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Förord
Följande rapport redogör möjligheterna att ta fram en förbättrad talkingmaskin/pulvermaskin
åt National Gummi AB.
Kursen avslutar våra studier på CAD-teknikerprogrammet på Högskolan i Halmstad. Kursen
motsvarar 7,5 HP och har pågått i läsperiod 4, 2012.
Samarbetet med National Gummi AB har fungerat utmärkt och de har alltid svarat på våra
frågor snabbt och professionellt. Arbetet har varit givande kunskapsmässigt och vi har hela
tiden haft ett bra stöd från samtliga inblandade.
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Tack
Vi vill ge ett stort tack för all hjälp och framförallt det förtroende vi har fått från de
involverade personerna som gjorde arbetet till en rolig upplevelse alla de timmarna arbetet
tagit.

Personerna som har hjälpt oss under arbetets gång är:
Hans Löfgren – Forskare maskinteknik, Högskolan i Halmstad
Pär-Johan Lööf – Universitetsadjunkt maskinteknik, Högskolan i Halmstad
Johan Wretborn – Universitetsadjunkt maskinteknik, Högskolan i Halmstad
Håkan Petersson – Universitetsadjunkt maskinteknik, Högskolan i Halmstad
Zakarias Gagner – Utvecklingstekniker, National Gummi AB
Hans Ahl – Produktion, National Gummi AB
Bengt Fredh – Mekaniker tunga fordon, B Fredhs Bil & Maskin Service AB
Torgny Stolt – Smed, Bröderna Eddings Smide AB
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Sammanfattning
Resultatet av arbetet har tagits fram till National Gummi AB med ett professionellt och nära
samarbete. National Gummi är ett företag med drygt 170 anställda och ligger i Trönninge
söder om Halmstad. De tillverkar gummidetaljer åt kunder i de flesta branscherna, främst i
den tunga fordonsindustrin.

Det här arbetet är framtaget som underlag för en framtida produktframtagning av en
pulvermaskin.

Arbetet består av handskissade idéer som har viktats mot varandra för att få fram 3D-skisser
och tillverkningsanpassade ritningar i CAD-programmet Catia V5. Hela arbetet har följt
Fredy Olssons metod för produktframtagning.

Uppdraget var att ta fram underlag för en förbättrad pulvermaskin som minimerade
framkomsten av polymerpulverklumpar vid applicering på gummiprofiler.

Vi kom fram till att dagens maskin är väldigt bra men kan bli bättre med vissa modifieringar
som vi har tagit fram.
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Abstract
The result of the work has been produced to National Gummi AB with a professional and
close cooperation. National Gummi is a company with over 160 employees and is located in
Trönninge south of Halmstad. They manufacture rubber parts for customers in most
industries, mainly in the heavy vehicle industry.

This work has been developed as a basis for future product development of powder machine.

The work consists of hand sketches that are weighted against each other to produce 3D
sketches and manufacturing custom drawings in the CAD program Catia V5. The entire
project has followed the Fredy Olsson method for product development.

The Assignment was to develop an improved powder machine that minimized the appearance
of lumps in a polymer powder when applied to rubber profiles.

We concluded that the current machine is very good but could be better with some
modification that we have produced.
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Produktdefinition
Produkt
Vi skall ta fram en förbättrad produkt åt National-Gummi AB som fördelar ett tunt och jämnt
lager av ett polymerpulver på gummidetaljer. Produkten/maskinen som vi skall ta fram, som
vi härmed kallar för pulvermaskin i resten av arbetet, skall placeras mellan en extruder och
ugn.

Processen funkar som så att extrudern matar upp gummi på ett band i förbestämda mått som
förs framåt på ett drivband in i pulvermaskinen. Pulvermaskinen kan använda det redan
externa drivbandet på plats, eller ett eget som vi tar fram, så att allt blir en intern enhet. När
gummibiten åker in i pulvermaskinen via drivbandet fördelas polymerpulvret på gummibiten
för att den ska få en len och hal yta. Man vill helt enkelt minska friktionen på gummit.
Gummit åker sedan vidare in i en ugn där polymerpulvret härdas.
Det är inte all National-Gummis konsumenter som vill ha den här typen av polymerpulver på
gummidetaljerna, som också är patenterat. Utan pulvermaskinen tar man fram vid behov,
beroende på när kunden efterfrågar det.

Pulvermaskinen bör vara automatisk med periodisk övervakning av en operatör.
Problemet National-Gummi har idag är att polymerpulvret klumpar och ingen jämn fördelning
sker på gummidetaljerna. Klumparna av polymerpulvret blir ”stenigt” efter härdning i ugnen.

UPPDRAG PROJEKT

ANV. OMRÅDE
SAMMANHANG

PRODUKT

Förbättrad
pulvermaskin

Ytbehandling

Pulvermaskin
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Processen
Maskinens huvuduppgift är att på ett enkelt sätt sprida ut ett jämnt lager polymerpulver över
en gummiprofil.

Det är viktigt att polymerpulvret sprids ut jämnt, för att diverse komplikationer ej skall
uppstå. T.ex. klumpa, vilket kan medföra deformationer i den slutgiltiga produkten.

IN
Obehandlad
Slang

Polymerpulver
sprids

Överflödigt pulver
tas om hand

UT
Behandlad
slang

Omgivning
Pulvermaskinen som vi tar fram åt National-Gummi AB kommer att användas i deras
industrilokal i Trönninge. Det är inte omgivningen som är problemet för pulvermaskinen, utan
det är snarare pulvermaskinen som kan vara till fara för omgivningen. Polymerpulvrets
flyktighet blir till en arbetsmiljöfråga. Det dammar och golv och andra ytor blir hala. En tät
lösning vore därför idealt.

Människan
De personer som kommer använda produkten, är tillverkarna av gummiprofilerna och
underhållspersonalen. Då dess pulverutspridning sker obevakat finns det inte längre några
mänskliga kontakter. Några negativt inställda personer kan knappast tänkas finnas till
produkten.
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Ekonomi
När det gäller livscykelkostnad, installationskostnad, underhållningskostnad och
materialkostnad är det omöjligt att fastställa ett pris i dagsläget, då det finns olika krav på
säkerhet och dylikt. Även materialval och tillverkningsmetod är inte fastställt. Utan alla dessa
punkter kommer vi redogöra senare i arbetet. Det enda vi vet i dagsläget är att vi har en
maxbudget på cirkus en miljon kr.

