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Abstact  
The project, Glowtest Fixture, has been carried out to and in collaboration with MSA Sordin 
Ltd. MSA  Sordin  Ltd produces  and  sells ear protector  and  is  at present  a  supplier on  the 
world market. Glowtest Fixture is a product for glow testing off detailed components in one 
ear  protector.  MSA  Sordin  Ltd  sends  today  away  your  products  for  testing  what  is  an 
expensive aspect in their development. The project's aim is to take forward a test equipment 
that  copes with  those high nonplussed  requirements and wishes  that  are  required  for  an 
approved physical execution. 

Glowtest Fixture is a physical equipment that comes used stem glow physical off all detailed 
components in one ear protector. Glowtest Fixture is entirely automated and implement the 
test without  some  complicated manual elements. A  test  is  implemented of only a button 
print and can therefore be carried out of which employee that entire pc on MSA Sordin Ltd.   

The fixture is a so called table mock‐up, small and smooth, and it that is needed in order to 
start  the  fixture  is a 220 volt  levying. Therefore, a  test can be  carried out almost each as 
entire pcs. When the test is performed will the product can to be set away.   

When the test equipment is on it held the certain temperature stable within the interval in 
order to a test will can to be implemented anytime. It that is required in order to implement 
the  test  is a button print  stem  to afterwards check  if  it begins  to glow on ear protectors. 
Hands nothing with ear protectors is the test validated.  

The result of the project  is a test equipment that MSA Sordin Ltd can use  itself of and that 
also will decrease the costs  for the company. Payback time  for the product  lies on a week 
what  does  the  fantastic  profitable  for  MSA  Sordin  Ltd.  This  does  the  possible  for  the 
company to can to implement more or less continuous physicals in order to check that their 
products maintain highest quality.  

The  project work  has  been  implemented  according  to  so  called  dynamic  development  in 
production. Aspects and  tools  that have had  significant  role  in  the development work has 
been  various  shapes  of  idea  embarrassing  ring, mock‐up  production,  evaluation  dice  and 
above all physicals of various kind. 
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Sammanfattning 
Projektet, Glowtest Fixture, har utförts åt och i samarbete med MSA Sordin AB. MSA Sordin 
AB Tillverkar och  säljer hörselskydd och är  i dagsläget en  leverantör på  världsmarknaden. 
Glowtest Fixture är en produkt för glödtestning av ingående komponenter i ett hörselskydd. 
MSA Sordin AB skickar idag iväg sina produkter för testning vilket är ett kostsamt moment i 
deras utveckling. Projektets syfte är att ta fram en testutrustning som klarar de högt ställda 
krav och önskemål som krävs för ett godkänt testutförande.  

Glowtest Fixture är en  testutrustning som kommer användas  för glödtest av alla  ingående 
komponenter i ett hörselskydd. Glowtest Fixture är helt automatiserad och genomför testet 
utan några invecklade manuella inslag. Ett test genomförs av enbart en knapptryckning och 
kan därför utföras av vilken medarbetare som helst på MSA Sordin AB.  

Fixturen  är en  så  kallad bordsmodell,  liten och  smidig, och det  som behövs  för  att  starta 
fixturen är ett 220 Volt uttag. Därför kan ett test utföras nästan vart som helst. När testet är 
utfört skall produkten kunna ställas undan.  

När  testutrustningen är påslagen hålls den bestämda  temperaturen  stabil  inom  intervallet 
för att ett test skall kunna genomföras när som helst. Det som krävs för att genomföra testet 
är  en  knapptryckning  för  att  sedan  kontrollera  om  det  börjar  glöda  på  hörselskydden. 
Händer inget med hörselskydden är testet godkänt. 

Resultatet av projektet är en testutrustning som MSA Sordin AB kan använda sig av och som 
även kommer att minska kostnaderna  för  företaget. PayBack‐tiden  för produkten  ligger på 
en  vecka  vilket  gör  det  otroligt  lönsamt  för  MSA  Sordin  AB.  Detta  gör  det  möjligt  för 
företaget att kunna genomföra mer eller mindre kontinuerliga tester för att kontrollera att 
deras produkter bibehåller högsta kvalitet. 

Projektarbetet  har  genomförts  enligt  så  kallad  dynamisk  produktutveckling. Moment  och 
verktyg  som  har  haft  betydande  roll  i  utvecklingsarbetet  har  varit  olika  former  av 
idégenerering, modellframtagning, utvärderingsmatriser och framförallt tester av olika slag. 
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Förord 
Denna rapport är en del av examinationen till ett examensarbete på 15 poäng som är gjort 
på  Utvecklingsingenjörsprogrammet  på  Högskolan  i  Halmstad.  Rapporten  är  gjord  av 
blivande utvecklingsingenjörerna Kristoffer Andersson och Martin Wennström. Projektet är 
utfört  i  samarbete med MSA  Sordin AB  som  är beläget  i Värnamo. MSA  Sordin AB  är ett 
världsledande företag på världsmarknaden inom hörselskyddsbranschen. 

Ett stort tack vill vi ge till de personer som har betytt extra mycket för oss under projektets 
gång och delat med sig av sin tid och kunskaper. Tack till Anders Roos på MSA Sordin och vår 
handledare på Högskolan i Halmstad Leif Nordin. Även ett stort tack till Arne Sikö och Ruben 
Rydberg, lärare på Högskolan i Halmstad, som har hjälpt oss med diverse elektriska frågor. 

 

 

 

Halmstad, 30 maj 2007 

 

 

 

  ________________    ________________ 

  Kristoffer Andersson    Martin Wennström 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund  
I  samarbete  med  projektgruppens  uppdragsgivare  MSA  Sordin  skall  examensarbetet 
resultera i en ny testutrustning för glödtest på MSA Sordins produktsortiment; hörselskydd. I 
nuläget skickar MSA Sordin sina produkter till FVM i Bofors eller till Finland för att säkerställa 
sina  produkter  då  de  själva  saknar  denna  testutrustning.  MSA  Sordin  vill  därför  att 
projektgruppen hjälper dem att  ta  fram erforderlig utrustning  för att på egen hand kunna 
genomföra tester och därigenom kunna garantera säkerheten.  

