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EXAMENSARBETE

Lättjusterat frontfäste till kassettmarkis
Turnils AB, Alingsås

Sammanfattning
En kassettmarkis är en markis som sluter tätt vid infällt läge. Detta gör att passningen
har stor noggrannhet. Markiser som tillverkas på samma sätt kan bete sig olika pga. av
dukens sömmar. Detta gör att monteringen för varje markis är unik och att man bara kan
utgå från de riktmått som finns. En viss justeringsmån krävs. Justeringen bör sitta i
frontfästet. Dagens fäste saknar detta.

Syftet med examensarbetet är att undersöka om det finns lösningar som förenklar
monteringen av markisen. Problemställning, genomförande och resultat presenteras i
denna rapport.

Ett koncept har valts och en prototyp har byggts som testats i sin rätta miljö. Konceptet
är en mindre förändring av dagens lösning plus ett kompletterande verktyg. Testerna
verifierar lösningen och är kostnadseffektiv och praktisk. Bilder och beskrivning av
konceptet finns i rapporten.
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DISSERTATION

Easy adjustible frontholder for cassetteawning
Turnils AB, Alingsås

Summary

Cassetteawning is an awning that is sealed at an inserted position. This makes that the
tending needs a great accuracy. Awnings that are made exactly the same can behave
differently because of  the stitches in the fabrics. This makes the assembly for each
awning unique and you can only assume from the allready existing outlines. It demands
a certain adjustment interval. The adjustment should be placed in the frontholder.
Today´s holder dose not include this.

The purpose with this report is to investigate if there are any solutions that siplyfies
assembly of the awning. The problem, realizations and the results are presented in this
report.

A concept has been chosen and a prototype has been built and tested in it´s right
environment. The concept is a minor change of todays solution plus a supplementary
tool. The testresults supports the solution witch is practical and cost-effektiv. Pictures
and discriptions of the concept are in the report.

Keywords: Turnils, awning, frontholder, adjustment, wormgear

Publisher: University of Trollhättan/Uddevalla, Department of Technology
Box 957, S-461 29 Trollhättan, SWEDEN
Phone: + 46 520 47 50 00  Fax: + 46 520 47 50 99  E-mail: teknik@htu.se

Author: David Larsson
Examiner: Leif Olsson HTU
Advisor: Stig Ottosson HTU, Patrik Artman Turnils AB
Subject: Mechanical Engineering, Product Development
Language: Swedish Number: 2002:M029 Date: May 25, 2003



Lättjusterat frontfäste till kassettmarkis

iii

Innehållsförteckning
Sammanfattning...........................................................................................................i
Summary ...................................................................................................................... ii
Innehållsförteckning...................................................................................................... iii
1 Inledning......................................................................................................................1

1.1 Bakgrund................................................................................................................1
1.1.1 Företaget.....................................................................................................1
1.1.2 Problemets uppkomst.................................................................................1

1.2 Syfte och mål..........................................................................................................2
1.3 Avgränsningar .......................................................................................................2

2 Metod ...........................................................................................................................2
3 Produktbeskrivning....................................................................................................3
4 Problembeskrivning....................................................................................................5
5 Krafter att ta hänsyn till ............................................................................................7
6 Koncept ........................................................................................................................8

6.1 Markram-kuggar i t-spåret ....................................................................................8
6.2 Kuggstång ..............................................................................................................9
6.3 Fixerat fäste med glidplattor .................................................................................9
6.4 Anslutningsbart justeringsverktyg .......................................................................10

7 Analys av koncepten .................................................................................................11
7.1 Markram-kuggar i T-spåret .................................................................................11
7.2 Kuggstång ............................................................................................................11
7.3 Fixerat fäste med glidplattor ...............................................................................11
7.4 Anslutningsbart justeringsverktyg .......................................................................11

8 Uppföljning av Anslutningsbart justeringsverktyg...............................................12
8.1 Fästplatta.............................................................................................................12
8.2 Frontfäste.............................................................................................................13
8.3 Justeringverktyget ................................................................................................14

9 Förslag till fortsatt arbete ........................................................................................16
10 Referensförteckning..................................................................................................17



Lättjusterat frontfäste till kassettmarkis

1

1 Inledning
Denna tekniska rapport är resultatet av ett 10 poängs examensarbete som ingår i
Maskiningenjörsprogrammet med inriktning Konstruktion, Produktutveckling, 120
poäng vid HTU. Arbetet utfördes under våren 2003 på Turnils AB i Alingsås.