Produktundersökning
Konstruktionsbakgrund
Det finns inte direkt några pulvermaskiner på marknaden som det ser ut. Utan NationalGummis pulvermaskin de har idag är uppbyggd av dem själva. De tittade mycket inom
bagarindustrin efter ”siktmaskiner”, på samma sätt om man tänker sig hur en bagare strör
florsocker över sina bakverk. Så något liknande kan bli aktuellt även i vår produkt. Men vi har
fler idéer vi skall redogöra och jämföra. Hur som helst skall det gå att justera hastigheten på
insprutet av pulvret i maskinen så att det fortfarande blir ett jämnt, tunt och fint lager på
gummidetaljerna oberoende vilken hastighet bandet har.
Ett annat delmoment pulvermaskinen önskas göra, är avjonisering av pulvret. Eftersom
pulvret är statiskt dras pulvret samman och klumpar sig väldigt lätt. Det momentet skulle i så
fall installeras innan utsprutningen av pulvret på gummidetaljerna. National-Gummi
avjoniserar inte pulvret idag, men det är en önskan.
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Produktionsbakgrund
Att strö pulver över gummiprofiler innefattar flera steg. Det första är att gummit åker in i
maskinens arbetsområde och då applicerar en förinställd mängd pulver över gummit.
Mängden pulver bestäms av företagets önskemål. Den maskinen National-Gummi använder
sig av idag går att ändra i tre steg och den blåser runt ett pulver i en trumma. Problemen som
då kan uppstå är att då och då kan det fastna klumpar på gummiprofilen. Gummiprofilen åker
vidare bort mot ugnen, och samtidigt tas överblivet pulver omhand och återanvänds.

Marknadsbakgrund
Konkurrensmässigt vad gäller pulvermaskiner är det väldigt lågt då marknaden är väldigt gles.
Det kan sägas att det med största säkerhet inte finns en enda maskin med just NationalGummis behov på marknaden idag. Om man skulle köpa en pulvermaskin, så kommer det
krävas mycket ombearbetning vad gäller måtten på maskinen som önskas så att den skall
passa in mellan de två maskinerna (extrudern och värmeugnen) som redan finns på plats.
Optimalt mått på nätet som strör över det patenterade polymerpulvret över gummidetaljerna,
om man skulle använda en sådan lösning, finns såklart inte heller. Likaså avjoniseringsdelen.

Ekonomisk bakgrund
Information om den ekonomiska delen gällande en pulvermaskin är svårt att fastställa, men de
maskiner National-Gummi har i dagsläget har kostat cirka en halv miljon kr. Om de skulle
köpa en helt ny skulle det kosta cirka en miljon kr enligt deras analys, så de är enligt vår
gissning vad som kan räknas som ett standardpris men som sagt är de bara baserat på
spekulationer.
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Kriterieuppställning

Kriterieuppställning förbättrad pulvermaskin

Krav/Önskan
(K/Ö)
K1 Utförande

Polymerpulvret får inte klumpas efter applicering

K

K2 Arbetsmiljö

Polymerpulvret får inte spridas utanför maskinens arbetsområde

K

K3 Utförande

Maskinen skall kunna drivas automatiskt i upp till 12 timmar

K

Ö1 Ljud

Ljudnivå under 60 dB

Ö

K4 Arbetsmiljö

Lättförståelig hantering för en utbildad

K

K5 Utförande

Maskinen skall kunna applicera ett jämnt lager i hastigheter
mellan 0,2-15 m/min

K

K6 Ergonomi

Utformad så att man ska undvika skador

K

Ö2 Underhåll

Alla delar ska gå och rengöra utan att plockas isär

Ö

K7 Utförande

Överblivet polymerpulver skall samlas upp automatiskt och
kunna återanvändas

K

K8 Dimensioner Maskinen skall klara gummiprofiler med maxbredd på 480 mm

K

K9 Dimensioner Maskinen skall passa gällande höjd = 1100 mm, bredd = 500

K

Viktning (1-5)

4

3

mm och djup = 600 mm
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NationalGummi AB
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Viktning av kraven

0

0

3

1
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8

1

+ Kravet från raden är viktigare än kolumnen
- Kravet från kolumnen är viktigare än raden
Den som har fått flest antal poäng är det viktigaste kravet.
De tre viktigaste kraven är:
K1
K9
K5
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Ekonomi

K6

K2

+

K2
K4

0
0

Summerar + och
-

K1
K3
K7

Ö2
Antal "-"

Människa

K5
K8
K9

Antal "-"

National-Gummi AB

Omgivning

Antal "+"

ALSTRING
(Utveckling,
konstruktion m m)
FRAMSTÄLLNING
(Tillverkning, montering, kontroll,
lagring m m)
AVYTTRING
(Försäljning
distribution m m)
BRUKNING
(Installation,
användning,
underhåll m m)
ELEMINERING
(Borttransport,
återvinning,
förstöring m m)

Process

Ö2

KriterieSlag

Ö1

Livsperiod

VT 2012

1
0

0

0

Önskemålet om att pressen skall ha en låg ljudvolym är viktigast.
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Framtagning av produktförslag
Här har vår tanke varit att ta fram så många olika idéer som möjligt för hand som omfattar
produktens verkningssätt, uppbyggnadssätt och totalutformning. Förslagen är enkla och
kortfattat återgivna samt också ofullständiga. De bästa förslagen kommer att vidareutvecklas
och göra fullständiga samt beskrivas mera ingående. Vi valde att dela upp oss i denna punkt
så att vi inte skulle påverkas av varandras idéer, för att möjliggöra en bättre slutprodukt.

