligt. 
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  A B C D E F G H I J K L + Pi ki   

 A 0 2 0 2 2 2 2 0 1 2     1 14 0,14   

   B -2 0 0 2 2 2 0 0 2     3 9 0,09   

    C 0 2 2 2 2 1 2 2     5 18 0,18   

    D -4 2 1 2 0 0 0     7 8 0,08   

      E -8 2 2 0 0 0     9 5 0,05   

       F -9 0 0 0 0     11 2 0,02   

 Instruktion:     G -10 0 0 0     13 3 0,03   

 Om A är viktigare än B=>2p   H -1 2 2     15 18 0,18   

 Om A är lika viktig som B => 1p   I -5 2     17 14 0,14   

 Om A är mindre viktig än B =>0p    J -10     19 9 0,09   

           K     21       

            L  23       

               

             Summa 100 1.0   

                    
Tabell 1 Parvis jämförelsemetod mellan börkriterier, d v s önskemål 

6.1 Resultat av parvis jämförelse 

Önskemålen, d v s börkriterierna, rangordnas enligt följande med den viktigaste som nr. 1: 

1. Produkten bör ha en begränsning i lägsta möjliga stanshöjd. 

1. Produkten bör vara tillverkad av material som går att återanvända eller återvinna. 

2. Produkten bör vara så lätt att använda att utbildning inte krävs. 

2. Underhållskostnaderna för produkten bör vara så låga som möjligt. 

3. Produkten bör vara lätt att höjdjustera vid behov. 

3. Installationskostnaden bör vara så låg som möjligt. 

4. Produktens rörliga delar bör färgmarkeras. 
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5. Produkten bör inte vara för tung. 

6. Produkten bör ha rundade hörn. 

7. Produkten bör följa färgsättning på övriga fixturer i omgivningen. 

7. Framtagning av produktförslag 

Stansverktyget består av en press och hållare, vilka kommer att utvärderas var för sig, 
eftersom de olika förslagen anses kunna jobba mot varandra i vilken kombination som helst. 

7.1 Produktförslag pressdelen. 

Koncept 1  

C-formad fixtur finns i det här konceptet. Kraften verkar på stansen rakt ovanifrån. Ramen är 
ganska smal upptill, men bredare vid bottenplattan, mot vilken stansning sker. 

Koncept 2 

Fixturen är L-formad. Presscylinder fästs med vinklar på ramens övre del så att stanskraften 
kommer ut från kanten. 

Koncept 3 

Koncept 3 stansar från sidan så att bitarna kan ramla i ett uppsamlingskärl. Allt är monterat 
liggandes på en bottenplatta.  

Koncept 4 

Plattan till denna stans har en pelare i bakändan. På denna finns ett triangelformat fäste. På 
triangelfästet finns stanshållaren monterad, så att kraften verkar mitt på stansen. . 

Koncept 5 

Den här stanspressvarianten består av en platta med rund pelare och konsol som ram. Kraften 
verkar mitt på stansen, som sitter ganska långt ut på konsolen. 

Koncept 6 

Stansningen har höjts upp med mer material på bottenplattan. Ramen består av fyra pelare, ett 
i varje hörn som bär upp stansenheten i mitten. 

Koncept 7 

Koncept 7 har en bottenplatta där ramen fästs diagonalt.  

Koncept 8 

Linjärlager finns monterat på ramens övre del i detta koncept. På en löpvagn finns en 
pneumatisk presscylinder monterad. Allt monteras på en bottenplatta. 
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Koncept 9 

Ramen är formad som en upp och ned vänd u-profil. En pneumatisk presscylinder monteras 
på ramen. Ramen i sin tur monteras på en bottenplatta.  

 

 

Figur 6 Några av de tidiga skisserna 
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8. Primär utvärdering av principiella produktförslag för pressdelen. 

Parvis jämförelsemetod 
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 A B C D E F G H I J K L + Pi ki   

1 0 2 2 0 0 0 2 0 0       1 7 0,09   

  2 -2 2 0 0 0 2 0 0       3 5 0,06   

   3 -4 0 0 0 0 0 0       5 1 0,01   

   4 0 0 0 2 0 0       7 9 0,11   

     5 0 2 2 0 0       9 13 0,16   

      6 -2 2 0 0       11 11 0,14   

Instruktion:     7 -10 0 0       13 3 0,04   

Om A är bättre än B=>2p   8 0 0       15 15 0,19   

Om A är lika bra som B => 1p   9 0       17 17 0,21   

Om A är sämre än B => 0p    J 0     19       

          K 0   21       

           L 0 23       

              

            Summa 81 1.0   

                   
Tabell 2 Parvis jämförelsemetod mellan olika koncept från primärutvärderingen 

De två koncepten som kommer att gå vidare till primära produktförslag är koncept 8 och 
koncept 9. 

8.1 Kommentarer om pressarna som inte går vidare. 

Koncept 1 

Koncept 1 kommer att kräva mycket material för att vara stabil och stå stadigt då stansning 
skall ske. Tillverkningen kommer att bli dyr, eftersom det kräver gjutning i en engångsform 
då det inte handlar om serietillverkning. 

Koncept 2 

Koncept 2 med sin L-formade fixtur kommer att kräva mycket material jämför med en del av 
de andra förslagen. Denna modell kommer heller inte att klara av att få en tillräcklig arbetsyta 
där stansningsunderlaget kan röras utan problem, såvida inte kompenseringar görs med hjälp 
av ytterligare lösningar. Stanspressen kommer då att upplevas som klumpig. 

Koncept 3 
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Det här förslaget är helt enkelt inte realistiskt 

Koncept 4 

Det triangelformade fästet är mer komplicerat att få fram än några av de andra lösningarnas 
enklare ramar.  

Koncept 5 

Konceptet kommer att kräva en bottenplatta, som är mycket tung jämfört med några av de 
andra förslagen, för att bli stabil. Designen blir heller inte så estetisk. 

Koncept 6 

Koncept 6 är onödigt dyr och komplicerad. 

Koncept 7 

Det är onödigt att rotera bottenplattan för att fästa ramen på det föreslagna sättet. Finns ingen 
fördel med det.   

8.2 Produktförslag termoplasthållaren. 

Koncept A  

I detta koncept finns en metallisk bottenplatta, en fixtur, där termoplast och eventuellt 
stansunderlag hålls fast med plattor. Plattorna hålls i spänn med hjälp av fjädrar, ungefär som 
en pappersklämma. 

Koncept B 

För fasthållning av termoplast används magneter, som ska låsa fast klämmor. Klämmorna är 
fästa i gångjärn i bakre ändan. 

Koncept C 

Fasthållning av termoplast sker med hjälp av plattor på gångjärn i bakre kortsida. Plattorna 
låses med en sprint, i öron som finns längst ut på plattornas långsidor, på framsidan.  

Koncept D 

Fixturen är tillverkad så att vakuum används för fasthållning. Ändarna på termoplasten sugs 
fast. 

