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 Förord 

This is a thesis (B.Sc.) report in the field of mechanical engineering. 

Det här examensarbetet utförs av två maskinteknikstudenter på Högskolan i Borås. Det är ett 

avslutande moment i utbildningen med inriktning mot produktdesign och omfattar 15 

högskolepoäng. Examensarbetet drivs i form av ett projekt. 

Arbetet har utförts på företaget LK PEX AB. Företaget ligger i Ulricehamn. Under arbetets 

gång har vi träffat många kunniga och trevliga människor, vilket gjorde arbetet väldigt 

intressant och lärorikt. Dessutom har det här arbetet resulterat i djupare förståelse och ökade 

kunskaper i konstruktion och produktutveckling. Samtidigt har genomförandet varit en 

utmaning för oss studenter.  

Ett hjärtligt tack till vår handledare och platschef på företaget Mats Delin för hans 

engagemang och för att han gav oss möjligheten till en bättre uppfattning om konstruktion 

och verkstadsteknik. Vi vill även rikta ett varmt tack till företagets produktionschef Jyrki 

Hölsö för hans anvisningar och stöd. Vidare vill vi tacka alla andra på företaget för deras 

samarbete och trevliga bemötande.  

Vi vill också speciellt tacka examinatorn Roy Andersson för hans goda råd och hans 

rekommendationer för examensarbetet. 

Vi skulle även vilja tacka Lennart Bodin, Rasmus Gill och Martin Bolin på Lernia AB för 

deras hjälp och support. De har varit enormt pedagogiska och duktiga på att förklara och lära 

ut. De har gjort tillverkningsperioden otroligt spännande och givande
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Abstract 

The work is about an extruder tool, which is used for extrusion plastic pipes and is divided 

into different phases like construction and manufacturing. The intent is to improve the tool by 

redesign and taking areas which needs enhancement into consideration. A feasibility study is 

needed to learn more about the tool and the production cycle. This gives an overall picture of 

how things work at the company. Before the start the work is set by some delimitation which 

gives the group members a frame with limits to work within. Ideas are developed to realistic 

proposals and they are implemented through graphical CAD software. In the proceeding stage 

the components are being manufactured by different cutting machines. Finally they are 

mounted and measured to confirm the actual improvement. 

Keywords: School of Mechanics, Extrusion, PEX  

 

Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att förbättra ett verktyg för strängsprutning (extrudering). Arbetet 

består av tre faser (konstruktion, tillverkning och statistiska analyser). Omkonstruktionen sker 

med hänsyn till en del områden som har potential för optimering. Man börjar med en förstudie 

för att lära sig mer om verktyget och produktionscykeln och för att få en bättre helhetsbild. 

Innan arbetets start fastläggs en del avgränsningar, så att studenterna får en ram att jobba 

inom. Idéer i konstruktionsfasen utvecklas till tänkbara förslag, som sedan verkställs grafiskt i 

en datorstyrd programvara. Vidare tillverkas förslagen utifrån ritningar till riktiga detaljer 

med hjälp av bland annat metoder för skärande bearbetning. Slutligen monteras och mäts 

komponenterna och sedan provkörs verktyget för att se faktiska förbättringar.  

Nyckelord: Maskinteknik, Extruder, PEX 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Extrudering (strängsprutning) är en kontinuerlig process där material matas in i en extruder 

för att under tryck värmas upp och formas till en profil. Processen är lämplig för såväl 

polymerer som metaller. I detta arbete behandlas en strängsprutning anpassad för polymerer. 

Polymerer tillhör gruppen organiska material. Som alla andra organiska material är polymerer 

känsliga för nedbrytning. Denna nedbrytning påverkas i extruderingen främst av temperatur 

inuti extrudercylinder och verktyg.  

1.2  Syfte  

Syftet med det här examensarbetet är att arbeta fram en förbättrad extrudering genom att 

konstruera om komponenterna till ett treskiktsextruderverktyg. Arbetet fortsätter sedan med 

tillverkning, provkörning och slutligen genomförs analyser av resultatet för att vidare kunna 

jämföra det nya verktyget med det befintliga.   

1.3  Bakgrund (Presentation av företaget) 

Examensarbetet utförs på företaget LK PEX AB, ett företag i Lagerstedt och Krantz-gruppen. 

Lagerstedt och Krantz bildade företaget Lagerstedt och Krantz AB år 1910. Lagerstedt och 

Krantz var då en agentur och ett järnmanufakturföretag som sålde artiklar som stormlyktor 

och myggnät till svensk järn- och lanthandel. Lagerstedt slutade 1912 i firman och Krantz 

fortsatte till 1926 då han avled. Efteråt togs verksamheten över av andra generationen, Lars 

Schuberth och Albrecht Behm, och 1933 registrerades firman som ett aktiebolag. 

I fortsättningen styrdes sortimentet mer mot VA (vatten, avlopp) och VVS (vatten, 

ventilation, sanitet)-produkter och företaget skaffade affärsrelationer med ledande, europeiska 

aktörer. Aktörerna tillverkade bland annat slussprodukter och stålrör för VA och hydroforer, 

kranar, sanitetsporslin samt badkar på VVS-sidan.  

Mellan 1950 och 1980 hade företaget stora framgångar med flera kända produkter som 

spakblandarprogram, avloppssystem, sanitetsporslin och badkar mm. Under 1970 tog bolaget 

viktiga beslut genom att få generalagenturen för Conex klämringskopplingar för VVS-

installationer. Kopplingarna ledde till besparingar av monteringstid och efterfrågades hos 

VVS-grossister där försäljningen började öka. Med hjälp av Conex växte LK avsevärt och 

lönsamheten användes till att skapa en rikstäckande säljorganisation mot installatörer och 

VVS-grossister. Fokus på utveckling och produktion i företaget började vid 1980 genom en 

successiv förändring av egna tekniska och mer avancerade produkter och tjänster.  

Efter 50 år slutade kompanjonskapet mellan Behm och Schuberth och 1995 togs bolaget över 

av Behm och blev ett familjeföretag. Idag består LK-gruppen av fem dotterbolag. 

Affärsområdet för LK PEX AB är tillverkning av högteknologiska och egenutvecklade Pe-xa 

rör som används i golvvärme och tappvattensystem. LK PEX AB startade sin produktion och 

försäljning år 2000 i Ulricehamn. Efter en kort tid började företaget även att tillverka rör för 

exportmarknaden, vilket ledde till snabb lönsamhet och expansion. Idag har företaget 50 

anställda och år 2007 levererade LK PEX AB mer än 30 miljoner meter rör till VVS-industrin 

i Europa, USA och Mellanöstern. Företaget tillverkar rör med olika egenskaper och 

dimensioner beroende på kunders efterfrågan. Vanliga dimensioner på rör är 10-32 
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millimeter. 

 

2. Metod och avgränsning 

De medverkande i det här examensarbetet sätter sig in i de problem som företaget presenterar 

och vidare hur de skall lösas. Man använder sig en del av Total design, vilket är en 

strukturerad mall som tillämpas vid förbättring och utveckling av produkter och verktyg. I 

början av arbetet görs en tidsplanering (används för att kunna dela upp examensarbetets olika 

moment och vidare kunna fastställa ett start- och slutdatum för arbetets genomförande). 