1.2 Syfte 
Syftet  är  att  utveckla  testutrustning  och  under  projektets  gång  använda  de modeller  och 
tillvägagångssätt  som  hittills  har  erhållits  i  utbildningen  och  på  detta  vis  nå  projektets 
uppsatta mål. Avsikten är att  ta  fram en ny  testutrustning som gör att MSA Sordin slipper 
skicka sina produkter för glödtest till FMV eller Finland. Testutrustningen skall vara utformad 
enligt EU standard EN 13819‐1:2002. 

1.3 Mål 
Målsättningen är att inom tidsramen ha framtagit en ny glödtestutrustning för MSA Sordins 
produktsortiment. Detta huvudmål nås genom att först nå uppsatta delmål, som presenteras 
i  tidsplan nedan. Målsättningen  innefattar  även  att  testanordningen  skall  vara utformad  i 
enlighet med EU standard EN 13819‐1:2002. 

1.4 Tidsplan 
En övergripande tidsplan för hela projektet togs fram  i början av projektet och har varit till 
grund för arbetets framåtskridande. Se Bilaga A. En mer noggrann tidsplan för vårterminen 
gjordes i januari 2007. Se Bilaga B 

1.5 Budget 
En budget togs fram tillsammans med MSA Sordin där företaget står för samtliga kostnader. 
Mindre kostnader såsom kontorsmaterial och smådelar kan köpas  in på eget  initiativ, men 
större kostnader såsom dyra ingående komponenter och prototyper skall godkännas av MSA 
Sordin. Se Bilaga C 

1.6 Projektorganisation 
Projektgruppen kommer att behöva resurser inom många olika områden. I dagens läge finns 
tillgång  till MSA  Sordins  kunskaper  och  deras  utvecklingsavdelning men  även  personliga 
nätverk  inom projektgruppen  kommer  att nyttjas. Det  kommer  att behövas  söka  kunskap 
och  resurser  inom bl.a.  elektronik, uppvärmning,  temperaturmätning och pneumatik med 
timer för att kunna utveckla den glödande staven för testutrustningen. 
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2 METOD 

2.1 Brainstorming 
Under projektets gång har flera brainstormingar genomförts. Projektgruppen började tidigt 
dela  in  projektet  i  mindre  delar  och  genomförde  brainstormingar  på  alla  olika  delar. 
Tillsammans med andra studenter, lärare och utomstående personer har gruppen jobbat och 
kommit fram till bästa tänkbara lösningar på varje del. 

Varje brainstorming session har lett fram till många olika lösningar på problemen. Studenter 
som har hjälpt till och deltagit i de olika sessionerna kallades in för att projektgruppen skulle 
få  idéer  från  ett  annat  perspektiv.1  Övriga  personer  som  har  deltagit  är  personer  med 
spetskompetens inom de områden som vi själva inte ansett oss ha tillräckligt med kunskaper 
i.2  

Brainstormningarna har genomförts för att få andras perspektiv på problemen som vi haft. 
Genom att ta hjälp av andra personer har vi fått en annan syn på de problemen och lättare 
hittat  den  bästa  lösningen  på  problemet.  Tillsammans med  vår  handledare  på  företaget, 
Ander Roos, har vi sedan diskuterat de olika lösningsförlagen. 

 

                                                            

1 Martin Strebel, Philiph Sveningsson, Amelie Fogelberg och Magdalena Andersson, studenter på 
Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad 

2 Ruben Rydberg och Arne Sikö, Högskolan i Halmstad 
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2.2 Besök 
Flera besök har gjorts under projektets gång. Besök uppe hos MSA Sordin gjordes för att se 
vilka  tillgångar  vi  kunde  använda  oss  av  och  höra  olika  reflektioner  om  hur  de  ville  att 
produkten skulle se ut. Även besök på ELFA och BoschRexroth har genomförts för att kolla 
möjligheterna med elektrisk uppvärmning och styrning eller pneumatisk styrning. Detta var 
två väldigt givande besök som var avgörande för projektets framgång.  

2.3 BAD, PAD, MAD, CAD 
Verktygen Brain‐, Pencil‐, Model‐ och Computer‐ Aided Design har använts för att analysera 
olika  funktionslösningar. Tack vare detta har projektgruppen kommit  fram  till olika  förslag 
som har granskats och vissa har tagits i bruk.  

2.4 Utvärderingsmatris 
Pugh´s  konceptvalsmetod  har  gjorts  för  att  jämföra  de  olika  koncepten  i  förhållande  till 
kundönskemålen. Genom detta har  vi  fått  fram  vilket  koncept  vi  skall använda oss av. Se 
bilaga D 

2.5 SWOT 
En Swot‐analys har gjorts för att se vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot det finns för 
produkten. Se bilaga E 

2.6 FMEA 
En FMEA‐analys har gjorts för att se vilka säkerhetsrisker som finns för testutrustningen. Se 
bilaga F 

2.7 Tester 
Tester har  varit en  viktig del  av utvecklingsarbetet då  teorin oftast  inte  stämmer överens 
med praktiken. Många tester har utförts enligt vad teorin sa skulle fungera, men visade sig 
inte  fungera.  Modifieringar  har  gjorts  under  hela  utvecklingsarbetet  för  att  få 
testutrustningen så effektiv som möjligt.   

2.8 Samarbete och Uppdragsgivare 
Anders Roos på MSA Sordin AB i Värnamo. 
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3 FÖRETAGET 
Sordin AB grundades 1989  i Falun. Sordin startade verksamheten med  inriktning på hörsel‐ 
och  ansiktsskydd  för  skogsindustrin,  vilket  fortfarande  är  ett  viktigt  marknadssegment. 
Företaget har under de senaste åren varit  i stark tillväxt och år 2005 omsatte Sordin AB 16 
miljoner euro.  

Under 2004 köptes Sordin AB av Mine Safety Appliances (MSA), MSA Sordin AB. MSA Sordin 
AB har efter detta köp fortsatt sin verksamhet i sina nuvarande lokaler i Sverige, och blivit en 
del av MSA Europa. Köpet av Sordin stärkte MSA´s möjligheter att tillverka och erbjuda sina 
kunder ett mer fullskaligt sortiment av skyddsprodukter. 

MSA  etablerades  1914  i  Pittsburgh,  USA.  Företaget  är  en  världsledande  tillverkare  av 
skyddsprodukter och erbjuder en hög kvalité av personliga skyddsprodukter för människors 
hälsa och säkerhet ‐ och arbetsmiljö. MSA’s årliga försäljning överstiger 700 Milj $, med 28 
helägda  utländska  dotterbolag  som  erbjuder  produkter  och  service  åt  bl.a.  industri  och 
gruvnäring i fem kontinenter.  

