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Sammanfattning 

Detta examensarbete bestod av att optimera två processer som testar isoleringsplasten i 

kablarna hos företaget NKT i samarbete med deras materiallab. Dessa processer var hot set 

och gelhaltsmätning. Arbetet inleddes med att analysera processerna för att hitta 

förbättringsmöjligheter som effektiviserade, standardiserade och överlag förenklade 

utförandet av dessa processer. Genom att dela upp processerna och titta på varje delmoment 

så identifierades verktyg och arbetssätt som skulle kunna förbättras. 

 

Analyserna genomfördes med hjälp av observationer, litteraturstudie och nära kontakt med de 

människor som utför dessa processer. Idégenerering genomfördes i samarbete med 

personalen vilket hjälpte arbetet i att hitta lämpliga lösningar och därmed kunna börja skapa 

prototyper till dessa. En viktig del för att kunna förstå hur lösningen kommer fungera var att 

försöka tillämpa prototyperna in i processen för att sedan kunna utvärdera dem. När denna 

möjlighet inte fanns gjordes så mycket som möjligt för att sekundärt kunna förstå hur 

lösningen skulle fungera i processen. Detta i form av passform med modellprototyper, 

simuleringar och intervjuer av andra erfarna användare. 

 

För att kunna genomföra dessa simuleringar och tillverka prototyperna i en snabb takt så 

användes programmering i Inventor. På detta sätt kunde prototyper snabbt designas, 

konstrueras, testas och skapas genom en 3D-printer. De prototyper som sedan godkändes som 

förbättrande lösningar kunde antingen beställas eller skapas i skolans mekaniska verkstad. 

 

De resulterande förbättringarna som togs fram inkluderade båda processerna. Då 

processernas tillvägagångsätt följde internationella standarder så kunde stora delar av 

metoden inte påverkas särskilt mycket. Däremot ansågs vissa verktyg och annan utrustning 

kunna förbättras eller bytas ut. Detta då vissa maskiner var föråldrade eller otympliga vilket 

gav flera optimeringsmöjligheter. Beslut att köpa in eller tillverka nya verktyg skedde för att 

kunna öka effektivisering och ge en säkrare standard. Den uppskattade kostnaden för den 

fullständiga processoptimeringen resulterade i 1 134 250 kr. 

 
Nyckelord: Polyeten, tvärbindning, CAD, Inventor, simulering, optimering, LDPE, 

standardisering 
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Abstract 

This thesis purpose consisted of optimizing two processes that tests the insulation plastics in 

the cables of the company NKT in cooperation with their materiallab. These processes were 

hot set and gel content measuring. The work began with analyzing the processes to find 

improvement opportunities that streamlined, standardized and overall simplified the 

execution of these processes. By splitting up the processes and looking at each component, 

tools and working methods improvements could be discovered.  

 

The analyzes were conducted using observations, literature studies and close contact with the 

people who perform these processes. Generated ideas were conducted in cooperation with the 

staff, which helped to find suitable solutions and thereby create prototypes for these. An 

important part of understanding how the solution will work was to try to apply the prototypes 

into the process and then evaluate them. When this was not possible, other methods to 

understand how the solution would work in the process were used. This in the form of fit with 

model prototypes, simulations and interviews by other experienced users. 

 

In order to implement these simulations and produce prototypes at a fast pace, Inventor 

programming was used. In this way, prototypes could be quickly designed, constructed, 

tested and created by a 3D-printer. The prototypes that were then approved as improved 

solutions could either be ordered or created at the school's mechanical workshop. 

 
The resulting improvements included both processes. As the processes methods were based 

on international standards, they could not be affected very much. On the other hand, some 

tools and other equipment were considered to be improved or replaced. This because some 

machines were outdated or hard to work with which gave several optimization opportunities. 

Decisions to buy or make new tools took place to increase efficiency and provide more 

secured standards. The estimated cost of full process optimization resulted in 1 134 250 kr. 

 
Keywords: Polyethylene, crosslinking, CAD, inventor, simulation, optimization, LDPE, 

standardization 
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 1 Introduktion 

1.1  Problemformulering 

Vid genomföranden av kvalitetstester för isolerande plast i kablar hos materiallab på 

kabelföretaget NKT så efterfrågades processoptimering. Detta för de två testerna hot set och 

gelhaltsmätning. Hela dokumenten är inriktade på kvantitetidentifiering av tvärbindningar i 

isoleringsplast. Här fanns det utrymme för att försöka optimera standardisering med 

tillhörande mekaniska besvärligheter, föråldrad utrustning och andra förbättringsmöjligheter. 

Detta arbete är tänkt att utreda optimering för processerna där de förbättras med inriktning på 

standardisering och effektivisering. Lösningarna ska också vara smidiga och kunna underlätta 

vid processgenomförande tillsammans med inspektörer från kunder. 

 
 

1.2 Presentation av företaget  

NKT är ett danskt företag som grundades år 1891 och finner sig idag vid framkanten inom 

kabelteknik och kabeltillverkning. De tillverkar högspänningskablar som säljs världen över. 

Under 2017 köpte NKT upp ABB High Voltage Cables som ligger i Karlskrona, Sverige, där 

detta examensarbete utförts. Här finns ett tekniskt materiallab som genomför alla prover som 

har med materialkvalité att göra vilket inkluderar den isoleringsplast som examensarbetet 

inriktar sig på. Avdelningen är uppbyggd av en kunskapsrik och kompetent grupp människor 

som ser till att fabriken hela tiden kan fortsätta tillverkningen av högkvalitativa kablar då 

materialet har stor betydelse för den framtida funktionen. 

