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Sammanfattning 

Denna rapport är ett examensarbete på 7.5hp för CAD-tekniker på Högskolan i Halmstad. 

Gruppen har fått i uppdrag från företaget National Gummi AB i Trönninge att ta fram en 

upprullare för stora gummiprofiler. Personalen rullar ner gummiprofilerna i en lastpall för 

hand vilket kan slita ut personalens ryggar då gummiprofilerna väger en del. 

Abstract 

This report is a 7.5hp thesis at the CAD-technicians programme at Halmstad University. 

The group has been asked by the company National Gummi AB in Trönninge to develop a 

winder for large rubber profiles. Employees roll down rubber profiles in a pallet by hand 

which can wear out employees backs due to the weight of the rubber profiles. 

 

  



Förord 

National Gummi Ab är anledningen till att detta projekt har blivit till då det behövde någon 

sorts anordning så att det inte slet ut personalens ryggar.  

Gruppen vill tacka deras uppdragsgivare Marcus Carlsson från National Gummi AB som har 

tilldelat gruppen arbetet samt handledaren från Högskolan i Halmstad, Zlate Dimkovski, som 

hjälpt till med detta projekt.  
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Inledning 

Syfte 

Syftet med projektet är att hjälpa National Gummi AB att utveckla en upprullare för deras 

större gummiprofiler vilket ska underlätta för personalen då gummiprofilerna ofta kan vara 

tunga. Metoden företaget använder i nuläget är manuell, vilket sliter på personalen och ibland 

kan det krävas upp till fyra personer i personalen för att rulla upp gummiprofilen i lastpallen. 

Metod 

Gruppen har tidigare gått en kurs som heter Datorstödd konstruktion och prototypframtagning 

där man lär sig en metod av Fredy Olsson. Det är en metod på tre steg som gruppen ska gå 

genom minst två av de tre stegen vilka är Princip- och Primärkonstruktion. Till hjälp kommer 

gruppen att använda sig av Catia V5 som är ett CAD-program som klassen introducerats till. 

Företagspresentation - National Gummi AB 

National Gummi AB är ett familjeföretag som grundades 1941. Från början var de en typisk 

gummifabrik med formpressning och slangtillverkning men har sedan utökat verksamheten. I 

dagsläget legotillverkar de i huvudsak till byggbranschen, fordonsbranchen (bilar, lastbilar, 

bussar och andra tunga fordon) samt varvsindustrin m.fl.  
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Kravspecifikation 

För att se livsperiod och viktningsprofil av kraven se bilaga 1 & 2. 

Krav 1 – Upprullaren skall klara en vikt på 1200kg 

Upprullaren måste kunna motstå vikten som uppstår när man lägger i gummiprofilen. Detta är 

en stor del av uppgiften och ett av de viktigaste kraven tillsammans med krav 14. 

Krav 2 – Manuell reglering av hastighet 

Detta krav gäller endast de halvautomatiska förslagen. Detta för att personalen ska kunna 

lägga i gummit i olika takt. 

Krav 3 – Flyttbar med hjälp av truck 

Detta krav finns för att konstruktionen antagligen kommer väga en del och behöver ett 

smidigt sätt att transporteras på.  

Krav 4 – Flyttar sig inte vid horisontell påtryckning från profilutmattning 

Det ska inte gå att flytta upprullaren i sidled när man rullar upp gummit så att personalen är 

säkra när de arbetar. 

Krav 5 – En livslängd på minimum 10 år 

Den ska hålla för de påfrestningar som uppstår och vara en pålitlig mekanism. 

Krav 6 – Servicevänlig 

Det ska vara enkelt att byta ut delar om något går sönder. Den ska inte bestå av för många 

specialkomponenter. 

Krav 7 – Person oavsett kroppsbyggnad skall kunna använda upprullaren 

Detta för att all personal ska kunna rullar upp gummiprofiler. 

Krav 8 – Bullernivå på maximalt 80dB 

Detta för att när upprullaren är igång så ska den inte skada hörseln på personalen som arbetar. 