Under konstruktionsmomentet skall det finnas utrymme för justering och förbättring efter 

varje framsteg, vilket innebär att genomförandet av konstruktionsfasen är iterativ. Det medför 

att kunskapen om det verktyg som tillverkas ökar stadigt, men bekostas med tid. Denna 

buffert i form av tid har deltagarna i åtanke då tidsplaneringen görs.  

Konstruktionsarbetet ritas i CAD-programmet Pro Engineer. Tillverkningen verkställs med 

hjälp av manuella och CNC-styrda borrmaskiner, fräsar och svarvar, samt CAM- beredning. 

En stor del av tillverkningen bedrivs av studenterna själva. För att få en bättre uppfattning om 

konstruktion och verkstadsteknik söks en del tekniska litteratur böcker. 

Provkörning av det färdiga verktyget genomförs på företaget och allt material som behövs för 

montering och körning tillgodoses av LK PEX AB. 

Examensarbetets utförande innefattar i stor mängd praktiskt jobb, det vill säga studenterna 

ägnar tiden åt konstruktion, tillverkning och statistiska analyser. Konstruktionsarbetet har 

gjorts i CAD-program med solidmodeller och ritningar.  

LK PEX AB tillverkar rör med flera skikt och dimensioner. Eleverna jobbar med ett 

extruderverktyg som skall producera ett rör med tre skikt. Ett befintligt extruderverktyg 

används redan i företaget. Uppgiften är att designa om detta befintliga verktyg för att uppnå 

förbättringar.  

Målsättningen skall uppnås teoretiskt med erfarenheter och kunskaper som studenterna och 

företagets medarbetare har. Testning och utvärdering sker på tillverkat verktyg vid 

produktion. 

 

3. Målsättning 

Problemen riktar sig mot förbättringar vilka är relaterade till ett extruderverktyg, som 

producerar rör med tre skikt. En ny design av det befintliga verktyget skall konstrueras som 

avser att: 

 Förbättra rengöring av kanaler i verktyget  

 Förhindra läckage mellan olika plattor  

 Förhindra sprickor omkring centrum av plattorna 

 Se över flödet i kanalerna  
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När flödet stoppas på grund av byte av rördimension, fastnar en del material i kanalerna och 

de måste rengöras innan nästa körning. Detta leder till att man måste öppna verktyget för 

rengöring. Rengöringen är ofta svårarbetad på grund av att kanalerna är små och har 

komplicerade spår, samt att polymererna som fastnar sitter väldigt hårt. Av den anledningen 

tar rengöring av kanalerna lång tid, alltså tre till fyra arbetstimmar. Det gör att linjen står stilla 

och inte kan producera rör. Dessutom måste en operatör rengöra verktyget. Det kräver flera 

timmars arbetstid av kvalificerad personal.   

Ett ytterligare problem med det existerade verktyget är att det i vissa situationer kan uppstå ett 

läckage mellan plattorna. Det medför att flödet i kanalerna blir stört och ojämnt. 

Verktygets olika komponenter utsätts för olika belastningar. Nära centrum av plattorna 

uppstår ofta sprickor där belastningen är som störst. Som en konsekvens av detta kan de 

uppstå små sprickor vid mitten av plattorna. Ett verktyg som drabbas av sprickor kan inte ge 

en mjuk passering av flödet i kanalerna och dess ojämnhet leder till skador på röret. När 

verktyget drabbas av stora sprickor blir verktyget oanvändbart. 

 

4. Genomförande 

4.1. Plan och struktur                                                                

Tidsplanering 

 

Tabell 1 visar arbetets upplägg i form av en tidsplanering. 
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      Tabell.1 Tidsplanering
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Struktur 

Det första steget i arbetet är att göra en bakgrundstudie om produkten som skall designas om. 

Studenterna får möjligheten att nedmontera det befintliga treskiktsverktyget. Detta dels för att 

få en bättre uppfattning om verktygets utseende och funktion och dels för att identifiera de 

specifika målen. Parallellt med nedmonteringen av verktyget informerar företaget om 

verktygets funktion och specifikation. Studenterna undersöker även polymererna som används 

i PEX-rören för att förstå plasternas egenskaper och inverkan på verktyget. Materialet på 

verktyget granskas också för att förstå verktygets materiella egenskaper och dess inverkan på 

flödet. Under förstudierna hittar man idéer till förbättring av komponenterna. Brainstorming 

används sedan för att samla olika idéer som sedan byggs vidare genom en utvärdering. 

4.2  Formningsverktyg 

 

Allmänt 

Efter att en polymer har omvandlats från fast till smält form måste den bearbetas vidare till 

slutlig form för att ge ett värde åt kunden. Den slutliga formen kan vara pellets, film, skiva, 

profil och många andra geometrier. Många av de uppfinningar och innovationer som har fått 

ett genombrott inom konstruktion av formpressningsverktyg används för att producera det 

stora utbudet av olika produktformer för polymerer. 

Formningsoperationer för polymerer kan ha en mängd olika teknologier för att producera 

produkter som tunna skivor, formgjutna filmer, formblåsta filmer, rör, fibrer, profiler med 

flera. Eftersom varje produkt kräver en annorlunda form har en uppsjö av olika formtyper 

tagits fram. Det viktigaste inom området har skett under de senaste 70 åren och omfattar 

formningsverktyg som skapar cirkulära och plana strukturer. Fokus i denna korta beskrivning 

är utformningen av flödet genom formningsverktygen.  

Formningsverktygens geometrityper 

Två av de viktigaste typerna för utformningen av formningsverktyg är de som producerar 

plana och ringformiga strukturer. De två viktiga modellerna för plana formningsverktyg är T-

form och galgform. De primära modellerna för ringformiga formningsverktyg är spindelform 

och spiralformad mandrill. 

T-form  

Ett T-format formningsverktyg är i 

huvudsak en stor cylinder med tillslutna 

ändar som matas i mitten av smält polymer. 

Den flödar ut från ett tunt gap som går 

genom hela längden av cylindern, se figur 

1. Detta tunna gap bibehålls genom en 

kanal med konstant tvärsnitt nedströms av 

cylindrarna. Geometrin visas i figuren 

bredvid och undersöker man från toppen 

ser formningsverktyget ut som ett 

inverterat T. Den T-formade geometrin har      Figur.1 T-format formningsverktyg (Ref. 8.1.9)              

funnits i många år och har använts för att  

producera många plana, polymera strukturer.  

Nackdelen med denna typ är svårigheten att producera en plan struktur med uniform tjocklek 

genom produktens hela bredd. Denna nackdel har lösts i nästa typ, galgformen. 
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Galgform 

Ett galgformat formningsverktyg är likt en  

T- form, men cylindern på galgformen smalnar 

av från en stor diameter i centrum till en mindre 

diameter i slutet, se figur 2. Denna geometri 

utvecklades för att underlätta jämnare 

spridningen av flödet av polymeren genom 

formen. Geometrin på galgformen har en 

märkbar förbättring jämfört med T-formen och 

leder till planare produkter med likformigare                

tjocklek från kant till kant. Förbättringen av  

tjocklekens likformighet innebär vidareutveckling         Figur.2 Galgformat formningsverktyg  

av både produkten och processen.                                                  (Ref. 8.1.9)                              

 

I likhet med T-formen och galgformen, som innebar ett genombrott för plana 

formningsverktyg, fanns det likartade utvecklingar i formningsgeometrin för ringformade 

produkter. Först ut var de spindelformade. 