Skissbeskrivning
(Skisser hänvisas till bilagor)
Delförslag lyftanordning 1 – En lyftanordning där en cylinder rör sig horisontellt och är
fastmonterad i 2 rörliga ben. När cylindern dras samman ökar höjden på anordningen och vice
versa.
Delförslag lyftanordning 2 – En funktion likt en gaffeltruck. Det är en större cylinder som är
vertikalt ställd och då cylindern får tryck på ingång 1 så stiger ställningen uppåt.
Delförslag lyftanordning 3 – En cylinderformad stång glider manuellt inuti en större stång.
Den inre stångens ytterdiameter är den yttre stångens innerdiameter, så inget glapp
förekommer. När önskad höjd har ställts in så skruvar man åt en låsskruv.
Delförslag lyftanordning 4 – En lyftanordning där en elmotor är fastmonterad på
konstruktionens undersida som driver ett kugghjul. Kugghjulet passar in i en kuggstång så att
när kugghjulet roterar rör sig konstruktionen upp och ned beroende på vilket håll kugghjulet
snurrar.
Delförslag lyftanordning 5 – En gängad stång som roteras manuellt vid önskad höjdjustering.
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Delförslag lyftanordning 6 – En saxlyft där en cylinder pressar en stång som går rätt igenom
saxlyften och på så vis blir konstruktionen högre eller lägre.
Delförslag låsanordning 1 – Istället för att ha låsningen på benen som i delförslag
låsanordning 2 kan man ha den vid rullbandet som sitter inuti pulverkåpan.
Delförslag låsanordning 2 – Skissförslaget visar två möjliga låsningsmetoder när man nått en
önskad höjd på konstruktionen.
Produktförslag 1 – Pulvret lämnar mynningen av slangen och rör sig okontrollerat i
pulverkåpan då två fläktar blåser runt luften.
Produktförslag 2 – Tryckluft blåses in i en uppochnedvänd tratt och trycker ut pulver genom
ett nät på profilen.
Produktförslag 3 – Funktionen är ungefär densamma som vid en blästringsmaskin, det vill
säga att pulver och luft blandas och sprutas ut i inställdbara mängder.
Produktförslag 4 – Pulvret lämnar slangen i taket av pulverkåpan och drivs in i en fläkt som
sprider pulvret över en större yta.
Produktförslag 5 – Pulvret fastnar på roterande rullar och rollas sedan ut över gummiytan.
Produktförslag 6 – Pulvret åker med hjälp av tryckluft in i ett munstycke, som sprayar pulvret
likt blästring.
Produktförslag 7 – Pulvret lämnar slangens öppning och siktas i ett finmaskigt nät som rör sig
i sidled med hjälp av en cylinder. Funktionen kan liknas när man strör över florsocker på sina
semlor.
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Produktförslag 8 – Grundtanken är densamma som i produktförslag 7, men här använder man
sig av två nät om det på något sätt möjligen skulle kunna förbättra slutresultatet.
Produktförslag 9 – Pulvret åker igenom flera manglar, som mosar klumparna och bara släpper
igenom en viss mängd pulver åt gången.
Produktförslag 10 – Pulvret är i en trumma med ett finmaskigt nät som sprider pulvret genom
att rotera. Mängden pulver som trumman sprider beror på hur stort pulöverflödet är in till
trumman.
Totalutformningsförslag 1 – En pump/kompressor matar pulver samt luft in i en kåpa från en
låda full med polymerpulver. I kåpan sker själva pulverspridningen över gummiprofilen och
överflödet av pulvret åker ner via en öppning i botten av kåpan som för pulvret tillbaks till
pulverlådan.
Totalutformningsförslag 2 – En skiss föreställande maskinen i helhet.

Primär utvärdering av produktförslag
Inför den här utvärderingen har vi strävat efter att få fram ett relativt stort antal förslag. Vissa
förslag är mer intressanta än andra, men i den första bedömningsomgången gäller det att
snabbt sålla fram de mest intressanta och rimliga produktförslagen. I denna grovsållning har
vi tagit hänsyn till relativt primitiva metoder varvid endast mycket viktiga kriterier beaktas.
Vi har tagit fram några produktförslag vi tror på för vidareförande av förslag.
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Klarar Klarar
Vidareutveckling
K1
K5

1

NEJ

JA

NEJ

2
3
4

JA
JA
JA

JA
JA
JA

JA
JA
JA

5

NEJ

JA

NEJ

6

JA

JA

JA

7

NEJ

JA

NEJ

8

NEJ

JA

NEJ

9
10

JA
JA

JA
JA

JA
JA

Sammanfattning
Vi tror inte den klarar kravet att pulvret inte klumpas
eftersom den är snarlik dagens lösning.
Det här förslaget tycker vi är värt att kolla närmare på.
Det här förslaget tycker vi är värt att kolla närmare på.
Det här förslaget tycker vi är värt att kolla närmare på.
Risken finns att pulvret klumpas plus att den har svårt
att komma åt alla utrymmen på komplicerade profiler.
Det här förslaget tycker vi är värt att kolla närmare på.
Risk för att pulvret samlas med tiden på kanterna av
nätet och faller ner på gummit som klumpar.
Risk för att pulvret samlas med tiden på kanterna av
nätet och faller ner på gummit som klumpar.
Det här förslaget tycker vi är värt att kolla närmare på.
Det här förslaget tycker vi är värt att kolla närmare på.

K1 = Polymerpulvret får inte klumpas efter applicering.
K5 = Maskinen skall kunna applicera ett jämnt lager i hastigheter mellan 0,2-15 m/min.

Inför den primära utvärderingen har vi bara tagit hänsyn till pulverappliceringen.
Lyftanordningen och resterande detaljer arbetar vi med senare.

Mellanliggande utvärdering av produktförslag
I den här punkten skall ytterligare förslag sållas bort. Här är det frågan om en mer ingående
granskning av de skisserade produktförslagen i föregående punkt. Vi har tagit hänsyn till fler
kriterier än tidigare och uppfyllelsen av dem har kontrollerats noggrant.

(Skisser hänvisas till bilagor)
Primär utvärdering av produktförslag 10 – Förslaget är en utveckling att produktförslag 10.
Polymerpulvret pumpas upp från en pulverlåda in i sidan av cylindern för att där roteras runt
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tills det siktas genom nätet över gummiprofilen. Det överblivna pulvret åker tillbaks till
pulverlådan.
Primär utvärdering av produktförslag 9 – Pulvret åker med hjälp av en pump upp i en låda
där pumpen tillåter en viss mängd pulver föras ner över en mangel som mosar pulverklumpar
och för de vidare genom en rad av manglar. Pulvret sprids sen över profilen och det
överblivna pulvret börjar om från pumpen via en uppsamlingstratt.
Primär utvärdering av produktförslag 2 – Pulver faller från en låda genom 2 rör ner i ett
munstycke. Ett reglage bestämmer mängden pulver som tillåts falla ner mot munstycket. I
munstycket blandas pulvret med högtrycksluft från en kompressor som för mixen genom ett
finmaskigt nät ut över profilen. Överblivet pulver samlas upp och pumpas upp till lådan igen.
Primär utvärdering av produktförslag 3 & 6 – En slang innehållandes pulver ansluts till ett
munstycke där även en slang innehållandes av enbart luft ansluts. Dess mängd kan finjusteras
så att slutresultatet blir bästa möjliga. Munstycket monteras fast i pulverkåpans tak och
sprutar ut polymerpulvret över gummiprofilen likt blästring.
Primär utvärdering av produktförslag 4 – Man vill undvika kanter där pulvret kan ansamlas
och sedan ramla ner på gummit. Så i den här utvärderingen tänkte vi att fläkten kan fästas i
t.ex. två vajrar eller en tunn plåtskiva.

