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Sammanfattning 
Återtillverkning är ett koncept som får allt större betydelse inom dagens tillverkningsindustri. 
Konceptet bygger på att uttjänta produkter tas tillbaka och återfår ett marknadsvärde genom 
en process som innefattar: sortering, rengöring, demontering, bearbetning, montering och 
testning. Återtillverkning är mer vanlig i USA där metoden använts under många decennier, 
men mer ovanlig bland svenska företag. Detta är dock någonting som är på väg att förändras i 
och med hårdare lagstiftningar och en ökad miljömedvetenhet bland företagen. 
 
För att få ut metodiken, kring återtillverkning och rekonditionering, bland företagen och 
samtidigt utforska metodikens för och nackdelar har Linköpings Tekniska Högskola startat ett 
projekt som går under namnet REKO. Detta examensarbete är det andra som ingår i projektet 
och är ett samarbete mellan högskolan och Scandi-Toner AB. 
 
Scandi-Toner AB har arbetat med återtillverkning av tonerkassetter sedan starten i början av 
90-talet. Deras återtillverkning sker till stora delar genom manuellt arbete. Arbetsmiljön hos 
företaget är påfrestande, då den är både högljudd och smutsig. Företagsledningen har förstått 
vikten av att försöka förändra produktionen och beslutat att försöka automatisera vissa delar 
av produktionen. Scandi-Toner har därför, tillsammans med högskolan, preciserat ett uppdrag 
som går ut på att ta fram ett koncept för en automatisering av rengöringsprocessen. 
 
Detta examensarbete innefattar framtagning av konceptet för den automatiserade 
rengöringsprocessen. De krav som ställdes var att automationen skulle möjliggöra en 
effektivisering av produktionen samtidigt som arbetsmiljön skulle förbättras för 
produktionspersonalen. Scandi-Toner ville också att framtaget koncept skall passa in i 
nuvarande produktionssystem, men också ge möjlighet till en förändrings av produktionen i 
framtiden. 
 
Konceptutvecklingen har använt en modifierad produktutvecklingsmodell med grundstruktur 
ur Ullman (2003). Vikten har legat på att hitta ett koncept som skall vara enkel att 
implementera i Scandi-Toners produktion samtidigt som den skall vara enkel att tillverka och 
serva. 
 
Arbetet har resulterat i ett framtaget koncept som består av olika moduler som tillsammans 
möjliggör en isolering av toner och absorbering av höga ljudvolymer. Med hjälp av 
transportbana och palett har en hög flexibilitet kunnat integreras i systemet som också ger en 
god möjlighet, för Scandi-Toner, att förändra produktionsflödet för snabbare bearbetning och 
bättre överblick av produktionsförloppet. 
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Abstract 
Remanufacturing is a concept increasing in importance in today’s manufacturing industries. It 
concerns the treatment of worn-out products which are taken back so as to extend their value 
on the market. The remanufacturing process incorporates: sorting, cleaning, disassembly, 
reprocessing, assembling, and testing. Remanufacturing is common in the USA, where the 
method has been used for several decades. In Sweden, the situation is nearly the opposite; 
most manufacturers here have not yet realized the benefits of remanufacturing products. This 
is something that is slowly changing, however, given new and more demanding legislation 
and increasing environmental awareness among Swedish manufacturers. 
 
This master thesis is the second in a project called REKO. The aim of REKO, which was 
initiated by LiTH, is to establish the remanufacturing within the Swedish industrial sector as 
well to investigate the advantages and disadvantages of the method. The thesis is a co-
operation between the Linköping Institute of Technology (LiTH) and Scandi-Toner AB 
 
Scandi-Toner AB has worked with the remanufacturing of toner cartridges since the 
beginning of 1990. The remanufacturing process is mostly based on manual work.  
The working environment is irritating and tiresome for employees because of the high noise 
levels and amount of toner powder in the air. The company’s management has understood the 
importance of changing its production, and thus decided to explore automation possibilities 
for some parts of the production. Therefore, Scandi-Toner has partnered with LiTH in order to 
specify a task for the development of a concept for automation of the cleaning process. 
 
This master thesis includes the development of a concept for automation of the cleaning 
process at the company. The demands were that the automation should render production 
more effective and improve the working environment for operators. Scandi-Toner desired a 
concept that was possible to integrate into its present production system; another wish was 
that the concept would make it possible to change the production in the future. 
 
The concept development followed a modified product development strategy with a ground 
structure from Ullman (2003). The focus in this work was to find a concept that was easy to 
implicate into Scandi-Toner’s production as well as one that was easy to manufacture and 
service. 
 
The result of this master thesis is a concept based on different modules that together make it 
possible to isolate toner powder and absorb disturbing sounds. With help from the transport 
track and palettes, a high degree of flexibility is achieved. This makes it possible for Scandi-
Toner to change the production flow for increased processing capability and a better overall 
view of the production process. 
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Förord 
Arbetet är utfört både hos Scandi-Toner AB i Karlstad och på Linköpings Tekniska Högskola. Ett 
flertal personer har bidragit till genomförandet av detta projekt. Av dessa vill jag rikta ett stort 
tack till följande personer: 
 
Björn Hultström Ägare av Scandi-Toner AB och uppdragsgivare 
Håkan Wiik  Produktionsansvarig 
Charlie Bäckstrand Bäckstrands Ingenjörsbyrå 
Johan Östlin  Handledare på Linköpings Tekniska Högskola  
Erik Sundin  Examinator på Linköpings Tekniska Högskola 
Sören Hoff  Verkstadsingenjör på Linköpings Tekniska Högskola 
 
Ett stort tack vill också speciellt riktas till personalen på Scandi-Toner som bemöt mig på ett 
föredömligt sätt. 
 
Henning Hermansson 
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  Inledning 

1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs de bakomliggande faktorerna till examensarbetets uppkomst. I och 
med att detta arbete är en del i ett större projekt presenteras detta kortfattat. Det 
övergripande syftet med examensarbetet klargörs också. 

1.1 Bakgrund 
Detta examensarbete har genomförts i samarbete mellan avdelningen för Produktionssystem 
vid Linköpings Tekniska Högskola och Scandi-Toner AB i Karlstad. Arbete ingår i REKO-
projektet. Syftet med projektet är att i samarbete med företag effektivisera återanvändnings- 
och rekonditioneringsverksamhet så att en högre produktivitet och därmed lönsamhet kan 
uppnås. Projektet övergripande syften är formulerande som följande: 

• Sammanställa existerande erfarenheter om återanvändning och 
rekonditionering.  

• Ta fram stödmetoder för produktutformning som underlättar återanvändning 
och rekonditionering av produkter.  

• Ta fram stödmetoder för utformning av system samt produktionsanläggningar 
för återanvändning och rekonditionering.  

• Medverka vid framtagning respektive utvärdering av nya såväl som 
modifierade system och anläggningar för återanvändning och 
rekonditionering. 

• Medverka vid framtagning respektive utvärdering av nya såväl som 
modifierade produkter anpassade för återanvändning 

 
Målet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för såväl kortsiktigt som långsiktigt väl 
fungerande lönsamma system för återanvändning och rekonditionering. De ska vara såväl 
företags- och samhällsekonomiskt lönsamma som ekonomiskt fördelaktiga även för 
kunden/konsumenten.  
 
Detta arbete är det andra som ingår i REKO-projektet. De övriga arbetena är: 

• “En inventering av Sveriges återtillverkningsindustri” skrivet av Mårtén E.  

• ” Production Line Analysis - Improvement of Work and Planning of 
Production Lines at Scandi-Toner AB” ∗ skrivet 2006 av Ekholm H. 

• ” Projekt USIT - Used Spare Parts in TruckHuset” ∗ skrivet 2006 av Nielsen 
A, Larsson M. 

 
Mer information finns på www.ikp.liu.se/ps/projects/reko/
 

                                                 
∗ Ej publicerade i skrivande stund 
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Inledning 

Scandi-Toner arbetar med återtillverkning av tonerkassetter. Återtillverkning innefattar 
generellt sex steg: Sortering, demontering, rengöring, inspektering och bearbetning, 
montering och testning. Operationerna utförs manuellt hos Scandi-Toner. Personalen upplever 
att arbetsmiljön är ansträngande samtidigt som företaget insett att produktionen måste 
effektiviseras för att bättre kunna utnyttja personalen och konkurrera på marknaden. Företaget 
vill därför hitta en lösning som förbättrar arbetsmiljön och produktionen. 
 
Scandi-Toner har i ett led i sitt systematiska miljöarbete enl. AFS 2001:1 och enl. föreskriften 
”Buller” AFS 2005:16 gjort en riskbedömning med hjälp av bullerdosmätning och 
momentana ljudnivåmätningar. Slutsatserna från dessa mätningar var att ljudnivån var mycket 
högt. Detta kräver skyddsutrustning, vilket ökar risk för ovarsamt användande av hörselskydd, 
då personalen kan uppleva lång tids användande av hörselskydd, som besvärligt. Den högsta 
ljudnivån kunde uppmätas vid rengöring av magnetvalsen, 134dB(A). Möjliga åtgärder, 
förenligt med AFS 2005:16, är att bullerexponeringen minskas genom att bullret minskas vid 
källan eller sänks till lägsta möjliga nivå. Byte av munstycken framförs också i rapporten, då 
detta kan medföra en minskning av bullernivån. Utförligt dokument finns att beskåda som 
Bilaga E. 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att utveckla ett koncept för en automatiserad process för att förbättra och 
effektivisera produktionen och arbetsmiljön. Processen skall kunna ersätta manuella 
arbetsmoment för rengöring av tonerkassetter, så att den höga ljudnivån som omgärdar arbetet 
kan avlägsnas eller isoleras. 
 
 

 2 



  Företagsbeskrivning 

2 Företagsbeskrivning 
I detta kapitel ges en övergripande bild av Scandi-Toner. Företagets organisation beskrivs 
samt vilka produkter som tillverkas och säljs. Fokus är lagt på tonerkassetter eftersom det är 
kring denna del av verksamheten som detta examensarbete kretsar. 

2.1 Organisation och markand 
Scandi-Toner AB i Karlstad har arbetat med återtillverkning av tonerkassetter sedan 1991. 
Företaget är volymmässigt störst i Skandinavien med 250 000 enheter per år. Kunderna är 
återförsäljare och grossister, främst i Sverige, men också i övriga Skandinavien och Europa. 
Tonerkassetter samlas in via ett nätverk av återförsäljare. Efter detta sorteras, demonteras, 
rengörs, monteras och testas alla kassetter innan de går ut till markanden igen.  
 
I Sverige finns det ytterligare en aktör som arbetar med återtillverkning av tonerkassetter. Den 
verksamheten kan jämställas med Scandi-Toners när det handlar om arbetsmetod och 
volymer. Dock arbetar inte företagen med samma typ av kunder, vilket medfört att företagen 
inte tävlar på samma marknad. Den största konkurrensen kommer från internationella 
återtillverkare i Europas öststater och Asien, som arbetar över stora områden och som har 
stora resurser att konkurrera med lokala leverantörer. 
 
Scandi-Toner har ett utbrett samarbete med många olika aktörer inom deras nisch. Dessa 
kontakter är både nationella och internationella. Utbyte av kunskaper är vanligt. 
Återtillverkning är mer vanligt i USA och detta innebär att utvecklingen styrs mycket av 
aktörer från den amerikanska marknaden.  

2.2 OEM 
OEM (Original Equipment Manufacturer) är i detta fall tillverkare av tonerkassetterna. Sedan 
starten har Scandi-Toner AB arbetat som oberoende återtillverkare, vilket innebär att 
produktionen inte har någon koppling till originaltillverkaren. Scandi-Toner har därför inget 
samarbetar med originaltillverkarna, vilka mer försöker stänga ute eller försvåra för de 
oberoende återtillverkarna att bedriva sin verksamhet. Originaltillverkarnas roll i 
återtillverkningsverksamhet beskrivs i kapitel 4., teoretisk referensram. 
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Företagsbeskrivning 

2.3 Produktion 
Under tidens gång har tekniker och arbetsmetoder utvecklats till att bli mer effektiva. Arbetet 
med att återtillverka tonerkassetter (se, tonerkassetter, Kapitel 7.3) är både smutsigt och 
högljutt, vilket påverkar de anställdas arbete i stor utsträckning. Framförallt uppstår den 
olämpliga arbetsmiljön i anslutning till demontering och rengöring av tonerkassetter, då 
tonerkassetter plockas ned i komponenter och sedan blåses rent för vidare transport till 
monteringshallen, se Figur 1. 
 

 
 

Figur 1: Lokalens utformning med demonteringsrum och monteringshall. 
 
Produktionen är mycket enkelt utformad. Processen skiljer lite mellan olika kassetter, men 
följer i stort sett samma grundprincip. Det första som sker är att alla tonerkassetter sorteras 
efter modell och grupptillhörighet. Scandi-Toner arbetar kontinuerligt med att kategorisera 
tonerkassetter efter kassettens geometriska form och komponentinnehåll.  
Steg två i återtillverkningsprocessen består av att separera/demontera tonerbehållare (TB) och 
resttonerbehållare (RTB). Tonerbehållaren är den del av kassetten som har till uppgift att 
förvara tonerpulver innan användning. Resttonerbehållaren tar hand om det tonerpulver som 
blir kvar efter användning. Det tredje steget innefattar moment där komponenter ur TB och 
RTB stegvis demonteras. Rengöring av komponenter sker parallellt vart efter komponenter 
avlägsnas från behållarna.  
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  Företagsbeskrivning 

Efter rengöringen appliceras en transportsäkring på TB. Transportsäkringen har till uppgift att 
behålla tonern inuti TB. När tonerkassetten placeras i laserskrivaren dras transportsäkringen 
ur sitt läge och tonern kan appliceras på pappret. När transportsäkringen är på plats fylls TB 
med toner och går sedan vidare för slutmontering. Slutmonteringen innefattar moment där 
komponenterna till TB och RTB monteras tillbaka. Detta följs sedan av att TB och RTB 
monteras ihop.  
Sista steget i återtillverkningsprocessen är att testa att tonerkassetten har en utskriftskvalité 
som uppfyller företagets uppsatta mål. 

2.4 Produkter 
Scandi-Toners verksamhet innefattar ett flertal olika tonerkassetter, vilket ställer höga krav på 
flexibilitet och kontroll. Varje kassett tillhör, som tidigare nämnts, en grupp i alfabetisk 
ordning. Vissa grupper står för merparten av produktionen medan andra inte återtillverkas lika 
ofta. Framför allt är det tre grupper som står för merparten av företagets verksamhet. Dessa tre 
grupper är A, B och C grupperna, se Bilaga B och Figur 2. Tonerkassettsgrupperna står 
tillsammans för 80 % av den totala återtillverkningsvolymen hos Scandi-Toner. Samtidigt 
som företaget har som mål att tillhandahålla tonerkassetter för ett stort antal laserskrivare 
finns också behovet av att ta in ny tonerkassetter. Generellt kan sägas att Scandi-Toner har ca 
6 månaders respit innan nya tonerkassetter kommer in till företaget från och med att de första 
kassetterna kommit ut på marknaden. Inom dessa 6 månader måste Scandi-Toner hitta 
produktionsmetoder som gör det möjligt att återtillverka tonerkassetten. 
 

 
 

Figur 2: Skillnaden mellan de tre grupperna A, B och C. 
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  Precisering av arbetsuppgift 

3 Precisering av arbetsuppgift 
Detta kapitel har till uppgift att klargöra vad det är som skall göras. Detta är en 
vidareutveckling av tidigare beskrivet syfte. Klargörandet skall ge en starkare grund för det 
fortsatta arbetet och en möjlighet att kontrollera om slutligt koncept uppfyller sitt syfte.  
 
Efter diskussioner med Scandi-Toner och reflekterande över positiva och negativa aspekter 
över olika angreppsvinklar, framgick det att rengöringsprocessen är den del av produktionen 
som erbjuder bäst förutsättningar för en automatiserad process och en förbättrad arbetsmiljö. 
Detta bygger mycket på att rengöringsprocessen inte styrs av stegvisa arbetsmoment i samma 
grad som demonteringsprocessen. Rengöringsprocessen är också det moment som operatörer 
och i övrigt berörda parter helst vill förbättra. Isolering av störande faktorer skulle få en 
positiv effekt på övrig produktion genom tystare och renare lokaler. En automatiserad 
demontering skulle inte ge samma effekt. Det manuella arbetet innebär en flexibilitet för de 
komplexa arbetsmomenten som ingår i demonteringsarbetet, vilken är svår att ersätta med en 
automatisk process. 
 