Spindelform 

Spindelformar är cylindriska formpressar som 

producerar ett tubformat extruderat material. 

Detta sker genom att låta polymeren passera 

genom en ringformad flödeskanal, se figur 3. 

Flödeskanalen skapas av att ett yttre hus 

omsluter en inre mandrill. Den inre mandrillen 

och det yttre huset hålls stadigt på plats tack vare 

ett metallstag som sluter det ringformade gapet. 

Detta stag kallas ibland för spindel, därigenom 

namnet. Ett typiskt spindelformat 

formningsverktyg visas i figur 3. Några av de 

tidigaste tillämpningarna av spindelformen var 

inte för bearbetning med polymerer, utan för  

produktion av korvskinn. Teknologin anpassades     Figur.3 Spindelformat formningsverktyg     

senare gradvis för att även användas för polymerer.                       (Ref. 8.1.9)                                

Det huvudsakliga bekymret med denna typ är  

sammanflytningslinjer i produkten när polymeren flyter runt spindelbenen och sedan förenas. 

Sammanflytningslinjer lämnar en defekt där materialet åter sammansluter. De här defekterna 

kan leda till svaga punkter i produkten och orsakar skada eller haveri. För att komma runt 

dessa problem används spiralformade mandriller. 

Spiralformad mandrill 

Ett schematiskt diagram av en spiralformad 

mandrill visas i figur 4. Denna typ av 

formningsverktyg är ett genombrott och en 

vidareutveckling av den tidigare nämnda 

spindelformen. I den här typen har man en inre 

mandrill som är skuren som en spiral med ett spår 

som blir grundare ju längre ned man kommer i 

kanalen. Den här utformningen möjliggör 

borttagning av stöden i det spindelformade                      Figur.4 Spiralformad mandrill     

verktyget och eliminerar i huvudsak problemen                               (Ref. 8.1.9)  
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med sammanflytningslinjer. Tidiga spiralformade mandriller var byggda för att tillverka rör. 

Tekniken användes senare till att göra formblåsta filmer. Användningen av denna teknik för 

filmblåsningsindustrin blev ett stort genombrott och är idag den dominerande och ledande 

typen av formningsverktyg inom denna industri. 

4.3  Polymermaterial                                                                

 

Polymerer 

Polymerer kan vara naturliga, syntetiska, organiska eller oorganiska ämnen med höga 

molekylvikter som kommer från upprepade grundmolekyler. Polymerer har långa kedjor 

uppbyggda av mindre repeterade enheter, så kallade monomerer. Monomerer är mindre 

molekyler och genom polymerisation, när monomererna reagerar med varandra, 

sammanfogas de till långa molekylkedjor, vilka definieras som polymerer. Inom organisk 

kemi skiljer sig polymerernas kedjemolekyler från andra molekyler på grund av dessa långa 

kedjor. I vardagslivet kallar vi polymerer för plaster. Den största skillnaden mellan en 

polymer och plast är att i plasten tillsätts additiver för att uppnå önskade egenskaper. 

Additiver är tillsatsämnen som ändrar polymerernas egenskaper. Exempel på additiver är 

fyllmedel, mjukgörare, UV-stabilisatorer, färgämnen och dylikt. Polymerer kan delas upp i 

termoplaster, härdplaster och elastomerer (gummimaterial). 

 
Polyeten 

Polyeten hör till gruppen olefinplaster som är baserade på monomeren eten eller 

sampolymerer av eten med etenmonomeren som utgör huvuddelen av materialet. Polyeten 

tillhör gruppen delkristallina termoplaster. Etenplaster grupperas i första hand efter densiteten, 

som är avgörande för ett flertal egenskaper.  

Polyeten kan tillverkas både som ett hårt och som ett mjukt material. Den har många bra 

egenskaper, till exempel har den låg vikt, är vattentät, slagtålig och lätt att forma. Etenplasten 

har även hög elasticitet och varierande densitet; högdensitetspolyeten (PE-HD) och 

lågdensitetspolyeten (PE-LD). 

Polyeten framställs av olja och naturgas. Råoljan förädlas till nafta och sedan till etengas, som 

i sin tur omvandlas till polyeten vid polymerisation. På grund av sin mångsidighet används 

polyeten mest av alla plaster. Användningsområden för polyeten är tillverkning av leksaker, 

flaskor, rör, förpackningsmaterial med mera. 

4.4  Beskrivning av treskiktsrör 

Treskikts PEX-rör  

Vid tillverkning av treskiktsrör använder sig LK PEX av förnätad polyeten. Rör som 

tillverkas på företaget har förkortningen PEX, som står för tvärbunden (förnätad) polyeten. PE 

är förkortningen för polyeten och X kommer från engelskans ”cross-linked”. Det är ett 

material som flitigt används i elektriska kraftkablar och rör till tappvatten och 

värmeinstallationer.  

När man tvärbinder polyeten förbinds polyetenets långa molekyler med kol- eller kiselatomer. 

Plasten blir starkare, den får resistans mot kemikalier, förvärvar god slithållfasthet och även 

bra termiska egenskaper. Inom rörindustrin är den populärast för sin korrosionsbeständighet 

och för att den är lätt att installera. 
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PEX-röret med tre skikt består av grundmaterial, lim och barriärskikt. Grundmaterialet är 

förnätad högdensitetspolyeten. Fördelen med förnätad polyeten är att den är temperaturtålig. 

Grundmaterialet formas i en kracker hos råvaruleverantören. I en kracker tillverkas eten 

genom att stora molekyler sönderdelas till omättade föreningar. Råvarorna som används är 

nafta, eten, propan och butan. Vidare polymeriseras eten till polyeten i en högtrycksfabrik. 

PEX- röret utformas när lim och barriärskikten läggs på grundmaterialet som passerar 

verktyget centrerat. Efteråt kyls röret, med vatten som kylvätska, utanför verktyget till ett 

färdigt rör.  

Plaströrets andra skikt kallas för smältlim och består av polyeten med en hög viskositet. 

Smälttemperaturen ligger runt 120ºC. Limmet har bra vidhäftning. Skiktet kan bäst beskrivas 

som en film och som en tunn och böjlig formvara med liten tjocklek i förhållande till sin 

längd och bredd. Filmen har vanligen en tjocklek understigande 50 µm. Vanliga material som 

brukar finnas i en film är lågdensitetspolyeten (PE-LD) och högdensitetspolyeten (PE-HD). 

Rörets tredje skikt är barriär som består av etenvinylalkohol med en smälttemperatur runt 

180ºC. Viskositeten är hög och det som gör detta bra är de relativt goda barriäregenskaperna. 

Plasten, som även betecknas EVOH, är en termoplast. EVOH har fler goda egenskaper som 

låg permeabilitet (”genomsläpplighet”) för till exempel luftsyre.  

 

4.5  Beskrivning av verktyg 

 

Extruderverktyget i detta arbete består av fyra plattor, en invändigdorn, en utvändigdorn, ett 

munstycke, en centreringsring, två fästanordningar, två inlopp, en luftsugare och ett 

värmeband. Plattorna innehåller kanaler där plastmaterialen matas in. Två av plattorna har 

varsitt inlopp där polymererna lim och barriär transporteras in. Inloppet sitter i en 

fästanordning och de båda tillsammans har till uppgift att ansluta extrudern till 

barriärverktyget. 

