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Sammanfattning    
Tyngdpunkten i det här examensarbetet ligger till en början på analys av befintlig 
WoodEye mätram. Analysen syftar till att bilda uppfattning och förståelse av hur 
mätramen är uppbyggd och hur den fungerar, samt vissa förhållanden runt omkring 
mätramen. Utifrån bilden från analysen och givna kriterier har ett antal konceptförslag 
lagts fram. Konceptförslagen har sedan utvärderats och jämförts dels med nuvarande 
koncept, givna kriterier, dels mot varandra. Det bästa förslaget har sedan 
vidareutvecklats till ett färdigt koncept. 
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Summary 

The main point in this diploma work lies to a beginning on analysis of the existing 
model of WoodEye scanner. The analysis aims to forming a view and understanding of 
how the scanner is designed and how it functions, and certain conditions around the 
scanner. On the basis of the result from the analysis and obvious criteria, has a number 
concept proposals been put forward. The concept proposals has then been evaluated and 
been compared with current concept, obvious criteria and compared to each other. The 
best proposal has then been developed far to a completed concept. 
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Förord 
Det har varit intressant, spännande och framförallt väldigt utmanande att göra detta 
arbete. Det känns otroligt skönt att nu avsluta detta examensarbete och därmed hela min 
högskoleingenjörsutbildning på Linköpings universitet. Projektet har verkligen 
engagerat mig och jag har ofta kommit på mig själv att fundera på olika koncept under 
dygnets alla timmar. 

Jag vill passa på att rikta ett tack till min handledare Johannes Johansson på Specab som 
hjälpt mig under arbetet både praktiskt genom att visa och förklara hur mätramen är 
uppbyggd och för att ha svarat på de frågor jag haft under arbetes gång.  

Ett extra tack till mina vänner som stöttat och peppat mig under arbetets gång. Utan er 
hade jag aldrig klarat det!  

Till er alla riktar jag ett stort tack! 

 

Daniel Stenström 

 

  



VI 
 

  



VII 
 

Innehållsförteckning 
SAMMANFATTNING ............................................................................................................................ I 

SUMMARY ........................................................................................................................................ III 

FÖRORD ............................................................................................................................................. V 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ................................................................................................................. VII 

BILDFÖRTECKNING ............................................................................................................................ IX 

1  BAKGRUND ............................................................................................................................... 1 

1.1  FÖRETAGSBESKRIVNING ........................................................................................................................ 1 
1.2  PROBLEMBESKRIVNING ......................................................................................................................... 3 
1.3  BESKRIVNING AV NUVARANDE KONSTRUKTION .......................................................................................... 4 

2  MÅLSÄTTNING .......................................................................................................................... 7 

2.1  KRAVSPECIFIKATION ............................................................................................................................. 7 
2.2  BEGRÄNSNINGAR ................................................................................................................................ 7 

3  KONCEPTGENERERING .............................................................................................................. 9 

3.1  KONCEPT 1A ...................................................................................................................................... 9 
3.1.1  Utvärdering koncept 1a ........................................................................................................ 9 
3.1.2  Koncept 1b .......................................................................................................................... 10 
3.1.3  Utvärdering koncept 1 ........................................................................................................ 11 

3.2  KONCEPT 2 ...................................................................................................................................... 12 
3.2.1  Utvärdering koncept 2 ........................................................................................................ 14 

3.3  KONCEPT 3 ...................................................................................................................................... 16 
3.3.1  Utvärdering koncept 3 ........................................................................................................ 17 

3.4  KONCEPT 4 ...................................................................................................................................... 18 
3.5  KONCEPT 5A .................................................................................................................................... 20 

3.5.1  Väggelementen................................................................................................................... 21 
3.5.2  Kranslisterna, utformning och utveckling ........................................................................... 21 
3.5.3  Fastsättning av kranslisterna.............................................................................................. 22 
3.5.4  Fastsättning av fjäderkranslister ........................................................................................ 22 
3.5.5  Vinkellister, fastsättning och modifikationer ...................................................................... 22 
3.5.6  Modifikation av väggelement ............................................................................................. 23 
3.5.7  Fastspänning av väggelement ............................................................................................ 24 

3.6  KONCEPT 5B .................................................................................................................................... 27 
3.6.1  Tjockare väggelement ........................................................................................................ 27 
3.6.2  Större och grövre vinkellister .............................................................................................. 27 
3.6.3  Vinkellister längre ut från hålet, ej i rundningen ................................................................ 27 
3.6.4  Tjockare gummitätning ...................................................................................................... 27 
3.6.5  Lägre skruvhuvud ................................................................................................................ 27 
3.6.6  Kortare skruv och fjäder och mutter ................................................................................... 27 
3.6.7  Förskjutning av hålen i kranslisterna .................................................................................. 28 
3.6.8  Mindre rundade hörn .......................................................................................................... 29 
3.6.9  Urjackade hörn på väggelementen .................................................................................... 30 
3.6.10  Blåslist integrerad i kranslist .......................................................................................... 30 
3.6.11  Fastsättning av blåslist i kranslist .................................................................................. 33 

3.7  KONCEPT 5C .................................................................................................................................... 36 
3.7.1  Centrera hålen i stålstativet ............................................................................................... 36 



VIII 
 

3.7.2  Tunnare väggelement (3 mm) ............................................................................................ 36 
3.7.3  Extra skruvsäkring på fjäderinspända kranslister ............................................................... 36 
3.7.4  Luftanslutning i mitten av blåslisten genom befintligt hål ................................................. 36 
3.7.5  Urjackning på alla väggelement för bättre centrering ....................................................... 36 
3.7.6  Annorlunda montering av nitmuttrar ................................................................................. 36 
3.7.7  Extra fixering på fjädrar så att de inte drar snett ............................................................... 37 
3.7.8  Fastsättning av kranslist utan fjäderinspänning ................................................................ 37 
3.7.9  Ovala hål på kranslisterna .................................................................................................. 37 
3.7.10  Bredare kranslister ......................................................................................................... 37 
3.7.11  Fästöron på vinkellisterna .............................................................................................. 37 
3.7.12  Annorlunda fastsättning av fästvinklar på kranslist. ..................................................... 37 

4  SLUTSATS ................................................................................................................................. 38 

4.1  RESULTAT ........................................................................................................................................ 38 
4.2  REKOMMENDATION ........................................................................................................................... 40 

5  REFERENSLISTA ........................................................................................................................ 41 

 
  



IX 
 

Bildförteckning 
1: WOODEYE SCANNAR VIRKE SOM TRANSPORTERAS GENOM MÄTRAMEN [WWW]  

<HTTP://WWW.WOODEYE.SE/PRODUCTS_WOODEYE.ASP> (2008‐05‐28) ....................................................... 1 
2: WOODEYE OCH NÅGRA AV DESS ANVÄNDNINGSOMRÅDEN <WWW.WOODEYE.SE> (2008‐05‐28) ............................... 2 
3: EN MÄTRAM MONTERAD I EN PRODUKTIONSLINJE MED ETT MATARVERK (1) MONTERAD MYCKET NÄRA MÄTRAMEN (2). 