Lösningsbedömning
Uppfyllelsebedömning
3 = Kravet uppfyller säkert kriteriet
2 = Förslaget uppfyller troligen
kriteriet
1 = Förslaget uppfyller knappast
kriteriet
0 = Förslaget uppfyller inte kriteriet
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Produktförslag
10
9
2
3&6
4

K1
2
1
2
2
2

K2
2
3
3
3
2

VT 2012

K4
3
2
3
3
3

K5
3
1
3
3
3

K6
3
3
3
3
3

K7
3
3
3
3
3

Summa Summa/Max
16
0,89
13
0,72
17
0,94
17
0,94
16
0,89

Alla krav är inte med i utvärderingen för vi har bara tagit med de som är relevanta och
möjliga att utvärdera i nuläget.

Primär utvärdering av produktförslag 10 är i högsta grad en rimlig lösning. Så som lösningen
ser ut nu är det inte ett skyddande hölje runt pulverappliceringen. Men om man skulle finna en
lösning på det så är den konkurrensmässig.

Primär utvärdering av produktförslag 2 är troligtvis en lätt lösning men inget tyder på att den
skulle va sämre för det.

Primär utvärdering av produktförslag 3 & 6 är likt funktionen i en blästring. Om man finner
ett munstycke som sprider pulvret på ett effektivt sätt, så tror vi det är en fullt fungerande
lösning.

Primär utvärdering av produktförslag 4 är en enkel lösning, men den har samtidigt störst risk
för pulverspridning utanför arbetsområdet.

Sammanfattningsvis valde vi att arbeta vidare med primär utvärdering av produktförslag 10,
primär utvärdering av produktförslag 2, primär utvärdering av produktförslag 3 & 6 samt
primär utvärdering av produktförslag 4. Anledningen till att vi valde att föra vidare fyra
förslag var för att vi ville undersöka andra metoder än tryckluft närmare.
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Slutlig utvärdering och val av produktförslag
Målet i den här punkten är att välja ut ett, möjligen två förslag för slutlig utarbetning och
presentation. En ganska djupgående jämförelse mellan de båda förslagen kommer att göras
med hänsyn till kriterierna så att lättare kunna se skillnaderna mellan förslagen.

Jämförelse av de fyra kvarstående produktförslagen

Förslag 2

Förslag 3
&6

Försla
g4

Försla
g 10

Kommentar

Osäkert att fastställa ett säkert beslut, utan
K1

vi gick på känsla.

Eftersom alla har täta lösningar så är
pulverspridningen liten. Däremot har förslag
K2

4 störst risk för pulverspridning eftersom
fläkten kan få en överdriven spridning av
pulvret.

Med rätt teknik så är det inga problem att
K3

uppfylla kravet.

Det är ingen komplicerad funktion eller
K4

utformning, så det skall inte vara några
problem.
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Vid justeringsratt av pulver samt luft så kan
K5

man få vilket resultat som helst.

Maskinen kommer gå automatiskt, så man
kommer inte komma i kontakt så mycket med
K6

maskinen. Det är vid instrumentpanelen man
kommer göra inställningar.

Snarlika lösningar till samtliga förslagen,
K7

som skulle funka utmärkt.

Eftersom vi inte har satt ut några mått än,
går det punkten inte att utvärdera. Men alla
K8

-

-

-

-

förslagen lär klara det, då vi vet
förutsättningarna.

Eftersom vi inte har satt ut några mått än,
går det punkten inte att utvärdera. Men alla
K9

-

-

-

-

förslagen lär klara det, då vi vet
förutsättningarna.
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80 dB är max ljudvolym som är tillåten på en
arbetsplats. Men vi önskar att sätta taket till

Ö1

60 dB, vilket vi tror vi kommer klara av.

Det blir svårt att uppfylla det önskemålet.

X

Ö2

X

Men det är ganska logiskt då en tät lösning
önskas av National-Gummi.

Val av slutligt produktförslag
Förslag 2 klarade alla krav bäst, och det enda önskemålet det inte klarade av var att kunna
rengöras utan att plockas isär. Vilket gör det till det bästa alternativet och en lösning vi tror
på.

Presentation av valt produktförslag

(Skisser hänvisas till bilagor)
Presentationsskiss 1 – Så här kommer helheten se ut på ett ungefär. Justeringsrattar för både
luft och pulver kommer att finnas, för att få en perfekt mix av pulvret och luften. Utseéndet är
likt pulvermaskinens utformning idag. Det är funktionen som har varit viktig, för
utformningen på dagens maskin känns som ett attraktivt alternativ redan.
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Presentationsskiss 2 – På inzoomad vy 1 visas att höljet går in som en kant för att minimera
risken för pulverspridning. På inzoomad vy 2 ser man hur munstycket ser ut. Justeringar kan
komma att ske för bättre resultat. Två separata slangar/ledningar kommer installeras. En för
införandet av högtryckt luft och den andra för pulvret. Minst en kompressor och 1-2 pumpar
kommer att behövas.