MSA Sordin har  i dagsläget två kontor  i Sverige, ett  i Falun och ett  i Värnamo.  I Falun finns 
försäljning  och  kundservice  för OEM‐kunderna.  I Värnamo  finns  huvudkontoret,  där  finns 
företagsledning, ekonomi, försäljning, kundservice, utveckling och tillverkning. 

Företagets målgrupper är alla professionella användare och privata konsumenter, runt om i 
världen,  som  vistas  i bullriga miljöer.  I  sortimentet har  Sordin hörselskydd både med och 
utan elektronik. Produkterna som designas och utvecklas håller en erkänt hög kvalitetsnivå. 
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4 KRAV OCH ÖNSKEMÅL 

4.1 Kravspecifikation 
När projektet startade fanns det olika krav för testfixturen. De är indelade i två grupper, EN 
13819‐1:2002 och MSA Sordins egna krav. EN 13819‐1:2002 är en europeisk standard som 
beskriver hur testet skall utföras. Se bilaga G 

EN 13819‐1:2000 

• Metallstav som är 300 mm lång och 6 mm i diameter 

• Metallstaven skall ha en temperatur på 650 grader Celsius 

• Appliceras på hörselskydden med egentyngden i 5 sekunder 

MSA Sordin AB 

• MSA Sordin har satt som krav att testfixturen skall vara av typen bordsmodell. Det vill 
säga  att  den  skall  vara  mobil  och  därför  lätt  kunna  förflyttas  av  en  person. 
Önskemålet var att den skulle ha ett maximalt mått på 50x50x70 cm. 50 cm bred, 50 
cm djup och 70 cm hög.  

• Testfixturen skall i övrigt vara lätt att manövrera och skall lätt kunna förflyttas. 

• Testfixturen kommer att stå i ett dragskåp. Detta gör att vi inte behöver ta hänsyn till 
rökbildning som kan uppkomma. 

• Testfixturen skall även innehålla en On/Off knapp som styr all ström i testfixturen. En 
nödstopp som genast bryter strömmen i fixturen skall av säkerhetsskäl finnas med. 

• Någonting  som  indikerar  att  testfixturen  är  igång,  så  att  andra  personer  är  extra 
uppmärksamma på detta och inte bränner sig på den uppvärmda staven. 

• Något skydd för eller runt fixturen är  inget krav då MSA Sordin ser det mer som ett 
hinder är en fördel. Synt förnuft vid användande av textfixturen är en grundregel som 
alla anställda kommer att känna till. 

• Testfixturen får inte överstiga en kostnad på 15000 Sek. 
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4.2 Önskemål 
När projektet startades  fanns det  förutom kraven även en del önskemål  från MSA Sordins 
sida.  

• De  ville  att  temperaturen  skall  vara  stabil  under  hela  testet.  Temperaturen  skall 
värmas upp till 650 grader och sedan hållas  inom  intervallet 630‐670 grader. Denna 
temperatur  skall  testfixturen ha  från de att  strömmen  slås på och  till dess att den 
stängs av. 

• Automatiskt i den mån de går. Textfixturen skall vara enkel att manövrera. Den skall 
skötas med  enkla  knapptryckningar  och  alla  skall  kunna  förstå  hur  den  fungerar. 
Ingenting skall behöva göras manuellt. 

• Vara enkel att underhålla. Testfixturen måste vara  så pass enkel att underhålla att 
MSA Sordin  i så hög mån som möjligt kan underhålla den själva utan att behöva ta 
hjälp av auktoriserad personal. 

• Skall CE‐märkas. Textfixturen skall CE‐märkas enligt Maskin och EMC direktivet. Detta 
för  att  visa  MSA  Sordin  och  oss  själva  att  vi  uppfyller  alla  kvalitetskrav  till  100 
procent. 
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5 LÖSNINGSFÖRSLAG 
Projektet  delades  in  i  tre  stycken  mindre  delar  enligt  brainstorming.  Nedan  följer 
lösningsförlag på dessa tre delar. 

5.1 Uppvärmning 
Uppvärmningen av cylindern resulterade i fem stycken olika lösningsförlag. 

5.1.1 Lödkolv 
Enligt standarden EN 13819‐1:2002 (Se bilaga G), så skall en 
uppvärmd metallstav appliceras på det testade föremålet.  

Att  använda  oss  av  uppbyggnaden  som  en  lödkolv  har 
testats. De bygger på att ett värmeelement värms upp med 
hjälp  av  elektricitet.  Spetsen  uppnår  sedan  en  önskad 
temperatur och kan användas.  

Lödkolv används för att smälta tenn och med hjälp av det koppla ihop två kontakter. 

Värmeelementet  i  glödkolvar  är mycket  effektiva  och  når  en  hög  temperatur  på  kort  tid. 
Nyare lödkolvar går även att ställa in för att få en önskad temperatur i staven. 

5.1.2 Induktion 
 Induktiv  värmning  används  för  att  exakt  och  avgränsat  värma  upp 
elektriskt  ledande  material  typ  stål  och  andra  metaller.  Processen: 
Mellan atomerna i metaller rör sig ledningselektroner ganska fritt.  

När  metallen  utsätts  för  ett  magnetiskt  växelfält  rör  sig  dessa 
elektroner  i takt med frekvensen, d.v.s. en ström  induceras  i metallen. 
När  ledningselektronerna  kolliderar  med  atomerna  alstras  värmen. 
Exempel  på  applikationer  med  induktionsteknik:  härdning,  anlöpning,  glödgning, 
avspänningsglödgning,  normalisering,  rekristallisering,  upplösningsbehandling, 
urskiljningshärdning,  smältning,  smidning,  hårdlödning,  mjuklödning,  rörbockning, 
presspassning, sintring med mera. 