1.1 Bakgrund

1.1.1 Företaget

Turnils är en av väldens ledande tillverkare av solskyddssystem i form av markiser,
persienner samt sammansättningsutrusning av produkterna. De har ca 700 anställda och
omsätter ca 1600 MSEK. Turnils har produktionsenheter i Sverige, Scottland Polen och
USA samt försäljningsbolag världen över. Av produktionen exporteras mer än 90 %  till
över 100 länder  Huvudkontoret ligger i Alingsås där också företagets tekniska
utveckling är belagd. Tillverkningen av persienner sker bl.a. i Alingsås och
tillverkningen av markiser sker i Hillerstorp i Småland.

1.1.2 Problemets uppkomst

Det har till Turnils markisavdelning på senare tid inkommit ett antal klagomål från
montörerna att en av Turnils markiser är svårmonterad. Det är detta som skapat mitt
uppdrag, att hitta en lösning till den nu svårmonterade markisen.

Turnils markisprodukter i form av armar, fästen fronter m.m. lämnar fabriken i
Hillerstorp och levereras till en återförsäljare som i sin tur syr upp duk och kappa efter
kundens önskemål och monterar ihop delarna och sätter dit kappa och duk. Därefter
levereras den till det företag som användaren dvs. slutkunden beställt markisen av, och
som sista steg installerar markisen hos kunden.

Det är hos återförsäljaren problemet uppkommer, det är där monteringen sker. Vid
installationen krävs inga justeringar utan markisen levereras till installatören komplett.
Monteringen äger rum inne i en verkstad med de verktyg som montören behöver nära
till hands.

Den markis som har fått de aktuella klagomålen är benämnd Casita, den ingår i en
modellgrupp av markiser som man brukar kalla kassettmarkis. Det som är utmärkande
för en kassettmarkis är att det vanligtvis är en kassett, vikarmar och en front som sluter
tätt med kassetten i infällt läge.  På vanliga markiser brukar det oftast sitta en kappa
längst fram för att täcka fästen och för att ge markisen en snyggare design. Men på
kassettmarkiser saknas kappan och är ersatt med en större front.
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1.2 Syfte och mål
Syftet är att undersöka om det går att hitta ett eller flera koncept som löser problemet
med det svårjusterade fästet och genom det förenkla monteringen av markisen.

Målet är att presentera konceptlösningen/-arna i en rapport. Rapporten skall företaget
kunna använda som grund för de beslut som ska tas om markisen i framtiden.

1.3 Avgränsningar
� Lösningen skall inte påverka dagens front, armar och ändskydd till fronten.

� Lösningen skall även passa Casitas systermarkis Tierra vilket den gör i dag.

� Inga kostnadsberäkningar krävs, bara att ha kostnaderna i åtanke.

� Hållfasthetsbedömningen görs genom tester, pga. svårigheten med simulering av
vindar m.m.

2 Metod
I början av arbetet gjordes en fältstudie i form av en testmontering för att lära känna
föremålen och problemet. För att få en bredare uppfattning och vetskap om
markiskonstruktioner har en litteraturstudie även genomförts, då främst i Markisen-
Handbuch [1] och Solskyddsboken [2].

Kontinuerliga dialoger och Brainstorms med konstruktörerna Patrik Artman och Erik
Nordmark på Turnils har förekommit där mina idéer har diskuterats och även nya har
tillkommigt. Diskussioner har även förts med produktionsansvariga representanter.

Datormodelleringen har skett i CAD-verktygen Unigraphics, Pro Engineer och
AutoCad. Dokumentbearbetning har krävt Microsoft Office och digitalkamera.
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3 Produktbeskrivning

Figur 1 Casita

Casita är en av Turnils största och mest exklusiva markiser. Drivning kan vara manuell
eller med motor, men det är vanligast med motor vid såpass stor markis.

Figur 2 Beskrivande bild av Casita
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I Casitas kassett ryms en dukrulle, innerfäste till armarna och drivning. I kassetten finns
också en mekanism som gör det möjligt att ställa in önskad lutning på markisen. Denna
funktion kallas "pitch". Inställningen av "pitchen" görs med en vev. Markisen består av
två eller fler armar. Inne i armarna sitter en fjäder spänd över knät. Fjädern tillför
spänningen till duken genom att den vill skjuta fronten utåt. Armen sitter fast i fronten
med ett frontfäste. Frontfästet har två långhål där man kan ändra placeringen av
fästskruvarna för att kompensera "pitchningen". Frontfästet skruvas fast mot fronten på
en fästplatta som löper i ett T-spår i fronten. Plattan skruvas i sin tur fast i fronten.

Figur 3 Frontfäste

Figur 4 Frontprofil med T-spår Figur 5 Fästplatta för T-spår
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4 Problembeskrivning
När fronten går in i kassetten är passningen mycket viktig och noggrann. Man vill att
vikarmarna skall lägga sig längs fronten något innan den når kassetten samt att
vikarmsknäna är parallella hela vägen vid infällning.