Rengöringsprocessen har två gränssnitt som måste beaktas. Dessa två gränssnitt är dels 
mellan demontering och rengöring samt mellan rengöring och montering, se Figur 3. 
Monteringsfasen handlar om moment där TB appliceras med transportsäkringar och sedan 
fylls på med ny toner. Innan monteringsfasen utförs en syning av komponenterna för att 
säkerställa att komponenterna som används vid montering uppfyller renlighetskraven. Om 
komponenter inte är tillräckligt rena skall operatören på ett enkelt sätt kunna skicka tillbaka 
komponenten för rengöring. Uppgiften består av att hitta en lösning som ser till att minimera 
antalet gränssnitt till en nivå som kan anses hanterbar. 

 

 
 

Figur 3: Gränssnitten för rengöringsprocessen, demontering (in) och montering (ut). 
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Precisering av arbetsuppgift 

I dagsläget finns produkter på marknaden som är avsedda för återtillverkning. Bland 
alternativen finns industrirobotar och en rengöringsmaskin. Dessa anses dock, av Scandi-
Toner, som dyra i inköp och inte anpassade för verksamheten. 
Scandi-Toner vill att olika alternativ skall undersökas när det handlar om rengöringsmetoder, 
alternativa rengöringsmedier och existerande system. 
Målet är att resultatet skall bestå av ett verklighetsförankrat koncept som kan ligga till grund 
för en framtagning av prototyp. 

3.1 Uppgiftsprecisering 
• Konceptet skall kunna appliceras i produktionssystemet som finns idag och 

framtida flöden. 
• Konceptet skall medföra en effektivare produktion och utnyttjande av 

resurser/personal. 
• Konceptet skall förbättra arbetsmiljön genom att minska ljudnivå och toner 

närvaron. 
• Konceptet skall möjliggöra en automatiserad rengöring som effektiviserar 

produktionen och utnyttjar personalen bättre 

3.2 Avgränsningar 
Arbetet riktas mot processen kring rengöring av tonerkassetterna och inte hela 
återtillverkningsprocessen. Detta innebär att konceptet som tas fram endast avser automatisera 
rengöringsmomentet. Arbetet kommer inte att innefatta en direkt framtagning av prototyper, 
dock kommer vissa mindre konstruktioner att tas fram i mer fysisk form för att vidimera 
konstruktionens funktionalitet  
 Idag finns det en uppsjö av olika tonerkassetter för olika maskiner och ändamål. Det är A, B 
och C grupperna som står för den största produktionsvolymen. Därför ignoreras övriga 
kategorier och fokus läggs enbart på de tonerkassetter som ingår i A, B och C grupperna. 
Arbetet kommer endast att beakta gränssnitten som finns i anslutning till 
rengöringsmomenten. 
Detta examensarbete är i huvudsak fokuserat på att finna ett koncept för effektivare rengöring 
där personal utnyttjas på ett effektivare sätt. Ekonomiska kalkyler är inte uppgjorda som 
skulle kunna visa prov på besparingar för företaget vid ett införande av framtaget koncept. 
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  Teoretisk referensram 

4 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras de teorier och modeller som har legat till grund för och använts i 
detta examensarbete. De teorier som behandlas är principen för produktutveckling och de 
olika faserna i produktutvecklingsprocessen. Detaljerad beskrivning finns också över olika 
produktutvecklingsverktyg och förfaranden. 

4.1 Återtillverkning 
Återtillverkning är ett relativt nytt begrepp i Sverige, men har existerat i USA under många 
decennier, Mårten (2004). Anledningen till att återtillverkning mer och mer har fått fotfäste är 
den ekologiska aspekten att använda redan producerat material till att tillverka nya eller 
rekonditionera produkter. 
Återtillverkning är återvinning genom tillverkning av produkter från redan använda 
produkter. Återtillverkning går under många namn bland annat återanvändning, renovering, 
rekonditionering m.m. Stegvis har återtillverkning blivit en standardterm för processer där 
förbrukade, men fortfarande funktionsdugliga, produkter 
återfår en kondition som ny. Steinhilper (1998) 
Anledningen till att företag anammar återtillverkning, 
har olika orsaker. Bland orsakerna finns bland annat: 
Nya marknader, vända förlust till vinst, nya utmaningar, 
skapa arbetstillfällen, bättre prisbild, hållbar utveckling 
m.m. 
Traditionella linjära flöden från tillverkaren till 
markanden, måste ersättas av kretsloppssystem. 
Påtryckningar i form av lagar och förordningar blir en 
allt större orsak till att företag mer och mer tittar på 
återtillverkning som en marknad med god 
framtidspotential. Producentansvar är någonting som 
mer och mer kommer att påverka industrin. Ansvaret 
sträcker sig över produktens hela livscykel, se Figur 4. 
Många originaltillverkare upplever en stor lättnad när 
återtillverkare tar hand om produkter som fortfarande 
finns kvar på marknaden och nyproduktionen avslutats. 
På så vis kan originaltillverkaren slippa producera små 
serier av reservdelar. Steinhilper (1998) 
 
Produktionen måste gå mot en mer hållbar utveckling 
och där i ligger återtillverkning som en grundpelare för den fortsatta utvecklingen. Fördelen är 
att behovet av nytillverkade komponenter kan minimeras och därmed spara på naturresurser 
för efterkommande generationer. En annan fördel är att ett återtillverkande system kan ge 
företaget tidsvinster då nyproduktion ofta är mer tidskrävande. Detta ger också en ekonomisk 
effekt, då företaget kan göra besparingar. Originaltillverkare har dock en vana att se 
oberoende återtillverkare som någonting negativt, ofta på grund av en upplevd 
konkurrenssituation, där originaltillverkarens egna produkter konkurrerar med nyproducerade. 

 

 
Figur 4: Industrins 
producentansvar genom produktens 
livscykel. 
Källa: Steinhilper (1998) 

Det finns dock en möjlighet där alla är vinnare. Steinhilper (1998) beskriver utbyte av 
kunskap och information som en viktig faktor. Originaltillverkare kan då få värdefull 
information för att bättre anpassa produkter för en mer hållbar utveckling. 
 
Studier hos företag som arbetat med att förändra sin produktion mot ett återtagande av gamla 
produkter, visar att det finns goda möjligheter att genomföra förändringar utan större problem. 
Electrolux är ett företag som gått i bräschen i Sverige. Företaget har utvecklat ett program där 
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återtagna diskmaskiner m.m. används i ett system där komponenter och produkter 
återanvänds och sedan kommer ut till konsumenten igen, Sundin (2004), se Figur 5. 
 

 
Figur 5: Principen för hur återtillverkning fungerar. Källa: Kasmara (2001) 

 
Återtillverkning innefattar generellt fem steg. Dessa steg består av: Sortering, demontering, 
rengöring, inspektering, rekonditionering av komponenter och sist montering. Beroende på 
produkt och verksamhet varierar dessa moment inbördes. 
 
Forskning som behandlar området kring återtillverkning är i sin linda och mycket kunskap 
publiceras ideligen i form av artiklar och rapporter. Mycket forskning handlar idag om att 
analysera företag som arbetar med återtillverkning och se vilka faktorer som styr 
verksamheten. För att öka företagens förståelse och vilja att arbeta med återtillverkning, måste 
kunskap om fördelar förmedlas ut till berörda parter. Kasmara m.fl. (2001) skriver att 
återtillverkning av uttjänta produkter kan anses vara en av de effektivaste vägarna till en 
ekologisk hållbar utveckling av produktionsindustrin. Fleischmann m.fl. (1997) samt Gungor 
och Gupta (1999) beskriver återtillverkning, där produkter tas tillvara på komponent- eller 
modulnivå, som miljömässigt förstaval istället för återvinning, där endast materialet i 
produkten tas tillvara. Studier visar att återtillverkning är att fördra istället för nytillverkning 
ur ett naturresursperspektiv, Sundin (2004).  
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4.1.1 Hinder 
Ett stort dilemma för oberoende återtillverkare är att OEM’s (Original Equipment 
Manufacturers) anser att deras verksamhet innebär en kannibalisering. Kannibalisering 
innebär att originaltillverkarnas nytillverkade produkter konkurreras ut av produkter som från 
början tillverkats av originaltillverkaren. Hewlett-Packard (HP) som är originaltillverkaren, 
ser oberoende återtillverkning som konkurrens. Detta gör att problem uppstår då 
återtillverkare försöker effektivisera sin verksamhet och samtidigt öka flexibiliteten. 
Problemen ligger i att originaltillverkaren inte vill underlätta återtillverkning och därför 
konstruerar produkter som försvårar en sådan process, Sundin (2004). Detta syns framför allt i 
användande av fixeringsmetoder som ultraljudssvetsning och konstruktionsgeometrier som 
gör det näst intill omöjligt att demontera produkter utan att bruka någon typ av destruktiv 
teknik. 

4.1.2 Identifiering av produktegenskaper 
De tonerkassetter som bearbetas följer för det mesta ett visst rutinmässigt flöde. Följande steg 
är kartlagda och beskrivna hos Scandi-Toner: Sortering, delning, demontering, rengöring, 
påfyllning, montering och testning. För att identifiera vikiga produktegenskaper inom 
respektive moment finns en relationstabell (RemPro-tabell) se Figur 6. RemPro-tabellen 
hjälper till att identifiera viktiga produktegenskaper för dessa steg. Tabellen är en guide vid 
utveckling av produkter med syfte att återtillverkas. 
 

 
Figur 6: Koppling mellan återtillverkningssteg och  
önskade produktegenskaper. Källa: Sundin, 2004 
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5 Metodbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för hur uppgiften löstes. Först presenteras 
grundstrukturen för arbetets genomförande och där efter beskrivs de olika faserna mer 
utförligt. 

5.1 Produktutvecklingsmetodik 
Ullman (2003) tar upp en metod för produktutveckling. Metoden bygger på hur 
produktutveckling generellt struktureras och genomförs. Produktutvecklingsmodell är väl 
beprövad och tidigare använd inom olika produktutvecklingsprojekt samt i undervisning på 
LiTH och KTH. I detta arbete har vissa delar ur modellen använts. Anledningen till detta är 
för att anpassa modellen (se Figur 7) efter de förutsättningar som detta arbete har.  
 
 

 
 

Figur 7: Produktutvecklingsmetodiken som har använts i detta arbete. 

5.1.1 Förstå problemet 
Det finns många exempel på projekt där mycket pengar och tid spenderas på att utveckla fel 
produkt. Enligt Ullman (2003) finns undersökningar som visar att undermåliga 
produktdefinitioner är orsaken till 80 % av alla produktförseningar. Ullman menar att det kan 
verka lätt att hitta rätt problem, men att detta ofta bara är en inbillning. 
 
För att på bästa sätt förstå problemet finns det olika metoder som kan tillämpas. Framför allt 
handlar det om att skapa en empirisk förståelse för bakgrunden till problemet. En bra metod är 
att under projektets initieringsfas genomföra en praktik i produktionen hos företaget. Detta 
ger en bättre möjlighet att se problemet ur operatörens synvinkel. På så vis skapas en bra 
förutsättning för att väva samman en problembeskrivning som olika intressenter kan 
sympatisera med. 
Att förlägga en praktik i produktionen ger också en bättre möjlighet att hitta lösningar som är 
mer verklighetsförankrade. Vilket gör att implementering av lösningen lättare kan 
genomföras. 
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De första två veckorna förlades vid produktionslinjerna där ordinarie produktionspersonals 
arbete testades och utvärderades. Samtidigt gav förstudien en empirisk kvalitetssäkring för det 
fortsatta arbetet, då förståelsen för operatörernas arbete blev bättre. En annan fördel var att 
kontakten med ordinarie personal kunde stärkas. Detta ledde till att kommunikationen 
förbättrades vilket resulterade i en rakare dialog med berörda parter. 
Praktiskt arbete har utförts inom alla moment som ingår i återtillverkningsprocessen för att få 
en helhetsbild av verksamheten hos Scandi-Toner. 
 
Litteraturstudier inom området produktutveckling och återtillverkning gjordes för att på så vis 
involvera den senaste utvecklingen inom dessa två områden. Som komplement har också 
tidskrifter och broschyrer undersökts och studerats. Tillsammans med Scandi-Toner och 
studerad litteratur kunde krav för lösningsförslag tas fram. 
 

5.1.2 Kundkrav 
Det är kunden som styr åt vilket håll arbetet skall drivas. Kunden är den som ställer krav på 
produkten och som också avgör om en produkt är lyckad eller ej. Genom att lyssna på kunden 
och försöka analysera vilka krav de har, kan arbetet lättare riktas. Ibland kan kundkraven vara 
latenta. Kunden vet då själv inte om vilka krav den ställer på en produkt utöver baskraven 
som utseende, storlek, vikt etc. I detta arbete är kunden Scandi-Toner. Detta innebär att 
företaget är den som skall ställa krav. Genom att utföra undersökningar hos personalen kan en 
kravbild etableras. Det viktiga är att få fram vilka krav som är viktiga och mindre viktiga. 
Dessa kan mer förklaras som företagets krav och önskemål.  
 
För att underlätta arbetet kan en kravbild upprättas på ett mer systematiskt sätt. Denna metod 
kallas QFD (Quality Function Deployment). Fördelen med en QFD är att den binder samman 
kundkrav med produktegenskaper. Ullman (2003) skriver att kopplingarna mellan krav och 
egenskap ökar förståelsen för följande: 
 

• Specifikationen eller målet för produkten 

• Vad är viktigt ur kundens perspektiv? 

• Numeriska mål att arbeta mot 
 
I detta arbete kommer inte någon QFD att upprättas. Arbetet kommer där emot att använda sig 
av delar ur QFD metoden för att lokalisera kravbilder och produktegenskaper. Det finns tre 
metoder som lämpar sig för insamling av kundkrav: observationer, undersökningar och 
fokusgrupper. Ullman (2003). 
I detta arbete utfördes observationer och undersökningar. Observationer skedde i samband 
med praktik ute i produktionen och undersökningar gjordes genom enkäter som lämnades till 
personalen. 

5.1.3 Konstruktionsspecifikation 
Krav och önskemål ligger till grund för upprättande av specifikationen. Specifikationen är en 
omformulering av problemet i form av mätbara parametrar. De mätbara parametrarna ger en 
möjlighet att senare i arbetet kontrollera om produkten uppfyller de ursprungliga kundkraven. 
Krav som ”enkel att fästa” måste definieras om för att bli mätbar. 
Till en början etablerads så många mätbara produktegenskaper som var möjligt för att mäta 
nivån av kundkravsverkställande. Specifikationerna sammanställdes sedan i en tabell. 
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5.1.4 Konceptgenerering 
Efter genomgång av problemformulering, kundkrav och konstruktionsspecifikation är målet 
att använda sig av kunskapen som en bas för generering av koncept, som skall leda till en 
kvalitativ produkt. 
 
Ett koncept är en ide som tillräckligt utvecklad för att utvärdera de fysiska principerna som 
styr dess beteende. Ullman (2003). 
 
Enligt Ullman (2003) måste koncepten förädlas i tillräcklig grad för att möjliggöra en 
utvärdering av tekniken som behövs för att realisera koncepten, för att utvärdera konceptens 
grundstruktur och i vissa fall också för att utvärdera konceptens producerbarhet. Koncept kan 
presenteras på olika sätt: grova skisser, diagram, prototyper, kalkyler etc. Syftet är att 
koncepten som tas fram skall representera olika lösningsförslag. För att motverka symtom 
som ”first love”, där arbetet kretsar kring en enda lösningsidé, skall generering mynna ut i 
mängder med koncept.  
 
För att underlätta genereringen genomfördes patentstudier. Genom att studera patent kan nya 
lösningar genereras. Viktigt att tänka på är att intrång måste beaktas. En annan teknik som 
underlättar framtagande av koncept är att använda en funktionsanalys. Denna hjälper till att 
bryta ned problemet i beståndsdelar där olika funktioner identifierats. Genom att först 
definiera huvudfunktionen för problemlösningen kan analysen förgrenas ned i delfunktioner 
som tillsammans möjliggör huvudfunktionen se Figur 8. 
 