I plattorna finns det kanaler med ett visst djup och olika geometrier. Dessa kanaler fördelar 

polymeren jämnt för att vidare kunna lägga på grundmaterial som skikt. Kanalerna omges 

ständigt av polymermaterial med hög viskositet och med ett visst tryck vid drift. Den 

invändiga dornen, den utvändiga dornen och munstycket dimensionerar tillsammans plasterna 

upp till en millimeters skikt genom en konstant lutning och sammanpressning. Skiktet läggs 

sedan på grundmaterialet. Grundmaterialet i form av ett rör transporteras centrerat genom hela 

extruderverktyget. För att ytterligare säkerställa att sammanställningarna är centrerade i 

förhållande till varandra finns en justerbar centreringsring. 

Alla fyra plattorna och munstycket har värmeband var för sig. Värmebandens uppgift är att 

värma plattorna så att man undviker temperaturskillnader mellan olika områden på plattorna. 

Värmebandens temperatur är runt 180-200 ºC. Materialet vid inloppet är cirka 180 ºC varmt. I 

varje platta finns det hål där det sitter en temperaturgivare vars uppgift är att kontrollera 

temperaturen. Från temperaturgivaren sker en återkoppling till en regulator som styr 

temperaturen. Larmsystemet ställs in på minimum och maximumvärde och den larmar då 

temperaturen överstiger de fastställda gränserna.  

Extruderverktyget består av ett seghärdat stål som är avsett för detaljer med höga krav på 

hållfasthet och seghet. Stålet har även väldigt hög smälttemperatur och är 

korrosionsbeständigt. 
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4.6  Beskrivning av produktionscykel 

Rören framställs från produktionslinjer där olika sorters rör tillverkas i respektive linje. Rörets 

produktionscykel styrs av maskiner och verktyg som i sin tur leder till att mindre personal 

behövs. Varje linje sköts av en maskinoperatör. Linjerna är försedda med en anordning som 

kontrollerar flödet. Om det uppstår något fel i cykeln larmar apparaten. Ibland måste linjerna 

stoppas på grund av byte av rördimension och för rengöring av verktyget. 

4.7  Konstruktion och problemlösning 

Konstruktion 

Efter förstudie och diskussioner 

med företaget hittar man 

svagheter i verktygets 

konstruktion och man lägger 

fram några förslag för 

omkonstruktion. Det görs grova 

skisser för att komma närmare 

målsättningen. I 

konstruktionsfasen analyseras 

de olika förslagen till lösning 

och man jobbar med en iterativ 

process, vilket innebär att 

kunskapen i den här fasen ökar 

ju längre fram man kommer i 

processen. Alla förslag och 

skisser verkställs i en modell 

genom CAD-programmet Pro 

Engineer, se figur 5. Man 

bygger  på CAD-modellen och 

det sker ständiga förändringar i 

konstruktionen.                              Figur.5 CAD-modell av det framarbetade extruderverktyget 

 

Samtidigt förs grundliga diskussioner med de berörda på företaget. Konstruktionsarbetet 

baseras på att designa om verktyget genom märkbara förändringar. 

Rengöring av kanaler 

Orsaken till att plastflödet fastnar i kanalerna beror till viss del på att de inte följer cirkulära 

spår samt att kanalerna har skarpa kanter. Erfarenheten visar att flödet fastnar mest vid skarpa 

kanter. Den primära och bästa lösningen, med tanke på svårigheterna med rengöringen av 

kanalerna, är därför ett cirkulärt spår. Det innebär dock risker att göra kanalernas spår 

cirkulära, eftersom det endast finns ett inlopp för varje platta där kanalerna finns. Det kan leda 

till att hålen i spåren, som transporterar materialet vidare, får ojämnt fördelat flöde, vilket 

påverkar rörets egenskaper negativt. Skulle genomgångshålen på plattornas kanaler inte 

finnas, utan man skulle utnyttja endast kanalerna för att jämna ut flöde, hade trycket som 

krävdes för att skicka vidare materialet sannolikt inte varit tillräckligt.  

 

Ett förslag var att ha två inlopp i vardera platta för att uppnå den primära lösningen, men detta 

förslag har ett pris som är svårt att försvara. Den sekundära lösningen är att göra kanalernas 

spår större diametralt. Vidare skall skarpa kanter specifikt för plattorna och även för övriga 
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delar av verktyget ändras med mjukare övergångar. De här åtgärderna för plattorna kan inte 

åstadkommas med de befintliga måtten, utan tjockleken och diametern skall ökas marginellt. 

Läckage 

Ett skäl till att det uppstår läckage mellan plattorna är att toleranserna vid inskjutning på 

plattorna kan vara ofullkomliga. Detta kan också orsaka att ytorna på två plattor inte möts 

som de borde. Dessutom kan inskjutningen mellan två plattor, där de får grepp i varandra, 

vara otillräcklig. För att åtgärda dessa orsaker sätts noggrannare toleranser in och vid kanterna 

läggs ett spel emellan. Samtidigt skall inskjutningen av plattorna vara dubbelt så stor jämfört 

med den befintliga, för att öka greppet mellan två plattor. För att undvika varierande 

belastning mellan olika plattor, som kan leda till läckage, används även samma typ av 

standardskruvar. 

Sprickor 

Sprickor kan uppstå nära centrum av plattorna på grund av varierande spänning, tryck eller 

temperatur. Det uppstår två olika typer av spänning och de uppstår när plattorna spänns mot 

varandra och när vätskan trycks in i kanalerna.  

 

Det ena är tryckspänning i kanalerna och dess maxima uppstår vid botten av kanalerna.  

Den andra spänningen är också tryckspänning som finns mellan plattorna och den största 

spänningen uppkommer där plattornas ytor möts. 

För att vätskan skall passera genom kanalerna krävs ett högt tryck. Från en adapter kommer 

vätskan in i kanalerna med ett konstant tryck. Man kan inte behålla ett konstant tryck i hela 

systemet på grund av kanalernas olika geometrier. Därför varierar trycket beroende på 

kanalernas tvärsnitt. Plastmaterialet kommer med hög temperatur in i kanalerna, som kan vara 

otillräckligt eller ojämnt uppvärmda från värmebanden.  

För att undvika sprickor nära centrum av plattorna skall variationerna i den höga spänningen 

elimineras. Man försöker att jämna ut spänningen mellan plattorna och det görs genom att 

fördela belastningen på skruvarna som spänner åt plattorna och genom att ha samma typ av 

standardskruvar. Skruvarnas mellanrum och plattans tjocklek ökas för bättre skruvmotstånd. 

Det är inte möjligt att minska det höga trycket i kanalerna fullständigt, eftersom det är det 

som driver flödet framåt och som samtidigt gör att det inte passerar jämnt. Däremot kan man 

minska det varierande trycket genom att göra kanalerna symmetriska och genom att fördela 

inloppen till varje enskild platta. Avrundningar av kanaler gör att trycket varierar i mindre 

grad än om de är skarpa, vilket gör att flödet flyttar sig framåt aggressivt. 