Figur 6 Knänas placering vid utfällning

Om dessa två krav inte uppnås medför det oftast att fronten går in snett och kan få
förödande konsekvenser speciellt om markisen är motordriven.

Figur 7 Passning av front i kassett
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För att uppnå detta krävs att frontfästet är rätt placerat på fronten.

Figur 8 Frontfästets placering på fronten

Det finns tabellvärden med mått som montörerna kan utgå ifrån. Men beroende på t.ex.
sömmens ojämna upprullning när man kör in markisen kan den skjuta fronten i sidled.
Detta gör att man inte kan lita helt på måtten utan måste ha möjligheten att justera fästet.
Justeringsintervallet som behövs är ca 2-3 cm, detta räcker för att en liten förskjutning i
sidled vid frontfästet skapar en större förändring där knäna ska vara parallella. Dagens
konstruktion gör att man måste köra ut markisen till maxläget för att dukspänningen ska
släppa och för att man ska komma åt skruvar som håller fast frontfästet i fronten för att
kunna justera med millimeternoggrannhet. Tyngden av detaljerna gör att det lätt kärvar
vilket gör justeringen mer komplicerad. För att justeringen ska vara möjlig måste man
lossa samtliga skruvarna, långhålskruvarna och stoppskruven. När detta görs frigörs
alltså samtidigt "pitchinställningen", och en ny måste göras samtidigt som
sidledsjusteringen görs.

Passningens noggrannhet kräver att momenten upprepas ett flertal gånger för att önskat
resultat skall uppnås. Detta är mycket tids- och kostnadskrävande.
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5  Krafter att ta hänsyn till
Vid konceptgenereringen och konstruktionen av en detalj av detta slag finns krafter och
fenomen som man bör ta hänsyn till. En markis utsätts för vind, regn och kanske till och
med snö. Den ska också utstå detta i en lång tid, kanske 25 år. Förutsättningar som dessa
kräver en robust konstruktion. Hänsynen till säkerheten är självklar i och med att
markisen oftast sitter där människor rör sig. Vid dimensionering av detaljerna på
markisen har företagets konstruktörer konstruerat efter ett vridmoment som uppkommer
när man lägger på en last längst ut på armen vid helt utfällt läge. Fjäderns spänningskraft
är viktig att beakta också. Fjäderkraften är i stort sett bara riktad ut från fästet genom
fronten. Ju närmare fronten är infälld mot kassetten ju större är kraften, detta beror på att
fjädern spänns mer. Denna kraft och detta vridmoment skall alla detaljer klara. Tester
görs med riktiga detaljer i markisens rätta miljö. Inga datorsimuleringar används,
beroende på att vädersimuleringar är svåra att åstadkomma. Gammal erfarenhet är
självklart en viktig beståndsdel vid dimensioneringen.

Fjäderkraften är ca 250 N. Men det uppkommer en "knäckkraft" precis när armen körs
in och fjädern böjs, denna kraft är betydligt större, det är den man bör räkna med.

Vridmomentet brukar beräknas med 330 N vid 3 meter dvs. 1 kNm.
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6 Koncept

6.1 Markram-kuggar i t-spåret
När strängpressade detaljer tillverkas kan ett tillägg göras direkt efter pressverktyget
som gör att detaljen kan få en kuggad yta. Detta tillverkningstillbehör kallas
Markram[3].

Figur 9 Beskrivning av Markrammetoden

Om en yta bearbetad med Markrammetoden uppnås på en innersida av t-spåret i fronten
kan man genom att ha ett kugghjul i fästet som vandrar längs ytan justera fästet i sidled.
Stoppfunktionen löses med en liknande stoppmekanism som finns på en vinsch, dvs. ett
stopp som går in mellan kuggarna.
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6.2 Kuggstång
Fästet fixeras på fronten enligt tabellmåtten med skruvar. Armen sitter på en kuggstång
och när man skruvar på kuggstången skjuts armen i sidled gentemot fästet. Vinkeln
ställs in med ställskruvar mot fronten.

6.3 Fixerat fäste med glidplattor
En större fästplatta sätts fast på fronten på önskat avstånd, och en mindre platta
monteras på den större och kan flyttas i sidled relativt den större. Förflyttningen sker
med hjälp av en skruv och riktas av riktskenor som finns på den stora plattan.
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6.4 Anslutningsbart justeringsverktyg
Ett verktyg med en snäckväxel krokas i fästet och spänns fast i T-spåret bredvid fästet.
Om man lossar skruvarna på fästet och skruvar på snäckväxeln så flyttas fästet i sidled.
Detaljerna på markisen bibehålls men med ett par mindre modifikationer för att kunna
ansluta verktyget.
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7 Analys av koncepten

7.1 Markram-kuggar i T-spåret
Konceptet kräver att kugghjulet är konstant inspännt mot den Markrambearbetade ytan,
samtidigt som fästet ska kunna löpa fritt. Detta är svårt att uppnå. Även om
Markrameffekten inte är dyr i sig, är de resterande delarna det. Att tillverka och förse
fästena med nödvändiga kugghjul är dyrt. Inställningen görs oftast bara en gång, därför
känns det onödigt att förse fästena med en permanent lösning som är så komplicerad.
Fördelen med denna lösning är den långa justeringsmöjligheten, den sträcker sig över
hela fronten.