 
 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att optimera hot set och gelhaltsmätnings processerna som genomförs 

på kablarna hos NKT. Resultatet som framkommer skall ge förslag på lösningar och 

förbättringar men även klarhet i hur lösningarna kan fungerar samt hur de enklast kan 

implementeras. Rapporten skall även fungera som ett kompletterande underlag till utveckling 

av processerna och möjligen fortsatta arbeten då vissa lösningar enbart krävs att vara i 

principstadiet.  
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1.4 Avgränsningar 

Då NKT tillverkar en större variation av kablar så tvingades en avgränsning för de 

dimensionerande måtten av standardiseringen bestämmas. Därför inriktar sig 

standardiseringen av processerna endast in på de kablar som har en ledardiameter på 40–70 

mm. Denna rapport kommer endast inrikta sig på hot set samt gelhaltsmätnings processerna 

och optimeringen som rör dessa. Den kommer alltså inte inkludera övriga förbättringar för 

företaget, dess produktion eller produktfunktion som följer efter genomförandet då arbetet 

endast presenterar möjliga förbättringar som kan tillämpas.  

 
 

1.5 Hypotes 

Standardisering av arbetsmetoder och införskaffning av nya effektiviserade verktyg kan leda 

till en minskad ledtid under kontroller av kabelisoleringen samt en bättre och en smidigare 

arbetsprocess.  

  



 
 
 
 
 

9 

 2 Bakgrund 

2. 1 Kabeln 
Det finns en variation i vad de olika kablarna hos NKT består av utifrån vilket syfte och vilka 

förutsättningar de kommer ha vid användning. Kärnan som är den elektriska ledaren består 

vanligtvis av koppar men kan också tillverkas i aluminium. Utanpå denna metall så läggs en 

inre halvledare. Halvledarens material består av plast blandat med ett sot som gör den 

elektriskt ledande. Detta lager läggs för att göra ledaren slät inför nästa tillägg av lager vilket 

ska vara den isolerande plasten, närmare bestämt LDPE vilket är ett lågdensitetspolyeten. 

Utanpå den isolerande plasten läggs det en yttre halvledare i samma material som den inre. 

Dessa tre lager tvärbinds för att skapa ett material med ännu bättre dimensionsstabilitet vid 

höga temperaturer. Beroende på kundval och installationsförutsättningar så kan de 

kommande lagren sedan variera men är till för att skydda kabeln i den miljö den ska 

användas. [1] Det isolerande lagret plast kan i vissa fall ersättas av oljedränkt papper. 

Användningen av papper som isolering har funnits inom kabelindustrin länge medan 

plastisolering är något som utvecklats mer med tiden och börjar bli det allt vanligare valet, se 

skillnad på kablar här nedan (se Bild 1). Detta arbete inriktar sig bara på isolering gjord i 

plast.  

 

 
Bild 1: Visar en variation av olika sorters högspänningskablar tillverkade på NKT.[11] 
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2. 2  Plast 
Plast är ett material som i förhållande till många övriga material har en enkel formbarhet. 

Materialet har även en låg densitet vilket ofta innebär en viktbesparing som är välkommen. 

Däremot så ändras formbeständigheten i värme vilket i detta fall avgör hur mycket värme 

plasten måste klara av för att behålla rätt form för kabeln utan att bli för stel eller för mjuk då 

den skulle kunna ta skada. [2]  

 
Det finns en stor variation på olika sorters plaster. Plastmaterial består av polymerer 

tillsammans med andra föreningar. Polymer är en lång kedja av likadana kolvätemolekyler 

medan de andra föreningarna är till för att påverka plastens egenskaper. [3] Vid utbyte av 

väteatomer mot andra föreningar så kallas detta sampolymerer. Ett exempel på en tillagd 

egenskap kan vara bättre vidhäftning mot metall. [1]  

 
 

2. 2. 1 Polyeten 

Polyeten är en av världens mest vanliga plaster och anses vara miljövänlig relativt andra 

plaster. Polyeten skapas genom polymerisation av eten. Detta sker genom att 

dubbelbindningen i etenmolekyler bryts och istället binder till sig en annan etenmolekyl (se 

Bild 2). När detta sker tusen till tiotusen gånger om så skapas till slut plasten polyeten. Denna 

sortens plast har en god termostabilitet med dielektriska egenskaper vilket gör den perfekt för 

rollen som isolering i en högspänningskabel [4]. Polyeten delas främst in i två grupper som 

beror på dess densitet. Dessa är LDPE vilket är lågdensitetpolyeten som ofta används i till 

exempel plastfilmer för livsmedel, trädgård och jordbruk. Den kategoriseras som 

lågdensitetsplast då förgreningarna av etenkedjor är många. HDPE däremot är en 

högdensitetpolyeten med bra mekaniska egenskaper på grund av dess istället få förgreningar. 

Då det förekommer få förgreningar så ger detta raka snygga kedjor i plasten vilka lätt kan 

bilda kristaller. [1]  

 

 
 

Bild 2: Till vänster ett eten med dubbelbindningen som sedan bryts, till höger en polyetenkedja [1] 
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2. 3 Tvärbindningar 
Tvärbindningar i polyeten innebär att det blir en bättre hållbarhet mellan polyetenkedjorna. 