5.1.3 Gasol 
Gasol används mycket  i  industrier  fortfarande. De bygger på att en  låga 
från gasoltanken värmer upp de föremål man vill ska bli varmt. Lågan hos 
gasol är över tusen grader vilket gör att föremålet som skall värmas upp 
kan få en mycket hög temperatur.  
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5.1.4 Vätska 
Kvicksilver  används  bland  annat  i  termometrar. 
Kvicksilver har en unik förmåga att det alltid utvidgar 
sig  lika mycket vid en temperaturökning på en grad. 
Detta  gäller  inom  hela  det  temperaturområde  som 
det  är  en  vätska  från  smältpunkten  på  ‐39°  till 
kokpunkten  på  +  357°.  Andra  vätskor  utvidgar  sig 
olika mycket  i olika temperaturområden, och vatten 
får till och med minskad volym när temperaturen höjs från 0° till 4°. Kvicksilver utvidgar sig 
också  ganska mycket  för  varje  grad,  vilket  gör  det  lättare  att  ha  en  konstant  temperatur 
ökning. 

Kvicksilver är också en mycket god elektrisk ledare. Jämför man med andra vätskor som t.ex. 
silver så är skillnaden stor.  

Kvicksilver används idag i många kemiska processer som klor‐alkali‐elektrolys. Ett annat stort 
användningsområde är elektriska batterier, där det är den fasta kvicksilveroxiden (HgO) som 
används. Fördelen med kvicksilverbatterier är att  innehåller mycket energi  i förhållande till 
sin volym. De används därför där det är viktigt med lång livslängd trots små batterier, t.ex. i 
hörapparater och kommunikationsradio men också i vapenmissiller. 

5.1.5 Brödrost  
En  brödrost  bygger  på  samma  princip  som  Glödkolven.  Ett 
värmeelement värms upp och tillför värme till brödskivan eller de 
material  man  vill  ha  uppvärmt.  Till  skillnad  från  glödkolven  är 
brödrostens  värmeelement  uppbyggt med  kanthaltråd  som  i  sin 
tur blir varm med hjälp av  induktion. Brödrosten har även ett relä 
som känner av när värmen  skall  sättas på och när den  skall vara 
avstängd. Nyare brödrostar går även att ställa in med 5 eller 6 olika 
temperaturlägen.  Där  olika  temperaturlägen  släpper  igenom  olika  effekt  genom 
kanthaltråden. 
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5.2 Applicering 

5.2.1 Pneumatik 
Pneumatik  innebär  att man  använder  tryckluft  för  att  styra  en  cylinder  i  olika  riktningar. 
Tillsammans  med  PLC  teknik  kan  man  få  olika  cylindern  att  bete  sig  olika  vid  olika 
kommandon. I vårt falls skulle vi då kunna koppla på metallstaven på cylindern få den att åka 
ut i ett maxläge, stanna i 5 sek för att sedan åka tillbaka i sitt ursprungsläge.  

5.2.2 Elektriskt ställdon 
Ett elektriskt ställdon är  likt en pneumatisk cylinder fast den styrs med hjälp av elektricitet. 
Ställdonet kräver en polvändning för att vända och åka tillbaka motsatt håll. Med hjälp av en 
timer, givare och reläer skulle denna kunna fungera helautomatiskt. Ett relä som känner av 
när staven är i botten läge, den ger i sin tur en signal till timern och all ström bryts. Efter att 
timern räknat ner så görs en polvändning och cylindern åker tillbaka i sitt ursprungsläge. 

5.2.3 Manuellt skötande 
Appliceringen  av den uppvärmda  staven  skulle  kunna  ske manuellt. Genom  att  sänka ner 
staven  i uppvärmningsanordningen, avläsa när den önskade  temperaturen är uppnått och 
sedan applicera den på det önskade föremålet. 

5.3 Isolering 
För att hitta en bra isolering som också kunde leda igenom värme valde vi att titta närmare 
på tre lösningar. Alla tre lösningar har testats och utvärderats. Testerna visas i Bilaga F. 

5.3.1 Mässing 
Första isoleringsmaterialet som testades var mässing. För att inte kortsluta kanthaltråden så 
fästes en  silikonduk mellan kanthaltråden. Mässing visade  sig ha mycket goda egenskaper 
som  isolering. Mässing  leder  värme  bra  igenom  till  staven,  och  är mycket  tålig  då  höga 
temperaturer uppnås. Mässing är ett mycket bra alternativ att använda för isolering.  

Nackdelen är att mässing är  lite dyrare än andra  lösningar och vi frekvent användande kan 
sprickor uppkomma.  

5.3.2 Rostfritt 
Rostfritt stål testades parallellt med mässing. En silikonduk användes även tillsammans med 
rostfritt stål för att undvika att kortslutning av kanthaltråden. Rostfritt visade sig precis som 
mässing  ha mycket  goda  egenskaper  att  leda  värme.  Rostfritt  stål  tål  också  likt mässing 
mycket höga temperaturer. Fördelen med rostfritt stål var att det var en billigare lösning än 
mässing och visade sig tåla upprepade uppvärmningar utan någon förslitning.  
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5.3.3 Keramik 
Keramik testades för dess förmåga att väl leda värme. Med keramik behövs inte heller någon 
silikonduk  som  isolering  då  keramiken  i  sig  inte  kan  kortsluta  kanthaltråden.  Keramiken 
visade  sig  leda  värme  bättre  än  både  rostfritt  stål  och  mässing.  Problemet  blev  att 
uppvärmningen skede för fort. På cirka 30 sekunder värms staven upp till 650 grader. Detta 
ledde då till att avsvalningen också skedde för fort. Det blev först stort temperatur intervall 
mellan uppvärmning och avsvalning.  
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6 Utvärdering av lösningsförslag 
Efter  att  vi  tagit  fram  fem  stycken  olika  förslag  på  uppvärmning  gjorde  vi  en  Pugh’s 
konceptvals matris. Med hjälp av den  listade vi vilka  funktioner  som var viktigast och  fick 
fram ett resultat där induktion var den bästa lösningen. Konceptvalsmatrisen kan ses i bilaga 
D 

6.1 Uppvärmning 

6.1.1 Lödkolv 
Lödkolv  trodde vi  från början  skulle vara det bästa alternativet. Den verkar vara precis de 
som vi sökte. Den var ställbar för olika temperaturer, och den värms upp fort. En lödkolv är 
dock  inte  isolerad  överhuvudtaget  den  har  också  problem  att  uppnå  till  650  grader. 
Lödkolvens värme element  likt brödrostens klarar  inte av att producera värme upp till 650 
grader. En grundlig benchmarketing har gjorts och det inte finns värmeelement så små att de 
klarar att producera uppvärmning till 650 grader. Det finns  inget behov att få en  lödkolv så 
pass varm så därför har produkten inte heller utvecklats.  