Inledning/ Ändringar av konstruktion från principkonstruktionen
Vårt första möte med vår handledare Hans Löfgren ledde till att han presenterade ett förslag
där en centraldammsugare sätts in i kåpan snett framifrån och ca 45 grader ner mot gummit,
så skulle pulvret vilja leta sig in under alla flikar och ”gömda ytor” på gummit då dagens
maskin inte gör det.
Efter redovisning av arbetet och möte med National Gummi hade de ganska många
funderingar och synpunkter på konstruktionen. De menar att arbetet visar att lösningen vi har
kommit fram till är snarlik dagens lösning. Men det visar bara att dagens lösning är den bästa
lösningen, och att vårt arbete är mer trovärdigt. Ändå om man kanske bara uppnår 90-95 % av
bästa möjliga resultat, så får man nöja sig där.
Hans Löfgrens idé med en installation av en centraldammsugare trodde de inte på. Det finns
inget behov av att få in polymerpulvret under flikarna på gummit då kunden inte efterfrågar
det.
Men det finns vissa grejer man faktiskt kan titta närmare på och som är möjliga att förbättra.
Jonisatorn – Fotojonisation är en metod med ljus och får ren luft utan statisk elektricitet som
dessutom är fri från luftburna smittoämnen. Jonisering är en hög prioritering som kan
förhindra mycket av klumpandet i maskinen. Jonisatorn skall då helst sitta precis innan
insprutet av pulvret i kåpan.

Mix luft/pulver – Här skall vi prova olika kombinationer av koncentrationen av vardera luft
och pulver för att se om det kan ha någon påverkan på resultatet.

Sida | 24

Arbete av: Jesper Stolt & Daniel Fredh

VT 2012

Utformning kåpa – Dagens lösning har skarpa kanter på kåpan, vilket troligtvis bidrar till att
pulvret fastnar lättare på tak och väggar av kåpan och ramlar tillslut ner i form av klumpar. En
cylindrisk form hade varit det optimala.

Borste - En annan idé vi kom på var en väldigt simpel lösning, men helt klart möjlig till en
början. Att använda borstar som jämnar ut pulvret i kåpan har visat sig att det inte fungerar, då
pulvret ramlar ner från borsten i form av
klumpar. Men om man installerar en elmotor,
och sätter fast en cylinderborste på axeln som
snurrar konstant i valfri hastighet så borde ju
inte något pulver kunna samlas och ramla av i
klumpform från borsten. Se bild till höger på
idén.

Men det visade sig att en borste inte skulle göra
så stor nytta i slutet eftersom många gummiprofiler de pulveriserar har väldigt olika former
och former som gör det omöjligt för borsten att komma åt.

Riktbart munstycke - En önskan från National Gummi är att munstycket de har idag skall gå
att flytta. T.ex. så finns det vissa gummiprofiler som inte behöver pulver över hela ytan.
Vissa företag vill inte heller ha pulver på hela profilen, utan bara på en begränsad yta. Med
dagens lösning så går inte detta, då pulver far relativt okontrollerat i kåpan. Riktningen av
munstycket är den högsta prioriteringen.
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Produktutkast
För pulvermaskinen som helhet gäller följande krav (K) och önskemål (Ö).
Polymerpulvret får inte klumpas efter applicering

(K)

Polymerpulvret får inte spridas utanför maskinens arbetsområde

(K)

Maskinen skall kunna drivas automatiskt i upp till 12 timmar

(K)

Ljudnivå under 60 dB

(Ö)

Lättförståelig hantering för en utbildad

(K)

Maskinen skall kunna applicera ett jämnt lager i hastigheter mellan 0,2-15 m/min (K)

Utformad så att man ska undvika skador

(K)

Alla delar ska gå och rengöra utan att plockas isär

(Ö)

Överblivet polymerpulver skall samlas upp automatiskt och kunna återanvändas (K)

Maskinen skall klara gummiprofiler med maxbredd på 480 mm

(K)

Maskinen skall passa gällande höjd = 1100 mm, bredd = 500 mm och djup = 600 mm (K)

Efter möte med National Gummi så kom vi fram till att vi behövde krav till själva
pulverappliceringen.

Applicering av pulver på begränsad yta av gummiprofilen

(K)
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Ändringsförslag
(Skisser hänvisas till bilagor)
Förslag 1 av riktbart munstycke – Ena änden monteras fast i taket på kåpan. Armen är
roterbar 360 o och böjbar på 3 ställen. Handmanövrerade låsningar finns vid varje led.
Förslag 2 av riktbart munstycke – Ena änden monteras fast i taket på kåpan. Funktionen är
densamma som i t.ex. en läslampa, eller en viss typ av ficklampa som man kan se i en
verkstad med böjbar arm då man skall komma åt vid trånga utrymmen. Armen går att böja,
och armen stannar i det läget man har böjt den i, tills man böjer igen.
Förslag av utformning av kåpan – Vi har funderat på att ändra formen på kåpan för att
minimera klumpandet av pulvret. Men trovärdigheten över att det skall leda till något bättre är
dock inte så stor.

Vi väljer förslag 1 av riktbart munstycke då dess låsfunktion är bättre vilket är viktigt då
maskinen skall klara av automatik i upp till 12 timmar enligt krav. Förslag 2 skulle inte klara
av att vara stilla en längre tid om armen skulle utsättas för högt lufttryck eller någon större
vikt.
Förslaget av utformningen av kåpan var en god tanke, men det blir oviktigt då man kan
applicera pulvret på exakt de områdena man vill. Vi har även valt att koncentrera oss på det
riktbara munstycket. Att montera en borste vid kåpans ände som jämnar ut klumpar och
möjligtvis överflödigt pulver visade sig vara svårt att uppnå ett bra resultat, då gumminas
profiler är väldigt varierande och vissa av profilernas egen höjdskillnad skiljer sig väldigt
mycket.
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Komponentval
De färdiga komponenterna är joniseringsapplikationen, bultar, brickor, låsskruvar, muttrar,
slangskarv samt slang.

De unika komponenterna är munstycken för olika gummiprofiler, armarna, takfäste och
fästplattorna för det riktbara munstycket.