De hindrar polyetenmolekylerna från att kunna glida över varandra. När materialet värms upp 

riskerar bindningarna att släppa då kedjorna börjar röra på sig. Enkelt kan det beskrivas 

genom att polymerkedjorna ligger bredvid varandra i rader där de är ihopkopplade med dessa 

bindningar men glider runt vid värmepåfrestning. När plasten sedan svalnar så är det 

mängden tvärbindningar som låter materialet återgå mot sin ursprungliga form (se Bild 3). 

Det finns tre olika metoder för att tvärbinda plast. Dessa är med hjälp av peroxid, silan eller 

elektronstråling vilka beskrivs mer detaljerat här nedan. [5] 

 
Bild 3: Visar en förenklad beskrivning av tvärbindningar mellan polymerkedjor i plast [15]. 

 
 

2. 3. 1 Peroxid 

För att skapa en tvärbinding med peroxider så utsätts polyetenkedjan med en peroxid. När 

peroxiden är tillsatt i granulatet vid tillverkningen och detta hettas upp delar peroxiden på sig 

och bildar en fri radikal. Denna syregrupp reagerar sedan med väteatomen det vill säga tar en 

väteatom från polyetenmolekylen och en ny fri radikal bildas på kolatomen. Detta fortsätter 

för extremt många kolatomer i polyetenkedjan tills peroxiden tar slut. När dessa sedan hittar 

en annan fri radikal på en annan polyetenkedja så sätts de ihop med varandra och bildar en 

stark c-c koppling, vilket är en tvärbindning (se Bild 4).  Det är viktigt vid tillverkning av 

tvärbindning med peroxid att värmen inte överstiger peroxidens överstigningstemperatur. 

Skulle detta ske kommer tvärbindingarna att bildas innan formen för produkten formats. 

Detta är den tvärbindningsmetod som används för NKT:s isoleringsplast NKT [6][7]. 
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Bild 4: Visar hur tvärbindningar bildas steg för steg tillsammans med peroxid [12] 

 
 
2. 3. 2 Silan 

Att tvärbinda polyeten med silan innebär att en organisk silikonförening (venylsilan) tillsätts 

på polyetenkedjan med en del peroxid. Så länge polyetenen samt venylsilan inte börjat 

tvärbindas har polyetenen fortfarande termoplastiska egenskaper. För att tvärbindingen skall 

ske måste vatten tillsättas till polyeten och silan-blandningen, antingen genom ett vattenbad 

eller en ångkammare [8][9]. 

 
 

2. 3. 3 Elektronstrålning 

Elektronstrålning innebär att du bombarderar polyetenmolekylerna med elektroner. När dessa 

elektroner träffar polymeren joniseras dess molekyler. Dessa joniserade molekyler ansluter 

sig sedan till andra joniserade molekyler och bildar en tvärbunden polymermatris. 

Egenskaperna för denna typ av tvärbindning är att värmebeständigheten ökar. Detta kan 

eliminera snedvridningar vid höga temperaturer eller lågtemperatursstyrka. Denna process är 

generellt dyr eftersom metoden kräver speciell utrustning och höga investeringskostnader 

[10]. 
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2. 3. 4 Kvantifiering av tvärbindningar 

Kvantifiering av tvärbindningar innebär att du genom olika processer kan säkerhetsställa 

antalet bindningar det vill säga hur stor mängd tvärbindningarna som sitter samman. Detta för 

att se mönster och tendenser i reaktioner från värmeförändringar i plasten då den ska kunna 

ha rätt isolerande och mekaniska egenskaper för kabeln [11]. Dessa tester kan ske genom 

olika standarder. De processer som ingår i arbetet följer nedan. 

 

 

2. 4 Processerna 

2. 4. 1 Hot set 

Denna process identifierar kvantiteten tvärbindningar i isoleringsplasten i kabeln. Detta 

genom att värma upp plasten till en temperatur över smältpunkten under viss belastning så 

provbiten förlängs. Därefter avlasta provbiten för att slutligen låta plasten svalna för att se hur 

materialet återgår. Den ursprungliga formens längd jämförs sedan procentuellt med den som 

varit uppvärmd. Detta avslöjar då tvärbindningarnas förmåga att hantera påfrestningar under 

värmepåverkan, vilket den kommer behöva göra vid användning då ledaren kan bli cirka 

90 . 

 
För att kunna genomföra detta test måste först en bit kabel sågas* av vilket motsvarar en 

längd på 100 mm. Med hjälp av en klyv* klyvs sedan en bit av isoleringsplasten bort längs 

kabeln. Denna del av processen kan upprepas efter önskat antal provbitar. Om inget 

specialfall görs så är detta två bitar som tas ut från motsatta delar av ledaren för att kunna få 

en variation på plasten. Tvärsnittet av bitarna efter klyvningen har då ett utseende som visas i 

Bild 5 nedan. 

 
Bild 5: Isoleringsplastens utseende av tvärsnittet efter klyvning 
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När önskvärt antal bitar är framtagna så används en hyvel* för att ta fram skivor av plast 

liggandes så nära ledaren som möjligt. Detta eftersom det är där tvärbindningen kommer att 

vara lägst i linjerna på NKT. Skivorna behöver vara 0,8–2,0 mm tjocka utan spår av inre 

halvledarmaterial eller skador. Därefter stansas* dumb-bells ut från skivorna för att kunna 

genomföra dragprovet som ska testa tvärbindningarna där formen är av europeisk standard. 