Gasol och lödkolv var två andra bra alternativ. Lödkolven verkar till en början vara precis det 
vi söker, en stav som värms upp och som kan förflyttas. Dock finns det  inga  lödkolvar som 
klarar av att värmas upp till 650 grader Celsius. 

6.1.2 Induktion 
Induktion är enligt utvärderingsmatrisen det bästa alternativet. Induktion kan snabbt värmas 
upp  och  nå  en  temperatur  på  över  1000  grader. Glödtråd  som  används  i  samband med 
induktion  är  ett mycket  billigt  alternativ.  Uppvärmningen  går  snabbt  och  den  når  också 
önskad  temperatur.  Storleksmässigt  är  induktion  är också det bästa  alternativet. Den  kan 
enkelt  anpassas  efter  behov,  och  ju  mer  glödtråd  man  använder  ju  effektivare  blir 
uppvärmningen. Induktion medför ingen miljöfara, men kan vara farligt om man inte isolerar 
den väl. Man kan både bränna sig på den och få ström igenom kroppen. Men hittar man en 
effektiv isolator så kommer den inte längre att utgöra någon fara. 

6.1.3 Gasol 
Gasol visade sig vara ett bra alternativ. Genom att värma upp staven med en låga av gasol så 
kommer  den  önskade  temperaturen  att  uppnås.  Gasol  blir  dock  en  dyr  lösning  då  de 
kommer att gå åt en hel del gasol för att värma upp staven. Uppvärmning tar  lång tid med 
gasol  även  om  den  uppnår  den  önskade  temperaturen. Gasol medför  också  en  stor  fara. 
Gasoltuben  riskerar  att  explodera  i  samband med  att  övriga  delar  i  testfixturen  styrs  av 
elektronik. 
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6.1.4 Vätska 
Sämst var  lösningen med kvicksilver, den är  inte bara miljöfarlig utan den medför också en 
stor risk tar lång tid att värma upp. Det kommer inte att krävas mycket kvicksilver, men det 
är dyrt  i  förhållande  till hur mycket som skulle behövas. Dessutom är det svårt att  få  tag  i 
kvicksilver och det kommer att behöva bytas ut med  jämna mellanrum. Kvicksilver har den 
fördelen att de går att värma upp över 650 grader. Genom att sänka ner staven  i kokande 
kvicksilver  så  kommer  staven  att  värmas  upp  till  önskad  temperatur.  Ökningen  av 
temperaturen  ökar  också  linjärt  vilket  gör  det  enkelt  att  kontrollera  temperaturen  och 
stabilisera den. 

6.1.5 Brödrost  
Brödrosten  visade  sig  också  vara  ett  mycket  bra  alternativ.  Den  var  enligt  vår 
utvärderingsmatris det näst bästa alternativet. Brödrosten är mycket bra på att värma upp 
och på att  isolera värmen. Den går dessutom enkelt att ställa för olika temperaturer och är 
enkel att slå på och av. Den värmer fort och uppnår önskad temperatur inom några minuter. 
Värmeelementet  är  mycket  effektivt  och  glimmer  i  brödrosten  fungerar  effektivt  som 
isolator.  Problemet  med  brödrosten  är  att  den  inte  når  upp  i  650  grader  som  önskas. 
Värmeelementet klarar inte av att producerar så hög temperatur. 

6.2 Applicering 

6.2.1 Pneumatik 
Pneumatik  innebär  att man  använder  tryckluft  för  att  styra  en  cylinder  i  olika  riktningar. 
Tillsammans  med  PLC  teknik  kan  man  få  olika  cylindern  att  bete  sig  olika  vid  olika 
kommandon. I vårt falls skulle vi då kunna koppla på metallstaven på cylindern få den att åka 
ut i ett maxläge, stanna i 5 sek för att sedan åka tillbaka i sitt ursprungsläge.  

6.2.2 Elektriskt ställdon 
Ett elektriskt ställdon är  likt en pneumatisk cylinder fast den styrs med hjälp av elektricitet. 
Ställdonet kräver en polvändning för att vända och åka tillbaka motsatt håll. Med hjälp av en 
timer, givare och reläer skulle denna kunna fungera helautomatiskt. Ett relä som känner av 
när staven är i botten läge, den ger i sin tur en signal till timern och all ström bryts. Efter att 
timern räknat ner så görs en polvändning och cylindern åker tillbaka i sitt ursprungsläge. 

6.2.3 Manuellt skötande 
Appliceringen  av den uppvärmda  staven  skulle  kunna  ske manuellt. Genom  att  sänka ner 
staven  i uppvärmningsanordningen, avläsa när den önskade  temperaturen är uppnått och 
sedan applicera den på det önskade föremålet.  
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6.3 Isolering 
För att hitta en bra isolering som också kunde leda igenom värme valde vi att titta närmare 
på tre lösningar. Alla tre lösningar har testats och utvärderats. Testerna visas i bilaga H. 

6.3.1 Mässing 
Vi testade att använda oss av mässing som isolering. För att inte kortsluta kanthaltråden så 
fästes en  silikonduk mellan kanthaltråden. Mässing visade  sig ha mycket goda egenskaper 
som  isolering. Mässing  leder  värme  bra  igenom  till  staven,  och  är mycket  tålig  då  höga 
temperaturer uppnås. Mässing är ett mycket bra alternativ att använda för isolering.  

6.3.2 Rostfritt 
Rostfritt stål testades parallellt med mässing. En silikonduk användes även tillsammans med 
rostfritt stål för att undvika att kortslutning av kanthaltråden. Rostfritt visade sig precis som 
mässing  ha mycket  goda  egenskaper  att  leda  värme.  Rostfritt  stål  tål  också  likt mässing 
mycket höga temperaturer.  