Koncept E 

Spår finns i denna fixtur, där termoplasten träs igenom för fasthållning. 

Koncept F 

Valsar används i fixturen, som termoplasten träs igenom för fasthållning.
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Koncept G 

Fixturen är utan fasthållning av termoplast. Fasthållningen kommer från verktygshållaren där 
även stansen sitter monterad. Fasthållningen fungerar med hjälp av klossar på fjädrar, som går 
ned strax före stansen och klämmer åt termoplasten under stansning. 

Koncept H 

Fixturen glider på kulor då bottenplattan kan betraktas som en glidplatta. Fasthållning av 
termoplast sker med hjälp av plattor som har ”öron” med hål i som låses med sprintar på 
framsidan. Ett genomgående hål till baksidan finns i fixturen. På plattornas långsida utåt finns 
gångjärn. 

Koncept I 

Plattorna som skall klämma fast termoplasttejpen och eventuellt stansunderlag, kläms åt med 
hjälp av snabbspännare. De monteras något försänkta för att inte vara i vägen för 
verktygshållaren. 

 

 

 

Figur 7 Några tidiga skisser för termoplasthållare 
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8.3 Primär utvärdering av principiella produktförslag för termoplasthållare 
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 A B C D E F G H I J K L + Pi ki   

A 0 2 2 2 2 2 2 2 2       1 17 0,21   

  B -2 0 1 2 2 2 0 2       3 10 0,12   

   C -2 2 2 2 2 2 2       5 15 0,19   

   D -5 2 2 2 0 0       7 8 0,10   

     E -8 1 0 0 0       9 2 0,02   

      F -9 0 0 0       11 2 0,02   

Instruktion:     G -8 0 0       13 5 0,06   

Om A är bättre än B=>2p   H -4 0       15 11 0,14   

Om A är lika bra som B => 1p   I -6       17 11 0,14   

Om A är sämre än B => 0p            19       

                21       

              23       

              

            Summa 81 1,00   

                   
Tabell 3 Parvis jämförelse mellan olika termoplasthållare från primärutvärderingen. 

Förslag som går vidare till primära produktförslag är koncept A, koncept C och koncept I. 

8.4 Kommentarer om termoplasthållare som inte går vidare. 

Koncept D 

Den här lösningen kräver en mycket mer komplex fixtur, som kommer att bli betydligt dyrare 
att ta fram än andra lösningar. Slangarna till vakuumenheten kan komma att upplevas vara i 
vägen då operatören skall förflytta fixturen bakåt. 

Koncept E 

Den här lösningen kommer inte att klara av att hålla fast termoplasten. 

Koncept F 

Den här lösningen kommer inte att klara av att hålla fast termoplasten. 
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Koncept G 

Konceptet kommer att komplicera stanshållaren onödigt mycket, vilket gör den delen dyrare. 
Vid en eventuell reparation tar det längre tid att åtgärda. 

Koncept H 

Glidplattor måste smörjas med jämna mellanrum, vilket inte är lämpligt i en lösning för 
termoplasthållare, eftersom termoplasten är mycket känslig mot fett och oljor. 

9. Primära produktförslag 

9.1 Koncept 9 

Fixturen byggs upp av en bottenplatta där ramen ovanför skruvas fast något förskjutet i z-led. 
Mitt på ramen fästs en pneumatisk presscylinder, som skall utföra stanskraften. 
Presscylindern fästs på ramen med hjälp av skruvar på ett vinkeljärn. På presscylindern fästs 
en hållare för stansarna. Hållaren skall vara så utförd att kraften som stansar hamnar mitt på 
stansen.  

 

Figur 8 Koncept 9 Primärförslag 

9.2   Koncept 8 

Fixturen byggs upp av en bottenplatta där ramen ovanför skruvas fast något förskjutet i z-led. 
Övre delen av ramen består av ett linjärlager, vilket skall underlätta rörelse i sidled av stans 
och presscylinder. Den pneumatiska presscylindern, som skall utföra stanskraften, monteras 
på en löpvagn. Ett handtag monteras på löpvagnen för att underlätta sidleds förflyttning av 
stans och presscylinder. På presscylindern fästs en hållare för stansarna. Hållaren skall vara så 
utförd att kraften som stansar hamnar mitt på stansen.  
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Figur 9 Koncept 8 primärförslag 

9.3 Koncept A 

Fixturen byggs upp av en bottenplatta där stansunderlag av passande material skall fixeras 
tillsammans med termoplasttejpen. Plattor på var sida skall hålla fast tejpen så att tejpen inte 
följer med stansen vid sin uppåtgående rörelse. Fjädrar pressar fast plattorna, som klämmer åt 
båda termoplast och underlag. Med en handtryckning släpps trycket så att ett byte av 
termoplast eller stansunderlag kan ske smidigt. Friktionskoefficienten mellan två metallytor är 
låg jämfört med många andra material, vilken möjliggör att flytta termoplastfixturen på 
pressverktygets bottenplatta utan särskilda åtgärder. 

 

Figur 10 Koncept A primärförslag 

 



 30  

9.4 Koncept C 

Fixturen byggs upp av en bottenplatta där stansunderlag av passande material skall fixeras 
tillsammans med termoplasttejpen. Plattor på var sida skall hålla fast tejpen, så att den inte 
följer med stansen vid sin uppåtgående rörelse. Plattorna på var sida pressar fast termoplast 
och underlag. Låsning av plattorna, så att dessa bibehåller presskraft för fasthållning, sker 
med hjälp av en sprint som träs igenom de genomgående hålen, både i plattorna och i fixturen. 
Precis som i koncept A och koncept B möjliggörs förflyttning i x- och z-led av fixturen på 
grund av den låga friktionskoefficienten. 

 

Figur 11 Koncept C primärförslag 

9.5 Koncept I 

Fixturen byggs upp av en bottenplatta, där stansunderlag av passande material skall fixeras 
tillsammans med termoplasttejpen. Plattor på var sida skall hålla fast tejpen så att den inte 
följer med stansen vid sin uppåtgående rörelse. Plattorna på var sida pressar fast termoplast 
och underlag. Låsning av plattorna sker med hjälp av snabbspännare, som monteras fast på 
fixturens framsida med skruv. Snabbspännarna försänks något, för att inte vara i vägen för 
verktygshållaren vid stansning nära snabbspännarna. Precis som i koncept A och koncept B 
möjliggörs förflyttning i x- och z-led av fixturen på grund av den låga friktionskoefficienten. 

 

Figur 12 Koncept I primärförlag 
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10. Mellanliggande utvärdering 

Både pappersmodeller och en modell av trä har byggts upp för att se hur väl 
termoplasthållarens fasthållningsmekanismer skulle fungera. Ett antal varianter på 
fjäderlösningen har modellerats för att se vilken som skulle kunna klara av att på ett enkelt 
sätt lösa behovet av fasthållning av termoplasten.   