Med hjälp av en stållinjal måttas sedan en längd L1 = 20 mm fram med två markeringar från 

en silverpenna, detta sker på halsen av provbiten (se Bild 6 ). Tjockleken mäts på 3 olika 

ställen mellan markeringslinjerna där det minsta värdet sparas till ekvationerna. Därefter 

beräknas den vikt som ska fästas längst ner på dumb-bellen för att motsvara tillräcklig 

dragkraft. För materialet vilket är en LDPE skall en kraft på 20,4 g/mm2 placeras enligt 

standarden. Vikten räknas då ut enligt följande ekvation: 

 
 

 
 

 

där subtraktionen av 10 beror på klämmans* egenvikt, w är bredden och t är tjockleken på 

dumb-bellen (se Bild 6 nedan). 

 
Bild 6: Visar hur dumb-bellen ser ut samt vart bredden och tjockleken mäts. 

 
Vikten fästs med en klämma längst ner över en smärgelduk som ska förhindra att klämmorna 

glider, kladdar eller fastnar provbiten under uppvärmning. Sedan placeras dumb-bellsen i 

ugnen. Ugnen ska enligt standarden ha en innetemperatur 200  3 . Efter 15 minuter mäts 

L2 fram med hjälp av en laserlinje och en linjal parallellt fastspända i ugnen. Sedan öppnas 
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ugnen och vikterna tas bort. Därefter lämnas dumb-bellsen i ytterligare 5 minuter i ugnen för 

att kunna återgå i form. Efter det tas dumb-bellsen ut ur ugnen för att långsamt svalna helt 

och sista längden L3 mäts med skjutmått. Efter 15 minuter får resultatet max vara 175 % av 

den ursprungliga längden medan det efter avsvalning högst får vara skillnad på 15 % av den 

ursprungliga längden. Detta beräknas enligt ekvationerna nedan: 

 
 
Efter 15 minuter: 

 
Efter kylning: 

 
 

*För en mer detaljerad bild av verktygen som används i processen se Bilaga 1. 

 
 
2. 4. 2 Gelhaltsmätning 

Denna process identifierar tvärbindningsgraden hos polyeten. Detta genom att bestämma 

mängden restprodukter bestående av icke tvärbundet material i isoleringsplasten i kablarna. 

Det sker genom att låta plasten koka i dekahydronaftalen för att driva ut restprodukterna. 

Skillnaden mäts genom jämförelse av plastens okokade och kokade vikt. 

 

Gelhatsprocessen påbörjas på liknande sätt som hot set processen. Även här måste en bit 

kabel sågas* av med en längd på 100 mm. Med hjälp av en klyv* så klyvs en bit av 

isoleringsplasten bort längs kabeln. Denna del av processen kan upprepas efter önskat antal 

provbitar. Om inget specialfall görs är det två bitar som tas ut. Detta sker från motsatta delar 

av ledaren för att kunna få en variation på plastkvalitén. Här börjar dock gelhaltsmätningen 

förändras från hot set processen. Provbitarna hyvlas* till en tjocklek på istället max 2 mm 

tunna skivor, tagna så nära ledaren som möjligt. Det ska inte finnas några rester från 

halvledaren. De klipps sedan för hand till kvadratiska bitar med mått på max . Det 

krävs 0,3  gram klippta polyetenbitar för varje prov. Det får max testas 15 prov åt 

gången i rundkolven. Bitarna vägs sedan på en våg placerade i en metallduk som för hand 

klipps och viks till en påse med måtten .  Påsarna ska vara nummermarkerade, 

sköljda i aceton, torkade i värmeskåp och avsvalnade i en exsickator efter vikning, detta för 

att undvika fukt och smuts som kan störa processen. Därefter kokas proven helt nersänkta 

med ståltråd i en rundkolv fylld av dekahydronaftalen som har en kokpunkt på 193 . 
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Rundkolven som är placerad i en värmemantel är ansluten till en reflux-kondensator och 

utrustningen står i ett dragskåp (se Bild 7). 

 

 
Bild 7: Rundkolven monteras i värmemanteln kopplad till en reflux-kondensator 

 

 När plastbitarna fått koka i dekahydronaftalen i minst 6 timmar så sköljs påsarna av med 

aceton för att sedan läggas i ett värmeskåp med en temperatur på 100  i minst 2 timmar för 

att torka och svalnas av i en exsickator. Slutligen vägs plastbitarna ännu en gång och 

differensen i vikt visar hur mycket icke tvärbundet material som försvunnit. 

Tvärbindningsgraden i procent räknas då ut enligt följande formel: 

 

 
 

 
 
, normalt är F=0 

 
* För en mer detaljerad bild av verktygen som används i processen se Bilaga 1. 
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2. 5 Standarder 

2. 5. 1 Hot set 

Processen för hot set som genomförs på NKT materiallabb följer de internationella 

standarderna IEC60840, IEC60502 och IEC62067 vars syfte är att kontrollera kvantiteten av 

tvärbindningar i plasten. 