(FOTO: NYLAND DESIGN AB) ..................................................................................................................... 3 
4: NUVARANDE KONSTRUKTION MED DUBBLA VINKELLISTER (1) OCH MELLANLIGGANDE VÄGGELEMENT. LÄGG MÄRKE TILL 

BLÅSLISTEN (2) OCH AVSTYRNINGSPLÅTEN (3) OVANPÅ. .................................................................................. 4 
5: BILD PÅ UNDERLIGGANDE VINKELLIST (1), VÄGGELEMENT (2) OCH ÖVERLIGGANDE VINKELLIST (3). ................................ 5 
6: BLÅSLIST MED GENOMGÅENDE ANSLUTNINGSRÖR (1) OCH AVSTYRNINGSPLÅT (2) PÅ OVANSIDAN. LÄGG MÄRKE TILL 

VÄGGELEMENTENS ÖVERHÄNG OCH NEDBOCKNING (3). .................................................................................. 6 
7: KONCEPT 1 MED NYCKELHÅL OCH NITAR ISTÄLLET FÖR SKRUVAR .............................................................................. 9 
8: NÄRBILD PÅ NITARNA (1), NYCKELHÅLEN (2) OCH DE SPECIELLA URTAGEN FÖR ATT KUNNA MONTERA OCH DEMONTERA 

VÄGGELEMENTEN UTAN ATT DE TAR I NITARNA (3). ....................................................................................... 10 
9: EN SLUTEN KRANSLIST (1) RUNTOM HÅLET I MÄTRAMEN OCH MINDRE VÄGGELEMENT (2). ......................................... 12 
10: DETALJBILD AV EN HOMOGEN KRANSLIST I ETT STYCKE BOCKAD PLÅT .................................................................... 13 
11: BILD AV DEN SAMMANHÄNGANDE KRANSLISTEN. LISTEN HÄNGER SAMMAN I ALLA HÖRN UTOM DET NERE TILL HÖGER DÄR 

EN LITEN ÖPPNING FINNS (1). ................................................................................................................... 14 
12: KONCEPT TRE MED VINKELLISTER (1) SOM SKJUTS IN UNDER SMÅ LISTER (2) SOM ÄR FÄSTA PÅ VÄGGELEMENTEN (3). ... 16 
13: NÄRBILD PÅ EN VINKELLIST (1) OCH DESS TILLHÖRANDE SMÅ LISTER (2). ............................................................... 17 
14: KONCEPT FYRA ÄR EN KOMBINATION AV KONCEPT TVÅ OCH KONCEPT TRE. EN KRANSLIST (1) FÄST I MÄTRAMEN (2) 

RUNTOM HÅLET. MINDRE VÄGGELEMENT (3) HÅLLS PÅ PLATS MED HJÄLP AV SKJUTBARA VINKELLISTER (4) SOM SKJUTS 

IN UNDER SMÅ LISTER (5). ....................................................................................................................... 18 
15: EN BILD PÅ FYRA SEPARATA KRANSLISTER. DESSA SITTER INTE IHOP I HÖRNEN UTAN ÄR FYRA IDENTISKA RAKA KRANSLISTER 

SOM KAN MONTERAS HELT OBEROENDE AV VARANDRA. ................................................................................. 19 
16: BILD FRÅN BAKSIDAN AV ETT RÖR (1) I STÅLSTATIVET OCH EN NITMUTTER (2). ....................................................... 20 
17: INFÄSTNING AV EN FAST MONTERAD KRANSLIST MED FÄSTVINKEL (1), SKRUV (2) OCH NITMUTTER (3). ....................... 20 
18: DETALJBILD FRÅN KONCEPT FEM MED EN FÄSTVINKEL (1) FRÅN INSIDAN PÅ EN KRANSLIST (2) OCH EN SKRUV RÄTT IGENOM 

RÖRET PÅ STÅLSTATIVET (3). .................................................................................................................... 21 
19: VINKELLISTEN (1) FÄSTES MELLAN INSIDAN PÅ STATIVETS BEN (2). GUMMITÄTNINGAR (3) PÅ VINKELLISTERNA HÅLLER 

TÄTT MELLAN VINKELLISTEN OCH VÄGGELEMENTEN (4). ................................................................................. 23 
20: GENOMSKÄRNINGSBILD PÅ FJÄDERINSPÄND KRANSLIST MED FJÄDER (1), SKRUV, BRICKA (2) OCH MUTTER (3). ............ 24 
21: TVÅ INFÄSTNINGSPUNKTER PER KRANSLIST (1). ................................................................................................ 25 
22: BAKSIDA AV STATIVRÖR MED UTGÅNGSHÅLET (1) FÖR FJÄDERINSPÄNNINGEN. ....................................................... 26 
23: GENOMSKÄRNING AV FJÄDERINSPÄNNING. LÄGG MÄRKE TILL URTAGET FÖR SKRUVEN I KRANSLISTEN (1) SAMT 

INSEXSKRUVEN MED LÅG SKALLE (2). .......................................................................................................... 28 
24: UNDERSIDAN AV EN KRANSLIST MED BOCKADE PLÅTVINKLAR (1) SOM SVETSAS FAST I SJÄLVA KRANSLISTEN (2). ............ 29 
25: DET UNDERSTA VÄGGELEMENTET MED URJACKADE HÖRN (1) OCH EXTRA UTTAG FÖR BLÅSLISTENS ANSLUTNINGSRÖR (2).

 .......................................................................................................................................................... 30 
26: KRANSLIST MED INTEGRERAD BLÅSLIST OCH AVSTYRNINGSPLÅT (1). BLÅSLISTEN (2) BESTÅR AV ETT REKTANGULÄRT RÖR 

MED MÅNGA SMÅ BORRADE HÅL LÄNGST ENA KANTEN. ................................................................................. 31 
27: KRANSLIST MED INTEGRERAD BLÅSLIST FRÅN ANNAN VY. LÄGG MÄRKE TILL URTAGEN FÖR FÄSTSKRUVARNA TILL 

KRANSLISTEN (1) OCH DET MINDRE HÅLET TILL BLÅSLISTEN (2). ....................................................................... 32 
28: KRANSLISTEN MED INTEGRERAD BLÅSLIST OCH SKYDDSPLÅT. BLÅSLISTEN SKRUVAS MED GENOMGÅENDE HORISONTELLA 

SKRUVAR (EJ MEDRITADE) GENOM BÅDE BLÅSLISTEN (1), DESS ÄNDPLUGGAR (2) OCH KRANSLISTEN (3). ................. 33 
29: DEN TRAPPSTEGSFORMADE BLÅSLISTKRANSLISTEN MED AVSTYRNINGSPLÅT (1). LÄGG MÄRKE TILL ANSLUTNINGSRÖRET 

SOM LÖPER GENOM STATIVRÖRET (2). ....................................................................................................... 34 
30: MÄTRAMEN MED KRANSLISTER (1), VÄGGELEMENT (2) OCH HELA BELYSNINGSPAKETET MONTERAT. .......................... 35 





1 
 

1 Bakgrund 

 

1.1 Företagsbeskrivning 
Linköpingsbaserade företaget Innovativ Vision (IV) har utvecklat en mätram som säljs 
under varumärket WoodEye. Mätramen säljs till träförädlingsindustrin över hela 
världen för automatiserad kvalitetsmätning av virke. Hundratals WoodEye finns idag 
ute i olika produktionslinjer.  

Virkesstyckena transporteras i 
längdled (i sin fiberriktning) genom 
mätramen. I mätramen registrerar ett 
antal kameror virkets utseende 
vartefter biten rör sig framåt. Alla 
mätdata processas och lagras i en 
dator som finns inbyggd i mätramen. 
Mätramarna används oftast för att 
kvalitetssortera virke och ligger ofta 
till grund för beslut hur virket ska 
kapas för att utbytet ska optimeras 
tekniskt och ekonomiskt. Detta sker 
vanligtvis i matningshastigheter upp 
till 400 meter per minut.  

  

1: WoodEye scannar virke som transporteras genom 
mätramen [www]  
<http://www.woodeye.se/products_woodeye.asp> 
(2008-05-28) 
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Mätramen är uppbyggd av ett rörstativ som håller i mätkameror, belysning, fotoceller, 
lasrar, dator, bildskärm, tangentbord, kylaggregat med mera och är helt inklädd med 
rundade plastpaneler. Maskinen är ca två meter hög, två meter bred och ungefär en halv 
meter lång i virkets transportriktning. Mitt i maskinen finns ett kvadratiskt 
genomgående hål, cirka 0,5 x 0,5 meter, genom vilket virket transporteras. Hålets 
invändiga ytor består av glasskivor bakom vilka kameror, lasrar och belysning betraktar 
virket från fyra håll.  