De tekniska kraven på stanspress är: 
 
1.  Produkten skall klara av att överföra tillräckligt hög och snabb kraft för att stansning skall 

ske med gott resultat. 
2. Produkten skall klara av att överföra lika stor stanskraft oavsett vem som hanterar den. 
3.  Produkten skall klara av att hålla fast termoplasttejpen under stansningen så att den inte 

följer med stansen i sin uppåtgående rörelse. 
4.  Stansarna ska vara lätta och snabba att byta vid behov. 
5. Termoplasten skall vara enkel att byta. 
6. Produkten skall vara enkel att reparera om något skulle gå sönder. 
7. Produkten skall stå stabilt då stansning sker. 
8. Produkten skall kunna hanteras av en ensam användare. 
9. Produkten skall vara så utformad att man inte kan skada sig på vassa kanter. 
10. Användaren skall inte kunna klämma sig i produkten. 
11. Produkten skall kunna hanteras lika lätt av vänster- och högerhänta personer. 
12. Det skall vara lätt att se var någonstans användaren skall stansa på termoplasten. 
13. Produkten skall vara lättåtkomlig 
14. Produkten skall ha en enkel konstruktion. 
15. Produkten skall vara möjlig att tillverka. 
16. Produkten skall bestå av material som är välkända. 
 
De ekonomiska kraven är: 
17. Produkten skall vara energisnål. 
18. Standardkomponenter skall användas där så är möjligt. 
19. Tillverkningskostnaden för produkten skall vara så låg som möjligt. 
 
Uppfyllelse skalor vid bedömning av kriterier: 

 
Tekniska kravet  Ekonomiska kravet 

 

3 Uppfyller säkert kravet  3 Uppfyller säkert kravet 

 

2 Uppfyller troligen kravet  2 Uppfyller troligen kravet 

 

1 Uppfyller knappast kravet  1 Uppfyller knappast kravet 

 

0 Uppfyller inte kravet  0 Uppfyller inte kravet 
Tabell 4 För nivå av kravuppfyllelse 
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4 2 1        
 

5     3 2 3  
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8 3 3 3 3 3  
 

9 3 3 3 3 3  
 

10 2 2 2 2 2  
 

11 3 3 3 3 3  
 

12 2 2 3 3 3  
 

13 3 3 3 3 3  
 

14 3 3 3 3 3  
 

15 3 3 3 3 3  
 

16 3 3 3 3 3  
 

17 2 2 3 2 3  
 

18 2 2 2 2 2  
 

19 2 1 3 2 2  
 

Summa 47 42 46 43 45  
 Förs 

vidare Ja Nej Ja Nej Nej  
        

Tabell 5 Direktutvärderingsmetod 

Koncepten som förs vidare till primärkonstruktion är Koncept 9 och Koncept A.  
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10.1 Kommentarer på koncept som inte går vidare till  

Koncept 8 

Konstruktionen skall vara så enkel som möjligt, så att också kostnaden för produkten kan bli 
så låg som möjligt. Med linjärlager och löpvagn där presscylindern skall fästas kommer 
produkten att bli dyrare än det konkurrerande förslaget Koncept 9. Funktionen med 
linjärlagret är dessutom inte helt nödvändig för konstruktionen. 

Koncept C 

Koncept C går inte vidare på grund av att det är pilligt att ständigt peta in en liten sprint i 
hålet, som skall låsa fast plattorna, så att termoplasten sitter fast. Dessutom finns risken att 
lösa detaljer slarvas bort. 

Koncept I 

Lösningen med snabbspännare kommer att bli klumpigare i sin uppbyggnad än koncept A. 
Dessutom krävs mer bearbetade detaljer än för konkurrerande koncept.  

11. Presentation av valt produktförslag 

11.1 Koncept 9 

Förebilden för lösningen är det befintliga stansverktyget. En kvadratisk bottenplatta stående 
på gummifötter är basen för konstruktionen. På bottenplattan monteras ramen något längre 
bakåt än i mitten, med skruv. I mitten av ramen monteras ett vinkeljärn som skall kunna 
justeras upp och ner, vid inställningen av verktyget. Det är inte meningen att denna 
höjdjustering skall användas dagligen. På vinkelfästet monteras en pneumatisk presscylinder. 
På presscylindern monteras en verktygshållare där en adapter för stansarna förs in och snäpps 
fast med hjälp av fjädrande tryckstift. Stansarna i sin tur sitter också fast med fjädrande 
tryckstift i adaptern så att stansbytena skall gå snabbt. Konstruktionen är enkel.  

Eftersom en slags standardisering i färgsättning av fixturer tillämpas på Ericsson AB i Borås, 
är det en lämplig åtgärd även för den här produkten. Ramen får i så fall en guldaktig ton och 
de rörliga delarna en röd (rött brukar beteckna fara och i det här fallet är det rörlig del och 
klämrisk som det varnar för). Bottenplattan får en silverfärgad ton. 

11.2 Koncept A 

Stansunderlaget består av en gummimatta eller liknande, eftersom stansarna behöver lite 
sviktande material för att fungera bäst. Fixturen har en liten urgröpning för att gummimattan 
inte skall glida omkring utan ligga still. För att ytterligare fästa gummimattan finns plattor på 
var sida om mattan för fasthållning. Tryckfjädrar trycker upp plattorna från undersidan på ena 
kanten av plattan. Igenom plattans skänklar och fixturens skänklar förs en tapp igenom hela 
anordningen och låses fast med hjälp av en liten sprint eller dylikt. Fjädrarna kommer alltid 
att pressa upp plattan så att den pressar fast termoplast och gummimatta. För att lossa 
termoplasten räcker det med en handtryckning.  



 34  

11.3 Dimensionering 

För att få en bild av hur stora eller små krafter som behövs för att stansa termoplasten med de 
solida stansarna, har mätningar utförts med hjälp av en så kallad lastcell. Den lånades ut av 
maskinservicepersonalen på Ericsson AB, vilka även gav en kort introduktion till hur den 
används. En liten tryckkänslig sensor placeras under det som man önskar mäta. I det här fallet 
placerades lastcellen under en metallplatta. På metallplattan placerades en bit silikongummi. 
Termoplasten hölls fast med hjälp av pincett. Innan mätningen påbörjades nollställdes 
mätinstrumentet. Den största kraften som registrerades fanns sedan att utläsas på 
mätinstrumentets display. Ett antal mätningar utfördes på varje stans för att få tillförlitliga 
siffror. Då lastcellen används får endast pressande utföras. Hammarslag, som är snabbare, får 
tyvärr inte mätas upp av lastcellen, vilket hade varit intressant att mäta upp eftersom högre 
hastighet förmodligen sänker stanskraftbehovet. Den största kraften som uppmättes, fick ett 
medelvärde av 600 N för den stans som krävde mest kraft, se bilaga 4. 