Plastmaterialet kommer in i verktygets plattor. Två av plattorna har dock bara ett gemensamt 

värmeband. Detta får till följd att uppvärmningen av dessa plattor blir otillräcklig. Det orsakar 

att temperaturen i plattornas kanaler är mindre än den är nära värmebanden. När vätskan går 

in i kanalerna uppstår temperaturskillnader. Verktyget värms cirka en timme med 

värmebanden innan en körning. Under en körning är värmebanden på hela tiden. I varje platta 

finns en temperaturmätare, vars uppgift är att kontrollera plattans temperatur. När 

temperaturen går över gränsen, larmar temperaturmätaren och man slår av värmebanden. I det 

befintliga verktyget ligger temperaturmätaren väldigt nära inloppet, där temperaturen är hög. 

Det gör att temperaturmätaren kan larma vid fel signal, då plattan egentligen inte är så varm 

som anges i temperaturmätaren. 

En undersökning av stålet som används idag visar att det har en bra värmeledningsförmåga, 

vilket innebär att det inte behövs bytas material på verktyget. Den nya konstruktionen bygger 
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på att göra ett värmeband för varje platta. Det gör att värmebandet klarar av att värma plattan 

jämnt. Temperaturmätaren flyttas ut längre från inloppet. På så vis kommer 

temperaturmätaren att larma vid rätt tillfälle. 

Flöde 

Mjuka övergångar görs i hela systemet och siegmodala (s-formade) geometrier görs på två 

delar av verktyget, vilket gör flödet jämnare.  

Undersökning av material 

Studenterna undersöker även materialet på verktyget för att se om materialet har någon 

märkbar inverkan på målsättningen. Enligt granskningen är extruderverktygets material 

väldigt hårt och seghärdat. Det tål väldigt höga temperaturer och mekaniska påfrestningar 

som högt tryck, hög spänning och hög kraft. Materialet är även korrosionsbeständigt och 

hållbart. Med de här goda egenskaperna deformeras inte stålet i förhållande till de 

belastningarna materialet utsätts för. Materialet har ett bra pris i relation till dess egenskaper, 

tillgängligheten och att stålet är beprövat. Därför är byte av materialet inte av intresse för 

företaget. 

4.8  Tillverkningsprocess 

Tillverkning 

När konstruktionsfasen är klar börjar arbetet med tillverkning. I den här fasen går det inte att 

tillämpa iterativ process, det vill säga man kan inte ändra konstruktionen. Tillverkningen sker 

på två verkstäder, vilka är Lernia AB och Norrmalms mekaniska verkstad AB. Enligt 

studenternas och företagets önskemål överlämnas en stor del av tillverkningen till eleverna 

och utförs på Lernia AB. Resterande delar tillverkas på Norrmalms mekaniska verkstad AB. 

På Lernia används manuell svarv, fräs, borr, slip och även styrda maskiner. Till vissa 

komponenter behövs det CAM-beredning. Svarvning, fräsning och borrning är alla 

spånskärande bearbetning och innefattar ett flertal metoder för att skilja av material i form av 

spån. Tillverkning av komponenterna sker under sex veckors arbetstid. Först får studenterna 

grundutbildning i verkstadsteknik, där de lär sig svarva, fräsa och borra, CAM-bereda och 

även skriva koder för CNC-styrda maskiner. Medan eleverna arbetar finns personal på plats 

för att hjälpa och ge råd. De mindre komplicerade delarna tillverkas först och de 

komplicerade delarna tillverkas sedan med en provbit i ett mycket billigt material, för att få 

bättre uppfattning om tillverkningsmetoderna. Därefter tillverkas de riktiga bitarna. 

Tillverkningen i Lernia sker på komponenterna; nyckeln, fästanordningarna, inloppen, den 

invändiga dornen, den utvändiga dornen och munstycket.  

Efter inköp av material är det inledande steget att kapa materialet i erfordrad längd och sedan 

börja med att svarva, fräsa, borra, slipa och CAM-bereda. För att kontrollera detaljen efter 

varje operation behövs en noggrann kontrollmätning av detaljerna och det görs lämpligast 

med mätdon som mikrometer, skjutmått och vippindikator.  

Beroende på materialets geometri lägger man upp en plan för tillverkningen. Man spänner fast 

detaljen efter tillverkningsplanen. Syftet med det är att utföra så många tillverkningsmoment 

som möjligt i samma uppspänning, för att undvika ojämnheter i måtten. 
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Mikrometer 

En mikrometer är ett mekaniskt mätinstrument bestående av en metallbåge och på bågens ena 

sida är en skruv infäst, se figur 6. Med hjälp av skruven kan man ställa in bredden på 

metallbågens gap. Det föremål som skall mätas hålls i metallbågens gap och sedan vrids 

skruven in tills den tar stopp. Skruvens gänga gör att 

ett varvs vridning av skruven motsvarar 0,5 eller 1 

millimeter och andelar av varvet kan avläsas på en 

skala. Man kan alltså avläsa gapets bredd med stor 

noggrannhet. 

 

                                                                                                                Figur.6 Mikrometer 

 

Skjutmått 

Skjutmått är ett mätdon, som vanligen används för 

mätning av små längder upp till 200 millimeter, se figur 

7. Inom industrier finns det ännu större skjutmått. 

Verktyget tillåter oftast mätning av inre och yttre ytor 

eller diametrar på föremål samt djup, men också 

skjutmått med specialutformade skänklar för särskilda 

ändamål, till exempel spår eller hålrum, förekommer.                            Figur.7 Skjutmått 

Noggrannheten är i storleksordningen 0,1 millimeter.                                     

Anledningen till den goda mätnoggrannheten 

är den så kallade nonieskalan (avläsningshjälpmedel).  

 

Vippindikator 

En vippindikator är ett mätinstrument som används för att 

referensmäta olika fasta ytor i förhållande till varandra  

eller för att registrera rundhet eller vinkelavvikelser inom  

samma detalj, se figur 8. Vippindikatorn används till exempel för 

att uppmäta maskindelar eller tillverkade detaljer i förhållande  

till en bestämd norm, exempelvis avseende graden av parallellitet, 

konicitet, excentricitet, ovalitet eller diameter.  

 

                                                                                                                                                               

                                                                                                       Figur.8 Vippindikator 

Kapning 

Kapningen görs lättast i en bandsåg, då materialet oftast kommer i cylindriska stånglängder. 

Bandsåg är en typ av såg där sågbladet består av ett tunt band av stål med tänder. Beroende på 

hur bandsågsbladet ligger i förhållande till sina två hjul som det ligger på kallas den för 

stående bandsåg eller liggande bandsåg. Bandsågar kan drivas på olika sätt, allt från att driva 

hjulen med handvev till vattenkraft över remdrift. Idag är det troligtvis mest lönsamt med 

bandsåg med elektriska motorer. Vid kapning av stånglängden för komponenterna använder 

man sig av en bandsåg som drivs elektriskt, se figur 9. Bandsågen började användas i 

industriellt bruk då sågutbytet och kapaciteten gjorde den konkurrenskraftig. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Mekanisk
http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4tinstrument
http://sv.wikipedia.org/wiki/B%C3%A5ge
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gap
http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4tdon
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nonieskala
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Ett blad till en bandsåg behöver styrning för att såga rakt. 

Kapning av det riktiga, seghärdade materialet går trögt och 

tar längre tid än med det billigare materialet. På grund av 

det sega och hårda materialet sågar maskinen inte helt rakt 

på stången, vilket innebär kast på upp till tio millimeter. 

Sågbladet måste också vara lagom spänt.  

 

Metallbandsåg är den som används till kapning av 

metallprofiler och rör. När man kapar stången lämnar                             

man ett par millimeter extra för att ha marginal ifall något  

blir fel framöver. De svarvas sedan bort i en svarvmaskin.   