Mätramens mekaniska stativ är utvecklat och tillverkat av ett annat Linköpingsbaserat 
företag som heter Specialtillverkning AB (Specab) och är underleverantör till IV. Det är 
mot företaget Specab som jag utfört detta examensarbete.  

  

2: WoodEye och några av dess användningsområden 
<www.woodeye.se> (2008-05-28) 
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1.2 Problembeskrivning 
Under industriell produktion hamnar mycket skräp på mätramens fyra skyddsglas. För 
att i viss mån råda bot på det har man byggt in ett luftmunstycke som med jämna 
mellanrum blåser rent ytan på det glas som sitter under virket (det understa glaset). 
Mätutrustningen är mycket känslig för att damm och föroreningar tränger innanför eller 
lägger sig på glaset och skymmer mätningarna. Glasytorna måste därför vara både täta 
och rena för att mätningarna ska bli lyckade. Dessa dyra och högkapacitiva mätsystem 
går i nästintill kontinuerlig drift. Därför måste service och rengöringsavbrotten hållas så 
korta som möjligt.  Vanligtvis står dessa mätramar i helautomatiserade produktionslinjer 
där olika typer av matarverk är placerade mycket nära inpå både före och efter 
mätramen. Detta försvårar åtkomsten vid rengöring och service.  Ibland kan 
matarverken till och med stå så nära att de delvis sticker in i hålet på mätramen vilket 
försvårar åtkomligheten ytterligare. 

 

3: En mätram monterad i en produktionslinje med ett matarverk (1) monterad mycket 
nära mätramen (2). (Foto: Nyland Design AB) 

 

Det finns ett behov av att kunna montera och demontera glasskivorna i samband med 
exempelvis ett rengörnings- eller justeringsstopp. I nuvarande konstruktion är 
glasskivorna fästa i mätstativet med hjälp av flera lösa delar och många skruvar. Det 
kräver både verktyg och utrymme och tar ganska lång tid. Det är dessutom lätt att tappa 
några av de små skruvarna i processen.  

1

2 
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1.3 Beskrivning av nuvarande konstruktion 
Var och en av hålets fyra väggar är i princip uppbyggd på samma sätt. Ett sådant 
väggelement är uppbyggt av en glasskiva som sitter fastlimmad på en ram av plåt. 
Mätramens stomme är uppbyggt av stålprofiler som är svetsade och skruvade 
tillsammans. Stativet har alltså rör längst hålets kanter. Mot dessa rör är väggelementen 
skruvade. Rörstativet bär även upp mätsystemet och mätramens olika plastkåpor. 

 

4: Nuvarande konstruktion med dubbla vinkellister (1) och mellanliggande väggelement. 
Lägg märke till blåslisten (2) och avstyrningsplåten (3) ovanpå. 

 

De fyra väggelementen är identiska, så när som på att den understa har glasskivan 
limmad ovanpå plåtramen för att inte bli hängande i enbart limmet. I hörnen där 
plåtkanterna möter varandra finns dessutom fastskruvade L-formade plåtlister som 
överbryggar skarvarna. Det ligger en vinkellist på var sida om väggelement. Dessa 
vinkellister är hopskruvade med dubbla genomgående skruvar så att väggelementen 
kläms fast mellan vinkellisterna. De bakre vinkellisterna sitter fastskruvade i stativet för 
att inte ramla loss när man lossar väggelementen. Dessa vinkellister tjänar både som 
dammtätning och förstyvning.  

1 

3 2 
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5: Bild på underliggande vinkellist (1), väggelement (2) och överliggande vinkellist (3).  

Väggelementen sticker ut genom mätramens öppningar och har en bockad kant som 
tjänar både som förstyvning av väggelementet och utgör anslutning mot plastpanelerna. 
Plåtramarna är vid hålöppningarna direkt skruvade till stålstativet. Plåtramens form är 
utskuren med laser ur en två millimeter tjock plåt och är sedan bockad längs två kanter. 
Glasskivorna är fastlimmade med silikonlim mot plåtramen.  

Vid demontage av ett väggelement måste man alltid först lossa de gråa 
anslutningskåporna av plast runt var sida av hålet. Det går relativt lätt med hjälp av en 
medföljande specialnyckel. Därefter måste man skruva loss vinkellisterna och 
fästskruvarna till stålstativet för att sedan kunna lyfta ut väggelementen. Vid 
demontering av det understa väggelementet måste man, förutom de skruvar och 
vinkellister som beskrevs ovan även skruva bort en blåslist som sitter fäst ovanpå 
väggelementet. Blåslisten sitter i kanten till inloppsöppningen och blåser en luftstråle 

1 

2 

3 
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längst matningsriktningen så att skräp och damm förhoppningsvis blåses av. Blåslisten 
är ansluten till tryckluft via ett anslutningsrör som går ner genom väggelementet och 
stålstativet genom ett uppborrat hål. Ovanpå blåslisten sitter en avstyrningsplåt som ska 
förhindra att onödigt spill ska följa med det inkommande virket och landa på glaset utan 
istället via avstyrningsplåten studsa ut. Denna avstyrningsplåt kan dock inte göras 
speciellt lång eller hög då den inte får vara i vägen för det inkommande virket eller 
skymma mätinstrumenten. Avstyrningsplåten och blåslisten ligger ovanpå 
väggelementet och är fastskruvat med två genomgående skruvar ner i stålstativet.  

 

6: Blåslist med genomgående anslutningsrör (1) och avstyrningsplåt (2) på ovansidan. 
Lägg märke till väggelementens överhäng och nedbockning (3). 

 

 

  

1 

2 
3 
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2 Målsättning 
Målsättningen med det här examensarbetet var att ta fram flera olika omkonstruktioner 
som underlättar montage och demontage av väggelement i WoodEye. Efter 
omkonstruktion ska det gå snabbt och enkelt att demontera ett väggelement utan stora 
utrymmeskrav eller många lösa delar, helst utan verktyg. Omkonstruktionen ska fungera 
lika bra på både WoodEye och WoodEye Wide, som har ett bredare rektangulärt hål, 
anpassad för den amerikanska marknaden.  

2.1 Kravspecifikation 
De olika förslag och koncept som tas fram bör uppfylla vissa krav och specifikationer. 
De ska förutom att hålla väggelementen på plats göra det på ett enkelt och effektivt sätt. 
Nedan följer en kriterielista. 
 

• Liten tidsåtgång för montering och demontering av väggelement 
• Skarvar mellan väggelementen och mot anslutningskåporna ska vara täta mot 

damm  
• Få lösa delar 
• Mätramens hål måste bevara sin nuvarande storlek 
• Nödvändigt hanteringsutrymme vid montering och demontering bör vara så litet 

som möjligt 
• De ingående delarna bör vara enkla och billiga att tillverka 
• Möjlighet att sköta all service och montering från en sida av mätramen 
• Identiska delar på alla sidor i mätramen 
• Säker infästning av väggelementen 

 

2.2 Begränsningar 
Det här arbetet begränsas till att bara behandla väggelementen och infästningen av dessa 
i mätramen. Övrig konstruktion av mätramen används som den är utan förändringar, 
med undantag för eventuella nya infästningshål i mätramens stålstativ. Arbetet baseras 
mycket på en cadmodell av WoodEye och dess stålstativ som Specab har försett mig 
med. Utifrån den cadmodellen har den nuvarande konstruktionen studerats i detalj och 
viktiga måttuppgifter tagits. 
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3 Konceptgenerering 

3.1 Koncept 1a 
Det första konceptet är en lösning som innebär väldigt små förändringar mot nuvarande 
konstruktion. Istället för att skruva fast väggelement i de L-formade vinkellisterna är 
den här lösningen helt skruvfri och bygger på formlåsning. Istället för att ha vanliga 
runda hål i väggelementet görs nyckelhål och istället för skruvar används fasta nitar 
med större skalle som väggelementet kan träs in under. Eventuella glapp kompenseras 
med tätlister av gummi. 