6.3.3 Keramik  
Keramik testades för dess förmåga att väl leda värme. Med keramik behövs inte heller någon 
silkonduk  som  isolering  då  keramiken  i  sig  inte  kan  kortsluta  kanthaltråden.  Keramiken 
visade  sig  leda  värme  bättre  än  både  rostfritt  stål  och  mässing.  Keramiken  special 
konstruerades speciellt för vår lösning av Bromölla special keramik. Utfrästa spår i keramiken 
gjorde att vi kunde linda kanthaltråden runt keramiken och höll den på plats.  
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7 VALD LÖSNING 

7.1 Uppvärmning 
Efter utvärdering och med hjälp av utvärderingsmatrisen 
bestämdes  att  kanthaltråd  skulle  användas  till 
uppvärmningen.  Detta  för  att  det  var  den  bästa 
lösningen  både  ur  ekonomisk  synvinkel  och  också  ur 
underhållssyfte. Vi använde oss  först av 1.0 millimeters 
kanthaltråd  som har  en  resistans på  1.72  Ω per meter. 
Detta resulterade i att tester gjordes för att få fram exakt 
effekt  som  behövdes  för  att  få  staven  tillräckligt  varm. 
Efter  flertal  tester  visade  det  sig  att  440 Watt  skulle  behövas  för  att  få  upp  den  rätta 
temperaturen. En transformator köptes in som ger oss 480 Watt. Kantahltrådsspolen har en 
längd  på  70 millimeter  och  består  av  20  varv,  detta  för  att  få  upp  tillräcklig  värme. När 
testerna genomfördes gjordes tester både med och utan isolering. Det visade sig vara väldigt 
betydelsefullt att ha  isolering. Användes  ingen  isolering fanns det en effektförlust på minst 
50 procent. Som  isolering beslutades det att använda glimmer, det är ett material som har 
väldigt  goda  reflekterande  egenskaper.  Detta  för  att  det  inte  skulle  gå  en massa  effekt 
förlorad. Denna princip  används  i nuläget  av  alla brödrostar  för  att  få  all  värme  inåt mot 
brödet.  

7.2 Applicering 
Valet  av  applicering  blev  till  slut  ett  självklart  val,  då 
användandet  av  tryckluft  skulle  behövas  för  att  driva  en 
pneumatisk  cylinder. Det  ansågs  som  onödigt  då  beslut  att 
kanthaltråd  skulle  användas  för  uppvärmning  av  staven. 
Kanthaltråden drivs av elektricitet och då var det självklart att 
ett  elektriskt  ställdon  skulle  användas.  Nu  kunde  24  volt 
användas i hela testfixturen och en och samma transformator 
användes. Genom dessa två lösningar så krävdes endast ett 220 volt uttag för att kunna styra 
och  använda hela  testfixturen. Enligt EU‐standarden  krävs det  att  testfixturen  skall  kunna 
testa material som ha en höjd från 5 till 100 millimeter. Projektgruppen hade som önskemål 
när projektet startade att kunna testa material på en höjd ända upp till 200 millimeter. Valet 
av slanglängden på det elektriska ställdonet var tveksamt. Ett ställdon med 200 millimeters 
slaglängd var mycket dyrare än ett med 100 millimeters slaglängd. Därför togs beslutet att 
beställa ett ställdon med en slaglängd på 100 millimeter. För att kunna testa material med 
en höjd på 200 millimeter sattes uppvärmningsanordningen fast så att den är ställbar. Detta 
medförde att slaglängden räckte för hela testintervallet. Skall material med en höjd mellan 5 
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och  100  millimeter  testas  skall  uppvärmningsanordningen  vara  i  sitt  nedre  läge.  Skall 
däremot ett material upp  till 200 millimeter  testas så skall uppvärmningen vara  i sitt övre 
läge. 

7.3 Isolering 
Första testen genomfördes med koppar för koppar har mycket god värmeledningsförmåga. 
När dessa tester utfördes visade det sig att materialet deformerades. Detta resulterades i att 
uppvärmningsanordningen  förstördes.  Ett  material  som  tålde  värmen  visade  sig  vara 
viktigare än att leda värmen bra. Därför valdes rostfritt stål som har en smältpunkt på 2000 
grader Celsius, detta för att undvika eventuella deformationer. Rostfritt stål visade sig vara 
mycket bra  för detta ändamål och  ledde värmen utomordentligt bra. Trots detta material 
med  sämre  värmeledningsförmåga  än  vad  koppar  har  så  uppnåddes  önskad  temperatur 
under fyra minuter.  
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8 RESULTAT 
De  valda  lösningarna  sattes  ihop  tillsammans med  en  timer,  tre  stycken  reläer  och  två 
stycken microbrytare. Detta gjorde att uppvärmningen och appliceringen blev två separata 
delar och kunde styras med två enkla knapptryckningar.  

Testfixturen byggdes ihop med hjälp av en bottenplatta av aluminium och en pelare i mitten 
för  att  få  höjden  och  kunna  lägga  de  testade materialet  på  bottenplattan.  Testfixturen 
fungerar  så  att  220  volt  kopplas  in.  I  detta  läge  går  det  ingen  ström  till  test  fixturen  då 
nödstoppsknappen är intryckt i defult läge. Detta är en ren säkerhetssynpunkt. När denna är 
i  uppsläppt  läge  så  är  testfixturen  redo.  Genom  att  starta  testfixturen  med  den  gröna 
startknappen  startar  uppvärmningen  och  displayen  sätts  igång.  Displayen  visar  aktuell 
temperatur  och  uppdateras  2  gånger  per  sekund  vilket  ger  en mycket  exakt  temperatur. 
Uppvärmningen startar och max temperaturen är satt till 635 grader med en hysteres på noll 
grader.  Detta  är  gjort  efter många  tester  och  visade  sig  vara  det  optimala  då  vi  vill  ha 
temperaturen  inom  intervallet  630‐670  grader.  Testfixturen  står  i  detta  läge  och  håller 
temperaturen inom intervallet hela tiden för att man skall kunna genomföra ett test när dom 
helst. När ett test sedan skall genomföras  ligger temperaturen  i rätt  intervall. För att starta 
ett test trycker man ner den röda startknappen i en sekund. Ställdonet startar då och åker ut 
i sitt maxläge. En microbrytare känner av när ställdonet är i sitt maxläge och stannar. Timern 
ser  till  staven  stannar  i  fem  sekunder  och  appliceringstiden  blir  rätt.  Sedan  sker  en 
polvändning med hjälp av två stycken reläer. När ställdonet har applicerat metallstaven på 
hörselskydden  i  rätt  antal  sekunder  fås  en  utsignal  från  timern.  Denna  utsignal  blir  en 
insignal  i  reläerna  som  gör  en  polvändning.  Sedan  åker  ställdonet  tillbaka  till  sitt 
ursprungsläge. När ställdonet är  i sitt bottenläge  registreras detta av en microbrytare som 
avslutar testet. När microbrytaren slår till sker en ny polvändning vilket gör det möjligt att 
starta ett nytt test direkt efteråt.  