 

2. 5. 2 Gelhaltsmätning 

Processen för gelhaltsmätning som genomförs på NKT materiallabb följer en internationell 

standard med beteckningen D2765-16 [12] vars syfte är att mäta gelhalten i plasten och dess 

svällförhållande.  
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 3 Metoder 

3. 1 Struktur och Arbetsprocess  

3. 1. 1 Projektplanering  

När uppgiften för detta examensarbete stod klart så påbörjades en översiktlig 

projektplanering. Projektplaneringen inriktar sig på den mängd arbete som preliminärt 

förutses utlagt över den tid som finns att tillhandahålla. För att kunna få fram ett önskvärt 

resultat så tas det stor hänsyn till tidsaspekten och avgränsningarna då projekt överlag lätt 

drar ut på tiden. Då det är en omfattande processoptimering för två olika processer med 

många delmoment så kan planeringen inte vara lika hårt styrande som vid ett mer entydigt 

resultatkrav. Här finns det större risk för att ny information hela tiden dyker upp kring 

delprocesser som kan styra arbetsinriktningar och prioriteringar. Utöver projektplaneringen så 

skedde i detta stadium också förberedelser inför arbetet. Förberedelser innebär nedladdning 

av nödvändiga program, litteraturstudie och annan insamling av information för att kunna 

påbörja det arbete som lagts ut i planeringen.  

 
 

3. 1. 2  Identifiering av optimeringsmöjligheter 

För att upptäcka möjliga förbättringar för hot set och gelhaltmätnings processerna så utfördes 

ett flertal besök på NKT där observationer av de existerande processerna genomfördes. Under 

besöken fördes en dialog med de anställda, för att få deras åsikter och idéer rörande 

processerna. Detta för att få en förståelse i hur arbetet genomförs och därmed vilka delar som 

kan förbättras. Här undersöktes även vart förbättringsmöjligheterna låg, tillexempel om 

verktygen, arbetsprocessen eller själva testerna kunde förbättras.  

För att kunna inringa vilka delar i processerna som hade optimeringsmöjligheter målades hela 

arbetsprocessen upp i ett flödesschema (se Bilaga 5). Därefter påbörjades en uppdelning av 

flödet steg för steg. Detta för att få en förståelse om vad det är som kan förbättras och 

definiera exakt vilket moment i flödet det gäller. När dessa identifierats så kunde arbetet med 

att hitta möjliga lösningar påbörjas.  
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3. 1. 3  Flödesschema och Analyser 

Som en fördjupning av processerna så gjordes varsin analys genom flödesscheman för de två 

processerna (se Bilaga 5). Detta då det gav en överblick. Här kunde flödet enklare diskuteras 

och varje delprocess värdesattes och granskades gemensamt för att se vilka nödvändiga 

förändringar som kunde upptäckas. Det lades här mycket tanke kring vad som prioriteras av 

företaget och hur processen kunde förbättras översiktligt genom delmomenten.  

 
 

3. 1. 4 Idégenerering 

För att kunna finna lösningar så påbörjades en idégenerering om hur dessa möjligheter skulle 

tas fram. Idégenereringen för nya arbetssätt och verktyg skedde i gruppen med hjälp av två 

olika metoder. Dessa var Brainstorming och Brain-Writing. De utfördes alltid på en plats där 

inga distraktioner kunde störa med möjligheter att kunna skriva på till exempel en 

whiteboardtavla. Detta då det är viktigt att lägga energi på kreativitet och fritt kunna 

diskutera. Det var också mycket viktigt att föra en dialog med personalen på materiallab då 

idéer framkommit. Detta eftersom de sitter på den största erfarenheten och kunskapen inom 

området, vilket gör dem till den största tillgången för vägledning till bra lösningar. 

 
 

3. 1. 5 Brainstorming och Brain-Writing  

Brainstorming genomfördes i gruppen där det var viktigt att ingen idé som redovisas är för 

dum eller får lov att avbrytas. Här får det inte finnas någon destruktiv kritik förrän efter 

brainstormingen är genomförd och alla lösningar under genereringen måste skrivas upp. Det 

är tillåtet att bygga vidare på någon annans idéer så länge denna fått tala till punkt. På detta 

sätt uppmuntras kreativiteten för att kunna fånga lösningar som annars kanske inte hade dykt 

upp. Efteråt utvärderas de istället mer realistiskt och de som inte går att använda sorteras bort. 

Brain-Writing fungerade på samma sätt som brainstormingen bortsett från att det sker genom 

ritade bilder som först skapas i tystnad. Genom att sedan behöva förklara bilden och 

samtidigt visa upp den för någon så kommer oklara detaljer upp till ytan vilka annars skulle 

kunna förbises.  
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3. 1. 6 Evalueringar 

För att alltid kunna evaluera alla idéer, lösningar och skapade prototyper som tillkom under 

arbetet så användes enklare tabeller. Här vägdes fördelar och nackdelar mot varandra. Då det 

inte jämfördes mer än två lösningar mot varandra på samma gång så räckte detta för att kunna 

dirigera fram den mest lämpade lösningen.  

 
 
3. 1. 6. 1 Spiral Process 

Under arbetsgången så har det varit fördelaktigt att använda spiral process så gott det går. Då 

spiral process inriktar sig på att under hela arbetets gång testa funktionen av tillverkade 

prototyper så blir det en större insikt i hur en framtida funktion kan se ut och fungera. Efter 

varje skapad prototyp så utvärderas denna noga för att säkerställa en bättre prototyp nästa 

gång. Dock finns det begränsningar i hur mycket man kan testa designade prototyper då det 

inte finns obegränsat med tid och resurser.  

 

 
Bild 8: Beskriver hur en spiral process går till [16] 

 
 
3. 1. 6. 2 Funktionstester 

Utvärdering av lösningarna eftersträvades ständigt och därför var det eftertraktat att få in 

funktionstester av prototyperna. Då det fanns möjlighet att testa en skapad prototyp genom att 

inkludera denna i den existerande processen gjordes detta för optimalt resultat. Detta gjordes 

genom att försöka 3D-printa varje prototyp. På detta sätt testas den praktiskt och kan 

utvärderas av de mest insatta och kunniga användarna. Detta kunde dock inte alltid ske. 