Experiment med en riktig, liten pneumatisk cylinder, som fick monteras upp med hjälp av 
handledaren, visade att stanskraften kan avsevärt minskas då hastigheten ökar. Anledningen 
till att behöva göra ett test var att stansen har en egg som löper runtom hela stansarean. Om 
stansytan varit plan hade beräkningar kunnat lösa problemet med att ta reda på behovet av 
stanskraft. Samma stans som behövde 600 N kraft med stansverktyget behövde med den 
pneumatiska cylindern endast en kraft av strax under 160 N. 

Den pneumatiska presscylindern behöver åtminstone kunna generera en stanskraft av 160 N. 
För att inte användarna skall klämma sig vid användning av stansverktyget måste slaglängden 
begränsas. Med hjälp av handledarens kunskaper har beslut tagits om att begränsa 
slaglängden till under 10mm. 

Stansarna är 30mm långa och har tvärsnittsareorna 4x4mm, 6x6mm samt 7x7mm, alltså 
behöver adaptern åtminstone dimensioneras för den största stansen.  

11.4 Uppfyllelse av ställda kriterier 

De i kapitel 4 uppställd kriterierna för områdena 

Funktion:    Uppfylls 
Drift:     Uppfylls 
Personsäkerhet:   Uppfylls förmodligen 
Ergonomi:    Uppfylls förmodligen 
Estetik:    Uppfylls 
Allmänna konstruktionen och produkten: Uppfylls förmodligen 
Framställning:   Uppfylls förmodligen 
Eliminering:    Uppfylls 
Framställning:   Uppfylls 
Ekonomi:    Uppfylls troligen 
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12. Primärkonstruktion 

12.1 Modell över primärkonstruktionsetappen 

Målet i primärkonstruktionsfasen är att få fram en primär, preliminärt användningsriktig 
produkt enligt Olsson (1995). Fem områden innefattas av denna modell. Dessa är 
produktutkast, komponentval, detaljkonstruktion, produktsammanställning och slutligen 
tillverkning och utprovning av primärprodukt, vilket inte ingår i det här examensarbetet.  

Produktutkastet har i det här fallet redan utarbetats i principkonstruktionen. Vidare skall här 
bestämmas produktens helhet, vilka ingående delar som bygger upp produkten och om dessa 
delar är färdiga eller unika. Eventuellt korrigeras eller kompletteras produktkriterierna, vilka 
togs fram vid principkonstruktionen i kapitel 4, som består av önskemål och krav.  

I komponentvalet skall delarnas storlekar och fabrikat bestämmas. I vissa komponentval går 
det enkelt på grund av erfarenhet och rutin och i andra fall måste mer tid läggas på 
alternativen, eftersom det måste undersökas noga så att riskerna till felval minskas. 

Detaljkonstruktionen behandlar de unika komponenterna som skall ingå i produkten, hur 
dessa skall utformas och vilket material som är lämpligt att använda. 

Både del- och totalsammanställningar görs på den framkomna primärprodukten och 
kriterieuppfyllelser kontrolleras i delen produktsammanställning. 

13. Produktutkast 

Produkten består av följande komponenter: 

• Stor bottenplatta 
• Gummifötter 
• Ram 
• Vinkelfäste 
• Pneumatisk presscylinder 
• Verktygshållare för stans 
• Liten bottenplatta 
• Klämplattor 
• Fjädrar 
• Tapp 
• Skruv och mutter 
• Spårryttare 
• Ventil 
• Kabelklämma 

   Figur 13 Produktutkast  
   

Stor bottenplatta, gummifötter, ram, vinkelfäste, pneumatisk cylinder och verktygshållare är 
själva stansenheten. Liten bottenplatta, klämplattor, tapp och fjädrar och spårryttare är 
termoplasthållaren.  
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Dimensioner: 

Stor bottenplatta 300x250 

Ramen 170x300x60 

Liten bottenplatta 150x110 

13.1 Stansverktygets anpassning till sin omgivning 

Storleken på den tänkta produkten är kopierad till stora delar från det befintliga 
stansverktyget. Måtten borde med andra ord inte störa omgivningen då inga inkomna åsikter 
har handlat om stansverktygets storlek. Eftersom storleken är ungefär som det tidigare 
stansverktygets innebär det ingen förändring på förutsättningarna platsmässigt. 
Tryckluftsslangar måste kopplas till den pneumatiska presscylindern, men eftersom det redan 
finns inkopplat vid den aktuella arbetsytan innebär det ingen påverkan på omgivningen. 

13.2 De ingående delarnas typ och behandlingssätt 

I nedanstående tabell framgår de ingående komponenternas behandlingssätt: 

      
 Färdiga delar Unika delar  
 Rutin Special Rutin Special  
Bottenplatta       X  
Ram       X  
Pneumatisk 
cylinder X        
Vinkelfäste       X  
Verktygshållare       X  
Liten bottenplatta       X  
Klämplattor       X  
Fjädrar X        
Tapp       X  
Skruv och mutter X        
Spårryttare X        
Kabelklämmor X        
Ventiler X        
Gummifötter X        
      

Tabell 6 Komponenters behandlingstyp 

Komponenter som ingår i produkten skall klara de uppställda kriterierna från kapitel 4. 

14. Komponentval 

De ingående konstruktionskomponenterna har sökts via leverantörers produktkataloger samt 
leverantörers hemsidor. Praktisk information angående funktion har erhållits från handledare 
på Ericsson AB. Beräkningar som ligger till grund för storleksval av pneumatisk 
presscylinder redovisas i bilaga 3. För att inte behöva rita alla ingående komponenter till 
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stansverktyget har begränsningar i val av leverantör samt typ av komponent gjorts. 
Handledaren på Ericsson har en enorm arbetserfarenhet, som byggts upp under flera års tid 
med konstruktionsarbete. Handledaren har väglett vid val av produkter samt fabrikat, vilka är 
lämpliga. Solidcomponents.com är en standardiserad mjukvaruplattform, där olika företag 
som är medlemmar, lägger ut sina produkter som färdiga cad-filer. Det är ett sätt att 
marknadsföra sig och kunna ge den servicen till ett antal företags konstruktörer, som kan 
minska tiden de avsätter för att rita av leverantörers produkter, med mellan 30-40 %. 

14.1 Komponentval av pneumatisk presscylinder 

Den pneumatiska presscylindern skall utföra en stanskraft för att stansen skall kunna stansa 
igenom termoplasten med tillräcklig kraft och hastighet. 

14.1.1 Krav på pneumatisk presscylinder 

 

Process  

• Den pneumatiska cylindern skall klara av att utföra tillräcklig stanskraft, d v s 160 N, 
för att stansa igenom termoplast, se beräkningar i bilaga 3, samt 
stanskraftsuppmätningar i bilaga 4. 

Omgivning 

• Eftersom omgivningen består av renrumsmiljö får den pneumatiska cylindern inte 
kontaminera luften med partiklar. 

Människa 

• Slaglängden på den pneumatiska cylindern måste vara under en centimeter för att inte 
användarna skall klämma sig. 

Ekonomi 

• Priset på den pneumatiska cylindern bör vara så lågt som möjligt. Det får inte överstiga 
1000 kr. 