Bandsågen som har kommit till användning på Lernia har 

ett vred för skärvätska, som används för att avleda den                            Figur.9 El-kapmaskin 

uppkomna värmen.                                                                                             

Svarvning 

Svarvning, som är det mest använda tillverkningssättet i projektet, tillhör också en av de 

viktigaste metoderna. Med hjälp av den kan många detaljer framställas. Det förekommer en 

del olika typer av metoder vid svarvning som längdsvarvning, plansvarvning, avstickning, 

formsvarvning, profilsvarvning och gängsvarvning. Den sistnämnda är en metod med en 

roterande huvudrörelse som utförs av arbetsstycket. Förutsättningen är att föremålet är 

rotationssymmetriskt det vill säga. runt. Man låter arbetstycket rotera medan man skär med ett 

stillastående verktyg. Matningen och matningsrörelsen utförs alltså av verktyget och är 

vanligen rätlinjig, se figur 10.                                             

Arbetsstycket sätts upp i en så kallad chuck, som är 

en anordning med en fasthållande och en drivande 

funktion. I den sitter det backar med olika 

utseende, vilka kan bytas ut allt utifrån 

arbetsstyckets dimensioner. I andra änden ligger en 

anordning med stödjande funktion. I metallsvarvar 

hålls verktyget fast av en verktygshållare som styrs 

alltifrån manuellt till helautomatiskt numeriskt i 

CNC-svarvar.  

Ett störmoment som uppkommer vid svarvning är 

vibrationer. Arbetsstyckets yta är det som främst 

påverkas. Ibland blir vibrationerna så stora att både  

arbetsstycke och verktyg löper risk att förstöras. 

Bearbetningsoperationer som är vibrationskänsliga                         Figur.10 Svarvmaskin   

är invändig svarvning och instickssvarvning. Att  

tänka på vid bearbetningen är att inte använda långa, klena axlar och tunnväggiga rör, på 

grund av uppkomsten av stora vibrationer. Under svarvning är också mätosäkerhet en följd av 

de stora vibrationerna. Det leder till en ovisshet i kontrollmätningarna.  

Plattor av hårdmetall löddes fast på verktygshållare då man först började använda 

hårdmetallen. När verktyget blev slitet slipade man om plattan ett antal gånger innan den var 

tvungen att bytas ut. I takt med att hårdmetallen blev billigare och kraven på snabb 

utbytbarhet blev allt större utvecklades vändskärteknik. Den innebär att hårdmetallplattan 

hålls fast mekaniskt i skärhållaren med en skruv, en kil och en klamp, men samtidigt är lätt att 

lossa. Vid tillverkningen av komponenterna används vändskär.  
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Tekniken medför att fyra eller åtta eggar per platta kan utnyttjas om den är enkel- eller 

dubbelsidig, beroende på om spånvinkeln är positiv eller negativ. Triangulära skär har 

motsvarande tre eller sex eggar. En underläggsplatta av hårdmetall används för att ge stöd åt 

hårdmetallplattan. Att vändskärstekniken är en smart lösning råder det inget tvivel om, då 

man på enbart några minuter kan vara igång med bearbetningen igen efter att ett skär har 

blivit utnött. 

En spånbrytare bryter spånen i lämplig form och längd. Den kan antingen vara mekaniskt 

fastsatt eller så är den sintrad i skäret, vilket är vanligare idag. I och med den starka 

utvecklingen av vändskärstekniken idag har en uppsjö av olika former av integrerade 

spånbrytare för kontroll av spånbildningen infunnit sig.  

Vid verktygsbyte växlar man bara den skärspecifika delen, vilket gör att bättre noggrannhet 

kan uppnås i jämförelse med om man bytte både hållare och verktyg. Orsaken är att man vet 

om grundhållarens position och inte behöver positionera om den. Vid grovbearbetning är inte 

förinställning nödvändig mellan grundhållaren och den skärspecifika delen. Noggrannheten är 

bra, men däremot behöver förinställning göras vid finbearbetning. Efter varje verktygsväxling 

eller byte av skär bör mätskär utföras. Vanliga typer av svarvmaskiner är först och främst 

supportsvarven, vilken är den vanligaste, men även andra som revolversvarv, automatsvarv, 

kopiersvarv, numeriskt styrd svarv med flera. 

Fräsning 

En fräsmaskin är till för skärande bearbetning av metall och 

även andra material. Denna metod är mångsidig och är att 

föredra vid bearbetning av plana ytor och vid mindre och 

medelstora arbetsstycken. Tack vare profilerade verktyg och 

speciell styrning av matningsrörelserna kan både enkel och 

dubbelkrökta ytor produceras, se figur 11. Till skillnad från en 

svarv är det skärande verktyget nu roterande och det kan lutas i 

olika vinklar. Detta görs medan arbetsstycket eller verktyget 

transporteras i längdled, djupled och höjdled.  

Det som skiljer fräsning från andra metoder är det intermittenta 

skärförloppet. Det innebär att skären utsätts för slag via 

skäreggen. Vid tillverkning av två komponenter används en 

fräs. Det görs för att få ett sexkantigt grepp och hål, vilket inte 

kan göras i en svarv. Formen följer en hexagonal geometri och 

måste därför programmeras med hjälp av CAM.                                   Figur.11 Fräsverktyg 

Fräsverktygets vridningsvinkel påverkar spåntjockleken. Axiella och radiella spånvinklar 

bestämmer tillsammans med skäreggsprofilen om hur skäreggen träffar arbetsstycket. 

Spånvinklarna har även en stor inverkan på skärförmåga, spånflöde samt verktygets livslängd 

och storlek. Vinklarna mäts i förhållande till en referenslinje radiellt från verktygscentrum 

och axiellt från centrumlinjen i verktygets rotationsaxel. Vinklarna varierar och kan vara 

positiva eller negativa. De vanligast använda vinkelkombinationerna är dubbelnegativ, 

dubbelpositiv och positiv axial/negativ radialvinkel.  

När material som aluminium, mjukt stål, vissa rostfria och värmebeständiga stål skall 

bearbetas är det enda alternativet att använda planfräsar med dubbelpositiv skärgeometri. 

Används något annat finns det en tendens att löseggsbildning uppstår. Även då man har 

ostabila arbetsstycken eller då motoreffekten är begränsad är dubbelpositiva fräsverktygen bra 
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att använda. Dubbelnegativa fräsar är lämpliga för material och bearbetningsförhållanden som 

innebär kraftiga slagpåkänningar, bearbetning av stål med hög hårdhet och gjutjärn. Vid 

tillverkningen av de två komponenterna används dubbelnegativa fräsar. 

 

Genom en kombination av roterande och linjära rörelser kan man genomföra en fräsoperation. 

De två huvudtyperna inom fräsning är planfräsning och valsfräsning. Båda genomför sin 

operation med samma förlopp där verktyget skär med skäreggarna på periferin. Detta förlopp 

kan förklaras med att arbetsstycket matas linjärt i en radiell eller tangentiell riktning mot 

verktyget och vinkelrät mot fräsverktygets rotation.  

Valsfräsning är då skäreggarna ligger utanför verktygskroppens periferi och längs dess bredd. 