Eftersom vissa lösningar kan tänkas köpas in istället för att skapas på egen hand eller då det 
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inte finns tillräckligt med tid att tillverka en omfattande lösning så får dessa utvärderas på 

andra sätt. Då kan det istället göras en sekundär undersökning där aktuella frågor ställs till en 

annan användare eller en simulering där lösningen testas i en dator. Ibland printades bara en 

del av lösningen för att kunna kontrollera dimensionerna när inte resterande av lösningen 

gick att testa i praktiken. 

 

 
3. 1. 6. 3 Beräkning och simulering 

Beräkningar på lösningar gjordes genom att simulera strukturer med varierande dimensioner 

påverkade av en beräknad kraft med hjälp av Nastran i CAD. Krafterna som påverkar 

strukturer beräknades genom följande formel: 

 

 

 
Där arean som påverkas togs fram genom att ta längden på kabeln gånger den maximala 

tjockleken. Spänningen som användes var materialets brottgräns. Strukturer som simulerades 

grundades på de verktyg som redan användes och i slutändan togs det hänsyn till den nya 

designen som resulterade. Beräkningarna i simulering grundades alltid efter denna metod. 
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 4 Verktyg 
4. 1 Autodesk Inventor 

Autodesk är en samling beräknings-program som ger möjlighet att skapa ritningar, designade 

delar, montage och simuleringar. Programmet underlättar beräkningar och visualisering som 

utöver skapandet också underlättar vid presentation av lösningar. 

 
I arbetet tillämpades Autodesk Inventor för att kunna rita upp idéer. Efter att ha skapat olika 

mekaniska designer kunde de sättas ihop med varandra. Vid behov kunde även beräkningar 

och simuleringar genomföras för att billigt och snabbt kunna bedöma dessa lösningar och 

bestämma om de skulle skapas vidare till prototyper.  

 
 
4. 2 Nastran in CAD 

Som ovan nämnt finns det i Autodesk möjlighet till simulering i programmet nastran. Här är 

det smidigt att införa olika parts och assemblys från CAD in Autodeks och utföra 

simuleringar på dessa. Det sker här beräkningar med hjälp av finita elementmetoden och 

analyserar då hur den mekaniska designen reagerar med spänningar från tillagda krafter, 

laster och randvillkor. Det underlättar då att förutse hur vissa lösningar kommer fungera i 

praktiken utan att behöva skapa fysiska prototyper. 

 
Simuleringar användes på de mekaniska delar som skulle utsättas för krafter och 

begränsningar. Här undersöktes främst hållfastheten och därmed vilka dimensioner som 

passade. De krafter som påverkar är beräknade för hand utifrån kabelns egenskaper medan 

randvillkoren är tagna från existerande lösningar.  

 
 
4. 3 3D-printing 

3D-printing är en tillverkningsteknik för att snabbt kunna få fram olika önskvärda fysiska 

delar från en modell i ett 3D-program. Detta sker med hjälp av en dator som har översatt en 

3D-modell, i till exempel CAD till g-koder. Printern bygger sedan upp skikt för skikt med 

olika material, i detta fall endast plast. Det är en utskrift av material som genom att addera 

material skapar precis det du designat och detta på bara några timmar. 
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3D-printingen är det verktyg som kommer till stor användning tillsammans med Autodesk i 

detta arbete. Då en idé till en lösning dykt upp så är det ett mycket bra sätt att snabbt skapa en 

prototyp som går att testa. Det är inte möjligt att testa delar som behöver ha en högre 

brottgräns än plast men passformen går fortfarande att jämföra vilket också har betydelse för 

senare tillverkning. Dessutom går den jämfört med en ritning i CAD att känna på och visa 

upp på ett annat sätt vilket också ger en viss inblick i hur den kommer se ut, röra sig och 

fungera väl i processen.  

 
 

4. 4 Innovation Labs 

Blekinges Tekniska Högskola har flera olika lokaler på skolområdet som är uppbyggt för att 

ge möjlighet åt ingenjörsstudenter att kunna skapa sina lösningar och idéer. De lokaler som 

ingår är maskinlaboratoriet, snickerilaboratoriet, elektroniklaboratoriet, svetslaboratoriet, 

datorrum, makerspace, e-hälsolaboratoriet och grupprum för externa företagsprojekt. De är en 

del av anpassningen till utbildningen där elever kan tillämpa sina kunskaper på ett 

handbegripligt sätt och användas i projekt så som i detta examensarbete. I detta arbete har 

flera av dessa lokaler utnyttjats för att kunna skapa prototyper som kan funktionstestas och 

visas upp för personalen på materiallab. 
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 5 Resultat 
Följande avsnitt kommer presentera de förbättringar som enligt detta arbete skulle kunna 

appliceras för att optimera processerna. Till att börja med presenteras de resultat av verktygs- 

och utrustningsoptimeringar som de har gemensamt. Därefter följer resultaten istället enskilt 

för var och en av processerna. Varje del presenteras under egen rubrik med definiering av 

dess förbättringsmöjligheter och hur de kan åtgärdas enligt arbetets resultat. Varje lösning har 

utvärderats efter de förutsättningar och möjligheter som varit tillgängliga.  