Slang

PROCESS

OMGIVNING

Förlänga pulvrets väg till

Inget läckage

MÄNNISKA

RESURS
Bra kvalité till ett

munstycket

Hålla ihop två slangar på ett

EKONOMI/

bra pris

Inget läckage

Bra kvalité till ett

Slangskarv

effektivt sätt

Joniserings-

Ta bort statisk elektricitet i

Ingen hälsorisk

Bäst resultat till

applikationen

pulvret

får förekomma

rimligt pris

Bultar

Muttrar

bra pris

Hålla ihop konstruktionen

Ingen

Bultarna skall ha

Så billigt inköpspris

tillsammans med muttrar.

korrosion får

tillräcklig

som möjligt

Finns inga underhållningskrav

förekomma

hållfasthet för att

över huvud

klara av krafter

taget

som kan uppstå

Hålla ihop konstruktionen

Ingen

Muttrarna skall ha Så billigt inköpspris

tillsammans med bultar. Det

korrosion får

tillräcklig

finns inga underhållningskrav

förekomma

hållfasthet för att

över

klara av krafter

huvudtaget

som kan uppstå

som möjligt
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Låsa armarna i bestämda lägen

Ingen

Låsskruvarna

Så billigt inköpspris

korrosion får

måste klara av att

som möjligt

förekomma

sitta tillräckligt

över

hårt för att låsa

huvudtaget

armen i bestämda

Låsskruvar

lägen
Fördela belastningen på bulten

Ingen

Så billigt inköpspris

och förhindra slitning.

korrosion får

som möjligt

förekomma

Brickor

över
huvudtaget

Komponentalternativ
Bultar:

Företag

Biltema

Biltema

Biltema

Biltema

Namn
Maskinskruv M4 med
platt botten

Sexkantsskruv, FZV M4

Maskinskruv M4 med
konformad botten
6-Kantsskruv M4

Kostnad

Material

0:68 kr

Elförzinkat stål

1:20 kr

Varmförzinkat
Stål

0:60 kr

Elförzinkat stål

0:80 kr

Elförzinkat stål
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Då bulten inte utsätts för några större krafter har vi valt att titta på lågprisbultar. Vi väljer
maskinskruven som kostar 0,68 kr/st för att utformning på dess huvud underlättar vid
tillverkning av armen till det riktbara munstyck

Muttrar:

Typ

Återförsäljare Pris st.

Mutter

Biltema

0:60 kr

Rostfri mutter

Biltema

1:40 kr

Mutter FZV

Biltema

0:80 kr

Låsmutter

Biltema

0:60 kr

Vi väljer den enkla muttern för 0:60 kr/st, då det är den muttern som tar minst plats med tanke
på att det inte finns så stora utrymmen.

Insexskruvar:

Typ

Återförsäljare

Pris st.

Insexskruv

Skåne Hobby

1:65 kr

Insexskruv

westfieldfasteners 1:22 kr

Vi gör det enkelt och väljer 2 insexskruvar av den billigaste sorten.
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Brickor:

Typ

Pris st.

Bricka, Biltema 0:60 kr
Bricka, Båths

1 kr

Några specifika krav på bricka finns inte, så vi gick efter pris. Det blev brickan från Biltema
som vi slutligen valde.

Låsskruvar:

Företag

Namn

Kostnad

Material

Wibergers

Trekantsvred WN335

2:80 kr

Elförzinkat stål

Wibergers

Korsvred WN64

11 kr

Elförzinkat stål

Vi behöver 2 av varje pga. olika längder som efterfrågas.

Slang:

Företag

Biltema

Namn
Tryckslang 259070 5 m,
inv. Ø 19 mm

Kostnad

Polyesterarmerad
89:90 kr
PVC-plastslang

Vattenslang
Esska

36:25 kr
1 m, inv. Ø 19 mm

Material

Vävförstärkt
PVC-slang
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Vi väljer slangen på 1 m, för det räcker gott och väl plus att det blir billigare än det andra
alternativet.

Slangskarv:

Företag

Elbutik.se

SeaSea

Namn
Slangskarv för
avloppsslang Ø 19 mm
Slangskarv 13-38 mm

Kostnad

Material

27 kr

Blå plast

165 kr

Grå plast

Vi väljer slangskarven för 27 kr för den uppfyller kraven plus är billigast.

Detaljkonstruktion
Kriterier

Munstyckena är till för att höja verkningsgraden på slutresultatet av appliceringen av pulvret.
Ibland önskar man inte få pulver på hela gummiprofilen, utan bara på ett önskat ställe på
gummit. Hur många munstycken och deras utformning är ännu inte bestämt, utan det kommer
byggas på idéer längs arbetets gång.

Följande specifika krav (K) och önskemål (Ö) gäller för munstyckena.

Applicering av pulver på önskat område och inte utanför

(K)

Lätt att förstå av- och påmontering av munstycke

(K)
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Armarnas (totalt 4 st.) uppgift är att kunna hålla fast pulverslangen vid ett visst läge.

Följande specifika krav (K) och önskemål (Ö) gäller för samtliga armar.

Ingen typ av korrosion får förekomma

(K)

Fästplattorna för det riktbara munstycket är till för att klämma åt armarna så att det går att
vinkla armarna och fastna i önskade lägen.

Följande specifika krav (K) och önskemål (Ö) gäller för backspårsdetaljen.

Ingen typ av korrosion får förekomma

(K)

Takfästets uppgift är att låsas fast i taket på kåpan. Trots att takfästet sitter stelt fast mot taket,
så skall den möjliggöra armarna att rotera 360 o .

Följande specifika krav (K) och önskemål (Ö) gäller för höljet.

Ingen typ av korrosion får förekomma

(K)

Hållfastheten skall vara tillräckligt god för att hålla uppe armarna, fästplattorna, munstycke
och slang på plats

(K)

Möjliggöra en 360 o rotation av armarna

(K)
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Presentation av komponenter till den rörliga armen
(Ritningar hänvisas till bilagor)
Sprängskiss – Innehållandes alla armens komponenter samt nummer, antal, namn och
ritningsnummer.
Arm – Ritningen föreställer den rörliga armen där den förlängda slangen skall gå igenom från
taket på pulverkåpan till munstycket längst ned på armen. Totalt behövs 4 likadana armar till
”armaplikationen”.
Mittfästet – Ritningen föreställer mittfästet som håller ihop de olika armarna. Det större hålet i
mitten skall en låsskruv sitta där man låser fast armarna i den vinkel man vill ha.
Munstycke 1 – Det är den här typen av munstycke National använder idag. På botten av
munstycket är det en halv sfärisk kropp med en skåra i, så att pulvret täcker en 180 o yta.
Munstycke 2 – Det här munstycket ser ut likadant som munstycke 1, men här är det även vägg
runtom den halvsfäriska ytan så att pulvrets riktning blir begränsad år sidorna.
Munstycke 3 – Ett cylindriskt hål längst ned på munstycket med de olika diametrarna enligt en
parameter på 5, 10 eller 15 mm. I verkligheten finns det alltså 3 munstycken av denna typ.
Munstycke 4 – Ett kvadratiskt hål längst ned på munstycket med sidolängderna enligt en
parameter på 3, 5, 8 eller 11 mm. I verkligheten finns det alltså 4 munstycken av denna typ.
Munstycke 5 – Det här munstycket täcker den mesta av breddytan i ”pulverkåpan”. Högst upp
på munstycket är det en halvsfärisk form med en skåra i som i munstycke 1, så att pulvret
täcker en 180 o stor yta i sidled i munstycket. Men längst ned på munstycket är det helt öppen,
men med skåror med plats för 9 munstyckeplattor som får plats i sidled. De kan man flytta hur