Starten av testfixturen sker genom att tvinga fram en start. Ställdonet ligger i sitt bottenläge 
med en microbrytare intryckt vilket skulle göra att ingen ström går till ställdonet. Det tredje 
reläet tvingar då  fram en start genom att det är ett tvåpoligt relä kan man då ha det  i två 
olika lägen, där de ena läget är stopp när microbrytaren är nertryckt och det andra läget är 
start då startknappen trycks ner. Ett exakt kretsschema över alla kopplingar är gjort och kan 
ses i bilaga I. 

Om ett nytt test önskas görs detta väldigt enkelt genom att man placerar  hörselskydden på 
bottenplattan och  trycker på startknappen. Temperaturen behövs ej aktiveras då den hela 
tiden är inom intervallet för ett godkänt testresultat. 
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Huvudsyftet  med  examensarbetet  har  varit  att  uppfylla  EU‐Standarden  (se  bilaga  G), 
kravspecifikationen och önskemålen. För att testutrustningen skall kunna användas av MSA 
Sordin måste standarden vara uppfylld.  

De krav som ställdes enligt den var att staven skulle värmas upp till en temperatur på 650 
±20 grader. Staven skall vara av måtten 300x6 ±3 millimeter. Staven skall sedan appliceras på 
det testade materialet i 5 ±0,5 sekunder. Övriga krav var att tesutrustningen skulle innehålla 
en nödstoppsknapp, en  tydlig On/Off knapp, att den maximalt  skulle ha måtten 50x50x70 
centimeter  samt  att  testutrustningen  skulle  vara  enkel  att manövrera.  Samtliga  krav  har 
uppfyllts fullt ut. 

Önskemålen var att testutrustningen skulle vara enkel att underhålla samt att den skulle CE‐
märkas.  Underhåll sker enkelt genom att byta ut någon av delarna i testutrustningen. Skulle 
en del i testutrustningen gå sönder görs en felsökning för att ta reda på vilken del det är som 
inte fungerar. Denna del byts sedan ut mot en ny. Detta kan enkelt göras av en medarbetare 
på  MSA  Sordin  AB,  vilket  innebär  att  en  underhållstekniker  ej  behöver  kontaktas.  CE‐
märkning är gjord enligt maskindirektivet, med en komplett FMEA‐analys.  

Kostnaden  för  testutrustningen  uppgick  endast  till  9357  kr,  vilket  är  en  bra  bit  under 
budgeten. Testutrustningen har en Payback‐tid på en vecka vilket är väldigt bra. Om MSA 
Sordin AB kan få andra tillverkare av hörselskydd att utföra dessa tester hos Sordin så kan de 
till och med få inkomster på det. För exakt redogörelse se bilaga J. 
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9 VISIONER 

Visionerna med examensarbetet var att ta fram en ny testfixtur till MSA Sordin. Fixturen skall 
vara automatiserad till sådan grad att alla skall kunna göra ett test utan någon förberedande 
kunskap om produkten. Fixturen skall tas  i bruk direkt efter examensarbetet är slutfört och 
skall ge Sordin möjligheten att sälja tester till andra tillverkare. 
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10 KRITISK GRANSKNING 
Projektgruppen har fått god insikt i hur ett projektarbete fungerar och hur viktigt det är att 
hålla tidsplaneringen. Speciellt med tanke på alla leveranstider som hela varierar. Vid sådana 
här incidenter är det väldigt viktigt att ha en bra planering.  

Det har varit svårt att tillfredställa både företagets och skolans krav på produkten. Företaget 
vill  ha  en  produkt  som  är  enkel  att  hantera  och  enkel  att  renovera  om  något  skulle  gå 
sönder. Skolan ville ha en produkt som hade någon  innovativ  lösning. Detta gick  inte  ihop 
med skolans krav för att få ett bra betyg så projektgruppen fick göra vissa val under arbetets 
gång. Projektgruppen ville först tillfredställa båda parter men kom fram till att det inte skulle 
gå på  grund  av  alla  krav  som  ställdes. Därför  valdes det  att prioritera  företagets  krav, på 
grund av att projektmedlemmarna tyckte att det var viktigare att lämna en produkt som de 
ville ha istället för en produkt som de inte var nöjda med.  

Vissa ingående komponenter i testfixturen har varit svåra att få tag i. Detta har gruppen fått 
mycket  goda  erfarenheter  i.  Det  går  inte  alltid  att  lita  på  leveranstider  så  under  vissa 
perioder har projektet stått stilla. Långa leveranstider har tyvärr förekommit.  

Gruppmedlemmarna  har  också  lärt  sig  att  det  är  mycket  svårare  att  koppla  samman 
elektronik än vad det i själva verket ser ut som. Vissa delar som skulle ingå skulle bara vara 
att koppla in, men visade sig efter mycket diskussioner att det inte var så. Många experiment 
och  logiskt tänkande har krävts för att få hela fixturen automatisk. Det var  inte bara till att 
koppla ihop olika moment med varandra.  

Senare under projektets gång har det uppkommit flera intressenter till projektet än vad det 
var  tänkt  i  början.  Många  olika  material  som  finns  ute  på  marknaden  testa  mot 
brandsäkerhet eller värmetålighet. Då Glowtest Fixture lätt kan modifieras för att passa olika 
krav kan testfixturen användas på många andra marknader. Detta hade projektgruppen inte 
en tanke på när projektet startades. 
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Bilaga A 

Tidsplan 

v.37 v.38 v.39 v.40 v.41 v.42 v.43 v.44 v.45 v.46 v.47 v.48 v.49 v.50
Projektletning
Projektplan
Brainstorming
Idégenerering
Benchmarking
Redovisning - December
Modelltillverkning
Prototyptillverkning
Tester
Sluttillverkning
Rapportskrivning
Slutredovisning
Utexpo  

v.3 v.4 v.5 v.6 v.7 v.8 v.9 v.10 v.11 v.12 v.13 v.14 v.15 v.16
Projektletning
Projektplan
Brainstorming
Idégenerering
Benchmarking
Redovisning - December
Modelltillverkning
Prototyptillverkning
Tester
Sluttillverkning
Rapportskrivning
Slutredovisning
Utexpo  

v.17 v.18 v.19 v.20 v.21 v.22
Projektletning
Projektplan
Brainstorming
Idégenerering
Benchmarking
Redovisning - December
Modelltillverkning
Prototyptillverkning
Tester
Sluttillverkning
Rapportskrivning
Slutredovisning
Utexpo  
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Bilaga B 