 
 

 Gemensamma förbättringar 

 Klyv 

Ursprungligen fanns det inte några problem med klyven i sig utan komplikationer uppstod 

senare i processen på grund av provbitens framtagna form. När endast ett knivblad användes 

för att klyva kabeln blev det en tendens till att provbitarna fick ett v-format tvärsnitt. V-

formen innebar ett stabilitetsproblem vid infästningen av provbiten i skruvstädet* när denna 

skulle hyvlas. Biten satt då inte riktigt fast utan att mycket tid och ansträngning krävdes från 

användaren av maskinen för att den skulle sitta ordentligt. Detta resulterade då i en ny design 

av klyvfästet med plats för två knivblad istället för ett då detta medför att provbitarna får raka 

snitt ner till ledaren istället för v-formade (se Bild 9 nedan). 

 

Bild 9: Visar skillnaden på provbitarna med klyvning av en kniv (vänster) kontra två knivar (höger) 

 
Att klyva provbitarna med två knivar istället för en kommer förenkla infästningen i 

skruvstädet eftersom provbitarna har raka snitt. Detta ger ett mindre stabilitetsproblem vid 

fastklämning från sidorna i skruvstädet på hyveln samtidigt som det bara krävs en rörelse från 

klyvmaskinen för att separera en bit istället för klyvning i två omgångar. Se klyvfästets nya 

design i Bild 10 nedan. 



 
 
 
 
 

25 

 
Bild 10: Ritnings-vy över den nya klyvdesignen som ger möjlighet att använda ett eller två knivblad. 

 
De två knivbladen kommer ha samma dimensioner och placeringar på dess fästningspunkter 

som den ursprungliga klyven vilket ska ge en smidig övergång och utesluter onödiga 

förändringar. Även fästpunkterna på ovansidan av denna klyvdel är gjorda för att kunna 

monteras på nuvarande maskin och kommer då kunna appliceras direkt på denna vid bytet. 

Det kräver då ingen annan tillverkning av delar än de som syns i ritningen ovan (Bild 10). 

Avståndet mellan knivarna är 22 mm vilket kommer ge samma bredd på provbiten varje gång 

klyvning sker och medför då en säkrare standard vid användning. Det finns emellertid 

fortfarande ett behov av att kunna använda klyven till kablar utanför avgränsningarna vilket 

resulterade i att det centrerade knivspåret sparades i designen. När detta behov inträffar krävs 

endast en omställning av två knivar till ett och fästet behöver aldrig plockas bort. Bytet sker 

på samma sätt som på det ursprungliga knivfästet då skruvarnas längd har anpassats utefter 

det antalet knivar som används då avståndet genom biten varierar beroende på detta.  

 
 
5. 1. 1. 1 Val av knivar 

När det sker en omställning mellan en eller två knivar så finns det en viktig aspekt att ta 

hänsyn till. Den ursprungliga lösningen innehåller en kniv som är dubbelslipad vilket 

fungerar perfekt för sitt syfte att skjuva och pressa undan material åt sidorna. När denna kniv 
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istället ersätts med två så är det inte önskvärt att pressa materialet in mellan knivarna. I detta 

fall skulle provbiten kunna vara problematisk att lossa då den kilas fast. För att lösa detta 

måste de två yttre knivarnas egg bytas ut till enkelslipade medan den centrerade kniven 

fortsätter vara dubbelslipad. Se skillnaderna i Bild 11 nedan.  

 
Bild 11: Visar klyvfästet och hur knivarna är slipade beroende på placering 

 
 
5. 1. 1. 2 Simulering av spänningar 

Klyvfästet kontrollerades genom att göra simuleringar i nastran. För att ta reda på vilka 

spänningar som verkar vid infästningen av knivarna krävs kraften från klyvningen. Den fås 

genom ekvationen nedan: 

 

  

 
Där arean som klyvs av en kniv beräknas enligt: 

 
 

 
Där l är längden av kniven och t är den maximala tjockleken på isoleringen. 

Polyetens brottgräns, , avläses från formelbok med tabellsamling [14] och är 17 MPa vilket 

sätts in i formeln och medför följande: 
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Här valdes brottgränsen för vanligt polyeten för att få lite marginal då brottgränsen för 

lågdensitetspolyeten ligger på endast 10 MPa. Se resultatet av den simulerade klyven i Bild 

11-14 nedan.  

 

 
Bild 12: Visar spänningarna som uppstod i klyven vid simuleringen 

 
Den maximala spänningen som verkar vid infästningen resulterade vid simulering i 

. Området som främst har kontrollerats är området vid infästningen av knivarna, då 

det är här designen förutses att bli påverkad mest. Simuleringen visar godkänt resultat av 

spänningar. 

 
 
5. 1. 1. 3 Simulering av deformation 

Deformationen av klyvdesignen simulerades också fram i nastran. Detta för att se hur 

krafterna påverkade materialet vilket genomfördes i samma körning som spänningen ovan. 

Infästningen fortsatte vara det mest intressanta området men här undersöktes också knivarna 

lite närmre bara för att förstå hur de skulle röra sig då det inte längre kommer vara endast 

axiell spänning utan också ett moment. Detta på grund av bytet till enkelslipade knivar istället 

för dubbelslipade. Knivarna deformerades mest vars resultat blev 0,0799 mm i dess 

mittpunkt. Vid infästningen resulterade deformationen i 0,0024 mm (se Bild 13 och Bild 14). 

För att kunna se hur momentet påverkar hela strukturen med utbytta knivar så har 

deformationen visuellt överdrivits i Bild 15. Simuleringen visar godkänt resultat av 

deformationer. 
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Bild 13: Visar den maximala deformationen för knivarna. 