Krav 9 – Kunna levereras i en lastbil 

Den ska kunna transporteras på ett smidigt sätt. 

Krav 10 – Skall kunna lämnas till in till en metallskrot efter avslutad livslängd 

Det är viktigt att tänka på miljön och ett bra sätt är att återvinna det man redan har. Det är 

även smidigt när man sedan ska skrota upprullaren. 
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Krav 11 – Budget får ej överstiga 50 000kr 

Detta krav är det viktigaste tillsammans med krav 1. Uppdragsgivaren har satt upp en summa 

som gruppen ska anpassa sig till. 

Krav 12 – Lönsamhet genom minskning av personalhälsoutgifter 

Detta hör ihop med krav 8 då den ska förenkla arbetet för personalen. Om den gör sitt arbete 

skadas inte personalen och personalhälsoutgifterna minskar. 

Krav 13 – Passa två olika storlekar av lastpallar 

Detta för att de finns två olika storlekar på lastpallar. Den ena är 1150x1150 mm och den 

andra är 1200x800 mm. 

Produktdefinition 

Produkt 

National Gummi AB gav uppdraget att ta fram ett produktförslag på en upprullare för 

gummiprofiler till en lastpall. 

Produktens olika delar som ska ingå är ett höj- och sänkbart bord som en lastpall ska kunna 

placeras på utan att glida av. Bordet skall även kunna rotera med hjälp av en motor av något 

slag. Produkten ska ha ett sorts stöd som håller gummiprofilen uppe vilket förenklar för 

personalen som styr ner gummiprofilen i lastpallen. 

Process 

Huvuduppgiften för produkten är att rulla upp gummiprofiler i en lastpall. Detta görs med 

hjälp av olika delprocesser. Det börjar med att en eller två i personalen lägger upp 

gummiprofilen på ett stöd, gummiprofilen förs sedan och läggs till rätta i lastpallen och med 

hjälp av en motor snurrar bordet, som lastpallen står på. Det behövs bara en i personalen för 

att snurra bordet och även styra gummiprofilerna till rätta. 
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Miljö 

Produkten kommer att användas inomhus, i National Gummi ABs lokaler, när stora 

gummiprofiler ska rullas ner i en lastpall. Klimatet är inte särskilt korrosivt trots att 

medeltemperaturen är ganska hög pga. ugnarna som används vid framställning av 

gummiprofilerna. 

Produkten är det sista delmomentet vid tillverkningen av gummiprofilerna vilket gör att 

produkten enbart gränsar till ett annat delmoment som är kapningen av gummiprofilerna.  

Produkten kommer att vara placerad vid en passage mellan två lokaler som truckar ska kunna 

köra igenom, vilket gör att gruppen måste ha i åtanke på hur stor produkten är. 

Människa 

Produkten som används nu behöver företaget minst två personer men för bästa resultat krävs 

det upp till fyra personer. Med gruppens upprullare ska man kunna arbeta ensam och för bästa 

resultat vara upp till två personer. Det kommer även underlätta för personalen som då slipper 

tunga lyft under arbetet. 

Produkten kommer att vara placerad i en miljö med maskiner och människor så det krävs att 

produkten fungerar utan några större problem då produkten, vid eventuella fel, kan stoppa upp 

processen, tillverkning och kan även skada människor i sin omgivning. 

Ekonomi 

Budgeten som National Gummi AB har satt är 50 000kr. Budgeten ska täcka 

tillverkningskostnad, materialhanteringskostnad, lagringskostnad, kontrollkostnad, 

transportkostnad, installation och kvittblivningskostnaden. 

Gruppen kommer att försöka använda så få specialtillverkade delar som möjligt vid 

tillverkningen, detta för att hålla nere kostnaderna och även att det blir lättare att köpa in nya 

vid en service eller lagning. 
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Produktförslag 

Gruppen hade tagit fram produktförslag som anpassades för att det fanns en vägg på lastpallen 

när man rullade i profilerna. Detta fick ändras vilket ledde till att gruppen fick ändra lite på 

förslagen då man oftast lyfter dit väggarna på lastpallen efter profilen blivit upprullad. Detta 

upptäcktes när gruppen besökte National Gummi för att se hur det går till i dagsläget. 