Den maximala skjutmånen på väggelementen är enligt ritningsunderlaget 18 mm, något 
som med råge räcker för att skjuta väggelementen så att nitarna hamnar på rätt plats i 
nyckelhålen. Ett litet fjädrande metallbleck som fjädrar ut under överhänget på ena 
sidan spärrar väggelementet och hindrar det från att glida ur sin position när det skjutits 
på plats.  

 

7: Koncept 1 med nyckelhål och nitar istället för skruvar 

3.1.1 Utvärdering koncept 1a 
En fråga som uppstod tidigt var om det skulle bli tillräckligt stabilt och tätt så att inte 
damm och smuts tränger in mellan väggelementen och vinkellisten. Ganska snart 
framkom att metallblecket är i vägen för de gråa anslutningskåporna som vid sin 
montering trycker ner metallblecket. Lösningen på det blev därför att låta en av 
fästskruvarna sitta kvar för att låsa väggelementen i rätt läge istället för metallblecket. 
Ett annat problem är att de fasta nitarna som fästs i stativet sticker ut så mycket att de 



10 
 

tar i varandra. För att undvika detta placeras nitarna så att avståndet mellan nitarna är 
olika på höger respektive vänster sida. Hålen på väggelementen kommer därmed att gå 
omlott likt gafflarna i en gaffelpärm. Nitarna sticker dock fortfarande ut så mycket att 
montering av väggelement är omöjlig. Elementen är bredare än avståndet mellan nitarna 
på vardera sidan. Små urtag görs därför i kanterna på glasplåtarna så att utrymme för 
nitarna skapas. 

 

 

8: Närbild på nitarna (1), nyckelhålen (2) och de speciella urtagen för att kunna montera 
och demontera väggelementen utan att de tar i nitarna (3). 

 

3.1.2 Koncept 1b 
Istället för att ha nyckelhålen i själva väggelementen och fästa nitarna på stativet vänder 
man på det hela och gör nyckelhål i själva stativet och fäster nitarna på själva 
väggelementen. Fördelen med detta är att nitarna aldrig kan vara i vägen för andra 
väggelement vid montering. Väggelementen monteras utan påverkan av om det redan 
sitter ett annat väggelement bredvid eller inte. Inga urtag behövs i kanterna på 
väggelementen heller eftersom det inte finns någonting som sticker ut. 

1 

2 

3 
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3.1.3 Utvärdering koncept 1 
Det var tyvärr först efter allt detta som hänsyn togs till själva glasskivan i 
väggelementen. Ett stort problem dyker upp direkt. I och med att glasskivan sitter på 
undersidan/baksidan av alla väggelementen, förutom på den understa, innebär det att 
glasskivan sticker ut mellan stativets ben. Detta gör att skjutmånen, som räknats med att 
vara 18 mm, i själva verket är cirka två mm. Den lilla skjutmånen är alldelens för liten 
för att koncepten med nyckelhål ska fungera.  
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3.2 Koncept 2 
Det andra konceptet är ingen färdigutvecklad lösning utan en variant och dellösning på 
problemet. Skillnaden är utformningen av väggelementen och deras funktion. 
Väggelementen är uppbyggda av en glasskiva och en plåtram precis som tidigare. 
Skillnaden är att plåtramen är mindre och sticker inte ut utanför stålstativet utan slutar 
jämns med kanten. Plåtramen är då enklare att tillverka. För att kompensera utsticket 
fäster man en separat krans direkt på utsidan av stativet. Detta gör att man kan behålla 
de grå anslutningskåporna på och ändå ta bort ett väggelement.  

 

 

9: En sluten kranslist (1) runtom hålet i mätramen och mindre väggelement (2). 

2 

1 
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10: Detaljbild av en homogen kranslist i ett stycke bockad plåt 

 

Kransen ser ut som en mindre U-balk i profil och är tillverkad av bockad plåt. Ena sidan 
motsvarar den nedbockning som väggelementen har i dag som de gråa 
anslutningskåporna ligger an mot. Den andra sidan har öron som sticker upp för att 
underlätta montering mot stålstativet, antingen genom skruvförband eller svetsning. 
Hela kransen är gjord i ett stycke. Stycket är bockat dels i U-profil och dels åt andra 
hållet som en stor fyrkant eller ram. Kransen sitter ihop i tre av fyra hörn och är därmed 
tät mot damm och smuts i dessa hörn.  
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11: Bild av den sammanhängande kranslisten. Listen hänger samman i alla hörn utom 
det nere till höger där en liten öppning finns (1). 

Ett alternativ till den fyrsidiga kransen som beskrivs ovan är en krans som består av fyra 
likadana men separata delar, en för varje sida. Varje sådan kantlist har samma U-
balksprofil fast är bara en rak list. Listerna är så långa att de nästan når varandras ändar 
när de är monterade kring hålet i mätramen.  

3.2.1 Utvärdering koncept 2 
En nackdel med kransen är att den är svår att tillverka. Kombinationen av smala 
bockningar åt ett håll och sedan bocka åt ett helt annat håll kräver speciell utrusning 
som inte är ekonomiskt försvarbar i det här fallet. Fördelen med att få kransen som en 
del överväger inte de problem och kostnader som uppstår i tillverkningen.  

Tillverkningen av listerna kan också bli problematiskt. Den mellersta delen av profilen, 
själva bottendelen i U:et, är mindre än 20 mm brett vilket gör att det blir trångt för en 
bockningsmaskin att komma in och bocka den sista vinkeln.  

Lösningen på det är att inte göra en U-profil utan istället göra två L-profiler där den ena 
sidan är distansen mellan stålstativet och den andra är kanten som de gråa 

1 
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anslutningskåporna placeras mot. Små 90° plåtvinklar kompenserar den borttagna 
kanten på listerna och svetsas fast på insidan av distansdelen. Dessa vinklar kan sedan 
skruvas eller svetsas fast på stålstativet för att fästa själva listerna. Tillverkningen av 
listerna är nu ganska lätt och billig. Svårigheten är möjligtvis att måtta och rikta de små 
plåtvinklarna så att de hannar rätt både i sidled och djupled. Små referenshål eller spår 
kan göras i listen för att underlätta monteringen. Fastsättningen av själva väggelementet 
är i det här konceptet fortfarande olöst, då elementen ligger eller hänger löst mot 
stålstativet. 
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3.3 Koncept 3 
Det här konceptet bygger på att väggelementen är beroende av varandra i fastsättningen 
i mätramen genom att fixera varandra. Konstruktionen utgår från de väggelement som 
finns idag, men med små modifikationer. Idén är att man, istället för att skruva fast de 
översta vinkellisterna med genomgående skruv, fixerar listerna på ett annat sätt. För att 
vinkellisterna ska kunna låsa fast väggelementen med varandra måste vinkellisten 
fixeras mellan väggelementen på sådant sätt att det hindrar de stående väggelementen 
på sidorna från att falla inåt och det översta väggelementet från att ramla neråt. 

 

12: Koncept tre med vinkellister (1) som skjuts in under små lister (2) som är fästa på 
väggelementen (3). 