 
Figur 8: Exempel på en funktionsanalys för en vante. 
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För framtagande av koncept finns ett antal tekniker, men de två tekniker som använts i detta 
arbete är: Brainstorming och Form och strukturstudie metod. 
Brainstormingen genomfördes med hjälp av funktionsanalysen, där lösningar togs fram för de 
olika del- och underfunktionerna. Genom detta kunde lösningar presenteras för olika 
delproblem. Idéerna från brainstormingen sammanfördes sedan i en matris för applicering i 
form och strukturstudie metoden. I rapporten går denna metod under namnet konceptmatris. 
Meningen med denna matris är att kombinera de olika idéerna för delproblemen till ett större 
koncept se Figur 9. 
Syftet med konceptmatrisen är inte ta fram lika många koncept som möjliga kombinationer i 
matrisen, utan mer generera koncept som ser till att lösa problem på olika sätt och som har en 
möjlighet att realiseras. 
 

 
 

Figur 9: Exempel på konceptmatris där olika lösningar 
för respektive delproblem kombineras. 

 
Som avslutning på konceptgenereringen genomförs en utvärdering av koncepten som tagits 
fram. Målet är att spendera minsta möjliga mängd energi på valet av vilket koncept som har 
den högsta potentialen att bli en kvalitetsprodukt. Ullman (2003). Antingen kan arbetet 
fortsätta med att utveckla ett koncept, eller så kan flera koncept parallellutvecklas och under 
tidens gång avskrivas till dess bara ett koncept återstår. I detta arbete valdes det koncept som 
ansågs mest realiserbart. Detta på grund av att tidsaspekten och resurstillgången, då arbetet 
utfördes enskilt. 
Genom att jämföra olika koncept och de krav som de måste uppfylla ger nödvändigt 
beslutsunderlag. Ullman (2003). Urvalsprocessen är utförd tillsammans med Scandi-Toner 
med anledning av deras erfarenhet och kunskaper. 
 
I normala fall undersöks om koncepten är ekonomiskt gångbara. Detta är dock någonting som 
sker mycket på magkänsla. I detta arbete har därför de ekonomiska bedömningarna tagits 
bort. För att strukturera urvalsprocessen valdes en metod där koncepten placeras i en matris 
och sedan jämförs med en referens. Matrisen kallas för Pugh’s metod eller Pugh’s matris, se 
Figur 10. Metoden är enkel och har, enligt Ullman (2003), visat sig vara effektiv. Metoden är 
en iterativ utvärdering som testar konceptens färdigheter och identifierar snabbt det starkaste 
alternativet. Det första som matas in i matrisen är jämförelsekriterier, dessa har till syfte att 
koppla samman koncepten med de tidigare formulerade kundkraven. Vissa kriterier är 
viktigare än andra och därför viktas kriterierna individuellt.  
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Efter införande av kriterier placeras de olika koncepten in i matrisen och en av dessa väljs 
som referens. Alternativ kan en redan existerande produkt väljas som referens. Vid 
utvärderingen jämförs varje koncept med referensen och kan då anses vara bättre eller sämre. 
Om konceptet anses bättre än referensen antecknas ett ”+” och om sämre ett ”-”. Förefaller 
koncept och referens vara likvärdiga antecknas en ”0”. 
Symbolerna symboliserar ett värde av 1, -1 och 0. När koncepten är utvärderade summeras 
antalet plus, antalet minus, mellanskillnaden och den viktade mellanskillnaden. Denna 
procedur kan göras ett antal gånger till dess ett koncept kan anses som vinnare. 
 

 
 

Figur 10: Exempel på Pugh´s matris. 
 

5.1.5 Konceptutveckling 
Efter att koncept tagits fram och valts går arbetet in i nästa fas. Konceptutveckling definieras 
enklast som den del av arbetet där konceptet vidareutvecklas till en mer kvalitativ produkt. 
Denna process är också, som många processer tidigare, en iterativ process där idéer på 
lösningar går fram och tillbaka. 
 
I konceptutvecklingen utfördes arbetet mestadels i CAD-program (Computer Aidid Design) 
där Solidworks är det program som använts. Genom upprättande av modeller i datormiljö har 
konceptet kunna vidareutvecklas och utvärderas under tidens gång. Samtidigt har 
interaktionen mellan olika komponenter identifierats och modifierats. 
 
Vid konceptutvecklingsfasen har olika leverantörer eftersökts och kontaktas för att hålla 
utvecklingstid och kostnad nere. De leverantörer som har fått en avgörande roll i det slutliga 
konceptet har vidareförmedlats till Scandi-Toner för fortsatt samarbete. 
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5.1.6 Prototyp 
För att utvärdera vissa kritiska funktioner har prototyper tagits fram. Prototyperna har sedan 
kunnat användas för att utvärdera och ändra på konceptets olika delar, för bättre funktion och 
användarvänlighet. 

5.1.7 Rekommendationer 
För att Scandi-Toner skall kunna dra nytta av detta arbete har rekommendationer för fortsatt 
arbete överlämnats till företaget. Rekommendationerna består av diskussioner kring utfört 
arbete och vilka möjligheter företaget har att gå vidare med det koncept som slutligen tagits 
fram. 
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6 Insamling av data 
För att få en bättre bild av Scandi-Toner och deras verksamhet inleddes in omfattande 
förstudie. Information som rör produktutvecklingsarbetet med allt från marknad och 
konkurrenter till produkter undersöktes. 

6.1 Existerande lösningar  
Scandi-Toner är flitiga besökare på olika mässor där kontakter knyts mellan olika aktörer 
inom återtillverkningsbranschen. Genom dessa har också företaget fått en bra bild över vilka 
investeringsalternativ som finns på marknaden. I dags läge finns det inte så många alternativ 
till rengöring. Det alternativ som identifierats och diskuterats är investering i en 
rengöringsmaskin som utvecklats av ett Schweiziskt företag som heter Futor AG. Företaget 
tillverkar en universell maskin som lämpar sig för många olika tonerkassetter se Bilaga D. 
Maskinen bygger på ett conveyorsystem där TB och RTB placeras i färdriktningen (se Figur 
11) och sedan går igenom en rengöringskammare för att i andra änden komma ut, färdiga för 
monteringsarbete. Maskinen kräver mycket utrymme och är mer anpassad för större 
produktionsvolymer än vad Scandi-Toner arbetar med. En annan nackdel med maskinen är att 
den är investeringstung. 
 

 
 

Figur 11: visar conveyorsystemet där TB och RTB placeras i  
färdriktningen hos Futor AG cleaning2000. 

 
Andra alternativet är att investera i en robot. Med hjälp av en robot skulle dagens manuella 
arbete ersättas med automatiserade moment. Detta är dock inget som Scandi-Toner upplever 
som en reell lösning på deras problem, mycket på grund av en robots tekniknivå där Scandi-
Toner inte själva kan utföra underhåll på samma sätt. En nackdel är också att det krävs en stor 
kapitalinvestering vilket medfört att detta alternativ lågprioriterats av Scandi-Toner. 
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6.2 Patent 
Studier av olika patent rörande området kring återtillverkning av tonerkassetter genomfördes 
för att lokalisera möjliga fallgropar och hinder. Undersökningar visar att det finns ett antal 
patent som på olika sätt kan kopplas till demontering, rengöring och återtillverkning av 
tonerkassetter. Bland patent som hittades behandlas konstruktionslösning för transport och 
rengöring av tonerkassetter. 

Efterforskningar visar dock att det inte finns något patent som utgör några hinder för det 
fortsatta arbetet, då patenten handlar om specifika lösningar på transportband och 
demonteringsfixturer. 

6.3 Tonerkassetten 
Vilka komponenter ingår i en tonerkassett?, se Figur 12 och 13. Vilka komponenter 
demonteras eller byts ut? Dessa frågor fick högsta prioritet. De tonerkassetter som ingår i 
detta arbete utnyttjar i viss mån samma komponenter. Dessa komponenter är: Magnetvalls, 
skrapblad, doktorblad, OPC-trumma, PCR-rulle och bussningar. OPC-trumman har samma 
dimension i och med att den är anpassad för A4. Dock är kuggen som sitter på sidan inte av 
samma dimension i jämförelse mellan kassetterna. En mer detaljerad sprängskiss finns som 
Bilaga B. 
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Figur 12: Tonerbehållare (TB) med tillhörande komponenter.1  
 

                                                 
1 Bilden är tagen ur demonteringsbeskrivning från Static Control Components, Inc 
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Figur 13: Resttonerbehållare (RTB) med tillhörande komponenter.2
 

 

                                                 
2 Bilden är tagen ur demonteringsbeskrivning från Static Control Components, Inc 
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Antalet tonerkassetter inom varje grupp varierar, men totalt innefattar arbetet 20 
tonerkassetter. A har 8st, B har 3st och C bidrar med 9st, se Bilaga C. Tonerkassetterna inom 
varje grupp (se Figur 14) liknar varandra med vissa undantag. Det kan handla om att någon 
kassett har en extra indikeringsflik för att laserskrivaren skall känna av att den har en 
tonerkassett i läge. 
 

 
 
 

Figur 14: visar skillnaden mellan de tre grupperna A, B och C. 
 

6.3.1 Grupp A: 
Canon EP27 är snarlik HP1200 (EP25), se 
Figur 15, men det finns en liten skillnad 
mellan dem. Tonerbehållarens vänstersida är 
på EP27 lite högre än på EP25, vilket 
påverkar avlägsnandet av sprintarna som 
håller ihop tonerbehållare och 
resttonerbehållare. Skillnaden är 13mm i 
bredd, se Figur 16. Detta gör att fixturen som 
används för att ta bort sprintarna inte kan 
användas till EP27 vilket innebär att 
separeringen måste ske helt manuellt. EP27 
är dock en relativt ny kassett för 
multimaskiner och därmed finns inga större 
volymer av denna. Erfarenhetsmässigt så 
brukar multikassetter inte komma upp i 
nämnvärda volymer. 

 
Figur 15: Bild över EP27 och EP25. 

EP25 

EP27 

 
Figur 16: Visar skillnaden mellan EP27 och EP25. 
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6.3.2 Grupp B: 
Grupp B består av 3 kassetter som är snarlika 
varandra. Det som skiljer dem åt är sidorna 
som har olika utformning. På EP-A är sidan 
helt plan medan EP22 har en utstickande 
platå. FX3, som tillverkas av Canon, har 
istället en insjunken platå. Se Figur 17. 
Resttonerbehållaren är på alla tre 
tonerkassetter i stor utsträckning lika. Det 
som skiljer dem åt är tonerbehållaren med de 
olika platåerna. Det är alltså tonerbehållaren 
och dess geometrier som kommer att avgöra 
hur flexibel en eventuell fixering måste vara.  

Figur 17: Skillnaden mellan de tre tonerkassetterna 
i B-gruppen. 

EP-A FX3 EP22 

6.3.3 Grupp C: 
Denna grupp består av nio olika kassetter som sedan kan delas in i två olika underkategorier. 
Underkategorierna bygger på att kassetterna är olika i storlek. Kassetter som undersökts mer 
utförligt är: HP2100, HP2300, HP4000 och HP4100.  Dessa kassetter har många 
gemensamma drag, men ofta är det en kassett som avviker från de andra tre kassetterna. Det 
kan handla om att det saknas en flik, jämfört med övriga kassetter, eller att de sticker ut en 
flik där det inte finns någon på de andra. HP2100 har en sprint istället för en platta som på 
HP4000, se figur 18 och 19. 

 

   
 
Figur 18: HP2100 med låssprint.  Figur 19: HP4000 med låsplatta. 
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Som tidigare beskrivits så är indikeringsflikarna någonting som skiljer kassetterna åt. Dessa 
har till funktion att påverka brytare inne i skrivaren så att laserskrivaren kan känna av om en 
kassett är installerad eller ej. 
De vita ringarna i figur 20 visar prov på skillnaderna mellan de tre olika kassetterna där 
flikarna sitter på olika platser. Figur 21 visar att kassettens vänstersida har ett hack i 
resttonerbehållaren, medan de övriga inte har det. Dessa skillnader behöver inte påverka 
arbetet i större omfattning, men kan bli nödvändiga att ta med i beräkningarna. 
 

 
Figur 20: Olika placering av flikar. 
 

 
 
Figur 21: Tonerkassetten längst till vänster 
har ett hack medan de två övriga inte har 
det. 

6.4 Toner 
Tonerpulvret som används vid kopiering är en blandning, mestadels bestående av styrol- 
akrylat och järnoxid. Den finfördelade plasten har till uppgift att binda mot pappret när det 
värms. Järnoxidens huvudsakliga uppgift är att medge att toner kan attraheras av 
magnetvalsen, så att toner kan överföras från behållare till papper. Styrolakrylatets mängd 
variera beroende på tillverkare och användningsområde, men ligger oftast i nivåer mellan 50-
80%. Järnoxidsnivån är betydligt lägre, omkring 4-5%. 
Toner är flyktigt och svår att isolera. Den tränger in på de mest svåråtkomliga utrymmen och 
ger ofta upphov till irriterade luftvägar hos operatören vid rengöringstillfället. Personalen 
undviker att använda sig av skyddsmask etc. Mycket av motståndet till skyddsutrustning beror 
på tidsaspekter för applicering och avtagande och att det inte är bekvämt att bära 
skyddsutrustningen. Det moment som anses ge upphov till mest irritation är rengöringen, 
vilket kommer att tas upp senare i rengöringsbeskrivningen i kapitel 7.6. 
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6.5 Demontering 
Det först som sker när tonerkassetter kommer in för återtillverkning är att den demonteras. 
Tonerkassetten separeras först i två enheter, en tonerbehållare (TB) och en resttonerbehållare 
(RTB). 
Idag sker nästan uteslutande allt arbete manuellt. De enda undantagen är när specialmaskiner 
används för att separera komponenter från varandra. 
Vid förflyttning av komponenter används lårar med en lastkapacitet på drygt 40 komponenter. 
Många operationer innefattar förflyttning av komponenter från en plats till en annan, 
samtidigt som olika demonteringsmoment utförs på 
de olika enheterna och komponenterna. 
De mest tidskrävande momenten handlar om att 
avlägsna sprintar och skruvar. Av dess två 
fästelement är det sprintarna som är de mest 
svårarbetade. Ofta sitter de på så sätt att de är svåra 
att komma åt och få bort. För att avlägsna dessa 
krävs ofta att behållarna på ett eller annat sätt fräses 
eller fläks upp (se figur 22). 
 
Arbetet handlar om att återanvända så många 
detaljer som möjligt. Det enda som byts ut på varje 
tonerkassett är OPC trumman, se Figur 12. Övriga 
detaljer byts endast ut om de inte är hela eller på 
något annat sätt defekta. Under 
demonteringsarbetet placeras de olika komponenterna i små lådor som sedan förflyttas till 
monteringsborden för slutmontering. 

 
Figur 22: Exempel på hur den destruktiva 
demonteringen resulterar i fläkning på 
resttonerbehållaren. 
 

Det finns vissa komponenter och detaljer som är mer eller mindre känsliga och kräver därför 
viss varsamhet. Bland annat är tätningsfilmer (se Recovery Blade, Figur 12) känsliga för yttre 
påverkan och som vid fel handhavande måste bytas ut. 
 
Ett förenklat system med en rak produktionslinje har tidigare utvärderats. Denna var ett 
resultat av ett samarbete med en återtillverkare i Italien. Slutsatsen från försöket var att en 
rakare produktion ger en bättre överblick över produktionen och att transporterna kan 
minimeras. Nackdelarna var dock att det är svårt att isolera höga ljud och smuts. Detta kräver 
att lokalen utformas så att en isolering av dessa moment är möjlig. 
Demonteringsarbetets komplexa moment kräver flexibelt arbete, vilket gör det svårt att ersätta 
den mänskliga arbetskraften med en automatiserad process. A- och B-kassetterna är lika 
varandra när det handlar om demonteringsprocessen, men C-kassetten skiljer sig markant mot 
de två övriga grupperna. Fördelen med C-kassetten är att den kräver mindre 
demonteringssteg, vilket har stark koppling till konstruktionens utformning. De färre antalet 
komponenter innebär dock ingen tidsbesparing då kassetten är utformad så att 
demonteringsstegen tar längre tid. En utförlig beskrivning över de tre A, B och C gruppernas 
arbetsmoment och demonteringskedja finns som Bilaga A.  
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Demontering och rengöring sker ibland på olika platser i lokalen. Detta beroende på att det 
inte finns några fastställda riktlinjer för de olika momenten, var de skall ske och när de skall 
ske. För att få en förståelse för vilka processer som var mer eller mindre tidskrävande gjordes 
en tidsstudie, se Bilaga C. Studien visar att en tonerkassett för respektive grupp tar ca 1 minut 
att demontera och att övriga tider är jämförbara mellan de olika grupperna se Figur 23. Detta 
gör att en rengöring av tonerkassetterna i respektive grupp, tidsmässigt, kan genomföras i 
samma rengöringsenhet utan större problem. 
 