Uppdragsgivaren ville dock att någon av ideérna skulle användas plus grunduppgiften som är 

att få upprullaren att snurra m.h.a. en motor eller dylikt. 

Upprullare 

Förslag 1 - 3-axlad 

Detta förslag kommer vara dyrt att tillverka, men fördelen är att den 

styrs med en joystick. Man kanske får ha någon som hjälper till men 

den är enkel att använda och påfrestar inte personalen 

någonting. 

Förslag 2 - Snurran 

Snurran är en förenklad variant av den 3-axliga upprullaren. 

Den är billigare men inte så pålitlig då den måste starta på rätt 

ställe för att fungera som den ska.  

Förslag 3 - Rullen 

Rullen är den enklaste lösningen som är helt manuell. Den behöver 

ingen motor som driver något och detta gör att den är billig att tillverka. 

Nackdelen är att det kan vara svårt att få in gummit i hörnorna. 

Personalen som använder denna får fortfarande slita, men underlättar 

fortfarande då de inte behöver lyfta upp gummit. 

Förslag 4 - Stödet 

Stödet och rullen är ganska lika varandra men det som skiljer är att 

stödet är en extern del. Stödet har lite olika varianter på sig, allt från 

rullvariant som är lik rullen till rullband som matar fram gummit 

med hjälp av en motor.  
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Förbättring av existerande bord 

Gruppen fick i uppgift att förbättra det redan existerande bordet så man slipper snurra för 

hand då det blir tungt när vissa profiler rullas upp. Upptäckten att bordet gärna snurrar tillbaka 

när man släpper det, gjorde att det behövdes någon sorts broms för att förhindra detta. Detta 

tänkte förbättras genom att sätta dit en motor som gör att personalen slipper snurra för hand. 

Motorn är tänkt att sättas dit på sidan av bordet där det varken stör för personalen eller för en 

truck. Motorn snurrar runt en remskiva som ligger mot en gummiprofil som sitter fast på 

utsidan av snurrbordet. 

Val av produkt 

Uppdragsgivare på National Gummi AB ville att gruppen skulle bygga vidare på förslag 4 

(Stödet) för att det var lagom stort och enkel design. Det är bra om det inte är en motor på då 

det är mindre risk för att något skulle kunna gå sönder. Uppdragsgivaren ville också att 

gruppen skulle fortsätta på det redan existerande saxbordet genom att en motor fästes så man 

slipper snurra för hand plus att det ska finnas någon sorts broms.  

Gruppen har därför rättat sig efter uppdragsgivarens direktiv och även utvecklat både bordet 

och stödet så det ska vara såpass smidigt som möjligt. En konstruktion har lagts till så man 

kan spänna gummibandet som motorn driver om det skulle börja tänjas ut. Smådetaljer har 

även lagts till på stödet för att man ska kunna använda det på ett smidigare sätt. (Se bilaga 3) 

Komponentval 

För tabell se bilaga 4. 

Färdiga komponenter 

Motorn gruppen valde är en Busck Type MS71B-2 B3, denna valdes pga. att National 

Gummi redan använder en motor av samma märke. 

Stolparna valdes tidigt då gruppen redan har varit i kontakt med liknande balkar från samma 

företag och de är lätta att beställa hem. Modellen som ska användas är två stycken 50x50T 

och ska vara 2000mm per stolpe (4000mm totalt). Detta kan beställas i exakta mått så att man 

slipper kapa själv och beställs från AluCon. 
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Ändlock sätter man på toppen av stolparna för att slippa att smuts kommer in i stolparna. 

Modellen som används är 50x50mm och behövs en för varje stolpe, vilket är 2st. Dessa 

beställs på samma ställe som stolparna, alltså AluCon. 