Sida | 34

Arbete av: Jesper Stolt & Daniel Fredh

VT 2012

man vill, om man vill begränsa pulvrets utväg ur munstycket så att bara vissa önskade
områden på gummit skall få pulver på sig.
Munstyckehållaren – Ritningen visar hur munstyckehållaren ser ut. Den sitter längst ned på
armen och är komponenten som munstycksstoppet skruvas fast i som håller de olika
munstyckena på plats.
Munstyckestopp – Ritningen visar munstyckestoppet som låses fast emot munstyckehållaren
med munstycket emellan.
Nedre fästet – Ritningen visar hur det nedre fästet ser ut som låses fast mot munstyckehållaren
och de två armarna.
Takfästet – Takfästet består av två komponenter (takfästets överdel och takfästets underdel)
och tillsammans gör de komponenterna det möjligt att rotera armen 360 o i sidled. Takfästet
hålls samman med hjälp av två låsskruvar som går i ett spår på takfästets underdel.
Låsskruvarna gör det även möjligt att låsa armen i ett specifikt läge.
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Produktsammanställning
Den rörliga armen vi har tagit fram underlättar och förbättrar spridningen av pulvret. Dagens
pulvermaskin utan någon rörlig arm har bara ett munstycke och ett övertryck och överflöd av
pulvret. I och med den rörliga armen kan man begränsa pulverflödet till den mängd man
behöver. Att även kunna byta munstycke till olika användningsområden finjusterar
slutresultatet på ett positivt sätt också.
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Kostnad Styck

Antal

Totalt

Tunnplåt 2000x1000x2

412,80 kr

1

412,80 kr

Rör

189,47 kr

1

189,47 kr

Rundstång

285,42 kr

1

285,42 kr

Bult

0,54 kr

12

6,53 kr

Mutter

0,48 kr

12

5,76 kr

Brickor

0,48 kr

24

11,52 kr

11,00 kr

2

22,00 kr

Trekantsvred

2,80 kr

2

5,60 kr

Fästskruv

0,98 kr

2

1,95 kr

Korsvred

Materialkostnad 941,05 kr

Tillverkning

Tid Styck

Antal

Totalt

Arm

0,5

4

2

Mittfäste

0,5

2

1

Nedre Fäste

0,5

2

1

Takfäste Top

1,25

1

1,25

2

1

2

0,5
1,5
0,45

1
1
1

Arbetskostnad

0,5
1,5
0,45
10
200,00 kr
2 000,00 kr

Totalkostnad

2 941,05 kr

Takfäste Botten
Munstyckestopp
Munstyckeshållare
Ihopmontering
Total Tid
Timpris

Materialkostnad för den rörliga armen
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Tillverkning
Armens alla olika delar kan en smed göra. De olika metoderna som krävs för att framställa
delarna är fräsning, klippning i plåt, svetsning, borrning, sågning och svarvning.
Munstyckena skall tillverkas i få antal, och då är formsprutning ett väldigt bra alternativ. Det
är billigt vilket som om det är från en svensk tillverkare eller utländsk t.ex. ett företag från
Kina. Dock har vi inte något exakt pris.

Felanalys
FMEA-analys
En FMEA-analys görs för att redogöra vilka fel som möjligen kan uppstå med tiden och vad de får för
effekter.

Tabellen visar den rörliga armens möjliga framtida fel samt effekter utav det.
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CE-märkning
CE-märkning är en gemensam obligatorisk produktmärkning inom EU och anger tillverkarens
försäkran om att dess produkt uppfyller samtliga uppställda säkerhetskrav. Märkningen
handlar om säkerhet, men säger ingenting om produktens kvalité, funktion eller dylikt.

CE-märkning kommer inte behövas för vår produkt, eftersom den är tänkt för eget bruk. Den
skall med andra ord inte masstillverkas, och det är därför inget krav på CE-märkning.

Säkerhetsåtgärder
Säkerhetsfrågor har vi alltid haft i baktanke, men eftersom våra delar vi har tagit fram
underlag på inte har någon särskild säkerhetsrisk finns det inte så mycket att beakta i den
frågan. Däremot så kör dagens maskin med övertryck, och i och med det så ”vill” pulvret
gärna leta sig ut ur pulverkåpan automatiskt eftersom övertrycket måste ta vägen någonstans
och då tar med sig pulvret. Det problemet har teoretiskt lösts då man har flyttat ner
munstycket närmre mot gummiprofilen och riktning och kraft på pulvret kan specificeras på
ett helt annat sätt. Det medför en mindre halkrisk och en bättre arbetsmiljö då pulvret tidigare
la sig på golvet runtomkring maskinen på kort tid. Inandningsluften blir även den renare.
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LCA (Livscykelanalys)
Pulvermaskinens rörliga arm har huvudmaterialet stål. Men vissa delar består av andra
material såsom låsskruvarna har huvudena av termoplast. Slang och slangskarv är gjord av
PVC.

Stål
Att tillverka stål är en process som är energikrävande men har många utmärkande egenskaper.
Processerna i över hur stål tillverkas är en hög prioritering och den utvecklas ständigt för att
utnyttja råvaror och energi till max samtidigt som man strävar efter att minska miljöpåverkan
i vatten, mark och luft.

Stål är väldigt positivt i miljöfråga då stål är 100 % återvinningsbart. Men innehåller kol, så
det är omöjligt att komma ifrån att ståltillverkningen i världen bidrar till utsläppen av
koldioxid och växthuseffekten. Övriga koldioxidutsläpp vid ståltillverkning är från
användningen av fossila bränslen i ugnar för värmning och smältning mm.