7.2 Kuggstång
Komplicerat koncept där all kraft måste tas upp av en kuggstång. Det finns även stora
svårigheter vid tillverkningen. Den höga kostnaden med en komplicerat permanent
justeringsmöjlighet är även här ofrånkomlig. En fördel med denna lösning är att den kan
göras kompakt och inkapslad vilket tillför ett attraktivt utseende.

7.3 Fixerat fäste med glidplattor
Konceptet kräver öppna ytor vilket varken är bra ur utseendemässig synpunkt och
framförallt inte när det är frågan om det är dåliga väderförhållande. Öppna glidytor
förstörs lätt av regn m.m. Om man önskar ett stort justeringsintevall så blir detalerna
onödigt stora. Lösningen är permanent vilket orsakar stora kostnader på varje fäste som
tillverkas.

7.4 Anslutningsbart justeringsverktyg
Denna lösning har obegränsad justeringsintervall och är ett anslutningsbart system som
gör att montören bara behöver en eller helst två verktyg för samtliga monteringar av
Casita markiser. Lösningen kräver små förändringar av tidigare detaljer samt att den inte
är permanent den är därför ett billigare alternativ.
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8 Uppföljning av Anslutningsbart justeringsverktyg
Efter att konstaterat att koncept nr 4 var det bästa påbörjades en mer ingående
utveckling av konceptet. Utvecklingen ledde fram till ett prototypbygge som utsatts för
verkliga tester.

8.1 Fästplatta
För att överföra den kraft som snäckväxeln producerar krävs att verktyget och fästet
sammanbinds på något sätt. Lösningen blir ett enkelt dragkrokssystem med en pinne
som går upp från fästplattan. Fästplattan har också modifierats för att kunna ställas in i
sidled och höjdled för sig. En upphöjning mitt på plattan har tillfogats som gör detta
möjligt. Detta kräver större och kraftigare stoppskruvar vilket plattan kompletteras med.

Figur 10 Modifierad fästplatta
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8.2 Frontfäste
För att lättare kunna komma åt skruvarna vid montering så flyttas det ena långhålet över
till den andra sidan så ett bägge sitter på en sida av de tappar som armen sitter mellan.
Förflyttningen av långhålet påverkar inte funktionen mer än att den ökar
lättåtkomligheten så om man önskar kan man använda det gamla fästet. Det betyder att
man slipper göra ett nytt gjutverktyg som är kostsamt.

Figur 11 Modifierat frontfäste
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8.3  Justeringverktyget
Verktyget är format som fronten i botten för att den enkelt ska lägga sig till rätta när
man sätter dit det. Infästningen görs med en fot som sätts i t-spåret och vrids ett kvarts
varv. Foten spänns på plats med en excentrisk klämma liknande det snabblås som
används till cykelsadlar.

Figur 12 Inspänning av verktyg

Figur 13 Inspännt verktyg
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Snäckväxeln har en låg utväxling som gör att justeringen enkelt kan manövreras med ett
vred. Justeringsintervallet bestäms av längden på kuggstången i snäckväxeln. Men om
man bara lossar verktyget och sen spänner fast det igen blir justeringsspektrumet
oändligt.

Figur 14 Verktygsprototyp

Verktyget är smidigt och tunt vilket gör att man kan låta det sitta kvar när man fäller in
markisen för att kontrollera om fronten och armarna beter sig som man vill. När man
ska justera behöver man bara köra ut markisen så mycket så att man kommer åt med en
hand att justera med. Detta medför att det går väldigt smidigt och snabbt att montera
fästet.

Figur 15 Justering med Anslutningsbart verktyg
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9 Förslag till fortsatt arbete
Uppgiften med detta examensarbete var att ta fram en eller flera konceptidéer dvs. inte
färdiga lösningar. Konceptet Anslutningsbart justeringsverktyg kan naturligtvis
utvecklas och förfinas innan det kan släppas på marknaden. I rapporten är endast
funktionerna definierade, exempel på fortsatt arbete som kan antas presenteras här.

� Testa verktyget mer ingående

� Kontrollera hållfastheten och undersöka tänkbara material

� Försköna verktyget till ett mer attraktivt och ergonomiskt utseende
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