Tanken är att vinkellisten träs in i en skena som är fäst efter sidokanterna på 
väggelementen. Små plåtlister längst kanterna på väggelementen fungerar som skena till 
vinkellisten. Dessa plåtlister sitter fästa på väggelementen en bit in från kanten och 
några millimeter ovanför själva väggytan så att man kan skjuta in vinkellisten under 
dessa. Ett litet stopp kan lätt skapas i ena änden så att listen inte skjuts för långt. Två 
väggelement måste vara på plats bredvid varandra för att lösningen ska fungera. En 

1 

2 

2 

3 
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fästskruv på varje sida mitt i mellan dessa plåtlister håller fast väggelementen innan 
vinkellisten sitter på plats.  

 

13: Närbild på en vinkellist (1) och dess tillhörande små lister (2). 

3.3.1 Utvärdering koncept 3 
En nackdel är att minst tre väggelement måste monteras för att kunna säkra ett 
väggelement helt ut. För att skruva lös ett väggelement med den här lösningen dras två 
tätningslister ut för hand och två fästskruvar skruvas ut. Motsvarande process med 
nuvarande lösning är mer tidskrävande då ytterligare åtta skruvar och två gråa 
anslutningspaneler (en på varje sida om mätramen) måste tas bort innan väggelementet 
kan lyftas bort.  

En nackdel med den här lösningen är att det är svårt att tillverka och fästa så tunna små 
lister på en plan plåt och samtidigt få det rakt med tillräcklig precision. 

 

1 

2 
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3.4 Koncept 4 
Koncept fyra är en vidareutveckling av både koncept två och koncept tre tillsammans. 
Genom att applicera formlåsningen från koncept tre på de mindre väggelementen och 
separata kransarna från koncept två, tar man det bästa från de två koncepten.  

Med den här lösningen kan ett väggelement med några enkla handgrepp relativt enkelt 
bytas ut vid ett kort driftstopp. Två vinkellister dras rakt ut och två små fästskruvar 
skruvas ur. Sedan är det bara att lyfta bort det aktuella väggelementet. Motsvarande 
process med nuvarande lösning är mer tidskrävande då två gråa anslutningspaneler (en 
på varje sida om mätramen) och tio skruvar måste tas bort innan väggelementet kan 
lyftas ur.  

 

 

14: Koncept fyra är en kombination av koncept två och koncept tre. En kranslist (1) fäst i 
mätramen (2) runtom hålet. Mindre väggelement (3) hålls på plats med hjälp av skjutbara 
vinkellister (4) som skjuts in under små lister (5). 

 

5

3 1 

4 
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15: En bild på fyra separata kranslister. Dessa sitter inte ihop i hörnen utan är fyra 
identiska raka kranslister som kan monteras helt oberoende av varandra. 
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3.5 Koncept 5a 
Önskemålet var en lösning där ett väggelement kan monteras och demonteras oberoende 
av andra väggelement och helt utan verktyg. Med den här lösningen lossar man ett 
väggelement med ett enkelt enhandsgrepp efter att en av de gråa anslutningskåporna på 
ena sidan av mätramen tagits bort. Snabbt och enkelt som i en reklamfilm. 

 

16: Bild från baksidan av ett rör (1) i stålstativet och en nitmutter (2). 

 

 

17: Infästning av en fast monterad kranslist med fästvinkel (1), skruv (2) och nitmutter (3). 

 

 

1 

2 

1
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3.5.1 Väggelementen 
Väggelementen i koncept fem är, liksom de i koncept två, lite mindre än de 
väggelement som finns i nuvarande konstruktion. Väggelementen är uppbyggda av en 
glasskiva och en plåtram precis som tidigare. Plåtramen är mindre och sticker inte ut 
utanför stålstativet utan slutar jämns med kanten. Plåtramen är enklare att tillverka då 
bockningsprocessen inte behövs. Glasskivorna ser ut och monteras på samma sätt som 
tidigare. 

 

3.5.2 Kranslisterna, utformning och utveckling 
Väggelementen slutar jämns med stålstativet. Ovanpå dessa sitter kranslisterna. 
Kranslisterna är bockade plåtlister som fungerar som förlängning på väggelementen åt 
båda hållen i matningsriktningen. Kranslisterna fungerar även som anslutning mot de 
grå anslutningskåporna så att smuts och damm inte tränger in till mätinstrumenten. 
Kranslisterna i det här konceptet skiljer sig lite från kranslisterna i tidigare koncept. I de 
tidigare koncepten har kranslisterna sträckt sig från ytterkant på stålstativet och utåt. I 
det här konceptet sträcker sig kranslisterna även lite inåt, in i hålet på mätramen, ovanpå 
väggelementen. Kranslisterna överlappar väggelementen med fem millimeter på varje 
sida och håller samtidigt fast väggelementen i mätramen.  

 

 

18: Detaljbild från koncept fem med en fästvinkel (1) från insidan på en kranslist (2) och 
en skruv rätt igenom röret på stålstativet (3). 

  

1 
2
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3.5.3 Fastsättning av kranslisterna 
Kranslisterna är fästa i stålstativet med skruvförband genom plåtvinklar som sitter 
fastsvetsade på undersidan av listerna. Genom vinkeln borras ett hål genom vilket ett 
skruvförband fäster listen mot stålstativet. För att slippa genomgående skruv och lösa 
muttrar som sticker ut i onödan används nitmuttrar som fästs i stålstativet.   

 

3.5.4 Fastsättning av fjäderkranslister 
På den ena sidan av mätramen (med fördel utmatningssidan) fästs kranslisterna på ett 
annorlunda sätt. Istället för att bara använda ett fast och stelt skruvförband med 
nitmuttrar fästa i stativet används här istället en rörlig fastsättning med fjädermotstånd. 
Det gör det möjligt att dra ut kranslisterna för hand, var och en för sig. Själva 
kranslisten är av samma typ som de som sitter på andra sidan, men infästningen i 
stålstativet skiljer sig. På den yttre sidan av fyrkantröret i stålstativet är det ett mindre 
hål borrat, bara lagom stort så att skruven lätt kan föras igenom. På den inre sidan av 
fyrkantröret är hålet några dimensioner större, tillräckligt stort så att en på skruven 
utanpåliggande fjäder, bricka och mutter kan löpa genom hålet utan att fastna. Genom 
att ha förspända fjädrar hålls kranslisten alltid spänd mot stålstativet. Fjädrarna är väl 
dimensionerade så att kraften för att dra ut kranslisten (och därmed spänna fjädrarna) är 
vad en normal människa orkar genomföra med en hand. Genom att dra kranslisten utåt 
frigör man det underliggande väggelementet som då går att lyfta upp i den änden och 
sedan dra snett utåt tills det lossnat även från den andra sidan med de fast monterade 
kranslisterna.  

 

3.5.5 Vinkellister, fastsättning och modifikationer 
Väggelementen ligger ovanpå de tvärgående rören i stålstativet och de vinkellister som 
löper mellan dessa. På grund av att väggelementen inte är fastskruvade i eller 
nedpressade mot själva vinkellisterna har vinkellisterna gummitätningar påklistrade på 
anslagsytorna för att säkra anliggning mot väggelementen så att damm och smuts inte 
kan tränga igenom.  

Varje millimeter i framförallt bredd på hålet genom mätramen är viktig för att behålla 
funktionalitet och mångsidighet. Genom att lägga till gummilister och öka plåttjocklek i 
väggelement minskar hålet dimensioner med flera millimeter på varje sida. För att 
kompensera det flyttas stativets vinkellister isär genom att kortas ner och fästas in 
mellan benen på stålstativet, istället för att ligga mot benen som listerna gör i dagens 
konstruktion. 
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19: Vinkellisten (1) fästes mellan insidan på stativets ben (2). Gummitätningar (3) på 
vinkellisterna håller tätt mellan vinkellisten och väggelementen (4). 