 
Figur 23: Tidsjämförelser mellan de olika tonerkassettsgrupperna. Tabellen är indelad i fyra steg 
(delning, demontering, rengöring och transportsäkring). Applicering av transportsäkring är det 
första som sker i monteringsfasen och utgör därmed ett gränssnitt mellan rengöring och montering. 
Rengöringsrutan visar att rengöringen tar lika lång tid (under 1 minut) för alla tre kassettgrupper. 
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6.6 Rengöring 
Rengöring sker ofta i direkt anslutning till demonteringsarbetet. Detta med anledning av att 
operatören skall slippa flytta fram och tillbaka på komponenter. Vid rengöring används endast 
tryckluft som blåses på tonerkassettens komponenter i ett blåsskåp, se Figur 24. På grund av 
tryckluften uppstår statisk laddning i plastdetaljerna vilket ger upphov till stötar. Stötarna 
upplevs som olustigt av operatörerna och skapar en viss osäkerhetskänsla i arbetet. 
Blåsskåpen där rengöring utförs är utrustade med ventilationsrör som är kopplade till ett 
centralt sugsystem. Draget är stort och tappar operatören någon komponent med låg densitet 
åker den ofta med in i trumman. 
 

 
 
Figur 24: Demonterings- och rengöringsstationens utformning är anpassad efter 
operatörens önskemål, då personen själv ställer upp lårar runt om blåsskåpet så att 
arbetsmomenten för demontering och rengöring passar operatörens rörelsemönster. 

 

Tryckluften riktas mot komponenternas olika ytor med hjälp av pistoler som har en stark 
koncentrerad stråle. Tryckluften kan för en ovan operatör, som inte vet hur komponenternas 
skall greppas, upplevas som jobbigt när tryckluften exponeras mot vissa områden. Ofta håller 
operatören extra hårt i detaljen vilket kan leda till krampkänningar eller ömmande leder. Detta 
är dock inget som påpekats av personalen. Vid rengöring förs pistolens mynning iterativt över 
komponenten med korta avstånd mellan mynning och exponeringsytan. På så vis rengörs 
ytorna i flera omgångar. Vad som anses rent är individuellt beroende på operatörens 
noggrannhet. Det finns ingen fastställd rutin för hur rena komponenterna skall vara innan de 
kan anses redo för slutmontering. 
Scandi-Toner har testat andra medier för rengöring av komponenterna, men tyvärr har ingen 
visat sig vara bättre eller likvärdig tryckluftsmediet. Bland annat har metoder, liknande 
diskmaskin, använts. Resultatet var dock inte tillfredställande då komponenterna inte blev 
tillräckligt rena. 
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 Behållarnas geometrier försvårar 
rengöringsprocessen. Behållarna är 
plastgjutna och har innerväggar, i form 
av fackverk, som gör att toner gärna blir 
kvar i vissa områden (se figur 25). Detta 
kräver att hög tryckluftsenergi kan 
exponeras nära dessa områden och att 
tryckluften också kan vinklas så att 
toner kan pressas bort från sin position. 

6.7 Rengöringsmedium 
För att rengöringsprocessen skall kunna 
optimeras måste effektivaste 
rengöringsmetod identifieras. 
Undersökning gjordes för att ta reda på 
vilken medium som kan anses var 
effektivast för Scandi-Toners verksamhet. Majoriteten av det material som studerades kom 
från Internet och olika branschtidningar. Följande stycke kommer att ta upp de 
rengöringsmedier som ansågs möjliga att använda eller som har testats tidigare av Scandi-
Toner eller andra företag. 

Figur 25: Resttonerbehållaren är försedd 
med mellanväggar, vilka försvårar 
rengöringen. 

6.7.1 Tryckluft 
Tryckluft är det medium som används av Scandi-Toner idag och är det medium som anses ge 
minst bieffekt. Systemet är relativt enkelt att sätta upp och underhålla samtidigt som luften 
rengör komponenter på ett effektivt sätt. Det som är nackdelen med detta medium är att 
luften, som pressar bort tonern från komponenternas ytor, inte binder tonern till sig. En annan 
negativt effekt av användning av tryckluft är att komponenterna, som är gjorda av plast, blir 
statiskt laddade när de utsätts för tryckluft. För att kunna gå runt detta problem finns det en 
lösning där luften joniseras. 
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6.7.2 Jonisering 
Joniserad luft är någonting som används av vissa tillverkare i maskiner för rengöring av 
tonerkassetter. Tidigare beskriven rengöringsmaskin som finns på marknaden använder sig av 
joniserad tryckluft. Tester visar att endast tryckluft inte avlägsnar tillräckligt med toner från 
komponenterna. 
När tryckluft används uppstår en statisk elektricitet som utövar en kraft på närliggande, 
laddade, objekt eller jordad ledare. Bland problemen som uppstår på grund av statisk 
elektricitet finns: 
 

• Smuts som fastnar på produkter 
• Produkter som fastnar i sig själva, rullar, maskinbäddar eller ramar 
• Material som rivs, fastnar eller tvinnar sig 
• Riskfyllda gnistor eller chocker 

 
En laddad konduktor som exempelvis metall urladdas när den jordas. Isolerande material som 
plast leder inte elektricitet och kan därför inte urladdas genom jordning. Tester som gjorts 
med joniseringspistoler visar att den statiska laddningen försvinner helt från komponenterna. 
Analysen av genomförda tester visar dock att renligheten efter utförda moment inte uppvisar 
någon markant skillnad mot tidigare rengöringsmetod. 
 
Med nukleär joniseringspistol kan den statiska laddning, som uppstår vid rengöring, effektivt 
neutraliseras. Nukleära hylsor är säkrare än elektrisk joniserare. Anledningen till detta beror 
på att gnistor inte får förekomma i anslutning till rengöringen. De nukleära hylsorna har en 
fastställd livslängd och byts därför ut med jämna mellanrum. 

6.7.3 Torr is 
Denna metod bygger på att pellets i form av frusen kolsyra blästras på ytor som skall 
rengöras. Kolsyran förvandlas vid anslag till gas och ger därmed inga spår efter sig i form av 
kondens eller vätska. Metoden gör att rengöringsprocessen kan hållas torr och utan avfall. 
Slipeffekter kan också undvikas vilket är fördelaktig vid behandling av känsliga ytor. Tyvärr 
så är denna metod något överdriven då torr is mer lämpar sig för rengöring av hårt 
nedsmutsade ytor där smutsen är svår att få bort. Dessutom kräver en användning av torr is en 
investering i nya maskiner. 

6.7.4 Vätska 
Detta medium har tidigare testats av företaget, men visat sig ha svårt att uppnå en 
rengöringsnivå som kan anses godkänd. Idéer om att använda sig av olika vätskebad kan 
relativt enkelt uteslutas då det skulle innebära att toner blötläggs, vilket leder till att vätskan 
snabbt smutsas ned och samtidigt ändrar konsistens från lättflyktig till sörjig. En 
torkningsmetod måste komplettera rengöringsprocessen för att tiden för rengöring inte skall 
förlängas.  
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6.8 Rengöringsmetod 
Den metod som används idag är en kombination av blåsning och sug. Tonerbehållarna 
rengörs med hjälp av en luftpistol som riktas mot komponenterna. De tonerpartiklar som 
frigörs från komponenternas ytor sugs sedan in i en kanal för uppsamling på central plats. 
När det gäller rengöringsmetod finns det ett antal alternativ som i kombination ger önskad 
effekt. Att blåsa rent en tonerbehållare är i jämförelse med andra metoder relativt enkelt. Det 
kräver dock en del utrustning bland annat ett blåsskåp.  
Att kunna avlägsna tonerpartiklarna från rengöringsplatsen är mycket viktigt. Om detta inte 
sker kommer problem att uppstå i form av högar med toner, som kan orsaka stopp i 
transportbanor och andra rörliga delar etc. Att suga bort toner som virvlar runt i luften är en 
enkel och effektiv metod.  

6.9 Ljudabsorbering 
Att kunna isolera smuts och ljud är ett krav bland personalen på Scandi-Toner. Detta framgick 
tydligt vid undersökning bland personalen. Under förstudien kunde också detta bekräftas, då 
arbetsmiljön är påfrestande. Framför allt är det ljudet som upplevs mest besvärande vilket 
innebär att arbetet utförs med skyddsutrustning. Sontech, som är ett företag inom 
ljudsaneringsbranschen, kontaktades. Förtaget har ett brett kunnande inom ljudsanering och 
förfogar över ett brett produktutbud. Vid diskussion med Sontech fastslogs att det fanns två 
möjliga vägar att isolera ljud och samtidigt behålla en hög resistans mot smuts. De ljud som 
skall absorberas är luftljud och vibrationsljud. Dessa ljud skiljer sig i frekvens och därför 
dämpas de på olika vis. 

6.9.1 Stomljudsdämpning 
Stomljud är svängningar i fasta material som alstras t.ex. av en maskin. Stomljud kan dämpas 
med enkelsidig beläggning eller med sandwichmetoden. I båda fallen omvandlas 
svängningsenergin till värme. 

6.9.2 Luftljudsdämpning 
Luftljud som reflekteras mot hårda ytor, t.ex. en huv över en maskin eller väggarna i ett rum, 
kan minskas genom att ytorna kläs invändigt med absorbenter av t.ex. skumplast, textilfiber 
eller metall.  
 

 
Figur 26: Skumplast för absorbering av 
luftljud. 

 

Skumplast, se Figur 26, lämpar sig väl för 
verkstadsmaskiner, fläktar, motorer, kompressorer 
etc. Detaljer kan skäras eller stansas till önskad 
form och trycks sedan fast på en yta. Fördelen med 
isoleringsmassa, är att den lämpar sig bäst för 
luftljudsdämpning med lägre frekvens. Skumlagret 
skyddas av en tunt lager skyddsfilm som inte 
attraherar tonerpulver, då den är avvisande mot 
vätskor och fukt. 
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Acustimet är en produkt som saluförs av Sontech och som bygger på att en aluminiumplåt 
bestående av små perforerade hål, se Figur 27, placeras på ett visst avstånd från en yttervägg. 
Beroende på avståndet absorberas olika frekvenser. Fördelarna med acustimet är att den är 
obrännbar, fiberfri, suger inte upp vätska, självbärande, lätt att rengöra, återvinningsbar, 
slitstark och enkel att forma. På så vis kan den utnyttjas som ett konstruktionselement och ger 
därmed en möjlighet att minimera materialbehovet. Acustimet klipps och formas till önskad 
form. Mer information om ljudabsorberingsmaterial finns som Bilaga F. 
 

 
Figur 27: Acustimet absorberar luftljud. 
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7 Kundkrav och konstruktionsspecifikation 
Detta kapitel tar upp de krav som ställs på konceptet från operatörer, företagsledning och 
övriga intressenter. Kraven har sedan omvandlats till specifika konstruktionskrav som 
indikerar målvärdet för viktiga produktegenskaper. 
 
Scandi-Toner har till viss del en klar bild över hur en automatisk rengöringsprocess skall 
fungera i deras verksamhet. Viktigt är dock att sammanfatta dessa önskemål och krav i en 
kravspecifikation, så att en tydlig bild över krav och önskemål kan författas. För att också 
kartlägga operatörernas önskemål och krav utformades en enkät där personalen fick möjlighet 
att uttrycka sina synpunkter, se Bilaga G. Tydligt var att smutsen och den högljudda 
arbetsmiljön var de två punkter som ansågs mest angeläget att åtgärda,  
se Tabell 1. 
 

Tabell 1: Sammanställning över operatörernas krav och önskemål. 
 
Inte för högljudd (sänker bullernivån) 6st 
Inte läcker toner (får inte damma) 5 
Att kassetten blir ren (inga rester i hörnen) 3 
Tidsbesparande, ökar effektiviteten 2 
Inte strömförande (ta bort statisk elektricitet) 1 
Bättre arbetsmiljö (bra luftcirkulation) 1 
Enkel att sköta (lättskött) 1 
Kan manövreras av en person 1 
Ergonomisk 1 
Inte skrymmande (tar liten plats) 1 
Driftssäker (inte orsakar onödiga stopp) 1  

 

Förutom de krav och önskemål som fanns hos operatören arbetades en kravspecifikation, se 
Tabell 2, fram tillsammans med Scandi-Toner. Detta bestod först av att diverse krav och 
önskemål genererades fram. Efter detta diskuterades de olika punkterna en och en tillsammans 
med Scandi-Toner. Resultatet av diskussionerna blev en 
konstruktionsspecifikation/kravspecifikation som visar vad som krävs av framtaget koncept 
för att det skall anses godkänt. Kravspecifikationen innehåller krav och önskemål på 
funktioner som underlättar och säkerställer en trygg och tillförlitlig rengöringsprocess. Krav 
och önskemål beskrivs lite utförligare nedan för att ge en bild över vilka krav som ställs på 
automationen. 
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Tabell 2: Kravspecifikation. 

 
Krav Enhet Målvärde 
Tonerkassettkompatibilitet  Antal >20 
Processen skall vara 
möjlig att förflytta vid 
behov 

Binär Ja 

Ställtid mellan olika 
kassetter 

Min <2 

Möjlig att anpassa för 
framtida produktionsflöde 

Binär Ja 

Konceptet skall kunna 
anpassas för framtida 
tonerkassetter 

Binär Ja 

Antal operatörer Antal > 3 
Isolera ljud % >95 
Isolera toner % >95 
Eliminera stötar % >100 
Längd Meter <5 
Bredd Meter <1 
Höjd Meter <3 
Operatörer som krävs för 
att manövrera maskinen 

Antal 1 

Rengöringskapacitet Kassetter per min >1 
Avlägsnande av toner % >90 
Användande av 
rengöringsmedium 

% 80 

Iakttagbar 
rengöringsprocess 

% 90 

Tid för omställning från 
produktion till service 

Min >1 

Renlighetsgrad på 
rengjorda komponenter 

% 90% 

Livslängd År >10 
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8 Konceptgenerering 
I detta kapitel delas framtagningen av olika koncept in i faser. Faserna har till uppgift att 
stegvis lotsa arbetet så att resultatet av konceptgenereringen blir tillfredställande. 

8.1 Funktionsanalys 
Utifrån de krav som framkommit av förstudien tas en funktionsanalys, se Figur 28, fram för 
att se vilka funktioner som har stark respektive svag koppling till en framtida lösning. 
Huvudfunktionen bygger på ett antal delfunktioner som ser till att en framtida lösning 
uppfyller både önskemål och krav. Tanken är att en demonterad tonerkassett skall 
transproteras från en punkt till en annan. 
Funktionsanalysen kan efter detta användas vid generering av koncept. 

 

Figur 28: Funktionsträd över en automatiserad rengöringsprocess och de funktioner som 
anses önskvärda och nödvändiga. 

8.2 Brainstorming 
För att bättre kunna utnyttja den kunskap som fanns hos Scandi-Toner fördes kontinuerliga 
diskussioner där personalen och övriga intressenter fick möjlighet att säga vad de tyckte och 
tänkte om olika lösningar. 
En kassett från varje grupp användes vid idégenereringen. Detta innebar att det blev lättare att 
fokusera på detaljer och samtidigt behålla helhetsperspektivet. 
Fördelen med en universal lösning är att konceptet kan göras mindre utrymmeskrävande. 
Detta bygger dock på att en lösning inte behöver utvidgas i storlek. Risk finns dock att 
processen blir komplex och därmed också kostnadskrävande. En minimering av ställtider för 
processen är ett krav, den tid det tar att ställa om produktionen mellan olika kassetter idag får 
inte överstigas. De ställtider som existerar idag handlar mest om att operatören ställer i 
ordning arbetsplatsen, vilket sker med olika tidsåtgång beroende på operatör. I genomsnitt tar 
det mellan 5-10 minuter. Det bästa är om ställtider mellan olika tonerkassetterna kan undvikas 
helt och hållet. 
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Brainstormingen som använts i detta arbete har mestadels utförts enskilt på grund av tidsbrist 
och svårigheter med att samla en större grupp. Som hjälpmedel användes funktionsanalysen 
där fokus lades på de olika delfunktionerna. Målet med sessionen var att få fram så många 
idéer som möjligt inom varje delfunktion. Ingen bedömning av idéerna skedde i början. 
Skisser i mängder genererades i omgångar och samlades sedan ihop. För att verifiera idéernas 
kvalitet tillfrågades berörda personalen och ledning om deras åsikter om de olika idéerna. 
Detta ledde till att ett antal idéer selektivt kunde refuseras.  