Vårplanering 

v.4 v.5 v.6 v.7 v.8 v.9 v.10 v.11 v.12
Uppvärmning
Pneumatik
Panel
Prototyptillverkning
Rapport
Redovisning
Utexpo  

v.13 v.14 v.15 v.16 v.17 v.18 v.19 v.20 v.21 v.22
Uppvärmning
Pneumatik
Panel
Prototyptillverkning
Rapport
Redovisning 15-maj
Utexpo 31-maj  
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Bilaga C 

Budget 

 

 

Utlägg Beskrivning Belopp
Resor Värnamo - Halmstad ToR 22mil (18kr/mil) 1 200 kr       
Material Diverse 2 000 kr       
Porto Porto/Telefoni 50 kr           
Prototyp Behandlas separat längre fram i projektet  
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Bilaga D 

Pugh 

 

Vikt Värde Summa Värde Summa Värde Summa Värde Summa Värde Summa
Tillverkningspris 1 5 5 1 1 1 1 2 2 3 3
Uppvärmingstid 5 4 20 5 25 2 10 1 5 5 25
Max temperatur 6 3 18 6 36 3 18 3 18 2 12
Storlek 4 6 24 4 16 5 20 4 16 6 24
Risk 3 2 6 3 9 6 18 5 15 1 3
Miljöfara 2 1 2 2 4 4 8 6 12 2 4

Totalt 74 91 75 68 71

BrödrostGlödkolv Induktion Gasol Vätska

 

Vikt Värde Summa Värde Summa
Tillverkningspris 1 2 2 3 3
Uppvärmingstid 5 1 5 5 25
Max temperatur 6 3 18 2 12
Storlek 4 4 16 6 24
Risk 3 5 15 1 3
Miljöfara 2 6 12 2 4

Totalt 68 71

BrödrostVätska
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Bilaga E 

SWOT 

SWOT‐analysen  visa  styrkor,  svagheter,  möjligheter  och  hot  som  testutrustningen  har. 
Styrkorna och möjligheterna är mycket bra då testutrustningen är en unik lösning som enkelt 
kan modifieras  för  andra  branscher.  Testutrustningen  innehåller  inte  heller  några  farliga 
material och är enkel att underhålla. Svagheter och hot för testutrustningen är att den ej är 
mönster‐  eller patentskyddad. Konkurrenter  kan  enkelt  kopiera den om de  skulle  komma 
över lösningen. 

 

Styrkor: 

Unik lösning 

Enkel uppbyggnad 

Enkel att underhålla 

CE‐märkt 

Innehåller inga farliga ämnen 

Svagheter:

Ej mönster eller patentsökt 

Mycket elektronik 

Möjligheter: 

Kan fungera för andra branscher  

Går att modifiera 

 

Hot:

Konkurrenter kan kopiera den  

Konkurrerande lösningar 
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Bilaga F 

FMEA 
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Bilaga G 

EU‐Standard3 

En metallstav värms upp till 650 grader Celsius och appliceras på hörselskydden. 

• Metallstaven skall vara 300 ±3 millimeter 

• Metallstaven skall ha en diameter på 6 millimeter 

• Metallstaven skall ha en temperatur på 650 ±20 grader Celsius 

• Metallstaven skall appliceras på hörselskydden i 5 ±0.5 sekunder 

• Kontroll av hörselskydd efter applicering sker manuellt 

• Tester  upprepas  tills  det  att  testutföraren  kan  säkerhetsställa  att  hörselskydden 
klarar kraven  

 

                                                            

3 EU‐standard EN13819 ‐ 1:2002 
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Bilaga H 

Isolering 

När temperaturen uppmättes till 650 grader stängde vi av uppvärmningen, för att se hur fort 
temperaturen  avtog.  Eftersom  viss  värme  fanns  kvar  så  steg  temperaturen  ytterligare  en 
stund, innan den började avta.  
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Bilaga I 

Kretsschema 
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Bilaga J 

Kostnad 

 

Produkt Antal Enhet A‐pris exkl. moms A‐pris inkl. moms Totalt pris inkl. moms
Nödstopp 1 st 337 kr                     421 kr                    421 kr                            
ON/OFF 1 st 93 kr                        116 kr                    116 kr                            
Transformator 1 st 1 650 kr                  2 062 kr                2 062 kr                         
Tidsrelä 1 st 514 kr                     643 kr                    643 kr                            
Ställdon 1 st 2 200 kr                  2 750 kr                2 750 kr                         
Relä 2 st 10 kr                        13 kr                      25 kr                              
Silikonduk 1 ark 266 kr                     332 kr                    332 kr                            
Insticksgivare 1 st 469 kr                     586 kr                    586 kr                            
Display 1 st 1 727 kr                  2 158 kr                2 158 kr                         
Kanthaltråd 1 rulle 151 kr                     189 kr                    189 kr                            
Kablar 1 rulle 40 kr                        50 kr                      50 kr                              
Metall 0,2 kg 100 kr                     125 kr                    25 kr                              

9 357 kr                          
  Är beräknad på en komplett testutrustning. 
  

 

Produkt Antal Enhet A‐pris exkl. moms A‐pris inkl. moms Totalt pris inkl. moms
Nödstopp 10 st 303 kr                     379 kr                    3 787 kr                         
ON/OFF 10 st 83 kr                        104 kr                    1 042 kr                         
Transformator 10 st 1 485 kr                  1 856 kr                18 562 kr                      
Tidsrelä 10 st 463 kr                     578 kr                    5 783 kr                         
Ställdon 10 st 1 980 kr                  2 475 kr                24 750 kr                      
Relä 20 st 8 kr                          10 kr                      200 kr                            
Silikonduk 10 ark 239 kr                     299 kr                    2 990 kr                         
Insticksgivare 10 st 469 kr                     586 kr                    5 856 kr                         
Display 10 st 1 554 kr                  1 942 kr                19 424 kr                      
Kanthaltråd 10 rulle 136 kr                     170 kr                    1 702 kr                         
Kablar 10 rulle 40 kr                        50 kr                      499 kr                            
Metall 2 kg 100 kr                     125 kr                    250 kr                            

84 845 kr                        
  Är beräknad på tio kompletta testutrustning. 
 

 

 