Vinkelfäste beställs även detta från företaget AluCon och har måtten 40x80x80mm och det 

behövs 4st. Dessa fästena är anpassade efter stolpen så de kan fästas på ett smidigt sätt. 

Stjärnvred används för att skruva fast rullbordet så det sitter fast. Det kommer behövas 4st 

dvs 2st på varje sida. Modellen heter Termoplast M8x40-50 och inköps från Maskindelen.se. 

Stålrullar till rullbordet kommer från Runelandhs med diameter på 50mm och längd på 

505mm. När gummiprofilerna kommer ut ur kylningbandet är de såpass torra att det inte är ett 

krav på att de ska klara korrosion. Det kommer behövas 5st för att det ska vara lagom långt 

mellan rullarna samtigit som det inte blir för tätt. 

Remskivan sitter på motorn och driver gummiremmen som går runt bordet och får lastpallen 

att rotera. 

Specialkomponenter 

Specialkomponenter är komponenter som är beställda från företag men måste kapas till eller 

modifieras innan montering. 

Hålprofil med storleken 50x50mm kommer det att behövas 2600mm av, som man får kapa 

till själva. Detta kommer användas för fötterna på stativet. 

Hålprofil med måtten 30x30mm kommer det att behövas 3020mm av, som kommer sitta på 

rullbordet så att det blir en stabil stomme. 

Plåten under foten är 5mm tjock och 90x90mm i bredd och längd. Dessa kommer sitta under 

fötterna för att stativet ska få en stadig yta att stå på. 

Gängstången beställs från Biltema i en en meters längd som måste kapas till innan 

monteringen på motorfästet. 

Stödstången inhandlas från Heléns rör där den även kapas till i rätt storlek. 
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Egna komponenter 

Egna komponenter är de komponenter som ritningar är gjorda på. 

Inre fästet är den som kommer sitta fast på saxbordet med fyra skruvar. Stödstången samt 

gängstången kommer sedan att fästas så det är viktigt att denna delen sitter helt fast och inte 

kan röra sig. Materialet till fästet kommer att inhandlas från Tibnor och kommer sedan att 

behandlas. 

Yttre fästet är det fästet som motorn kommer att sitta fast på. M.h.a. en gängstång kan detta 

fästet skjutas bort från det inre fästet för att sträcka ut gummiremmarna. Materialet till fästet 

köps från Tibnor och kommer sedan att behandlas. 

Rullbordsplåten kommer svetsas fast på stommen för att rullarna har något att fästas på. 

Denna kommer få stå emot en del tryck och måste därför vara 5mm tjock för att klara 

påfrestningarna. 

Produktanalys 

Förbättringar 

Gruppen valde att göra en FEM-analys på fästet till motorn. Där upptäcktes att den svagaste 

delen av motorfästet är stödstången till gängstången. Därför höjdes diametern på denna från 

10mm till 15mm vilket medförde att fästet skulle klara av en tre gånger så stor belastning 

enligt FEM-analyserna. 

FEM-analys 

FEM-analysen testar om fästet som motorn ska sitta på håller för det den ska användas till. 

Det hela började med att göra en FEM-analys på hela konstruktionen för att se vilken del som 

är svagast. Där framkom det att det är stödstången som hjälper gängstången hålla sig på plats 

som är svagast. En analys gjordes då endast på den stången och resultatet blev att en stång 

skulle klara av en kraft på ca 300N i en nedåtgående riktning. (Se bilaga 5) 
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Handberäkning 

När en FEM-analys är gjord kan det vara bra att även göra en handberäkning för att 

kontrollera resultatet på analysen. Här nedan kan du se kontrollberäkningarna från resultatet 

av analysen (Se bilaga 6). Resultatet på handberäkningen är tillräckligt lika. Det är svårt att få 

ett resultat som är likadant i både en FEM-analys och en handberäkning. Detta är pga. att 

programmet använder sig av tetraeder som man kan bestämma storleken på, vilket kallas för 

mesh
1
, och beroende på den storleken kan det bli olika resultat. 