8.3 Konceptmatris 
För att få en bred variation av koncept har en konceptmatris, se Figur 29, använts där olika 
lösningar kombineras för att finna en helhetslösning. Nedan följer utvalda delar av 
konceptmatrisens olika lösningsalternativ. Dessa är utvalda efter hur stor relevans de har för 
att arbetet skall kunna slutföras. Dock finns vissa lösningsförslag med i matrisen som har mer 
en surrealistisk bild som skall hjälpa till att vidga perspektiven. Målet var att selektivt gallra 
bort de lösningsalternativ som inte gagnar detta arbete. Efter utgallring av olika icke reella 
lösningar, valdes tre koncept ut. Valet skedde i samspråk med Scandi-Toner där olika 
aspekter som storlek, funktionalitet och implementerbarhet beaktades. 
 

 
Figur 29: Konceptmatris där delproblemen är radade på vänstersidan. Lösningsförslag för 
delproblemen är noterade på respektive rad i cellerna under L1, L2, L3 och L4. 

8.4 Koncept 
Nedan följer de tre koncept som slutligen ansågs mest reella för Scandi-Toner. Koncepten 
representera olika angreppsvinklar för en automatisk rengöringsprocess där grundstrukturen 
för de olika angreppsvinklarna ger en fingervisning om vilken lösning som lämpar sig bäst för 
konceptutvecklingen. Som grund för koncepten ligger idén om att tonerkassetten skall 
transporteras samtidigt som den rengörs. På så vis åstadkoms en tidsvinst genom att 
transporteringen inte behöver utföras vid sidan om rengöringen och där personalen då kan 
ägna sig åt återtillverkningsarbete istället för transportering. 

8.4.1 Koncept 1 (korg) 
Koncept 1, se Figur 30, bygger på att operatören demonterar tonerkassetten och sedan suger 
bort överflödigt pulver som finns inuti behållarna. Framför allt handlar det om att 
tryckluftssystemet inte behöver påverkas i så hög grad. Rengöringen som innehåller 
blåsningsmomentet behöver endast avlägsna toner från komponenternas yttersidor. 
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Figur 30: Koncept 1. 

8.4.2 Koncept 2 (palett) 
Palettkonceptet, se Figur 31, bygger på att en transportbana placeras i arbetshöjd. 
Transportbanan har till uppgift att transportera en palett. Paletten i sin tur har till uppgift att 
fixera tonerkassettens olika komponenter. Mitt på transportbanan finns en rengöringskammare 
som är försedd med ett utsug. Rengöringen sker inuti kammaren och ger därmed en isolering 
av både toner och ljud. Efter att rengöringen är klar kommer paletten ut på andra sidan, där 
paletterna plockas av från bandet och töms på komponenter. Paletten skickas sedan tillbaka 
till början av transportbanan för en itererande process. 
 

 
 
Figur 31: Koncept 2. 

8.4.3 Koncept 3 (band) 
Koncept 3, se Figur 32, bygger på att transportering sker med hjälp av ett transportband som 
är försedd med fack som gör det möjligt att förflytta komponenter genom 
rengöringskammaren. Konceptet bygger på att facken är utformade så att komponenterna 
ligger still på sin plats under rengöringsprocessen. 
 

 
 
Figur 32: Koncept 3. 
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8.5 Val av koncept 
Detta stycke beskriver processen kring valet av koncept som skall lösa uppgiften. Kapitlet är 
uppdelat i delfunktioner där diskussioner förs varför vissa valalternativ är bättre respektive 
sämre. 

8.5.1 Rengöringsmedium 
Att Scandi-Toner redan har ett fungerande tryckluftssystem är en avgörande faktor när det 
handlar om valet av rengöringsmedium och metod. Detta innebär att inga större investeringar 
i form av nya ledningar och systemdragningar behöver göras. För att få bort den negativa 
bieffekten av statisk laddning kan jonisering användas. Detta kan göras utan att befintligt 
system genomgår en radikal förändring tack vare nukleära hylsor som appliceras i anslutning 
till de dysor, se Bilaga I, som riktas mot komponenternas ytor. 

8.5.2 Rengöringsmetod 
Det finns ingen större anledning till att försöka förändra ett redan fungerande system. 
Rengöring i form av blåsning i kombination med ett centralt sugsystem är en bra lösning. Att 
använda så mycket av befintliga kompressorer och annan kringutrustning som möjligt har en 
stor fördel. Systemet kan där efter anpassas för en ökad effektivitet. En förändring av 
rengöringsmetod innebär att osäkerheten, hur effektiv rengöringen blir, ökar. Existerande 
metod är också väl beprövad runt om i världen där återtillverkare nästan uteslutande använder 
sig av tryckluft i kombination med ett sugsystem. 
 
Luftknivar är ett alternativ som täcker en stor yta och samtidigt minimerar ljudnivån. 
Luftknivar är konstruerade på så vis att de skickar ut en tunn luftfilm, se Figur 33. Lars 
Larsson (samtal 4.10.2005) från Alpharay Teknik rekommenderade användning av luftknivar 
vid en grovrengöring tillsammans med en grövre sug. Grovrengöringen har en fördel av att 
stora mängder toner kan tas bort på en gång. Det som talar för dess nackdel är att luftknivar är 
mindre flexibla då de kräver större utrymme. 

 
 

Figur 33: Luftkniv där luften pressas ut så att det bildas en tunn lufthinna.3

 

                                                 
3 Bilden är tagen från Everloys hemsida, www.everloy-spray-nozzles.com/en/index_e.html 
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8.5.3 Ljudabsorberingsmetod 
Dämpning av stomljud är inte lika viktig som luftljudsdämpning. Den största ljudkällan är 
luftljudet som åstadkoms av de dysor som aktiveras vid rengöring. Detta är något som styrks 
av den undersökning som presenteras tidigare i denna rapport, se Bakgrund, Kapitel 1. Visst 
vibrationsljud kan uppstå, men den kommer inte att påverka arbetsmiljön i samma omfattning 
som luftljudet. Kompletterande absorbering kan ske i efterhand om så behövs. Acustimet, se 
Kapitel 7.9, är perfekt för detta arbete, då den ger två fördelar. Materialets resistans mot smuts 
är en stark fördel, men även det att aluminiumplattorna kan användas som 
konstruktionselement. Utöver dessa två fördelar finns också den att acustimet kan bockas och 
formas för lämplig inpassning. 

8.5.4 Fixeringsmetod 
Val av fixeringsmetod styrs mycket av hur komponenter och tonerbehållare placeras. Det är 
viktigt att fixeringen av komponenter är enkel, så operatören inte behöver lägga för mycket 
energi och tid på att komponenten skall fästas korrekt. Byrålådseffekter där komponenter 
riskerar att kilas fast på grund av att komponenten hamnar snett i förhållande till infästning, 
skall undvikas. Kontinuitet, där komponenter appliceras på samma sätt varje gång, är 
någonting som gör det lättare för operatören att skapa rutiner i sitt arbete. Om komponenter 
inte fäst på samma sätt hela tiden ökar risken för att rengöringen inte blir effektiv nog, då 
tryckluften inte kan exponeras på korrekt sätt mot komponenterna. Operatören arbetar bäst 
om rutiner kan styra arbetsmomenten. 

8.5.5 Förflyttningsmetod 
För att rengöringsprocessen skall ge mervärde för Scandi-Toner och operatörerna bör 
rengöringsprocessen inkludera en transportering av komponenter från en punkt till en annan. 
Lösningen bör möjliggöra en hög flexibilitet, men som samtidigt också tillgodoser tidigare 
beskriven kontinuitet. På så vis skapas en stabilitet i koncepten som gör det möjligt att öka 
effektiviteten med färre medel. Med detta menas att komplexiteten av systemet kan 
minimeras utan att önskad nivå av renlighet hos tonerkassettens komponenter försummas. 
Problematiken ligger i att hitta en lösning som ser till att de olika tonerkassetterna med 
tillhörande komponenter ges samma möjlighet att transporteras genom de olika operationerna. 
Vald förflyttningsmetod skall kunna uppfylla kraven på flexibilitet och användarvänlighet. 

8.5.6 Slutligt val 
För Scandi-Toner är det av yttersta vikt att investeringen i en ny automatiserad process skall 
kunna utnyttjas under en lång tid. Målet med detta arbete är att hitta en lösning som gör det 
möjligt att justera och förändra automationen efter de behovs som finns idag och möjliga 
framtida behov. Att automationsprocessen skall ge ett mervärde, i form av flexibilitet och 
användande i framtiden, är högprioriterat i detta arbete. 
 
För att underlätta och selektivt utse det koncept som anses mest fördelaktig används Pugh's 
matris, se Tabell 3, som beskrivs i produktutvecklingsmetodiken, Kapitel 5.1. Den bygger på 
att de framtagna koncepten jämförs med en referens, som i detta fall är den rengöringsmaskin 
som Scandi-Toner kan tänka sig investera i (Futor, TurboClean 2000). En snabb jämförelse 
visar att koncept 2 har stor potential att uppfylla de krav som ställs på konceptet. Koncept 1 
ger också en indikation på att uppfylla kraven för konceptet Tilläggas bör att pugh's matris 
inte skall styra valet helt och hållet. I vissa situationer kan sämre alternativ få ett bättre 
resultat, vilket gör att koncepten måste granskas kritiskt innan konceptutvecklingen kan 
påbörjas. 

39



Konceptgenerering 

 
Tabell 3: Pugh´s matris. 
 
 Viktning Ref  

(Futor) 
Konc.1 
(korg) 

Konc.2 
(palett) 

Konc.3 
(band) 

Ljudisolering 5 0 + + + 
Smutsisolering 5 0 0 0 0 
Flexibilitet 3 0 0 0 0 
Tillförlitighet 5 0 0 0 0 
Storlek 3 0 + + + 
Användarvänlighet 4 0 0 + 0 
Anpassningsbarhet 4 0 + + - 
Komplexitet 2 0 + + + 
Kapacitet 3 0 - - - 
Investering (kostnad) 4 0 + + + 
Säkerhet 5 0 0 0 0 

+  5 6 4 
-  1 1 2 

Summa  4 5 2 
Viktningssumma  15 17 5 

 
Efter diskussion med Scandi-Toner, samt viss extern kompetens i form av Charlie Bäckstrand 
(samtal 26.10.2005) på Bäckstrands Ingenjörsbyrå, beslutades att koncept 2 med 
palettmetoden skulle vidareutvecklas. Skälet låg i att den gav stor flexibilitet och 
anpassningsbarhet samtidigt som den ansågs konstruktionsmässigt fördelaktig, vilket skulle 
underlätta en eventuell prototypframtagning. 
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9 Konceptutveckling 
Fram till detta har koncept genererats och valts ut. Det som återstår är att vidareutveckla valt 
koncept och modifiera denna för att på bästa sätt uppfylla de krav som ställs. I detta kapitel 
beskrivs hur vidareutvecklingen bedrivits och hur den delats upp.  
 
Efter det att koncept tagits fram fortsatte arbetet med att utveckla valt koncept för att hitta 
lösningar som minimerar utvecklingskostnaden samt prototyptillverkning. Framtaget koncept 
skall ge Scandi-Toner möjlighet att utvärdera rengöringsmetoder och samtidigt finna 
inställningar för en effektiv rengöring. Konceptet skall vara möjligt att montera ihop och isär 
utan större besvär. På så vis ges möjlighet till hög flexibilitet och mobilitet. Konceptet skall 
vara möjligt att modifiera efter behov samtidigt som den skall vara enkel att montera ner i 
moduler eller komponentnivå för att möjliggöra en förflyttning. 
Under konceptutvecklingen gjordes en uppdelning av arbetsområden för att bättre fokusering 
på olika funktionsområden. Områdena delades in i följande områden: Transport, Palett, 
Pneumatik, Rengöringskammare, och Ventilation. Dessa områden är grundpelarna för 
konceptet och viktiga byggstenar för att konceptet skall kunna uppfylla de krav som ställs. 

9.1 Grundsystem 
Grundidén är att rengöringen isoleras i en rengöringskammare. Demonteringen sker i 
anslutning till rengöringskammaren. De komponenter som ingår i automationsprocessen är: 
tonerbehållare, resttonerbehållare, magnetvals, doktorblad och skrapblad. Dessa 
komponenter kan sedan kompletteras med andra komponenter för effektivare rengöring. Efter 
rengöringsprocessen kommer tonerkassetten ut på motsvarande sida demonteringen där 
montering tar vid, se Figur 34. 
 

 
 

Figur 34: Grov funktionsskiss över rengöringsmaskinen. 
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9.2 Transportering 
Faktorer som påverkar valet av utformning är hur många operatörer som samtidigt skall 
kunna arbeta vid maskinen samtidigt. Målet är att de tre olika tonerkassettsgrupperna skall 
kunna utnyttja samma transportbana för att minimera investeringskostnader och 
utrymmesbehovet. Lokalens utformning har en avgörande roll, maskinen får inte ta upp 
onödigt mycket plats, men samtidigt måste maskinen utformas för möjliggöra ett ergonomiskt 
handhavande. 
 
Vid undersökningen av befintliga företag med transportbanor i produktutbudet upptäcktas 
AFAG. Företaget är tyskt och förfogade över ett brett produktutbud av conveyors. Deras 
system, se Figur 35, lämpar sig som stomme för automationsprocessen. Då den har stora 
möjligheter att anpassas efter Scandi-Toners behov. Systemet bygger på en aluminiumprofil 
som gör det möjligt att applicera utrustning etc. på sidan av banan samt under, se Bilaga H. 
Den går också att få i längder upp till 6m. Banden är gjorda i habacit som är ett material, 
anpassat för kontinuerlig drift. Transportbanan går att få med eller utan motor. Grundpaketet 
är utrustad med en motor med tre olika hastigheter, 9, 12 och 16 m/min. Dessa hastigheter är 
för höga då en lägre hastighet är nödvändig för att tryckluften skall kunna exponeras 
erforderlig tid mot komponenternas ytor. Transportbanan drivs med hjälp av remdrift. 
 

 
 

Figur 35: Transportbana.4

 
Att utnyttja ett redan befintligt transportsystem innebär många fördelar. En fördel är att 
systemet är tillförlitligt vad gäller driften. Det blir lättare att anpassa transportbanan över 
större ytor då transportbanan ingår i ett stort programutbud för helhetslösningar. 
Investeringsnivån för transportbanan är också fördelaktig då inköpspriset ligger på en 
fördelaktig nivå. Transportbanan går att anpassa på många olika sätt, vilket ger möjlighet att 
få en transportbana som mer eller mindre uppfyller de behov och krav som finns på 
hastigheter, stopp och transporteringsavstånd och -vinklar etc. 

                                                 
4 Bilden är tagen från AFAG:s hemsida, www.afag.com 
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9.3 Palett 
Systemet är tänkt att utnyttja paletter. Paletterna kommer att fungera som gränssnitt mellan 
transport och fixering av komponenter. Paletten skall vara enkel att manövrera. I normala fall 
innebär palettsystem ett ökat krav på toleranser. Detta för att montering och andra 
precisionsarbeten skall kunna utföras effektivt. För att montera kassettkomponenter på 
paletten krävs liten precision. Detta innebär att paletten kan utformas med relativt grova 
toleranser. Paletten skall ge operatören möjlighet att bibehålla en kontinuitet i arbetet. Paletten 
får inte orsaka avvikelser. En annan viktig aspekt är att paletten skall vara intuitiv för 
operatören. Detta innebär att paletten skall utformas så att operatören snabbt lär sig hur 
komponenter skall appliceras på paletten. På så vis uppnås en situation där operatören kan 
arbeta effektivt. 
 
Målet med paletten är att så många, av de totalt 20 tonerkassetterna, skall passa till en och 
samma palett. Att få en och samma palett att fungera till alla kassetter är svårt i och med att C 
gruppens kassetter skiljer sig markant från de två andra grupperna, se Tonerkassetter, Kapitel 
7.3. 
Utgångspunkten blir att A- och B-kassetterna skall utnyttja samma palett. Dessa två 
kassettgrupper har många gemensamma former. A- och B-kassetterna har geometrier som 
lämpade sig för en inskjutningsmetod där TB och RTB skjuts in mellan två sidostycken, likt 
en byrålåda. 
Spårbilden, se Figur 36, utformas så att centrum för A- respektive B-kassetterna alltid har 
samma position, se Figur 25. Detta innebär att centrum för TB ligger i linje mellan A och B. 
Spåren fräs ut med ett djup på ca 4-5mm.  
 