Stål tillverkas från malm. Men stålet tillverkas dels från skrot där tillverkningen är enklare än
att tillverka stålet direkt från malmen och genererar mycket mindre kol vid
tillverkningsprocessen än vid tillverkningen från malmen. Dock måste 70 % av världens
stålproduktion tillverkas från grunden pga. Den höga efterfrågan. Skrotet räcker helt enkelt
inte till.
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Bilden visar hur stål tillverkas och återvinns

Termoplaster
Termoplast är en grupp plaster som är uppdelade i två undergrupper, amorfa och
delkristallina. Amorfaplaster tillhör bland annat PVC och styrenplast. De är transperanta om
man inte tillsätter fyllmedel. De är känsliga för kemikalier. Delkristalina termoplaster är bland
annat propenplast och amidplast. De är alltid hårda och inte transperenta, men är
kemikaliebeständiga och fukt har svårt att tränga igenom. De finns även plaster, som kan går
att få både Amorfa och delkristallina bland annat teflon och PET. Termoplast är den största
plastgruppen och 80 % av all plast som tillverkas är termoplast.

Huvudämnena i termoplasten är bruksplast och konstruktionsplast. Under tillverkning tillsätts
det små mängder av andra ämnen så som, värmestabilisatorer och flamskyddsmedel. De kan
även tillsättas fyllmedel och då i huvudsak krita och talk.

De finns många fördelar med termoplaster. De är formbart, kan formsprutas och går att
svetsas. De är även en miljövänlig plast då den går att omforma genom nersmältning vilket
går att göra i princip oändligt antal gånger. Dock med försämrade egenskaper då solljus och
värme bryter ner plastens molekylkedjor.
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Källhänvisning
Hemsidor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jonisering

http://biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Skruv-och-Bult/Varmforzinkatgalvaniserat/Sexkantsskruv-FZV-870204/

http://biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Skruv-och-Bult/El-och-Blankforsinkat/Maskinskruv25-st-19780/

http://biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Skruv-och-Bult/El-och-Blankforsinkat/Maskinskruv25-st-19770/

http://biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Skruv-och-Bult/El-och-Blankforsinkat/6-kantsskruv19792/

http://biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Mutter/El-och-Blankforsinkat/Mutter-19903/

http://biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Mutter/Rostfritt-stal-och-Syrabestandigt-A4/Mutterrostfri-19121/

http://biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Mutter/Varmforzinkat-galvaniserat/Mutter-870093/

http://biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Mutter/El-och-Blankforsinkat/Lasmutter-19910/

http://biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Bricka/El-och-Blankforsinkat/Planbricka-rund-19875/

http://www.baths.se/sv/beslag/kompasser-gps-och-elektronik/m4-bricka-super.html
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http://www.wiberger.se/templates/wn335.htm

http://www.wiberger.se/templates/wn64.htm

http://www.biltema.se/sv/Bat/VVS/Slang/Tryckslang-259070/

http://www.esska.se/esska_se_s/vattenslang-pvc
vaevfoerstaerkt,pd3430!0,,702304000001.html

http://www.elbutik.se/product.html/slangskarv-foravloppsslang-19-mm?category_id=15469

http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=4639

http://helenspricelist.solidcomponents.com/pricelist.aspx

http://prislistor.tibnor.se/Common/Frameset.aspx?&Profile=Sweden

http://www.westfieldfasteners.co.uk/A2_ScrewBolt_SHCap_M2.html

http://www.skanehobby.se/insexskruv-2x8mm-20st/1979-

http://www.jernkontoret.se/forskning/Bilder/kretslopp_sv.jpg

http://www.jernkontoret.se/energi_och_miljo/index.php

http://www.jernkontoret.se/energi_och_miljo/klimat/index.php

http://sv.wikipedia.org/wiki/Termoplast

http://www.ne.se/lang/termoplast
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Litteratur, program och annat
PRINCIPKONSTRUKTION, kompendium – Fredy Olsson

RITTEKNIK 2000, faktabok, fjärde upplagan, ATHENA lär AB och Karl Taavola, ISBN-13:
987-91-88816–21-4
Materiallära – Karlebo-serien, utgåva 14, Repro 8 AB, Stockholm, 2003 ISBN: 978-91-47–
05178-6

Materiallära, kompendium och föreläsnings-OH och kompletterande kursmaterial, HH

Att genomföra examensarbete, upplaga 1:5, ISBN: 978-91-44-00521-8

Företagskontakt
National Gummi AB
B Fredhs Bil & Maskin Service AB
Bröderna Eddings Smide AB
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Bilagor
Framtagning av produktförslag

Delförslag lyftanordning 1.
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Delförslag lyftanordning 2.
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Delförslag lyftanordning 3.
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Delförslag lyftanordning 4.
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Delförslag lyftanordning 5.
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Delförslag lyftanordning 6.
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Delförslag låsanordning 1.

Delförslag låsanordning 2.

Sida | 51

Arbete av: Jesper Stolt & Daniel Fredh

VT 2012

Produktförslag 1.
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Produktförslag 2.

Sida | 53

Arbete av: Jesper Stolt & Daniel Fredh

VT 2012

Produktförslag 3.
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Produktförslag 4.
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Produktförslag 5.

Produktförslag 6.
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Produktförslag 7.
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Produktförslag 8.
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Produktförslag 9.

Produktförslag 10.
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Totalutformningsförslag 1.
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Totalutformningsförslag 2.
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Primär utvärdering av produktförslag 10.
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Primär utvärdering av produktförslag 9.
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Primär utvärdering av produktförslag 2.
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Primär utvärdering av produktförslag 3 & 6.
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Primär utvärdering av produktförslag 4.
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Mellanliggande utvärdering av primär utvärdering av produktförslag 2.
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Mellanliggande utvärdering av primär utvärdering av produktförslag 10.
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Mellanliggande utvärdering av primär utvärdering av produktförslag 4.
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Mellanliggande utvärdering av primär utvärdering av produktförslag 3 & 6.
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Presentation av valt produktförslag

Presentationsskiss 1.
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Presentationsskiss 2.
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Ändringsförslag

Förslag 1 av riktbart munstycke.
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Förslag 2 av riktbart munstycke.

Förslag av utformning av kåpan.

Ritningar
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