14.1.2 Vald pneumatisk presscylinder 

 

SMC Pneumatik är en välkänd leverantör av pneumatiska presscylindrar, som Ericsson AB 
använt sig av vid flertal tillfällen. Möjlighet finns att kunna ladda ner cad-filer för cylindrarna 
så att arbetet med att modellera upp hela detaljen, har kunnat minskas avsevärt. Det har också 
påverkat val av leverantör. På grund av de uppställda kriterierna valdes en kompaktcylinder 
med 5mm slaglängd. Cylindern är enkelverkande vilket innebär att återrörelsen sker med 
hjälp av en fjäder. Kolvhastigheten ligger mellan 50-500 mm/s. Till denna presscylinder har 
också valts en strypbackventil från samma företag, vilken passar till den aktuella cylindern.  
Fotventil har inte valts men priset uppskattas att bli runt 750 kr. 
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14.2 Komponentval av tryckfjädrar 

Tryckfjädrarna skall med hjälp av fjäderkraft trycka klämplattornas bakre ända uppåt så att 
andra ändan tvingas till att klämma fast termoplast och gummimatta. 

14.2.1 Krav på tryckfjäder. 

 

Process  

• Tryckfjädrarna skall vara tillräckligt lång för att orka trycka plattornas ändar uppåt. 

Omgivning 

• Renrum 

Människa 

• För att släppa på fjädertrycket måste fjädern kunna komprimeras med handkraft. 

• Tryckfjädern får inte vara så styv att den sticker iväg med våldsam kraft om den lossnar 
ur sitt fäste. 

Ekonomi 

• Lågt inköpspris 

14.2.2 Vald fjäder 

 

Lesjöfors Ab är också en mycket väl använd leverantör av fjädrar i olika applikationer hos 
Ericsson AB. Även Lesjöfors ger möjlighet till att ladda ner färdiga cad-filer för detaljerna, så 
att mindre tid behöver läggas på att modellera fjädrar. Den valda fjädern har en trådtjocklek 
av 0, 75mm, innerdiameter 5mm, obelastad längd 20mm och tillåten inspänd längd 10, 6mm. 
Helt sammanpressad är längden på fjädern 7, 95mm och fjäderkonstanten är 1, 650N/mm.  

14.3 Komponentval av spårryttare 

Spårryttaren skall låsa fast tappen i termoplasthållaren. 

14.3.1 Krav på spårryttare. 

 

Process  

• Spårryttaren skall vara tillräckligt tight mot tappen så att den inte lossnar utan att kraft 
tillförs. 
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• Spårryttaren monteras i termoplasthållaren på ett spår i tappen. Tappens diameter är 
3mm. Spårryttaren skall passa en 3mm axel. 

Omgivning 

• Renrum 

Människa 

• Spårryttaren skall vara lätt att montera med hjälp av lämpligt verktyg. 

Ekonomi 

• Spårryttaren skall ha ett lågt inköpspris. 

14.3.2 Vald spårryttare 

 

Spårryttare av fjäderstål för axeldiameter av 3mm har valts från företaget Bufab Bix. 

14.4 Komponentval av skruv och mutter 

Skruvar skall hålla ihop konstruktionen vid bottenplatta mot ramen, ramen mot vinkelfästet, 
vinkelfästet mot presscylindern, presscylindern mot verktygshållaren, verktygshållaren mot 
adaptern för stanshållning, adaptern som består av två delar, stans mot adaptern, gummifötter 
mot bottenplatta samt kabelklämmorna mot ramen. 

14.4.1 Krav på skruvar och muttrar. 

 

Process  

• Skruvarna skall vara tillräckligt långa för att klara av att hålla ihop tänkta detaljer.  

• Skruvarna monteras med hjälp av insexverktyg. 

Omgivning 

• Renrum 

Människa 

• Så långt det är möjligt skall samma slags skruvar användas genom hela konstruktionen 
för att det inte skall bli rörigt vid monteringen. 

Ekonomi 

• Skruvarna skall vara hållbara. 

• Skruvar ska ha ett lågt inköpspris. 
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14.4.2 Valda skruvar och muttrar 

 

Genomgående har färdiga cad-filer nyttjats vid komponentval, men skruvar och muttrar är 
standardkomponenter, vilka kan införskaffas i princip från vilken leverantör som helst. 

14.5 Komponentval av kabelklämma 

Kabelklämman skall hålla fast tryckluftsslangar till den pneumatiska presscylindern mot 
ramen 

14.5.1 Krav på kabelklämma 

 

Process  

• Kabelklämman skall passa M4 skruv samt en tryckluftsslang med diameter 4mm. 

Omgivning 

• Renrum 

Människa 

• Kabelklämman skall vara lätt att montera med hjälp av lämpligt verktyg. 

Ekonomi 

• Kabelklämman skall vara billig. 

14.5.2 Vald kabelklämma 

 

ELFA´s kabelklämma är tillverkad av polyamid (PA), ULV94V-2. Innerdiametern på 
klämman är 4, 8mm, bredden är 9, 6mm. 

14.6 Komponentval av gummifot 

För att ramen skall stå stabilt mot arbetsbänken utan att repa bordsytan vid en eventuell 
flyttning av stansverktyget, skall verktyget ha gummifötter. 

14.6.1 Krav på gummifot 

 

Process  

• Gummifoten skall passa M4 skruv. 
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Omgivning 

• Renrum 

Människa 

• Gummifoten skall vara lätt att montera med hjälp av lämpligt verktyg. 

Ekonomi 

• Gummifoten skall vara billig. 

14.6.2 Vald gummifot 

 

ELFA´s gummifot med skruvfastsättning är tillverkad av svart neoprengummi. Foten har 
också en ingjuten metallbricka och har skruvfastsättning. 

15. Detaljkonstruktion 

Alla detaljerna, utom tappen till termoplasthållaren, skall tillverkas av en lämplig 
aluminiumlegering, anpassad för hög hållfasthet, bra egenskaper för skärande bearbetning 
samt vara lämplig för anodisering. Aluminium är lämplig p.g.a. dess låga densitet kontra sin 
höga hållfasthet. Densiteten för aluminium är 2,7 kg/dm3. På så vis uppfylls kriteriet att 
produkten inte skall vara för tung. Återanvändningen av aluminium är också mycket hög 
vilket uppfyller ytterligare ett av kriterierna att produkten skall tillverkas av material som 
lämpar sig att återvinna eller återanvända. Då aluminium skall smältas om krävs endast ca 5 
% av den energin, som behövs då ny aluminium framställs. Aluminium har ett naturligt 
oxidskikt som är beständigt mot korrosion vid normal användning. Skulle ytan mekaniskt 
skadas, t ex vid repning, återbildas det skyddande oxidskiktet med en gång då aluminiumet 
reagerar med syret i luften. Det gäller för i princip ren aluminium. I aluminiumlegeringar 
däremot, som ofta innehåller bland annat magnesium, som legeringsämne, är 
korrosionsbeständigheten inte lika bra. Aluminium legeras för att få högre hållfasthet. För att 
förstärka det naturliga oxidskikt, som aluminium har, kan materialet anodiseras på 
elektrokemisk väg. Dessutom kan man i samband med denna process få till vackra, färgade 
ytor med hjälp av färgpigment på den mycket porösa ytan, innan ytan förseglas i hett 
vattenbad. Beroende på vilken legering av aluminium som väljs lämpar sig dessa olika för 
anodisering. Anodisering kallas också för eloxering. 