 
 

Figur 36: Spårbild för infästning av A- och B-kassetter. 
 
Ett stort problem vid arbetet med utvecklingen av paletterna låg i att inga mått eller likvärdig 
information fanns tillgänglig. Istället har arbetet fått genomföras med hjälp av skjutmått och 
andra hjälpmedel. Detta har inneburit att vissa fel vid mätning inte kunnat förebyggas i 
önskad omfattning. Med anledning av detta finns det en viss osäkerhet i hur TB och RTB 
passar med paletterna. Vissa felaktigheter har kunnat justeras med hjälp av en enkel 
palettprototyp, där interaktionen mellan TB, RTB och pallett undersökts. För att undersöka 
potentialen hos C kassetternas former gjordes pappmodeller. Pappmodellerna kunde sedan 
justeras då nya geometrier krävde detta, se Figur 37. 
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Figur 37: Pappmodell för C-kassett. 
 
C kassetterna består, efter demonteringen, av tre delar. Det är en RTB, en TB och ett lock. 
Locket innehåller bland annat, magnetvals och kugg. Magnetvalsen måste kunna rengöras 
samtidigt som den roteras. Detta för att magnetvalsen skall vara hanterlig vid 
monteringsarbetet. Problemet är att få till en lösning som gör det möjligt att rotera kugghjulen 
samtidigt som paletten transporteras. För att lösa detta måste kugghjulet, som roteras manuellt 
i dagsläget, appliceras i sådant läge att en automatisk rotation är möjlig. Omständigheterna 
ligger i att kugghjulet har en rotationsriktning som ligger vinkelrätt mot önskad färdriktning 
på paletten, se Figur 38. Det finns olika sätt att komma förbi detta problem. En lösning är att 
ett kugghjul i paletten kopplas till kugghjulet i locket. När paletten passerar en viss punkt 
kommer kugghjulet i paletten i kontakt med ett underlag, som gör att det börjar rotera. När 
kugghjulet i paletten är i rotation överförs rörelsen till kugghjulet i locket och där med börjar 
magnetvalsen rotera.  
 

 
Figur 38: Illustration av kugghjulets placering i C-kassetternas lock. 

 
En annan metod är att magnetvalsen monteras bort, vilket görs på en av kassetterna i C 
gruppen. Att demontera locket i beståndsdelar är ett förfaringssätt som används av vissa 
aktörer, men som av Scandi-Toner bara används då det är ett måste. Anledningen till att 
Scandi-Toner inte demonterar locket är på grund av tidsbesparing och att tillfredställande 
resultat kan uppnås oavsett. Målet är att en utförligare demontering av locket inte skall 
behövas. 
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9.3.1 Slutlig utformning 
Paletten för A och B kassetterna, se Figur 39, har utformats med fästen för TB, RTB, 
magnetvals, doktorblad och skrapblad. Dessa komponenter är de som kräver mest rengöring. 
RTB använder sig av de tidigare beskrivna spåren på palettsidorna. Prover med framtagen 
prototyp visar att denna metod har potential att fungera utan större bekymmer för operatören. 
TB fästs med hjälp av en fjädrande cylinder se Figur 40, som passar ihop med 
påfyllningshålet. På motsvarande sida av kassetten finns ett antal spröt som lämpar sig för 
fixering av TB. Genom denna fixering förhindras TB att rotera. De två bladen fästs i vinklade 
skåror. Magnetvalsen placeras slutligen i en egen hållare som har ett visst djup, för att den 
inte skall pressas ur sitt läge när tryckluften exponeras mot denna. Sidorna och spårklossarna 
är fästa i bottenplattan. 

 
Figur 39: A- och B-palett med monterat skrapblad. 

 
 

Figur 40: Fjädrande cylinder för infästning av TB. 
 
Paletten för C kassetterna (se Figur 41) skiljer sig på många punkter från den första paletten. 
TB och RTB fästs ovanpå sidorna och fixeras sedan med hjälp av en hake, så att behållarna 
inte kan positionera om sig vid rengöringsmomentet. Infästning av locket sker med hjälp av 
fyra klossar. Klossarna har till uppgift att positionera locket i rätt läge samt att låsa locket. När 
locket är på plats kommer lockets kugghjul att vara i kontakt med kugghjulet i paletten. 
Genom denna lösning kan magnetvalsen roteras vid önskat tillfälle. Klossarna och sidorna är 
på samma sätt som tidigare palett, fixerade med fästelement i bottenplattan. 
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Figur 41: C-palett. 
 
Vid demonstration av paletten hos personal på Scandi-Toner, framkom att vikten och 
hanterbarheten var av yttersta prioritet. Paletterna implementerades därför med hål för 
viktreduktion samt ökad greppfunktion. 

9.4 Pneumatik 
Rengöringen kommer att ske med hjälp av tryckluft. Tester visar att det finns goda 
möjligheter att konstruera ett system med vinklade dysor som exponerar tryckluft mot 
tonerbehållare och övriga komponenter. Dysorna är av flatmodell och är konstruerade så att 
de minskar ljudnivån jämfört med ordinarie modeller. Dysan går under beteckningen 921 och 
är utformad för ett brett luftflöde för stor täckning, se Figur 42. De är fördelaktiga att använda 
där en bred tunn exponering mot ytor är önskad. De har ett allsidigt användningsområde som 
torkning, transport, kylning, rengöring etc. Dysorna är gjorda av zink. För mer information se 
Bilaga I. 
  

 
 

Figur 42: Dysa 921.5

 

                                                 
5 Bilden är tagen från Silvents broschyrmaterial som finns som Bilaga I 
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För att åstadkomma en flexibel fixering av dysorna bör det vara möjligt att justera dessa efter 
aktuell behovsbild. Dysor och infästning får inte inverka på varandras arbetsområde vid 
rengöringstillfället. Att använda en rengöringsställning (se Figur 43), där flera dysor kan 
fästas, är en lösning som ger en flexibel inställningsmöjlighet. Transportbanans utseende 
möjliggör i sin tur en flexibel fixering av rengöringsställning, då infästning kan ske längs hela 
transportbanan. 

 
 

Figur 43: Rengöringsställning. Pilarna indikerar vilken 
 justeringsmöjlighet ställningen och dysorna har. 

 
Principen för stativets funktion ligger i att dysorna är fästa i tvärgående stänger, en på 
översidan och en på undersidan. Stängerna är i sin tur fästa i två armar som kan roteras 360 
grader. Detta är möjligt då armarna är kopplade till var sin rund skiva. Skivorna är radiellt 
ledade i en bult som fästs i transportbanan. För att fixera skivorna i rätt vinkel används ett 
vred som låser skivorna. På så vis kan armar justeras när som helst utan att behöva använda 
specialverktyg. För att möjliggöra en vertikal tryckluftexponering, appliceras en vinklad arm 
på var sin sida. Dessa armar förses med var sin dysa. 
Detta koncept gör det möjligt att applicera den kvantitet av dysor som anses nödvändigt. 
Dysorna behöver inte appliceras på en och samma ställning. Istället kan flera ställningar 
användas för att sprida ut dysorna över ett större arbetsområde. Hur många dysor som krävs är 
inte kartlagt i dagsläget. Detta kommer att kunna verifieras först då en prototyp tagits fram. 
Vid en utökning av antalet dysor kan tidstyrning vara ett alternativ. Tack vare styrningen kan 
dysor inaktiveras när så behövs. 
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9.5 Rengöringskammare 
Grundtanken är att rengöring av tonerbehållare och resttonerbehållare sker samtidigt. 
Fördelen blir att maskinen kan göras mindre utrymmeskrävande och därmed också lättare att 
planera in i det flöde som idag finns hos Scandi-Toner, samt eventuell framtida förändring. 
 
Rengöringsprocessen sker i två steg, en grovrengöring och en finrengöring. I den första 
kammaren kommer större delen av kvarvarande toner att avlägsnas. I den andra kammaren 
sker en finrengöring, där komponenterna rengörs så att de går att hantera vid 
monteringsarbetet. Anledningen till att rengöringens delas in i två steg är för att 
grovrengöringen ensam inte räcker för att rengöra komponenterna i tillräcklig grad. Ett andra 
steg med finrengöring ger möjlighet att avlägsna den toner som grovrengöringen inte lyckas 
ta bort. Detta blir en kvalitetssäkring innan komponenterna går vidare in i monteringsfasen. 
Finrengöringen innefattar eventuellt även tryckluftsrengöring med jonisering. Joniseringens 
uppgift blir att avlägsna den statiska laddning som uppstår i plastdetaljerna vid rengöring, se 
Rengöringsmedium, Kapitel 7.7. 
Till en början, fokuserades det på att isolera ljud och smuts genom att använda slussystem. 
Slussystem är möjligt, men är både utrymmeskrävande och överarbetat, då effekten av 
slussarnas isolering inte kan anses proportionerlig mot maskinens storleksökning. Tillräcklig 
isolering uppnås genom att använda plastremsor vid de öppningar som finns för in och 
utpassering. 
Rengöringskammaren kontur ger en fördelaktig luftgenomströmning då kammaren är försedd 
med vinklade hörn på ovansidan, se Figur 44. 
Luften får ett naturligt flöde genom kammaren 
fram till utsugskanalerna. 
Kammaren skall samtidigt som den kräver liten 
plats också skapa möjlighet till bred variation 
av inställning för rengöringsställningen. 
Kammarens innermått måste komma en bit från 
rengöringsställningens högsta och lägsta punkt. 
Genom utnyttjande av transportbanan för 
infästning av kammarna kan en enkel öppning 
av rengöringskammarna åstadkommas se Figur 
45. Att inte använda gångjärn eller liknande 
lösningar för öppnande av maskinen gör att 
kammaren blir mer robust. Utöver robustheten fås också en lättmonterad kammare. 

Figur 44: Skiss på rengöringskammare. 
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Figur 45: Stegvis öppning av rengöringsmaskin. 
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Rengöringskammaren består av en ytter- och innersida. Yttersidan isolerar smutsen och 
insidan absorberar de störande ljudvågorna. Sidorna appliceras på ett ramverk som består av 
bockad aluminiumplåt. Sidorna, tillsammans med ramverket, ger en stabil konstruktion som 
är lätt att underhålla och justera, se Figur 46. De lufthål som tas ut på ovansidan av kammaren 
kan förflyttas genom att byta ut den gamla plåtbiten mot en ny plåt. Samtidigt åstadkoms en 
lösning som gör det möjligt att plocka ned kammarna i beståndsdelar. Detta gör att maskinen 
blir lättare att förflytta i och med att den är mindre skrymmande. 
 

 
 

Figur 46: Sprängskiss över rengöringskammare. 
 
Armarna som håller dysorna i läge måste kunna justeras med enkla medel. Det är en stor 
fördel om rengöringsställningen kan justeras när kammaren är öppen. Detta gör det enklare 
för operatören att justera rengöringsställningen. 
En lösning på problemet är att ta bort de tvärgående balkarna och ersätta dem med 
längsgående balkar se Figur 47 och 48. De längsgående balkarna förses sedan med rullager 
som gör det möjligt att skjuta rengöringskammaren i längdled. Fördelen med denna lösning, 
förutom ökad funktionalitet, är en ökad bredd mellan skenorna vilket minimerar risken att 
kammaren kränger vid öppningsförfarandet. 
 

 
Figur 47: Tvärbalkar kopplade till skenor 
under transportbanan. Rengöringsställningen 
krockar med tvärbalkarna. 

 
Figur 48: Längsgående balkkonstruktion 
för infästning av skenor. Konorna på bilden 
illustrerar tryckluftens utbredning. 
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Vid undersökningen på Internet, av befintliga produkter ute på marknaden, identifierades två 
företag med utbud för linjär styrning, Eurimex och DryLin. Eurimex har i sitt sortiment dels 
teleskopskenor (se Figur 50), men också linjära styrningar. Det är framför allt 
teleskopskenorna som är intressanta. Dessa är tredelade och har ett utdrag på 100%. Det finns 
dock en nackdel med teleskopskenor. De kullager som används sitter relativt öppet, vilket 
ökar risken för att toner kan inverka negativt på kullagrens funktion. En möjlighet att gå runt 
problemet är att använda damasker. Det är dock inte säkert att damasker går att använda. 
Det andra alternativet är att utnyttja en linjär guide, i form av skena och vagn. DryLin® (se 
Figur 49) är en produkt som klarar av smutsiga miljöer och kräver inget direkt underhåll. 
Utrymmesmässigt kräver denna lösning lite mer än teleskopskenan, men är betydligt billigare 
i inköp.  
 

 
 
Figur 49: DryLin guideskena med vagn. 

 
 
Figur 50: Teleskopskenor. 

 
Skenan måste kunna fungera utan att krocka med rengöringskammarens kortsidor. För att 
detta skall undvikas måste hål göras i gavelväggarna, vilket kan leda till minskad 
smutsisolering och ljudabsorbering. 
För att rengöringskammaren skall kunna skjutas 800mm måste DryLin skenan vara minst 
1600mm lång, helst lite längre. Detta beror på att vagnarna måste kunna skjutas önskad längd. 
Teleskopskenan har inte samma krav då den inte sticker utanför rengöringskammaren. 
Ytterligare funktioner som går att få till teleskopskenan är låsning i utdraget samt slutet läge. 
Eurimex har rullskenor som, istället för kullager, använder sig av hjul. Denna lösning kan 
vara bättre lämpad för att sitta inuti rengöringskammaren. Teorin är den att hjulen är mindre 
känsliga för toner och där med bättre lämpade för smutsiga miljöer som finns inuti 
rengöringskammare. 
Förutom funktionen skall skenorna klara att bära en last på minst 70kg. Beräkningar, i 
Solidworks, på rengöringskammarens vikt hamnar runt 25-30kg. Slutlig utformning av 
rengöringskammare kan se i Figur 51. 
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Figur 51: Rengöringskammarens slutliga utformning. 

9.6 Ventilation 
Placeringen av utsugsenheter koncentreras till mitten av rengöringsmaskinen, se Figur 52. På 
så vis åstadkoms ett effektivt luftflöde genom hela maskinen. Detta gör att toner som 
avlägsnas från tonerkassetten, effektivt transporteras bort från rengöringskammaren. 
Öppningen för in- och utpassering av paletten minimeras för att behovet av hög 
luftgenomströmning skall kunna minimeras. 
 
Kopplingen mellan trumman i taket och rengöringskammarna sker med hjälp av flexande 
plastslang. Anledningen till att slang används är för att möjliggöra en öppning av 
rengöringskammaren. Slangen kommer att befinna sig i ett spänt läge då rengöringskammarna 
är stängda. Tack vare slangens spända tillstånd och slangens släta insida, bibehålls ett bra 
luftflöde. Om slangen blir för slak ökar risken för att tonerpulver fastnar i slangens 
krökningar. Detta kan leda till att lager av tonerpulver byggs upp, vilket medför en försämring 
av luftgenomflödet. 

 

 
Figur 52: Funktionsskiss över inkoppling av utsugsslangar. De flexande slangarna är 
kopplade mellan rengöringskammarens ovansida och lufttrumman i taket. 
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10 Resultat 
I detta kapitel presenteras det slutgiltiga resultatet av konceptutvecklingen. Analyser av 
maskinens prestanda och funktion beskrivs utförligare. Här beskrivs också hur en eventuell 
implementering i produktionen skall kunna ske. För och nackdelar tas också upp med 
framtaget koncept. 
 
Slutligt koncept/maskin, se Figur 53, innefattar rengöringskammare, transportbana, 
rengöringsställning och mittkonsol. Rengöringsmaskinens gränssnitt ser till att automationen 
enkelt kan implementeras i dagens produktion. Det som är utrymmeskrävande är 
transportbanans stäckning som är 4 meter. Genom att integrera transportbana och 
demonteringsbord tar inte konceptet upp allt för mycket av lokalens yta. Samma integrering 
sker på motsatt sida där paletterna töms. Genom utnyttjande av transportbanans utformning 
öppnas maskinen enkelt genom att skjuta de två kammarna åt var sitt håll. Tack vare detta 
åstadkoms en stor öppning där operatören utan större problem kan arbeta med justeringar av 
rengöringsställning m.m. Rengöringsställningen är konstruerad för att maximera 
justeringsmöjligheterna se Figur 54. För att justera dysor och armar lossas ett fästelement och 
där efter kan operatören ändra vinklar och avstånd på både dysor och armar.  
För att stadga upp maskinen appliceras en mittkonsol i transportbanans mitt. Mittkonsolen har 
till uppgift att stabilisera transportbanan, men också att täta maskinen vid körning. På 
mittkonsolen appliceras en tätningslist som gör att inget tonerpulver kan komma ut i 
operatörens arbetsmiljö. Tätningslisten tätar eventuella springor mellan mittkonsol och 
rengöringskammare utan att påverka öppningsförfarandet. 
För att transportera tonerkassetten genom maskinen används ett palettsystem. Paletterna ger 
möjlighet till en flexibilitet där nya tonerkassetter med enkla medel kan bearbetas av 
maskinen. Det enda som behöver justeras eller kompletteras är paletten och eventuellt 
rengöringsställningarna. 
Maskinens yttre dimensioner, se Figur 55, upplevs som tilltalande och har av Scandi-Toner 
bemöts med positivt gensvar. 
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Figur 53: Mittkonsol, rengöringskammare, rengöringsställning och transportbana. 
 