Kostnadskalkyl 

Här är en sammanställning av alla kostnader i en kostnadstabell för att man enkelt ska kunna 

se hur mycket alla delar kostar. Vissa komponenter får man specialbeställa och det har 

medfört att priset på dessa komponenter är oklart då gruppen inte fått någon offert från 

företagen. På hålprofilerna tillkommer en kostnad på 100kr för ställkostnad och 40kr för 

kapning och dessa är inräknade i priset. (Se bilaga 7) 

Livscykelanalys 

Aluminium 

Utvinning 

Aluminium (Al) utvinns ur Bauxit som är en röd lerlikande bergart. Aluminium beräknas 

utgöra ca 8% av jordskorpan. Aluminium finns främst i Australien, Afrika och Sydamerika. 

10% av den ytan som aluminium bryts är täckt av regnskog och det tar ca 10-15 år innan 

marken är återställd
2
. Sverige måste importera bauxit detta gör att priset ökar. Det är mycket 

energikrävande vid smältelektrolysprocessen av aluminium. Det går åt ca 3 liter bensin vid 

tillverkning av ett kilo aluminium. En av fördelarna med aluminium är att det är lätt vilket 

minskar transportkostnaderna. 25% av aluminiumet på världsmarknaden är återvunnet. 

  

                                                           
1
 Som man kan läsa om i artikeln Combining X-FEM and a multilevel mesh superposition method for the 

analysis of thick composite structures av S.L. Angioni, A. Visrolia och M. Meo 
2
 Som man kan läsa om i artikeln Aluminium gör livet lite lättare av MetallKretsen AB 
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Återvinning 

Aluminium är ett mycket smart val då det kommer till återvinning. Kostnaden för återvinning 

är ca 5% utav den energin som går åt vid nytillverkning. Lägre energiförbrukning innebär 

lägre pris och miljöpåverkan. Då aluminium återvinns förlorar metallen inga egenskaper, detta 

betyder att det utan problem går att återvinna om och om igen. Det aluminium som lämnar 

kretsloppet bränns och blir då aluminiumoxid, detta är en naturlig beståndsdel i naturen och 

finns i jordskorpan. 

Kolstål 

Tillverkning av stål 

I dagens samhälle läggs det en stor vikt på återvinning av produkter. Vid tillverkningen av stål 

med råjärn tillsätts oftast också skrot från gamla stålprodukter i detta steg. Återvinningen av 

stål återkommer i ett senare steg i livscykelanalysen. Det bildade råjärnet är sprött och skört 

och går inte att använda till att smida produkter. Först måste det vidareförädlas, vilket sker i 

stålverket. Råjärnet har ett högt innehåll av föroreningar. I en syrgaskonverter oxideras 

föroreningarna och försvinner i gasform eller som slagg. Kolhalten minskas till under 2% och 

nu kallas produkten stål. 

Återvinning 

Ut återvinningssyfte är stålet utmärkt då det går att återvinna ett oändligt antal gånger. Genom 

att smälta ner skrot går det att tillverka nya stålprodukter. Man sparar 75% av energin om man 

tillverkar stål från återvunnet material jämfört med om man gör det från malm. Ungefär 

hälften av allt stål som produceras i världen kommer från återvunnet järnskrot. Det är väldigt 

ekonomiskt och miljövänligt att återvinna stålet, trots det kommer ca 30% av stålproduktionen 

från malm och inte från skrot. Detta beror främst att behovet av stålprodukter ökar snabbt. 

Återvinning inom stålindrustrin har funnits sedan länge, redan på 1800-talet fanns det 

processer för att smälta ner skrot för återanvändning. 

Idag lämnas oftast stålprodukten in till en skrot tipp eller återvinningscentral. Där lagras och 

blandas allt möjligt metallskrot. Metallskrotet fragmenteras i en kraftig hammarkvarn. I denna 

process skavs det mesta av färg och emaljer bort från metallerna. De olika metallerna måste 

skiljas åt och sorteras, de sker med hjälp av luft, magneter, vatten och manuell sortering. 