 

3.5.6 Modifikation av väggelement 
Tidigare har väggelementen varit fästa längs de kanter som möter varandra inne i 
mätramen med vinkellister som varit skruvade på ovansidan av väggelementen. I det här 
konceptet saknas fastsättning längs de sidorna på väggelementen, utan de ligger bara an 
mot de undre vinkellisterna. Vinkellisterna har påklistrade gummitätningar som tätar 
mellan listerna och väggelementen. För att väggelementen ska ligga stadigt mot 
vinkellisterna och inte böjas upp eller ändra form när de monterats ökas plåttjockleken i 
plåtramen från två millimeter till tre millimeter. Detta ger en styvare plåt som inte böjer 
sig lika lätt och ligger tätare mot gummilisterna längst kanterna och därmed skyddar 
bättre mot att damm och smuts tränger in innanför väggelementen. 

 

1 

2
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3.5.7 Fastspänning av väggelement 
Monteringen av själva väggelementen går till så här. Ett väggelement förs in genom 
mätramen och träs in under den fasta kranslisten. Den fjäderinspända kranslisten på 
andra sidan dras sedan ut från ramen med en hand samtidigt som väggelementet viks 
ner mot underlaget. När väggelementet ligger på plats släpps den fjäderinspända 
kranslisten tillbaka och väggelementet är därmed fixerat. Kranslisterna överkragar då 
väggelementens båda ändar med cirka fem millimeter var. Väggelementet ligger då 
stadigt mellan kranslisterna och vinkellisterna. Gummitätningarna på de underliggande 
vinkellisterna håller väggelementet pressat mot kranslisterna så att vibrationer inte 
uppstår. Demontering sker i omvänd ordning. Det understa väggelementet lyfts upp 
genom att trycka till med handen underifrån. När anslutningskåpan är borttagen finns fri 
åtkomst till undersidan av väggelementet. För att utföra demonteringsproceduren 
behöver bara den gråa anslutningskåpan som ansluter mot den fjäderspända kranslisten 
tas bort. På den andra sidan kan anslutningskåporna sitta kvar. 

 

20: Genomskärningsbild på fjäderinspänd kranslist med fjäder (1), skruv, bricka (2) och 
mutter (3). 

 

1 2 
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21: Två infästningspunkter per kranslist (1). 

 

1
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22: Baksida av stativrör med utgångshålet (1) för fjäderinspänningen. 

 

 

1 



27 
 

3.6 Koncept 5b 
Detta koncept är en vidareutveckling av koncept 5a. 

3.6.1 Tjockare väggelement 
Plåtramen i väggelementen görs ännu tjockare än förut, från tre till fyra mm tjocklek. 
Detta för att ytterligare styva upp väggelementen för att elementen inte ska bukta upp 
eller skeva något när de sitter monterade i mätramen. 

3.6.2 Större och grövre vinkellister 
Vinkellisterna görs större i alla dimensioner förutom längden. Materialtjockleken ökas 
från två millimeters plåttjocklek till tre millimeter, för att öka robustheten och 
stadigheten i listen. Den tjockare plåttjockleken gör att det blir enklare att svetsa fast 
listen i stålstativet. Väggarna i vinkellisten blir bredare och högre. L-profilen blir alltså 
större. Genom att göra sidorna högre och bredare blir konstruktionen styvare och 
starkare. Den större ytan ger även bättre möjlighet till att fästa gummitätningar och 
därigenom ge bättre tätning mellan listerna och väggelementen. Vinkellisterna går mer 
omlott om väggelementen.  

3.6.3 Vinkellister längre ut från hålet, ej i rundningen 
Vinkellisterna svetsas fast i stativet precis som förut, men listerna är nu flyttade lite 
längre ner från hörnet på stålstativet. Detta för att inte svetsningen ska hamna i 
rundningen på fyrkantsrören.  

3.6.4 Tjockare gummitätning 
Det större avståndet från kanten på hålet i mätramen till vinkellisterna kompenseras 
genom en tjockare gummitätning, så att samma tätningskapacitet kvarstår. 

3.6.5 Lägre skruvhuvud 
De insexskruvar som används för att fästa kranslisterna av standardtyp har för höga 
skallar. Dessa sticker ut i tomrummet mellan stålstativet och den bockade kanten på 
kranslisten. Problemet är att den inkräktar på det utrymme som de grå 
anslutningskåporna upptar när de är monterade. En insexskruv med extra låg skalle 
ersätter därför standardskruven. Då får både skruvskalle och anslutningskåpa plats på de 
millimetrar som finns mellan stålstativet och kanten på kranslisten. 

3.6.6 Kortare skruv och fjäder och mutter 
De skruvar och fjädrar som fäster de fjäderinspända kranslisterna byts ut mot kortare 
skruvar med lägre skalle. Fjädern byts också ut mot en kortare variant. Fjädermånen 
måste vara minst fem millimeter men bör vara större, så att vinkellisten kan dras ut mer 
och lämna marginal till väggelementet. En fördel med att använda kortare skruv och 
fjäder är att mutter och bricka inte längre sticker ut märkvärt mycket på insidan av 
stativet och därmed inte är i vägen för annan utrustning.  
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23: Genomskärning av fjäderinspänning. Lägg märke till urtaget för skruven i kranslisten 
(1) samt insexskruven med låg skalle (2). 

 

3.6.7 Förskjutning av hålen i kranslisterna 
Kranslisterna modifieras också. Till att börja med görs hela listen längre, så att de 
nästan går kant i kant när de monterats. Det gör att de tomrum som uppstått i hörnen 
minskar och nästan försvinner. Bredden på de fästvinklar som svetsas på insidan av 
kranslisterna ökas så att de blir stabilare. Att vinklarna är bredare hjälper även till vid 
tillverkningen av kranslisten då det blir lättare att rikta in vinklarna rakt när de ska 
svetsas fast. Monteringshålen i fästvinklarna flyttas en aning närmare insidan av 
kranslisten, för att minska hävarmseffekten när kranslisten dras ut från stativet. När 
infästningen (skruv och fjäder osv.) ligger nära dragpunkten effektiviseras fjäderns kraft 
till att hålla kranslisten mot stålstativets sida.  

I och med att hålen flyttas täcker den bockade kanten delar av hålet och gör det svårt att 
föra in skruv genom hålet. Halvcirkelformade jack tas därför ut ur den bockade kanten 
mitt för fästhålen så att en skruv med skalle ska kunna föras rakt in i hålen och vidare in 
i stålstativet. 

1 
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3.6.8 Mindre rundade hörn 
Kranslisterna gjordes kraftigt avrundade i hörnen som överlappade väggelementen för 
att väggelementen inte skulle ta i kranslisterna på närliggande sidor när det viks upp. Nu 
är det problemet löst på ett annat sätt. Kranslisterna är mer kantiga igen.  

 

 

24: Undersidan av en kranslist med bockade plåtvinklar (1) som svetsas fast i själva 
kranslisten (2). 
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3.6.9 Urjackade hörn på väggelementen 
För att väggelementen nu inte ska ta i kranslisterna på de närliggande sidorna när de 
viks upp modifieras elementen. Hörnen på plåtramen tas bort så att de blir inverterade 
hörn. Resultatet är att de yttersta millimetrarna på väggelementet blir cirka fem 
millimeter smalare på varje sida. Precis lagom så att elementet får plats mellan de 
intilliggande kranslisterna. Väggelementen har därmed frigång i sidled mellan de 
kranslister som sitter på var sin sida om det väggelement som lyfts upp. 

 

 

25: Det understa väggelementet med urjackade hörn (1) och extra uttag för blåslistens 
anslutningsrör (2). 

 

3.6.10 Blåslist integrerad i kranslist 
En av de fast monterade kranslisterna byts ut mot en kranslist som har en blåslist 
fastskruvad och en uppbockad avstyrningsplåt, som skyddar mot och leder bort spån 
och flisor vid inmatningen i mätramen. Kranslisten är uppbyggd enligt samma princip 
som de andra och fixerar väggelementet precis likadant. Skillnaden är att den här 
kranslisten bockas upp i en trappstegsform över blåslisten.  