 

 
 

Figur 54: Rengöringsställning för maximering av justeringsmöjligheter. 
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Figur 55: Yttre dimensioner hos slutgiltigt koncept/maskin. 
 
Till en början räcker kapaciteten hos en maskin för Scandi-Toner, men framtida behov kan 
täckas genom att komplettera med ytterligare maskiner. Om plats inte finns för ytterligare en 
maskin finns det möjlighet att öka hastigheten hos maskinen. Det som kommer att krävas då 
är att transportbanan utrustas med stoppklossar så att tonerkassetterna inte går för snabbt 
genom maskinen. 
För att kontrollera tidsaspekter för rengöring och transportering av komponenter har en 
simulering genomförts. Simuleringen utfördes i Solidworks där transportering och rengörings 
animerades. De siffror som användes kan ses i Figur 56. Simulering av transportering och 
rengöring av paletter visar att tryckluften utnyttjas växelvis mellan grovrengörings- och 
finrengöringskammaren. Detta kommer kräva en kompressor med stor kapacitet och ett 
tryckkärl med stor volym. Korrigering kan ske genom att ändra bandhastigheten eller 
palettintervall. Vid simulering går paletterna i en hastighet av 50mm/sek (3 m/min) och med 
30 sekunders mellanrum. Om hastigheten sänks kommer paletterna i tätare intervall, vilket är 
negativt för luftbehovet. En lösning på detta problem är att förse banan med stopp vid varje 
station för att tillgodose att komponenterna, på paletten, exponeras tillräckligt lång tid med 
tryckluft. 
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Figur 56: Simulering av grovrengöring (K1) och finrengöring (K2). Diagrammet innefattar 
två paletter som rengörs och som matas med 30 sekunders mellanrum. Från och med att 
processen är i full gång kommer tryckluften att vara inaktiv endast vid transport av paletten 
mellan K1 och K2. 

 
Maskinen kan placeras på olika sätt i Scandi-Toners lokaler. En lösning är att maskinen 
placeras med mittkonsolen i höjd med väggen, mellan rengöringsrummet och 
monteringshallen, se Figur 57. På så vis kan demontering och montering skiljas från varandra 
och toner kan isoleras till rengöringsrummet. Nackdelen med denna lösning är att 
tillgängligheten och hanterbarheten sjunker i och med att operatören måste passera genom 
dörren för att komma över till andra sidan. Detta bör dock övervägas mot att lokalen blir mer 
öppen, vilket skapar en miljö där toner kan upplevas i hela lokalen. Slutlig utformning av 
maskinen med kortsidor och mellanvägg, se Figur 58. 
 

 
 

Figur 57: Principskiss på hur maskinen installeras 
 med en vägg som avskiljare. 
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Figur 58: Slutlig utformning med alla delar på plats.  

Rengöringsställningen är dock inte monterad på denna bild. 
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11 Diskussion 
I detta kapitel sker en återkoppling till uppgiftspreciseringen för att vidimera utvecklat 
koncept. Diskussion förs också kring utfört arbete och hur Scandi-Toner kan gå vidare med 
framtaget koncept. Ett framtidsscenario diskuteras också för att påvisa vilka möjligheter 
konceptet har för en framtida produktionsförändring. 
 
Fram till detta har ett koncept tagits fram och prototyper av paletter har tillverkats. Det som 
återstår att ta fram är en prototyp på rengöringsmaskinen. Nästa steg för Scandi-Toner bör 
vara att ta fram en fullskalig prototyp och få möjlighet att utvärdera om maskinen fungerar 
som den är tänkt. Kontakter med leverantörer har tagits för att verifiera den totala kostnaden 
för prototypen. Tester av maskinens funktionalitet kommer att ge svar på hur maskinen skall 
justeras för att på bästa sätt passa in i Scandi-Toners verksamhet. 
 
Palettens utformning har till viss del verifierats, men mycket återstår innan paletten kan anses 
färdig. Som paletten ser ut idag har den en tillfredställande funktionalitet, men risk finns att 
justeringar kommer att krävas för att förbättra palettens användarvänlighet. Antalet paletter 
som skall användas i systemet kommer att bero på transportbanans längd och hastighet. Till 
en början beräknas att ett tiotal paletter skall räcka för att systemet skall fungera utan risk för 
störning. Fler paletter kommer endast att påverka kostnaden för framtagning och underhåll. 
Transportbanan kan med enkla medel utökas med ytterligare banor som kan ger en 
helhetslösning för hela återtillverkningsprocessen. Tack vare transportbanan kan manuella 
transporter och moment minskas. 
 
Paletten fylls på med tonerkassettens olika komponenter. Efter det går paletten igenom 
rengöringsmaskinen och kommer ut på motsatt sida (se transp.säkr. Figur 59). Vid en fortsatt 
transportering kan komponenterna på paletten sitta kvar. På så vis slipper operatören packa 
ned komponenterna i lådor och istället ägna sig åt mer produktiva aktiviteter. 
För att minska i och urpackning kan paletten kompletteras med förvaringsfack där kugghjul 
etc. kan placeras. Operatören har då alltid komponenter framför sig och behöver inte sträcka 
sig längre än armlängds avstånd för att få tag på monteringskomponenter. Genom denna 
lösning kan transportbanan utnyttjas maximalt i verksamheten och personalen kan därmed 
användas mer effektivt. Samtidigt får Scandi-Toner en bättre översikt över 
produktionsprocessen. Ett rakare produktionsflöde kräver dock att vissa maskiner flyttas. 
 

 
 

Figur 59: Layout för heltäckande transportsystem. 
 
Det som är svårt att planera är buffertzoner. Problemet ligger i att buffertzoner påverkas av 
maskinens hastighet och hur många operatörer som arbetar vid bandet. Modellering av ett rakt 
flöde, med operationstider som tidigare redovisats, visar att monteringsmomentet är 
flaskhalsen i systemet, se Figur 60. För en operatör tar en genomsnittlig montering 3 minuter. 
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Därför placeras två operatörer vid monteringen. Att placera en vinkelrät bana (se buffertzon 
Figur 61) vid de positioner där flaskhalsar uppstår är en möjlig lösning. Även andra 
lagringsalternativ som hissar, se Figur 62, har diskuterats men inte vidareutvecklats. 
 

 
 

Figur 60: Operationstider med operatör och moment.  
Monteringsmomentet tar längst tid och kräver två operatörer  
för att komma ned i acceptabla tider.  
Bäst fördelning är när varje operation tar lika lång tid (1min). 

 

 
 

Figur 61: Buffertzon placeras direkt efter rengöringsmaskinen. 
 

 
 

Figur 62: Lagring av paletter med hjälp av hiss. 
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12 Slutsats och rekommendationer  
Syftet med detta arbete var att ta fram en automatiserad rengöringsprocess för en ökad 
effektivitet och förbättrad arbetsmiljö hos Scandi-Toner. Arbetet med förstudien bedrevs 
under en period av två månader (se Projektplan, Bilaga J) och innebar att stora mängder 
information kunde samlas in. Den del av arbetet som gav mest var den där arbetet var förlagt 
med praktik ute i produktionen. Genom praktiken skapades en förståelse för operatörens 
situation. 
 
Maskinen uppfyller de uppsatta preciserade arbetsuppgifterna som ställdes i början av arbetet. 
Diskussioner med berörda parter indikerar att framtaget koncept har goda förutsättningar att 
bli lyckat vid fortsatt arbete. Maskinen är konstruerad så att den på ett enkelt sätt skall kunna 
tillverkas. Enkelheten i konstruktionen kommer också att medföra att maskinens blir lättare 
att underhålla. Det som återstår att verifiera är maskinens effektivitet, vilket kräver att en 
prototyp tas fram. Den önskade flexibiliteten har kunnat integreras i maskinen genom det 
palettsystem, men också genom rengöringsställningen som ser till att maximera 
inställningsmöjligheterna för tryckluftsutrustningen. 
 
Genom användningen av transportbana och palettsystem har också möjligheterna till framtida 
anpassning möjliggjorts. Till en början kommer endast rengöringsmaskinen att innefattas av 
transportbana, vilket inte kommer att ge några direkta tidsvinster. Vid ett framtida utökande 
av transportsystemet kommer dess potential att kunna utnyttjas till fullo. Detta genom att 
integrera hela återtillverkningen i ett rakare flöde, vilket medför att personalen kan utnyttjas 
bättre samtidigt som produktionen blir lättare att övervaka. Rengöringsmaskinens fördel i 
början av användningen är isolering av smuts och absorbering av ljud. Dessa två faktorer 
kommer, till en början, att skapa en bättre arbetsmiljö. 
 
De paletter som är framtagna uppfyller de krav som ställs, men kan förbättras ytterligare. 
Förbättringar handlar mesta dels om små detaljjusteringar som gör paletterna mer 
användarvänliga. Genom användning av palettsystemet kommer rengöringsmaskinen alltid att 
fungera med nya och gamla tonerkassetter. Det som kan ställa till vissa problem är om 
tonerkassetterna, storleksmässigt, inte passar med transportbanan. 
 
Skillnaderna mellan existerande rengöringsmaskin (TC2000) och framtaget koncept är stora. 
En anledning till att detta arbete genomförts är att Scandi-Toner anser TC2000 vara för dyr. 
Maskinen är heller inte anpassad för företagets produktionsvolym och detta gör att framtaget 
koncept, bättre lämpar sig för användning i verksamheten. Vid en snabb överslagsräkning 
indikeras att ett framtagande av fullskalig prototyp kommer hamna runt 150 000 kronor. 
Scandi-Toners efterforskningar kring TC2000 visar att en sådan investering ligger i 
miljonklassen. Om Scandi-Toner investerar i en TC2000 så vet de vad de får, där 
barnsjukdomar har kunnat justeras och maskinen genomgått den fas i utvecklingsarbetet som 
gör att produktionen kan säkerställas. Det koncept som tagits fram i detta arbete har 
fortfarande många frågetecken, vilket kan innebära många månaders arbete innan maskinen 
fungerar som det är tänkt. 
 
Bemötandet hos Scandi-Toner har varit bra. Det som dock varit mindre bra är svårigheterna 
med att analysera tonerkassetter och deras konstruktion. På grund av Scandi-Toners 
oberoende återtillverkning, har originaltillverkare inget intresse av att bidra med information 
som underlättar utvecklingsuppdrag av denna karaktär. Detta är någonting som förbryllar, 
men samtidigt också kan förstås. För en mer hållbar utveckling måste båda parter se fördelar 
med att samarbeta, mer än motarbeta varandra. 
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En viss miss i projektplaneringen gjordes vid upprättandet. I efterhand konstateras att det 
bästa hade varit om förstudien delats in i två perioder, en i början av arbetet och en som 
bygger vidare på en tidig idégenereringsfas. På så vis skulle arbetet kunnat bedrivas mer 
effektivt, då införskaffad kunskap snabbare kunnat omvandlas till reella lösningar. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att Scandi-Toner har ett bra utgångsläge där de själva kan 
avgöra om de vill gå vidare med konceptet. Genom att vidareutveckla och förädla detta 
koncept kan nya möjligheter skapas i form av en förbättrad produktion och nya marknader. 
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Bilaga A Demonteringsbeskrivning 
 

Tonerbehållare (Toner Unit)

Sprint (trumma)

Trumma (OPC Drum)

Sprintar

PCR-rulle

Skruvar

Skrapblad

Skruvar
Kuggkåpa

Kontaktkåpa

Kugghjul
m.m.

Kontakt
m.m.

mag.rulledoktorbladLock

När sprintarna tas bort uppstår 
flikar som är i vägen senare i 
processen. Flikarna avlägsnas 
m.h.a. en mejsel.

PCR (Primary Charge 
Roller) Rengörs i en 
specialmaskin.

Demontering och rengöring
EP-22 [HP1100]

Nästa moment utan förflyttning

Nästa moment med förflyttning

Resttonerbehållare (Waste Bin Unit)

1

2

3

4

5

6

789

1011
121314

16
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Skruvar

Skruv

Lock till trumman

Skyddslucka

Trumma

PCR-rulle

Skruvar

Kuggkåpa

Kontaktkåpa

Kugghjul
m.m.

Kontakt
m.m.

mag.rulledoktorbladLock

PCR (Primary Charge Roller) 
Rengörs i en specialmaskin.

Demontering och rengöring
EP-25 [HP1200]

Nästa moment utan förflyttning

Nästa moment med förflyttning

Sprintar
(maskin)

Montering
skyddslucka

Resttonerbehållare

Tonerbehållare

Skrapblad

1 2
3

4

5

6

7

8 9

10
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Skruv

Trumma

PCR-rulle

Skyddslucka
Med fjäder

Sprintar

Skruvar

Skrapblad

Fräsning
(separera tb. & lock)

lock

PCR (Primary Charge 
Roller) Rengörs i en 
specialmaskin.

Demontering och rengöring
EP-52 [HP4000]

Nästa moment utan förflyttning

Nästa moment med förflyttning

Skruv
(platta)

Platta
(trumma)

Resttonerbehållare

Tonerbehållare

Sprintarna måste 
tryckas utåt 
från kassetten!

Skiljer sig mellan 
HP4000 & HP2100
HP2100 har bara
en sprint.

1 3
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4
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7

8
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Bilaga B Lista över tonerkassetter och grupper 
 
Modell OEM nr. antal sidor Grupp 

    

Canon PC D320,340, Laserfax L400 7833A002/T 4500 A 

Canon MF5630/5650 EP27 2500 A 

HP 1150  Q2624A 2500 A 

HP 1150 Q2624X 3500 A 

HP 1200  C7115A/EP25A 2500 A 

HP 1200  C7115X/EP25X 3500 A 

HP 1300  Q2613A 2500 A 

HP 1300  Q2613X 4000 A 

    

Canon L300 1557A003/FX3 2700 B 

HP 5L/6L C3906A/EP-A 2500 B 

HP 1100/3200 C4092A/EP22 2500 B 

    

Canon L1000 1559A003/FX6 8500 C 

Canon L2000 7621A002/FX7 4500 C 

Canon SmartBase PC 1210/1230/1270 6812A002/M 5000 C 

HP 2100/2200 C4096A/EP32 5000 C 

HP 2300 Q2610A 6000 C 

HP 4000/4050 C4127A/EP52A 6000 C 

HP 4000/4050 C4127X/EP52X 10000 C 

HP 4100  C8061A 6000 C 

HP 4100  C8061X 10000 C 
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Bilaga C Tidsstudie 
 
Ställtider och operationstider (minuter) / kassett 
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Ställtid 3 2 1.5 0.5 1 1 4 2 1 6 22 
Operationstid 1 1 0.5 0.4 0.4 1.2 0.5 1.9 2 2.2 12.1 
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Ställtid 3 2 1.5 0.5 1 1 4 2 1 6 22 
Operationstid 1 1 0.5 0.4 0.4 1.2 0.5 1.9 2 2.2 12.1 
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Bilaga D Rengöringsmaskin, Futor AG 
 
TurboClean 2000 tillverkas av Futor AG i Schweiz och är en ny maskin som kommit ut på 
marknaden för rengöring av tonerkassetter och dess komponenter. 