Planfräsning är den vanligaste bearbetningstypen och den som kommer till studenternas 

användning. Det innebär fräsning av plana ytor, med verktyget monterat på en vertikal 

spindel. Operationen kan utföras antingen genom användning av en fräs med en diameter som 

bearbetar arbetsstycket i en passage, eller en fräs som täcker en yta genom att bearbeta med 

flera passager. Det är värt att notera att planfräsningsverktyg är ett flerskärigt verktyg där 

skäreggarna på verktygets hörn endast kommer i angrepp under bearbetningen. 

Fräsverktyg ser olika ut och kommer i 

olika former och material. Fräsar kan fås i 

både hårdmetall och snabbstål, men även 

med andra materialkombinationer. 

För att arbetsstycket skall vara stabilt 

sätter man fast det på ett bord med 

profilspår som sedan kan skruvas för 

direkt fastspänning, med skruvstycken 

eller motsvarande, se figur 12. Normalt 

sett har fräsens verktyg ett roterbart 

stationärt tillstånd medan arbetsstycket 

förflyttas under den skärande 

bearbetningen. Förflyttning av 

arbetsstycke eller verktyg kan ske manuellt,                         Figur.12 Fräsmaskin 

mekaniskt automatiserat eller digitalt  

automatiserat. Styrda CNC-maskiner är dock mer avancerade och de har oftast en 

kombination av rörelser. Deras datorstyrda rörelser ger god precision, verktygsbyten sker 

automatiserat och förflyttningarna sker snabbt.  

 

För att minska verktygsslitage och förbättra skärhastigheten används kylande köldmedium 

som skärvätska. Förutom att kyla avleder den också avverkat material. De arbetssätt som 

fräsmaskinen kan ha är planfräsning, profilfräsning, borrning, försänkning, håltagning, 

spårning och gängning. 

Allmänt om verktygsval 

Material och form i arbetsstycke påverkar val av bearbetningstyp, geometri, skärmaterial samt 

hårdmetallsort. Man måste samtidigt tänka på avvikelser i materialet hos arbetsstycket. 

Varierande hårdhet, inneslutningar av olika partiklar och urtag i arbetsstycket kan påverka 

verktyg och skärdata. 

 

Kraven i bearbetningsoperationen skall specificeras som exempelvis arbetsmån, 

bearbetningsförhållanden, stabilitet, inspänning, toleranser och ytjämnhet. Sedan väljer man 
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ut ett eller flera verktyg som skall utföra bearbetningarna på det mest optimala sättet i 

verkstaden.  

Bearbetningarna skall utföras så ekonomiskt som möjligt. Det finns ett antal faktorer som har 

betydelse på resultatet av bearbetningen och för att välja rätt metod behövs många 

överväganden för att på så sätt få en bra ekonomi. Verktygsmaskinens stabilitet och 

motoreffekt har stor påverkan. Dålig stabilitet kan uppstå i stativet, på grund av en 

underdimensionerad spindel eller slitna lager, vilket kan utgöra stora hinder för operationen. 

För att motverka detta kan man tänka på verktygsvalet och placeringen i relation till 

arbetsstycket. 

Otillfredsställande fastspänning av arbetsstycket kan leda till allvarliga skador på verktyg och 

maskin. Positioneringen är dessutom viktig, eftersom den påverkar skärets ingreppslängd, 

spåntjocklek, skärkrafter och slagpåkänningar som skäret utsätts för.  

Arbetsmån och ytfinhetskrav är bland de största faktorerna som påverkar valet av verktyg och 

skärdata. För att uppnå god ytkvalitet och ytfinhet är det därför samtidigt viktigt att tänka på 

verktygsunderhåll och noggrann inställning. För att verktygets livslängd skall vara godtagbar 

på vissa material är det nödvändigt att använda kylvätska. 

Borrning 

Borrning innebär metoder för att ta upp rotationssymmetriska 

hål i ett material. Den mest använda metoden är spiralborrning, 

se figur 13. Spiralborr består av två skäreggar och ett tvärskär. 

Spiralspåren i en spiralborr gör att spån kan stiga upp till ytan. 

Kvaliteten på produkten vid spiralborrning är inte särskilt god. 

Hålen kan bli krokiga och sneda, inte helt runda och hålytan blir 

ofta riven av spånen. Vid tillverkning med spiralborr har stor 

spånbildning observerats. För att undvika att spånen skadar 

hålytan har man använt rikligt med skärvätska. Maskiner som 

används till spiralborrning är pelarborrmaskiner och 

radialborrmaskiner.  

Ibland önskar man förbättra kvaliteten hos ett borrat hål och då 

använder man metoder som upprymning och brotschning.                    Figur.13 Borrmaskin       

Upprymmaren liknar spiralborren, men har fler och grundare                 

spiralspår. Verktyget blir styvare och rakheten hos hålet kan  

förbättras. Upprymmare kan inte ta upp hål, utan används bara som ett korrigeringsverktyg. 

Önskar man ytterligare kvalitetsförbättring av hålet brotschar man. Verktyget är gjort för att 

ge bättre diametertolerans, finare yta och god form åt hålet. Vid tillverkningen går det oftast 

till så att man först borrar med en spiralborr och sedan brotschar, för att få en godtagbar 

tolerans. 

 

Även vid borrning är det viktigt med en säker fastspänning av arbetsstycket på maskinen. 

Ibland uppstår risk för bland annat ytskador på arbetsstycket. Det uppkommer vid speciella 

former och för hård åtspänning av materialet. En åtgärd för problemet är att använda ett V-

block, som till sitt utseende är massivt rektangulär, men med en triangulär öppning för runda 

geometrier. 
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CAM-beredning 

CAM står för engelskans Computer Aided Manufacturing. 

CAM-programmets funktion är att skapa CNC-kod för 

användning i CNC-styrda maskiner, med exakt uträknade 

koordinater från en CAD-model av den detalj som skall 

tillverkas. Programmet används för analysering av en 2D 

eller 3D CAD-modell och med hjälp av det här 

programmet kan man räkna ut en metod för att bearbeta en 

detalj, så kallad CAM-beredning. Den kod som framställs 

av CAM-beredningen tillämpas i en svarv, fräs eller 

borrmaskin, se figur 14. Vid bearbetning av avancerade 

och svåra konturer och ytor på vissa komponenter i arbetet 

är CAM-tekniken den enda lösningen. Samtidigt som de 

manuella maskinerna kan bespara tid, ger de sämre                            Figur.14 CAM-verktyg     

noggrannhet på detaljer och kräver stor erfarenhet och  

kunskap från operatören för att uppnå samma snäva toleranser som vid CAM-beredning.  

Tack vare CAM-programmet slipper man skriva långa och avancerade koder manuellt och 

man undviker att skriva fel kod. Med CAM skapas koden smidigt och på väldigt kort tid. Den 

färdiga koden kan simuleras (provköras) i 3D och den integrerade 3D-simuleringen ger 

studenterna en exakt bild av den programmerade detaljen som skall bearbetas. På det sättet får 

man en unik möjlighet att se bearbetningen i en solid modell samt synliggöra problem. 

Man skall vara aktsam när man väljer parametrar för bearbetningsordning, verktygsval och 

skärdata. Dessa skall anpassas till den aktuella bearbetningssituationen, till exempel typ av 

maskin, önskad bearbetningsriktning och så vidare.                                                                                             

 

CAM-programmet har haft stort inflytande i människans utveckling och idag finns det flera 

olika typer av CAM-system som Alphacam, Edgecam, Esprit, Master-CAM, 

Pro/MANUFACTURING, Smartcam, Surfcam och Unigraphics. Man kan importera filformat 

från andra program som ProEngineer och Solid Works till CAM-programmet och tvärtom.  