En mängd olika fixturer har genom åren tillverkats med skärande bearbetning för Ericssons 
räkning. Om resultatet på material underleverantören har valt och ytbehandling på densamma 
har varit till belåtenhet, från de verkstäder som utfört arbetena, rekommenderas att dessa åter 
anlitas, för att få en lämplig aluminiumlegering.  
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15.1 Bottenplatta 

Bestämning: 

Uppgiften för stansverktygets bottenplatta är att fungera som arbetsyta där termoplasthållaren 
förs fram och tillbaka vid stansning. Bottenplattan skall också fungera som bas för hela 
konstruktionen för att få ett stabilt verktyg. 

Kriterieuppställning: 

De som finns uppställda i kapitel 4 

15.1.1 Lösningsförslag för Bottenplatta 

Vid dimensionering av ramen kommer likheter med det befintliga stansverktygets bottenplatta 
att eftersträvas, då det upplevs ge en bra arbetsyta. Måtten på bottenplattan är 300x250mm. 
Skruvhål till ramen kommer att vara genomgående från botten i bottenplattan, där 
skruvskallen också skall vara försänkt. Hålen görs i storleken för fritt genomgående skruvar. 
Fyra M6x25 skall skruvas fast i gängor i ramens undersida. Fyra skruvhål för M4x6, där 
gummifötterna skall skruvas fast, skall också tillverkas. Bottenplattan skall ha avrundade 
hörnen på ovansidan. Silverfärgad eller s.k. naturlig anodisering skall göras på bottenplattan. 
Konstruktionen utsätts inte för några anmärkningsvärda krafter, 16kg tryck är ganska modest i 
dessa sammanhang. 

15.2 Ramen 

Bestämning: 

Ramen ska fungera som upphängningsanordning för presscylinder. 

Kriterieuppställning: 

De som finns uppställda i kapitel 4 

15.2.1 Lösningsförslag för ramen 

Måtten till ramen har inspirerats av det befintliga stansverktygets mått. Ramen skall vara 
170x300x60mm. På mitten av ramen finns gängade hål för fastsättning av vinkeljärnet, som i 
sin tur fungerar som höjdjustering för konstruktionen. Under båda pelarna finns två stycken 
gängade skruvhål för M6x25 skruv. På ramens baksida finns tre gängade hål för fastsättning 
av kabelklämmor med hjälp av M4x6 skruv. Ramens kanter är rundade för att så få vassa 
kanter som möjligt skall finnas. Ramen tillverkas av samma material som bottenplattan men 
med en yta som är anodiserad i en guldfärg. 

15.3 Vinkeljärnet 

Bestämning: 

Vinkeljärnet skall fungera som höjdjustering av stanshöjden då stansverktyget är nytt eller då 
eventuellt en annan storlek av presscylinder behöver användas av någon orsak. Vinkeljärnet är 
fäst i ramen med M6x25 skruv genom två spår. 
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Kriterieuppställning: 

De som finns uppställda i kapitel 4 

15.3.1 Lösningsförslag för vinkeljärnet 

Vinkeljärnets dimensioner är framtagna med tanke på presscylindern. Dessa två detaljer skall 
sitta monterade med hjälp av två stycken M5x45 skruv. Skruvarna till den pneumatiska 
cylindern är så långa för att dessa ska fästas på vinkeljärnets ovansida med hjälp av muttrar av 
storlek M5. För att vinkeljärnet skall övergå på ett estetiskt sätt till presscylindern har samma 
radie använts på vinkeljärnet som finns i presscylindern tvärsnitt. Kanterna som finns 
åtkomliga har rundats. Naturfärgad ytbehandling i form av anodisering vore lämplig för 
vinkeljärnet. 

15.4 Verktygshållare 

Bestämning: 

Verktygshållaren skall fungera som verktygshållare för stansarna. Eftersom stansarna inte kan 
plockas ut genom att dras nedåt på grund av den mycket begränsade slaglängden, finns en 
adapter mellan stans och verktygshållare. 

Kriterieuppställning: 

De som finns uppställda i kapitel 4 

15.4.1 Lösningsförslag för verktygshållare 

Verktygshållaren dimensioneras efter presscylindern med dimensionerna 40x40mm. Även här 
används samma radie som vid vinkeljärnets dimensionering för att få till en snygg övergång 
mellan presscylinder och verktygshållare. Verktygshållaren fästs i presscylindern med en 
M6x18 skruv i presscylinderns kolvstång, som är invändigt gängad. Skruvskallen är nedsänkt 
i materialet så att adaptern för stansarna inte tar i skruvskallen. Ett fjädrande tryckstift håller 
för säkerhetsskull fast adaptern i verktygshållaren från sidan på verktygshållaren. 
Verktygshållaren har ett spår för adaptern, så att den kan föras på plats från baksidan. De 
flesta kanterna som finns åtkomliga är rundade eller fasade. Främre kanten på 
verktygshållaren har fasats av ganska mycket för att förbättra sikten vid stansning. 
Ytbehandling med anodisering som ger en röd färg. 

15.5 Adapter för stansarna 

Bestämning: 

Stansarna kan inte bytas genom att dra dem rakt ner, på grund av den begränsade slaglängden. 
Adaptern skall fungera som stanshållare, vilken förs in i den stora verktygshållaren från 
baksidan.  

Kriterieuppställning: 

De som finns uppställda i kapitel 4 
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15.5.1 Lösningsförlag för adapter 

Adaptern är uppbyggd av två likadana detaljer. Detta för att 90-gradiga hörn skall vara 
möjliga att tillverka så att stansarna kan sitta så bra som möjligt vid användande av 
stansverktyget. Ett gängat genomgående hål finns där detaljerna ska fästas ihop med en skruv 
M3x16 på övre delen av adaptern. Adaptern har också ett fjädrande tryckstift monterad på 
baksidan för att stansarna skall sitta väl på plats under stansning. Hela adaptern har fasats av 
för att förbättra sikten vid stansning. Naturfärgad anodisering är lämplig för denna detalj. 

15.6 Termoplasthållaren 

Bestämning: 

Termoplasthållaren skall fungera som fixtur, fasthållning och stansunderlag tillsammans med 
gummimatta. 