 
 

 

 H 



   

TC 1000 och TC1350 är en annan rengöringsmaskin för tonerkassetter som tillverkas av Futor 
AG. Den bygger på en metod som kan liknas vid en diskmaskin. Komponenter placeras i en 
roterande korg som sedan skjuts in i rengöringsmaskinen. 
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Bilaga E Ljudnivåmätning 
 
Scandi-Toner AB 
Björn Hultström Faktorigatan 19 
Box 5079  
650 05 Karlstad 

Ljudnivåmätning 

Bakgrund 
Som ett led i Scandi-Toners systematiska arbetsmiljöarbete enl AFS 2001:1 och enl 
föreskriften "Buller" AFS 2005:16 gjordes denna riskbedömning med hjälp av bullerdos-
mätning (ekvivalent ljudnivåmätning) och momentana ljudnivåmätningar 

Instrument 
1. Bruel & Kjaer bullerdosimeter 4428 (T8), 2. Ljudnivåmätare 2231 (T4) samt Bruel & 
Kjaers ljudnivåmätare 2225 (T7). 1 och 2 kalibrerade hos Bruel & Kjaers lab Nov 2004. 
Alla kalibrerade före och efter mätning med hjälp av kalibrator 4231. 

Tillvägagångssätt 
Dosimetern placerades på 2 personer vid olika tillfällen. Mikrofonen sattes vid personens 
högra "krage". Bägge är högerhänta. Under tiden uppmättes momentana LdB(A)-, Lpeak-
och Lmax p-värden. Under en tidsperiod uppmättes exponeringsvärdet när de var ensamma 
med att blåsa rent och en period när 2 arbetade med rengöringen. 

Resultat 
Lmax p för Renee' var 134,6 dB(A) och för Johan 123 dB(A). Bägge personernas 
dosimetervärden var 108 dB(A) se även bilaga. Lpeakvärdet för Renee' resp Johan var 134 
resp 125 dB(A). När 2 rengjorde tonerbehållarna blev ekvivalenta ljudnivån samma som när 
en person gjorde behållarna rena. Den ekvivalenta ljudnivå under 1 min mitt emellan 2 
renblåsningsstationer låg mellan 97,5-99 dB(A). Bakgrundsnivån, när endast fläkten gick, 
låg på 80 - 85 dB(A) vid de 3 olika punktutsugen. Ju närmare fläkten desto högre blev 
ljudnivån. 
Ekvivalenta ljudnivån i lokalen bredvid låg mellan 62 - 66 dB(A). En del av denna ljudnivå 
kom från radion. 

 J 



   

Kommentar 
Ljudnivåerna ligger mycket högt, så det är viktigt, det som ni redan har tänkt på, att 
organisera arbetet så att man kan ha en viss paus från att använda hörselskydd och få en viss 
"hörselvila". Riskerna att någon tar av sig kåporna minskar på så sätt. För det är så att om 
man tar av sig kåporna och utsätts för ljudnivå på 134 dB(A) under 1 min så är det lika med 
en exponering på 107 dB(A) i drygt 8,5 timmar. Det höga ljudet 134 dB(A) alstras när 
magnetvalsen blåses rent. Enligt föreskriften AFS 2005:16 " ska arbetet planeras, bedrivas 
och följas upp så att bullerexponeringen minskas genom att bullret minskas vid källan eller 
sänks till lägsta möjliga nivå". Det finns ett annat munstycke, bredare, som kanske fungerar 
hos er som i sig ger ifrån sig lägre ljudnivåer. Det kan ju vara värt att testa. I och med att det 
är så höga ljudnivåer kan det bli att ljudet överförs via benledning till örat. 

I övrigt har ni tagit hänsyn till de höga ljudnivåerna i form av eget rum, hörselskydd och 
kortare pass. Det är av vikt att resp person får testa sina hörselkåpor så att de passar så att det 
inte blir läckage mellan kåpa och örat. 

 

Med Vänliga Hälsningar 
 

 
 
 
 

 
Hans-Olov Karlsson HoK arbetsmiljökonsult Mob tel 070 526 44 
55 Soldatvägen 26 653 50 Karlstad 

PS Har ni frågor angående rapporten ring mobtel. DS 
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Bilaga F Ljudabsorbering 
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ACUSTIMET

Användningsområde 

Industri 
Verkstadsmaskiner, ventilationsaggregat, kvarnar, skrivare, 
materialhanteringsmaskiner, ugnar, partikelseparatorer, 
kraftaggregat, generatorer, motorer, kompressorer, 
hydraulaggregat, processutrustning för livsmedelsproduktion.

Transport och entreprenad 
Motorrum i båtar, bussar och lastbilar, lastmaskiner, lok, skotrar, 
terrängfordon, trädgårdsmaskiner, ljuddämpare. 

Vård och storkök 
Disk- och tvättmaskiner, dammsugare, ventilationssystem, 
ljudabsorberande innertak. 

Bygg
Simhallar, skärmväggar, inbyggnadselement, 
ventilationsaggregat. 

Användningssätt

Klipp och forma till önskad form. Montera Acustimet med 
erforderlig luftspalt. Förslut samtliga kanter för bästa resultat. 

Produkt-
egenskaper 

Acustimet är ett nytt material 
för absorption av luftljud. 
Acustimet är en plåt som är 
perforerad så att den 
tillsammans med en luftspalt 
fungerar som en ljudabsorbent. 
Den kan användas där man 
använder konventionella 
absorbenter. Speciellt lämpad 
är den att användas i miljöer 
där man har höga krav på 
rengörbarhet, hygienkrav och 
eller höga brandkrav. 

Fördelar 

Obrännbar
Fiberfri
Suger inte upp vätska
Självbärande
Lätt att rengöra
Åldras inte
Återvinningsbar
Slitstark
Enkel att forma

LUFTLJUDSABSORPTION



Sontech Ljudsanering - Odecon Sweden AB
Box 5095 • 165 11 Hässelby
Tel 08-445 50 60
Fax 08-38 47 99
mail@sontech.se
www.sontech.se

Absorptionsfaktor, % (ISO 10534)
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Tekniska data  Erfarenheter 

Formning och placering av material 
har stor betydelse för att uppnå 
optimal ljuddämpande effekt. 
Sontech har lång erfarenhet från 
praktiska ljudsaneringsprojekt i en 
mångfald industribranscher. Bl.a. 
har det visat sig att man erhåller en 
bättre ljudabsorption ju färre 
öppningar man har. Att vika ner 
kanterna på Acustimet och 
åstadkomma mindre ”luftfickor” har 
inneburit bättre ljudabsorption. Det 
är ingen nackdel om väggarna 
bakom luftspalten är ojämna eller 
om man t.ex. har kabeldragningar 
där. 

Beteckningssystem

Ljudabsorption 

Temperatur 
beständighet 

Brandklass 

Metall

Färg

Tjocklek 

Vikt 

Formbarhet 

Leveransformat 

Se diagram 

Beroende på 
metallkvalitet 

Obrännbar 

Aluminium, stål, 
rostfritt 

Efter önskemål 

1-3 mm 

Beroende på 
metall 

Som metallplåt 

600x1200 och  
1000x2000 mm 

Acustimet 

Tjocklek mm 

Metall

Exempel på 
beställningskod  

AM 

2

AL, Fe, SS 

AM1AL2 



Acusticell S med Uretanfolie

Användningsområde 

Industri 
Verkstadsmaskiner, fläktar, kvarnar, tryckeri- och 
metallhanteringsmaskiner, stoftavskiljare, 
virkeshanteringsutrustning, elkraftaggregat, generatorer, motorer, 
kompressorer. 

Transport och entreprenad 
Motorrum i båtar och fordon, skoters,  entreprenad- och 
trädgårdsmaskiner. 

Vård och storkök 
Diskbänkar, diskmaskiner, rullbord, dammsugare. 

Bygg
Hissar och motorrum. 

Användningssätt

Detaljerna skärs eller stansas till önskad form och trycks noga 
fast på en yta som är ren från olja, smuts och damm. 

Produkt-
egenskaper 

Acusticell S med uretanfolie 
är ett ljudabsorberande 
material av skummad 
polyuretanplast med öppna 
celler. Produkten baseras på 
Acusticell S men dess yta är 
täckt med en elastisk film av 
uretan.  Materialet är böjbart 
och självhäftande. Kan 
kombineras med en 
stomljudsdämpande och 
luftljudsisolerande matta. 

Fördelar

Estetisk tilltalande yta 
Tålig mot mekanisk 
påverkan 
Folien beständig mot 
bensin och de flesta 
kemikalier 
Avvisar vätskor och fukt
Lätt att tvätta 
Svårantändlig

LUFTLJUDSABSORPTION



Sontech Ljudsanering - Odecon Sweden AB
Box 5095 • 165 11 Hässelby
Tel 08-445 50 60
Fax 08-38 47 99
mail@sontech.se
www.sontech.se

Absorptionsfaktor, % (ISO 10534)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300

20 mm 30 mm 50 mm

Frekvens, Hz, Tersband

Tekniska data  Erfarenheter 

Formning och placering av 
materialet har stor betydelse för 
att uppnå  optimal ljuddämpande 
effekt.  
          SONTECH har lång 
erfarenhet från praktiska 
ljudsaneringsprojekt i en 
mångfald industribranscher. 
Dessa erfarenheter kan bli en 
värdefull komplettering till de 
laboratoriedata som redovisas i 
detta produktblad. 
          SONTECH kan även bistå 
med råd och ljudmätningar vid 
ljudsanering samt med 
konfektion av färdiga 
materialsatser. 

Beteckningssystem

Ljudabsorption 

Temperaturbestän
dighet

Brandklass 

Värmeledningstal 

Limmets 
fläkhållfasthet

Miljö 

Färg

Tjocklek 

Ytfoliens tjocklek 

Densitet

Leveransformat 

Enligt diagram 

-40°C till + 120°C 

Svårantändlig enligt 
FMVSS 302 

 = 0,036 W/m°C 

Ca 15 N/cm 
provbredd  

Freon- och PVC- fri 

Svart ytfolie, grått 
skum (andra färger 
på begäran) 

10, 20 eller 30 
mm(andra tjocklekar 
levereras på 
begäran) 

25 m

Ca 25 kg/m3

1000x1500 mm  
(andra format och 
former levereras  på 
begäran) 

Acusticell

Tjocklek i mm  

Brandklass 
FMVSS 302 

Yta av uretanfolie 

Exempel på  
beställningskod 

AC

10,20 eller 
30 

S

UF

AC30S UF 
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Bilaga G Enkät 
 
 
Skriv ned fem önskemål eller krav som du har på en maskin som automatiskt rengör 
tonerkassetter. Önskemålen behöver inte ha direkt koppling till maskinen utan kan handla om 
detaljer i anknytning till området. 
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Bilaga H TBL (transportbana) 
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Bilaga I Dysa (921) 
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2.26 www.silvent.com

FLAT NOZZLES FOR FIXED INSTALLATION

SILVENT 920 and 921 are flat nozzles designed to generate a
broad and efficient band of air. They are outstanding for use
wherever a wide but thin striking surface is required. Flat noz-
zles are suitable for most areas of application, such as: drying,
transporting, cooling, cleaning etc. These nozzles are often used
in manifold systems, providing silent and highly efficient air
knives. The 920 and 921 are made of zinc. Their exhaust ports
are protected from external forces by flanges. Both nozzles fully
comply with OSHA safety regulations. Patented.

DIMENSIONS

ACCESSORY

REPLACE OPEN PIPE OF DIAMETERS:

3 - 6 mm

1/8” - 1/4”

BENEFITS
Reduces the noise level – 14 - 24 dB(A)

Decreases air consumption – 15 - 55 %

Safety nozzles – Meet OSHA standards

PRODUCT INFORMATION

ORDER NO./MODEL

A

B

C*

D

E

F

An adjustable swivel joint for setting
the direction of the air cone. The joint
enables easy fine-tuning of the blow-
ing angle without affecting other fixed
equipment. Correct adjustment of the
blowing angle results in a lower noise
level and increased efficiency.

ADJUSTABLE SWIVEL JOINT

920A 920B 921

mm 64 64 44

” 2.52 2.52 1.73

mm 32 32 22

” 1.26 1.26 0.87

BSP 1/4” 1/8” 1/8”

NPT 1/4”-18 1/8”-27 1/8”-27

mm 46.3 46.3 23.9

” 1.82 1.82 0.94

mm 14.3 14.3 11

” 0.56 0.56 0.43

mm 80 80 55

” 3.15 3.15 2.17

Nm3/h

”

mm

Air consumption

Sound level

Blowing force

Max. temp.

Weight

Nozzle material Zinc

Replaces open pipe

30

1/4

6

30

1/4

6

17

1/8

4

scfm 17.7 17.7 9.7

dB(A) 81 81 80

N 5.5 5.5 3.0

oz 19.4 19.4 10.6

°C -20/+70 -20/+70 -20/+70

°F -4/+158 -4/+158 -4/+158

g 120 120 38

lbs 0.26 0.26 0.084

* 920A - Male thread       920B - Female thread

Additional information in tab: Accessories
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APPLICATIONS

AIR CONE PATTERN

Max. operating pressure: 1.0 MPa (143 psi)

Further information in tab: Technical specifications

Optimal Dimensions of Montana, USA, uses SILVENT 920s to
blow away water prior to measuring surface regularity. The
water must be removed entirely before a laser is used to measure
the quality of the polished surface.

ALSAPAN in France uses an efficient custom manifold
(SILVENT 380 special, 40x40 (1.57x1.57”) aluminum section)
with flat nozzles to blow parquet blocks clean before varnishing.

Japan’s national railway ”Shinkansen” uses a number of SILVENT
920 flat nozzles to clean filters in their trains.

ORDER NO./MODEL
D1 D2 D3

mm

100 3.93 160 6.30 215 8.46

120 4.72 180 7.09 235 9.25

” mm ” mm ”

921

920

DISTANCE
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Bilaga J Projektplan 
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Datum 
2006-02-03 

 

 
Avdelning, institution 

 

Avdelningen för Produktionssystem 
Institutionen för Konstruktion och Produktion 
Linköpings Universitet 
581 83  Linköping 
 

URL för elektronisk version 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:li
u:diva-5652 

ISBN 
 
ISRN 
LITH-IKP-EX--06/2332--SE__________________________________________ 
Serietitel och serienummer  
Title of series, numbering _______________________________ 
 
 

Språk 
Language 
 

 Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

Rapporttyp 
Report category 
 

 Licentiatavhandling  
 Examensarbete 
 C-uppsats 
 D-uppsats     
 Övrig rapport 

 

Titel 
Utveckling av automatiserad rengöringsprocess för tonerkassetter 
 
English title 
Development of an automized cleaning process for toner cartridges 
 
Författare/Author 
Henning Hermansson 

Nyckelord. 
Återtillverkning, rengöring, automatisering, automatiserad rengöring, process, REKO, rekonditionering 
 
Keywords. 
Remanufacturing, cleaning, automation, automized cleaning, process, REKO, reconditioning  

Sammanfattning 
 
Återtillverkning är ett koncept som får allt större betydelse inom dagens tillverkningsindustri. Konceptet bygger på att 
uttjänta produkter tas tillbaka och återfår ett marknadsvärde genom en process som innefattar: sortering, rengöring, 
demontering, bearbetning, montering och testning. Återtillverkning är mer vanlig i USA där metoden använts under 
många decennier, men mer ovanlig bland svenska företag. Detta är dock någonting som är på väg att förändras i och 
med hårdare lagstiftningar och en ökad miljömedvetenhet bland företagen.  
 
I syfte att föra ut kunskap och utforska metodikens för och nackdelar har Linköpings Tekniska Högskola startat ett 
projekt som går under namnet REKO. Detta examensarbete är det andra som ingår i projektet och är ett samarbete 
mellan högskolan och Scandi-Toner AB. Företagets återtillverkning av tonerkassetter sker till stora delar genom 
manuellt arbete. Arbetsmiljön hos företaget är påfrestande, då den är både högljudd och smutsig. Företagsledningen 
har beslutat att försöka automatisera vissa delar av produktionen.  
 
Detta examensarbete innefattar framtagning av konceptet för den automatiserade rengöringsprocessen. Kraven var att 
automationen möjliggör en effektivisering av produktionen men också en förbättrad arbetsmiljö för 
produktionspersonalen. Framtaget koncept skall passa in i nuvarande produktionssystem, men också ge möjlighet till 
en förändrings av produktionen i framtiden. Vikten har legat på att hitta ett koncept som skall vara enkel att 
implementera i Scandi-Toners produktion samtidigt som den skall vara enkel att tillverka och serva. 
 
Arbetet har resulterat i ett koncept bestående av olika moduler som möjliggör en isolering av toner och absorbering av 
höga ljudvolymer. Utnyttjandet av transportbana och paletter medger hög flexibilitet och en god möjlighet att förändra 
produktionsflödet för snabbare bearbetning och bättre överblick av produktionsförloppet. 
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