 

1

2 
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26: Kranslist med integrerad blåslist och avstyrningsplåt (1). Blåslisten (2) består av ett 
rektangulärt rör med många små borrade hål längst ena kanten. 

1 

2 
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27: Kranslist med integrerad blåslist från annan vy. Lägg märke till urtagen för 
fästskruvarna till kranslisten (1) och det mindre hålet till blåslisten (2). 

  

1

2 
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3.6.11 Fastsättning av blåslist i kranslist 
Blåslisten sitter fastskruvad i kranslisten med två genomgående vertikala skruvar. Dessa 
skruvar fäster även ändpluggarna på blåslistens rör. Listen hänger ovanför 
väggelementet i kranslisten. Blåslisten är i sig uppbyggd på samma sätt som i nuvarande 
konstruktion, med samma mått och dimensioner. Undantaget är just fastsättning av 
ändpluggar och fastsättningen av själva listen. Anslutningsröret för tryckluften sitter 
som förut på undersidan av listen. Anslutningsröret löper genom stålstativet och därmed 
även genom väggelementet. Istället för att borra ett hål görs ett spår ända ut i kanten i 
det väggelement som ligger underst. Då kan väggelementet monteras eller demonteras 
utan att varken blåslisten eller anslutningsröret till blåslisten måste röras.  

 

28: Kranslisten med integrerad blåslist och skyddsplåt. Blåslisten skruvas med 
genomgående horisontella skruvar (ej medritade) genom både blåslisten (1), dess 
ändpluggar (2) och kranslisten (3). 

 

1 

2 
3 
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29: Den trappstegsformade blåslistkranslisten med avstyrningsplåt (1). Lägg märke till 
anslutningsröret som löper genom stativröret (2). 

2 1 
1 

2 
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30: Mätramen med kranslister (1), väggelement (2) och hela belysningspaketet monterat. 

1 

2 

1 

2 

3 
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3.7 Koncept 5c 
Efter konceptgenomgång tillsammans med Specab har följande förbättringar tillförts. 

3.7.1 Centrera hålen i stålstativet 
För att underlätta produktion och montering av stålstativet centreras alla hål för 
kranslisterna mitt i fyrkantrören. På så sätt minskar risken att vända ett stativrör fel i 
samband med tillverkning av stativet. Hålen på kranslisterna flyttas längre ut mot 
kanten på vinklarna. 

3.7.2 Tunnare väggelement (3 mm) 
Tjockleken på plåtramen i väggelementen minskas till tre millimeter. Det finns flera 
fördelar med detta. Till exempel bygger inte plåtarna ut lika mycket i hålet på 
mätramen, där millimetrarna är viktiga. Dessutom används tre millimeters plåt till 
många andra delar av mätramen, varpå materialet redan finns till hands. Dessutom är 
det billigare att köpa in och lättare att handskas med i tillverkningsprocessen.  

3.7.3 Extra skruvsäkring på fjäderinspända kranslister 
De kranslister som sitter med fjäderinspänning kan förses med en låsskruv på utsidan 
som låser kranslisterna i sitt inre läge. Det förhindrar att listen dras ut av misstag så att 
väggelementen lossnar. En sådan skruvsäkring är förslagsvis av snabbskruvsvariant där 
ett kvarts varv räcker för att låsa eller låsa upp. Skruven kan sitta fixerad i kranslisten 
och följa med denna när listen dras ut för att lossa ett väggelement. Sådana skruvar 
finns att köpa färdiga i flera olika modeller. 

3.7.4 Luftanslutning i mitten av blåslisten genom befintligt hål 
Anslutningsröret till blåslisten sitter idag nära ena änden på själva blåslisten och löper 
genom extra uppborrade hål i stålstativet ned till en luftanslutning. Genom att istället 
sätta anslutningsröret i mitten av blåslisten blir luftflödet jämnare genom blåslistens alla 
hål. Dessutom kan anslutningsröret löpa genom ett stort befintligt hål som redan finns i 
stålstativet. Inget extra hål behöver tas upp.  

3.7.5 Urjackning på alla väggelement för bättre centrering 
En idé är att ha små klackar eller liknande i mitten av varje kranslist som hjälper till att 
styra in väggelementen i en optimal placering. Väggelementen bör då få små urtag i 
plåten, liknande urtaget för blåslistens anslutningsrör, för dessa klackar på båda sidorna. 
Principen är att väggelementen centreras i sidled i hålet och sedan pressas fast i 
längdled med hjälp av de fjäderinspända kranslisterna. I och med detta kan alla 
väggelement vara helt identiska. Det underlättar även för monteringspersonal. Det enda 
som bör tänkas på vid montering är att vända den understa plåten rätt så att glaset 
hannar på ovansidan av väggelementet. 

3.7.6 Annorlunda montering av nitmuttrar 
Samtliga nitmuttrar flyttas till motstående sida av rören i stålstativet. Nitmuttrarna 
placeras i ett hål av rätt diameter och geometri och dras sedan ihop så att de deformeras 
lite på insidan av röret likt en popnit.  
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3.7.7 Extra fixering på fjädrar så att de inte drar snett 
För att undvika att skruv och fjäder drar snett inne i röret när det dras ut fästes en extra 
hylsa inne i röret med en innerdiameter som är lite större än brickan och mutterns 
ytterdiameter. Problemet som annars kan uppkomma är att änden på skruven med 
mutter och bricka missar utgångshålet på baksidan av röret, när kranslisten släpps 
tillbaka in mot stativet, och fastnar på insidan. Kranslisten återförs då inte fullt till sitt 
inre läge och låser då heller inte fast väggelementet på ett korrekt sätt. Problemet 
grundar sig då i att kranslisten inte dragits rakt ut, utan av någon anledning dragits snett 
ut.  

3.7.8 Fastsättning av kranslist utan fjäderinspänning 
Ett alternativ är att helt och hållet strunta i att ha en fjäderinspänd kranslist någonstans 
och istället använda lösa kranslister på ena sidan som fästs med snabbskruvar liknande 
de som ovan nämnts som extra låsskruv. Lösningen är betydligt enklare, men fördelen 
med att inte ha några lösa delar (förutom väggelementen) förloras. Tiden det tar att 
montera och demontera väggelementen är fortfarande mycket mindre jämfört med 
dagens konstruktion, men inte lika kort som tiden det tar med fjäderinspända kranslister. 
Konstruktionen av kranslisterna förblir densamma. 

3.7.9 Ovala hål på kranslisterna 
Hålen som kranslisterna skruvas fast genom görs ovala för att få lite justeringsmån på 
kranslisten i sidled. Felplacering av plåtvinklarna i tillverkningsprocessen då vinklarna 
kan hamna lite snett löses även de med ovala hål.  

3.7.10 Bredare kranslister 
Kranslisterna kan göras lite bredare för att sluta ännu tätare i hörnen. Det försvårar ännu 
mer för damm och smuts att tränga sig in i mätramen. 

3.7.11 Fästöron på vinkellisterna 
De vinkellister som väggelementen ligger mot förses med fästöron som skruvas fast i 
stålstativet istället för att svetsas fast längst ändarna. Detta för att underlätta i montering 
samt att slippa vissa praktiska problem vid infästningen mot stativet. Fästöronen är en 
fortsättning av själva vinkellisten som bockas nittio grader utåt från utsidorna av 
vinkeln. Genom dessa öron borras sedan lämpligt hål genom vilka vinkellisten sedan 
skruvas fast.  