Kriterieuppställning: 

De som finns uppställda i kapitel 4 

15.6.1 Lösningsförlag för termoplasthållaren 

Detaljen skall vara tillverkad i aluminium precis som övriga detaljer. På bottenplattans 
ovansida finns en grund, kvadratisk urgröpning där gummimattan skall ligga på plats så att 
denna inte glider iväg under stansningen. Dimensionerna på bottenplattan är i stort sett 
kopierade från befintlig hållare, 10x150x110mm. På bottenplattans ovansida finns ”öron”, en 
vid varje sida, med ett genomgående hål. Dessa hål skall bygga upp en enkel gångjärnsprincip 
med hjälp av klämplattornas ”öron” och en tapp, som träs igenom alltihop. Med fjädrar som 
monteras i runda urgröpningar i bottenplattan (två på var sida) skall klämplattorna puttas 
uppåt. Naturfärgad anodisering både för bottenplatta och klämplattor. 

15.7 Tapp för termoplasthållaren 

Tappen skall fungera som en axel och tapp för att klämplattorna skall kunna röra sig, som runt 
ett gångjärn, då termoplasten skall lossa från fixturen. 

Kriterieuppställning: 

De som finns uppställda i kapitel 4 

15.7.1 Lösningsförlag för tappen 

Detaljen skall tillverkas av automatstål, rundstång där spåret för spårryttaren måste svarvas 
fram. Tappen låses fast med hjälp av en spårryttare.  

Fullständiga primärritningar för detaljerna kan ses i bilaga 17. 
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16. Produktsammanställning 

16.1 Kontroll av den totala kriterieuppfyllelsen 

Uppfyllelsen av kriterierna bedöms för hela produkten. Dessa finns uppställda i kapitel 4. 

       

 Krav T
ot

al
a 

pr
od

uk
te

n 

 

 
 1 Uppfylls säkert  
 
 2 Uppfyller säkert  
 
 3 Uppfyller säkert  
 
 4 Uppfyller säkert  
 
 5 Uppfyller säkert  
 
 6 Uppfyller säkert  
 
 7 Uppfyller säkert  
 
 8 Uppfyller säkert  
 
 9 Uppfyller säkert  
 
 10 Uppfyller säkert  
 
 11 Uppfyller säkert  
 
 12 Uppfyller säkert  
 
 13 Uppfyller säkert  
 
 14 Uppfyller troligen  
 
 15 Uppfyller säkert  
 
 16 Uppfyller troligen  
 
 17 Uppfyller troligen  
 
 18 Uppfyller troligen  
 

 19 Uppfyller troligen  
       

Tabell 7 Kontroll av kriterieuppfyllelsen för den färdiga produkten 
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Figur 14 Färdigt förslag till termoplaststansverktyg med termoplasthållare framifrån 

 

Figur 15 Stansverktyget sett bakifrån 
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Stansverktyget skall skötas med hjälp av en fotventil, som inte finns ritad i den här lösningen. 
Båda händerna blir på så sätt lediga till att sköta styrningen av termoplasthållaren. Höj och 
sänkbara arbetsbänkar finns i renrummet där stansverktyget skall stå. Meningen är att om 
sikten mot all förmodan känns skymd för en lång användare, skall bordet höjas upp till lagom 
arbetsnivå för att få bättre sikt. Tryckluftslangarna hålls fast av kabelklämmor på ramens 
baksida. Det är svårt att veta exakt vad stansverktyget kommer att kosta. Priset beror på vad 
materialet, aluminiumet har för pris, samt hur mycket varje del måste bearbetas, skruvas fast i 
NC-maskinen, ytbehandlas o s v. I bilaga 5 finns ett kostnadsförslag baserat på handledarens 
erfarenheter av riktpris, som innefattar material, ytbehandling och bearbetningsmetod. 

  

Figur 16 Färdigt förslag till termoplasthållare 

 

17. Diskussion 

Det är inga stora krafter som stansverktyget utsätts för. Det är heller inget 
precisionsinstrument i den bemärkelsen att noggrannheter i ytor eller dimensionstoleranser 
behöver vara andra än generella. Examensarbetet har försökt att hålla konstruktionen enkel 
med få ingående komponenter. Förutom tryckluftsinkopplingen kommer stansverktyget att 
vara lätt att förflytta. Friktionen mellan metallytorna anses fullt tillräcklig utan att behöva ta 
till smörjande ämnen eller en termoplasthållare på kullager. Eventuellt skulle det göras en 
prototyp för att se så fjädrarna, tappen och klämplattorna verkligen fungerar, som 
konstruktionen är tänkt. Även adaptern som skjuts in från baksidan av verktygshållaren skulle 
behöva testas om det blir några problem med att bygga upp den av två likadana delar, som 
skruvas ihop. Kanske ytterligare förbättringar skulle behöva göras, vilka blir uppenbara då 
prototypen finns på plats. Tyvärr har ingen prototyp kunnat tas fram på grund av 
tidsbegränsningen, men det låg heller inte inom examensarbetets ram att göra en sådan. 
Eventuellt skulle stansen kunna föras in i ett spår på baksidan utan att behöva en adapter till 
hjälp. Synpunkter som handledaren kommit med är att man kan minska maskintiden för vissa 
detaljer. Vinkeljärnet kan göras som en solid, rektangulär geometri. Spår för skruvarna görs 
på samma sätt som för vinkeljärnet. Tappen till termoplasthållaren kan göras utan knopp i ena 
änden. Spårryttare kan monteras i båda ändarna på tappen. 

Under arbetets gång har viss information snubblats över, vilket gjort att de första skisserna på 
ett semiautomatiserat stansverktyg tyvärr inte kunnat jobbas vidare med, istället har helt nya 
förslag och koncept behövt idégenereras, så att arbetet mer eller mindre fick startas på nytt. 
Det har varit svårt att hålla den satta tidsplanen. Informationsinsamlingen tog mycket längre 
tid än vad som hade förväntats. Reparentstatistik trodde jag var mer lättillgänglig än vad den 
var, kravspecifikationen från beställaren fanns inte dokumenterad då examensarbetet började. 
Tid fick läggas på sådant som inte fanns med i beräkningarna. Tid fick sättas för att upprätta 
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någon slags specifikation, så att ett mål blev tydligare, vilket arbetet planerades efter. Det har 
varit väldigt svårt att få synpunkter på stansverktyget, för att kunna förbättra. Genom egna 
tester har synpunkter tagits fram. Det betyder inte att det är samma problem som andra 
upplever. Risken är stor att examensarbetet inte fått ta del av något som väldigt många är 
missnöjda med. Det känns väldigt tråkigt om examensarbetet p.g.a. detta har missat en stor 
åtgärd. I början av arbetet uppfattades det som att tidsstudier fanns tillgängliga för alla 
arbetsmoment för en viss process, eftersom TK4-beräkningar med jämna mellanrum utförs på 
de olika enheterna. Den felaktiga informationen som erhölls i början av arbetet kontrollerades 
inte med en gång, tyvärr. Både tidsstudier och enkäter hade gjorts annorlunda med den 
kunskapen känd. 