Järnskrotet säljs sedan vidare till stålverket som kan smälta ner och återanvända det igen. 
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Demontering 

Demonteringen av aluminium- och stålkomponenterna är ganska simpelt då de endast är 

ihopsatta med antingen en svetsfog eller skruv och mutter. Då det är en svetsfog kan man 

använda en vinkelslip eller en plasmaskärare för att sära på komponenterna. 

Slutsats 

Resultatet gruppen har kommit fram till, angående motorfäste, är att det blir fördelaktigt för 

företaget att använda lösningen. National Gummi ABs personal slipper att snurra bordet för 

hand och då det är tunga profiler kan motorn hjälpa till med det tunga. Det går även att 

montera motorn på det redan existerande saxbordet vilket uppdragsgivaren gärna ville men 

man måste då först göra några små justeringar.  

Resultatet av stödet underlättar arbetet när National Gummi AB behöver använda väggar på 

lastpallen redan vid upprullningen. Det kommer underlätta arbetet för personalen då man 

slipper lyfta gummit över kanten och istället låta den glida ner i lastpallen 

Det finns dock vissa begränsningar med dessa två produkterna gruppen framtagit. Motorfästet 

kan vara lite klurigt att montera då man behöver spänna på några gummiremmar som ska sitta 

på ett bra sätt. För att fästet ska kunna sitta fast på sidan måste små modifieringar göras på 

saxbordet. Stativet däremot kan för vissa gummiprofiler vara för smalt eller för tunga. 

Uppdragsgivaren har dock sagt att det sällan kommer sådana profiler som stativet inte 

kommer klara. 

Gruppen hoppas och tror att National Gummi AB är nöjda över det gruppen tagit fram. Om 

företaget går vidare med produkterna borde idéerna underlätta dagens arbete. 

En utveckling som skulle kunna göras är att göra något smidigare sätt att höja och sänka 

rullbordet jämfört med stjärnvreden som vi valt att använda. Det fanns en tanke från början att 

ha något sorts handtag man trycker och då man valt höjd på bordet kan man sedan släppa 

handtaget och bordet sitter på plats. Detta skulle då inte vara lika omständigt att höja och 

sänka rullbordet jämfört med att skruva fast stjärnvreden. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Livsperiod 
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Bilaga 2 - Viktningsprofil 
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Bilaga 3 - Bilder 
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Bilaga 4 - Produktanalys 
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Bilaga 5 - FEM-analys 
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Bilaga 6 - Handberäkning 
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Bilaga 7 - Kostnadskalkyl 
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Bilaga 8 - GANTT-schema 
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Bilaga 9 - Ritningar 

1. Inre fäste 

2. Yttre fäste 

3. Mutterskena 

4. Plåten 

5. Assembly fot 

6. Assembly motorfäste 

7. Assembly stomme 

8. Sammanställning motorfäste 

9. Sammanställning saxbord 

10. Sammanställning stativ 
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Plåttjocklek: 5mm
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Bill of Material: Motorfäste
Quantity Part Number Type Number
1 Inre fäste Part 1
1 Yttre fäste Part 2
2 Stödstång Beställs 3
2 Gängstång Beställs 4
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Bill of Material: Saxbord
Quantity Part Number Type Number
1 Bord Existerande 1
1 Motor Beställs 2
1 Remskiva Beställs 3
1 Rem 1 Beställs 4
1 Rem 2 Beställs 5
1 Motorfäste Part 6
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Bill of Material: Stativ
Quantity Part Number Type Number
2 Fot Part 1
2 Stolpe Beställs 2
4 Fäste Beställs 3
1 Stomme Part 4
2 Mutterskena Part 5
4 Stjärnvred Beställs 6
5 Rullar Beställs 7
1 Plåt Part 8
2 Ändlock Beställs 9
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