3.7.12 Annorlunda fastsättning av fästvinklar på kranslist.  
Istället för att svetsa fast hela plåtvinklar på kranslisterna kan man använda raka 
plåtbitar med en tapp i änden och göra ett hål för tappen i vinkellisten. Den raka 
plåtbiten med hål för infästning i stativet placeras med sin tapp med i det färdiga hålet i 
vinkellisten och svetsas sedan. Med denna metod placeras fästplåten alltid rakt och i rätt 
position med bra noggrannhet. 
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4 Slutsats 
Det här examensarbetet gick ut på att studera hur en viss del i en maskin var 
konstruerad, förstå och sätta sig in i funktionen, analysera och slutligen försöka 
förbättra konstruktionen utan att för den skull försämra prestanda eller funktion i 
maskinen.   

Under arbetets gång har flera olika lösningar på infästning av väggelement i mätramen 
WoodEye tagits fram, utvecklats, utvärderats och antingen lagts ned eller 
vidareutvecklats och förfinats.  

En svårighet med det här arbetet är den hårda begränsningen mot ändringar i mätramen. 
Stålstativet ska vara precis som det är och får inte ändras något. Detta för att i stort sett 
alla andra delar av mätramen, till exempel lysramper, kameror och lasrar, är infästa i 
stativet. Om till exempel avståndet mellan benen i stålstativet ändras påverkar det 
väldigt många andra delar som då skulle behöva modifieras. Därför är marginalerna för 
det här arbetet ganska små. 

Det är svårt att ta fram lösningar som ska vara väldigt lika dagens lösning fast bättre. 
Det har varit lätt att köra fast och svårt att tänka utanför sina egna tankebanor när allt 
ändå ska se så lika ut som möjligt. 

4.1 Resultat 
Det första konceptet går ut på att göra nyckelhålsöppningar i väggelementen och ha 
storskallade nitar fästa på de undre vinkellisterna. Väggelementet träs över nitarna och 
skjuts sedan fast under nitarnas skallar. Gummilister på stativets vinkellister spänner 
plåten mot nitarnas skallar och håller tätt mot damm. Problem med nitarnas storlek och 
att de tar i varandra löses på ett smidigt sätt genom att förskjuta nitarna. En inverterad 
variant med nyckelhål i stativets vinkellister och nitar på väggelementen tas också fram. 
Båda varianterna har problemet att glasskivorna på väggelementen tar i mätramens 
stativ vid montage vilket omöjliggör montering varpå konceptet lades ned. 

Det andra konceptet lyfter fram idén att ha mindre väggelement och separata kranslister 
som skruvas fast direkt i stålstativet. Fördelen med att ha separata kranslister är att de 
gråa plastkåporna inte behöver tas lös på båda sidorna av mätramen för att ett 
väggelement ska demonteras. Kärnan från detta koncept kommer igen i senare koncept, 
men som beskrivet i koncept två är det inte en färdig fungerande lösning. 

I koncept tre används långa L-formade lister som skjuts in i skenor som är fästa ovanpå 
väggelementen för att på så sätt låsa väggelementen mellan varandra. Fördelen med 
denna lösning jämfört med den befintliga konstruktionen är att det går fortare att dra ut 
två lister än att skruva upp åtta små skruvar. En nackdel med detta koncept är att de små 
styrskenorna som listerna skjuts in under är svåra att tillverka och fästa med tillräckligt 
bra precision så att listerna inte nyper fast och kärvar när de förs fram och tillbaka. De 
är även känsliga mot slag och bucklor. En liten fästskruv i varje ände håller 
väggelementet på plats och säkrar läget då listerna tagits bort. 
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Koncept fyra är en sammanslagning av koncept två och koncept tre. De mindre 
smidigare väggelementen och separata kranslisterna från koncept två tillsammans med 
vinkellisterna som skjuts in under de små skenorna som är fästa i väggelementen. En 
klar fördel med den här kombinationen är att de gråa anslutningskåporna inte behöver 
demonteras för att demontera ett väggelement. Den största nackdelen med det här 
konceptet är just de skenor som vinkellisterna skjuts in under. De är för svåra att 
tillverka och fästa på ett tekniskt och ekonomiskt försvarbart sätt. 

Koncept fem är det första konceptet där vinkellisterna håller fast väggelementen, utan 
extra skruvar eller andra fastsättningsanordningar. Idén bygger på att vinkellisterna har 
ett litet överhäng in i mätramen som väggelementen kan stickas in under. På ena sidan 
sitter det fastmonterade vinkellister och på andra sidan är vinkellisterna fastspända med 
fjädrar så att de kan dras ut från stativet när väggelementen monteras. Väggelementet 
träs in under den fasta vinkellisten och viks sedan mot stativet. När den fjäderinspända 
vinkellisten sedan släpps tillbaka till sitt läge spänns väggelementet fast mellan de två 
vinkellisterna. Några extra skruvar behövs inte. 

En beslutsmatris ställdes upp för att jämföra de olika koncepten mot varandra och mot 
de krav och kriterier som finns upptagna under kravspecifikationen tidigare i rapporten. 
Matrisen förstärker de slutsatser som är tagna under arbetets gång. Resultatet visar att 
koncept fem i alla versioner är det bästa konceptet. Koncept två, som med de viktade 
poängen ligger på en andra plats, är inte en färdig lösning och går därmed inte att 
tillverka. Tio olika kriterier är viktade i matrisen. Viktningen är gjort med hjälp av den 
så kallade procent metoden som går ut på att man ordnar olika kriterier efter hur viktiga 
de är och delar ut ett visst antal procent. Summan av alla kriterier ska bli 100 procent. 
Som referens används nuvarande konstruktion. De olika koncepten bedöms sedan vara 
antingen bättre eller sämre än referensen på var och ett av de olika kriterierna. Se 
beslutsmatrisen nedan. 
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Kriterier  

V
iktning 

N
uvarande 

konstruktion 

Koncept  1 

Koncept  2 

Koncept  3 

Koncept  4 

Koncept  5 a 

Koncept  5 b  

Koncept  5 c 
Enkel montering  15 0  +  +  +  +  +  +  + 
Kort monteringstid  15 0  +  +  +  +  +  +  + 
Antal delar  10 0  +  +  +  +  +  +  + 
Säker fastsättning  15 0  ‐  ‐  ‐  ‐  0  0  0 
Utrymmeskrav utanför mätramen  5  0  +  +  ‐  ‐  +  +  + 
Täthet mot damm  10 0  ‐  ‐  0  0  0  0  0 
Enkel tillverkning  5  0  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Billig tillverkning  5  0  ‐  0  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Monteringsåtkomst från en sida  10 0  0  +  +  +  +  +  + 
Identiska delar på alla sidor i mätramen  10 0  +  +  +  +  +  +  + 
summa +     0  5  6  5  5  6  6  6 
Summa ‐     0  4  3  4  4  2  2  2 
Total summa     0  1  3  1  1  4  4  4 

Viktad totalsumma     0  20 35 30 30 55  55  55 
 

Som den här beslutsmatrisen visar är koncept fem den vinnande lösningen. Det är också 
den lösningen som det lagts mest tid och arbete på att utveckla till ett fullt fungerande 
koncept. 

4.2 Rekommendation 
Av de ovanstående koncepten anses koncept fem vara det bästa och mest realistiska 
konceptet. Därför lades mest tid och arbete på detta koncept och det har 
vidareutvecklats i två steg som i rapporten kallas koncept 5b och 5c. Den senare 
versionen av dessa anses vara ett ganska väl utvecklad och genomtänkt koncept som 
borde fungera bra även i praktiken. Det är en smidig lösning som uppfyller de ställda 
specifikationerna och kraven på enklare och snabbare byten av väggelement vid till 
exempel servicestopp av maskinen. Min rekommendation är därmed att om mätramen 
ska ändras efter de kriterier och förutsättningar som var satta inför det här arbetet är 
koncept 5c helt klart värt att titta lite närmare på. 
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