Problemet med stansar som ramlar ur verktyget var det stora problemet som uppkom. Det 
fanns också dokumenterat i uppdragsbeskrivningen från mekanikavdelningen. När det var löst 
fanns inga större problem kvar. Användarna själva har haft väldigt svårt med att komma på 
vad de inte tycker är bra med stansverktyget. Frågorna har ofta besvarats med tips på 
lösningar, istället för att beskriva vad det är man upplevt som störande. Det är möjligt att 
frågorna hade blivit bättre besvarade om mer tid hade givits till enkäten eller snarare stöd till 
personalen, som skulle besvara enkäten, på vad de kan fundera på då de delar med sig av sina 
synpunkter. Frågorna kanske skulle ha ställts annorlunda. Frågan är om behovet någonsin har 
varit stort efter en automatiserad lösning, eftersom användarna har gått tillbaka till en mer 
manuell metod.  Det är märkligt, om behovet verkligen är så akut efter en automatisering, att 
någon undersökning om varför stansarna ramlar ur verktygshållaren inte genomförts. Det 
kanske behövs en användarmanual för hur verktyget är tänkt att fungera och vad man kan titta 
på i första hand om verktyget inte fungerar som det ska.  

En av de viktigaste kunskaperna för konstruktionsarbetet var termoplastens beskaffenhet, hur 
lång öppettid den har, d v s hur länge den kan ligga framme för produktion, innan 
materialegenskaperna för den ändras och på vilket sätt den är tänkt att fungera. Noggrannare 
undersökningar skulle behöva göras för att se hur känslig termoplasten egentligen är för den 
miljön, som den utsätt för. Är det så att produktegenskaperna blir sämre av att tejpen ligger 
framme i en eller två månaders tid eller spelar det ingen stor roll, om miljön är kontrollerad, 
som i ett renrum? 

Professor Fredy Olssons metod är bra att arbeta efter, men under examensarbetets gång har 
den upplevts alldeles för upprepande. Det är möjligt att metoden fungerar betydligt bättre för 
examensarbeten, som genomförs i grupp. Att ensam sitta och brainstorma fram idéer som 
sedan skall bedömas mot varandra, kan bli ett arbete som blir väldigt subjektivt. Risken är att 
en konstruktiv process, med många olika förslag, gås miste om då arbetet genomförs ensam. 
Man har en tendens till att favorisera sina egna förslag. 

Om stansverktyget kommer att motsvara förväntningarna hos användarna är svårt att säga. 
Det borde genomföras grundligare undersökning av behov och av synpunkter på 
stansverktyget, om ett dyrare alternativ är att föredra, där man automatiserar processen. 
Uppdragsbeställaren borde också dokumentera kraven så att dessa finns då eventuellt arbete 
skall påbörjas.  

Eventuellt är inte stansning av termoplast den bästa metoden att ersätta bortskrapat lim med. 
Termoplast finns i pastaform, vilket skulle kunna undersökas vidare. Rutiner för hur 
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termoplasten idag skall hanteras i reparentflödet borde också arbetas fram och dessutom borde 
personalen tydligare bli informerad om att termoplasten numer är en kemikalie och skall 
hanteras därefter, även om det bara gäller användandet av handskar, för den personliga 
skyddsutrustningen. Att det dessutom blir en synergieffekt av bättre renlighet av termoplasten 
är bara positivt. 

Idag har stansarna olika dimensioner på stanshuvudena. Med olika storlek på adaptern skulle 
man kunna använda de befintliga stansarna rakt av i den föreslagna produkten, men då blir 
totalkostnaden för produkten dyrare eftersom fler detaljer behöver tillverkas. Två adaptrar 
behövs göras som passar de andra stanshuvudena. Det är bättre att stanstillverkaren får 
ritningar med krav på toleranser i fler dimensioner än idag. 

Vidare skulle fler olika material behöva testas som stansunderlag eftersom 
silikongummimattan inte är ESD-godkänd. På grund av tidsbrist har denna del inte undersökts 
vidare. 

Om behovet finns kan en vakuumpincett köpas in för att underlätta upplockningen av 
termoplastens färdiga bitar. De finns att få tag på för runt 1000 kr.  

Det största problemet med stansar som ramlar ur åtgärdades med nya fjädrande tryckskruv. 
Det kanske skulle kunna vara en lösning att sätta in ytterligare en fjädrande tryckskruv från 
sidan av verktygshållaren som tightar upp stansen så att den inte kan tilta vid stansning. 

18. Slutsats  

Syftet med examensarbetet var att ta fram en ny konstruktionslösning på stansverktyget. 
Baserad på utnyttjandegrad, ingående material och behov räcker det med att förbättra det 
befintliga stansverktyget. Problem med olika stanskraft byggs bort med den pneumatiska 
presscylindern, som dessutom har en högre stanshastighet än det befintliga stansverktyget. 
Termoplastbitarna kommer då att få en bättre kvalitet. Rundade hörn på fixturen gör att 
stansverktyget blir estetiskt mer tilltalande och mjukare i sin design. Termoplasthållaren 
kommer att göra det enklare att byta termoplastremsa. Den bästa lösningen är inte alltid 
automatisering, om man skall beakta lönsamheten, för att ta fram en sådan lösning. 
Verktygskostnader för närmare 400 000 kr är inte försvarbart då användandet av 
stansverktyget är så lågt som 1,17 %. Frågan är om ens behovet av den föreslagna produkten 
är försvarbar då utnyttjandegraden är så låg som nämnda 1,17 % av den totala arbetstiden. 
Den föreslagna lösningen på stansverktyget kostar ändå uppåt 22 000 kr. Det är i och för sig 
ingen stor kostnad i sammanhanget. Det nya verktyget kan eventuellt öka tillfredställelsen av 
processen stansning. 

Min rekommendation är vidare undersökningar om hur stort behovet av stansad termoplast är. 

 



  

Referenslista 

http://www.smceu.com 

http://www.lesjoforsab.com/ 

http://www.bix.se/ 

http://www.solidcomponents.com/ 

http://www.alutrade.se/ [hämtad 27/5-07] 

Callister W. D. Jr. (2003) Materials Science and engineering an introduction. U. S. A.: ISBN 
0-471-22471-5. Wiley 

Hågeryd L., Björklund S., Lenner M., (2002) Modern Produktionsteknik Del 1. Göteborg: 
Liber 

Olsson F. (1995) Primärkonstruktion, kompendium, Institutionen för maskinkonstruktion, 
Lunds tekniska högskola, Lund 

Olsson F. (1995) Principkonstruktion, kompendium, Institutionen för maskinkonstruktion, 
Lunds tekniska högskola, Lund 

Ölme A. (2003) Tabeller och formler, Malmö: Liber 

Figurer: 

Figur 1 Hågeryd L., Björklund S., Lenner M., (2002) Modern Produktionsteknik Del 1. 
Göteborg: Liber 

Övriga figurer är egna fotografier och jpg-filer från solidmodelleringsverktyget Pro-E 
Wildfire 2.0. 

 