Studenterna använder sig av Master CAM och filformaten importeras från Pro Engineer till 

Master CAM. Bearbetningsdata tas från den rekommenderade boken Verkstadshandboken för 

att uppehålla rätt bearbetning. Några formler som används vid bearbetningen är: 

 

Beräkning av varvtal 

n = 
d

vc

*

1000
  (r/min)

 
 

n = varvtal r/min 

vc = skärhastighet m/min 

d = diameter mm 

Beräkning av bordmatning
 

vf = fz*z*n (mm/min)
 
 

vf = bordmatning mm/min 

fz = matning mm/skär 

z = antal skär 

n = varvtal r/min
1
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1
Eriksson, Nils Olof och Karlsson, Bo, Verkstadshandboken, Liber AB, 2002, sid.11-12 

 

5. Resultat 

5.1 Montering av verktyg och provkörning 

När alla delar har tillverkats färdigt på Norrmalms mekaniska verkstad AB och Lernia AB 

transporteras de till företaget. Sedan kontrolleras måtten på alla komponenterna och slutligen 

monteras detaljerna ihop. Figur 15 visar de detaljerna som har tillverkats av studenterna på 

Lernia AB och figur 16 visar det färdigmonterade verktyget utan värmebanden. 

   

  Figur.15 Detaljer tillverkade på Lernia AB            Figur.16 Det färdigmonterade verktyget  

 

När vämebanden har anlänt till företaget provkörs verktyget. Innan provkörningen är det 

viktigt att förvärma i ungefär 1,5 till 2 timmar. I adaptrarna, varifrån de två olika skikten 

kommer finns det rengöringsmedel, vilket tar lång tid för att rinna bort. Medlet går in i 

kanalerna och ut genom munstycket och motsvaras av den vita, grumliga färgen, se figur 17. 

Ju längre tid man väntar, desto bättre blir kvaliteten. Enligt operatören som leder 

provkörningen är det en normal procedur och kvalitetsförbättring, som även sker med det 

befintliga verktyget. När en viss tid har gått åstadkoms en nästintill genomskinlig färg, vilket 

är rengöringsmedlets uttunnande. Nu lägger man på rött pigment i skikten, för att tydligare se 

ytans kvalitet och rörets jämnhet, se figur 18. Slutligen läggs ett färdigt grundrör in för hand 

genom verktyget, så att skikten omsluter det. Man låter det kallna, för att sedan testa i 

mikroskop. 
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           Figur.17 Rör med vit, grumlig färg                   Figur.18 Tillsättning av rött pigment 

                                                                                                                                                     

5.2  Analys och jämförelse 

Vid provningstillfället av det omkonstruerade verktyget ser man ett betydligt mjukare flöde. 

Under testkörningen läcker inte flödet alls. För att se om det uppstår sprickor omkring 

centrum av plattorna och för att se om det har blivit lättare att rengöra verktyget under kortare 

tid bör extruderverktyget köras i produktion under en lång tid. I dagsläget har LK PEX AB 

inte möjlighet och tid för att köra verktyget i produktion under den önskade tiden. Det finns 

inget behov av den sorts rör som det omkonstruerade verktyget producerar hos företaget just 

nu. Vid några testtillfällen kan man inte få ett godtagbart resultat. På grund av arbetets 

begränsade omfattning och med tanke på företagets tillgänglighet vill man ha ett provisoriskt 

resultat. Det erhålls under provkörningen genom att öppna verktyget efter testtillfället. Efter 

provkörningen har man inte sett några sprickor i plattorna och detta medför att det sannolikt 

inte kommer att uppstå i framtiden heller. Dessutom flyter materialet bättre genom kanalerna, 

vilket underlättar rengöringen. Figur 19 visar resultatet från ett mikroskoptest. Skiktpåläggen 

barriär och lim ligger ganska jämnt på varandra, men de varierar i mindre grad. Anledningen 

till det är att munstycket inte är centrerat riktigt i förhållande till centreringsringen. Man 

svarvar ner och centrerar centreringsringen för att få en optimal centrering. Ur mikroskop sker 

mätning på skikttjocklek och homogenitet genom hela röret. Mätvärden från en sådan 

undersökning redovisas i figur 20. 

 

 

 

 

 

 

Figur. 19 Rör med grundmaterial, lim och barriär 
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Figur 20 visar hur skikttjockleken varierar på olika ställen på röret. S2 motsvaras av 

limskiktet (ADMER) och S3 betyder barriärskikt (EVAL). Skikttjockleken mäts i mikrometer 

(µm). Enligt testet finns det inga avvikande ojämnheter som är större än 0,01 mm
2
, vilket är 

väldigt bra.  

 

            

                                            Figur 20 Rörets skikttjocklek och homogenitet 
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6. Diskussion 

Man har använt de programvaror som har varit tillgängliga i skolan och på företaget. Det har 

inte funnits tillgång till laboratorium och avancerade program som CFD (eng. Computational 

Fluid Dynamics) för test av verktyget. Tack vare det moderna programmet får man en 

komplett uppsättning lagar och regler för att beskriva olika strömningstillstånd. CFD skapar 

ekvationer för att beskriva flöden i luft, vatten eller i något annat fluidum. Det här 

programmet kunde ha varit till en del hjälp för förståelse om flödets rörelse in i verktygets 

kanaler.  

 

Eftersom man inte kunde se plaströrets rörelse inåt i verktyget och man inte kunde testa 

verktygets olika delar i företaget innan tillverkningen, har studenterna varit försiktiga vid 

omkonstruktionen av verktyget. För att undvika risker har varje detalj undersökts noggrant 

och man har sedan diskuterat med företaget för att bli säker och vidare kunna utföra önskade 

förändringar. Vid konstruktionsfasen har man använt sig av iterativ process, men under 

tillverkningsfasen kunde man inte tillämpa den här processen, för att förändring i en senare 

fas hade kostat företaget en viss tid och stora pengar. 

LK PEX AB har inte möjlighet och tid för att köra verktyget i produktion under en lång tid, 

då behovet av treskiktsröret som det omkonstruerade verktyget producerar inte är aktuellt för 

företaget i dagsläget. Det har varit ett stort och omfattande examensarbete, som inkluderar 

genomförandet av arbetets alla ingående moment. Utöver det krävde arbetet ett resultat. Ett 

övertygande resultat fås genom ett flertal provningar. På grund av arbetets begränsade 

omfattning och med tanke på företagets tillgänglighet kunde man dock inte få det. 

 

7. Slutsats 

Treskiktsverktyget har konstruerats med färdiga ritningar, tillverkats, monterats och testkörts. 

Målet med att omkonstruera verktyget, med en spindelformad utformning, mjuka flödeslinjer 

och se till att det inte uppstår läckage har uppnåtts. Även problemen med sprickor och 

rengöring av verktyget har åtgärdats.  

Vid konstruktionen och den del av tillverkningen som studenterna själva har deltagit i har 

man fått en bred överblick och värdefulla erfarenheter. Detta kommer studenterna att ha stor 

användning av i det professionella arbetet som ingenjör.  
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