 

 
Bild 14: Visar maximal deformation i knivfästets yttre väggar. 
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Bild 15: Visar deformationen med en 10 ggr så stor deformation i förhållande till den verkliga för att kunna se 

hur den strukturen böjer sig 

 
 

 Hyvel  

Hyveln ansågs vara ett av de mest mödosamma momenten i de två processerna. Detta 

eftersom det krävdes en hel del besvärliga inställningar för att provbiten skulle sitta på plats 

och sitta stabilt i skruvfästet i släden av hyveln. Det var också komplicerat att manövrera 

maskinen när hyvlingen kördes då det var en maskin som krävde mycket manuella 

inställningar i form vev. Fyra och ett halvt varv på denna vev motsvarade cirka 1 mm i 

tjocklek. Här gäller det för medarbetaren att ha kännedom av maskinen för att hamna rätt 

inom måttspannet för tjockleken. Det var här klart att det behövdes en smidigare och bättre 

lösning. 
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Då det skulle ta mycket tid och arbete att designa och tillverka en helt ny maskin så stod det 

mellan alternativen att endast designa ett helt nytt fäste och behålla den övriga delen av 

maskinen eller att införskaffa en helt ny hyvel. Det var inte särskilt tilldragande för NKT att 

ändra fästet då det skulle medföra många moment och mycket tid för att tillslut kunna införa 

och installera samtidigt som resterande delar av den föråldrade hyveln skulle bli kvar. 

Tidigare försök av företaget tydde på att det inte fanns något större utbud av lämpliga hyvlar 

att välja mellan vid ett inköp. Det gjorde att upptäckten av följande hyvlar väckte stort 

intresse. 

 
Resultatet blev Gigatome Phantom One (se Bild 16 och Bild 17). En hyvel från Micro-Tec 

som varit mycket uppskattad av NKT i Köln, Tyskland. Det stod däremot mellan två olika 

storlekar av samma maskin. Resultatet togs fram genom en jämförelse med krav på 

grundfunktioner och de förbättringar som önskas (se Fel! Hittar inte referenskälla. nedan).  

 

 
Bild 16: Visar hur hyveln Gigatome-XL ser ut 

 

 
Bild 17: Visar skruvstädfästet på Gigatome-hyveln som monteras smidigt med magnet 
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Tabell 1: Jämförelse av Gigatome Phantome One XL och Gigatome Phantome One L 

Krav Bör-värde Är-värde Hyvel XL Är-värde Hyvel L 
0,8 till 2 mm till 70 mm  till 70 mm 

Maximal Provbitstorlek Ingen existerande 
gräns 

260x200x70 mm 180x160x70 mm 

Installeringsutrymme Flexibelt 1600 x 1400 mm 1400 x1300 mm 
    

Smidigt byte av 
skruvstycke 

Ja Ja Ja 

 

Båda hyvlarna lever upp till alla krav. Det som skiljer dem åt är endast kapacitet att hyvla 

större provbitar och det varierande installeringsutrymmet. Enligt processerna som ska 

optimeras i denna rapport så räcker Gigatome Phantom One L. Det kan dock finnas andra 

behov hos materiallab utanför avgränsningarna i detta arbete som kan ge NKT anledning att 

köpa Gigatome Phantom One XL istället. 

 
 
5. 1. 2. 1 Utvärdering av hyvel 
 
Eftersom det inte gick att testa Gigatome Phantom One i processen före ett inköp så fick det 

genomföras en sekundär undersökning. Genom mail kontaktades en erfaren användare till 

denna hyvel i Köln med frågor kring funktionen av Gigatome Phantom One XL vid 

genomförande av hot set test där följande utdrag kom som svar: 

 
“I think the Gigatome is a proper solution for your needs. “ 

  

“It works really good and there is nothing to complain about – maybe the size as it is not a 

tabletop unit. But if you have the space it is for sure the best choice.” 

 

“The base plate is magnetic which makes it very flexible to mount all kind of clamps.” 

 

“The fastening works great and it has enough power even for cutting of very big samples, e.g. 

you can cut slices from complete cable core diameter.”  
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Dessa rekommendationer angående funktion och användarvänlighet av Gigatome Phantom 

One ansågs vara tillräckligt bra och från en tillräckligt trovärdigt och kunnig källa för att låta 

ersätta den ursprungliga hyveln som inte passade så bra till processen som ett nytt inköp 

skulle göra.  

 
 

 Hot set 

5. 2. 1 Mät-mall 

Mätningen av dumb-bellsen gav utrymme till förbättring eftersom manuell mätning på fri 

hand innebär en viss risk för misstag som fel vid avläsning eller fel vid genomförandet av 

själva mätningen samtidigt som det är onödigt tidskrävande. 

 

Resultatet för att åtgärda mätningen blev att skapa en måttlinjal med tillhörande ram så att 4 

stycken dumb-bells skulle kunna mätas samtidigt (se Bild 17). Lösningen utgår från att ramen 

håller dumb-bellsen på plats medan en 20 mm bred linjal placeras ovanpå där två streck med 

penna sedan dras längs linjalens sidor. På detta sätt blir de ritade strecken raka och helt lika 

på alla provbitar. Det blir 20 mm mellan de streckade linjerna vilket försäkrar samma avstånd 

vid varje mätning. Linjalen tillverkades i rostfritt stål då den inte alltför lätt skall kunna nötas 

ned och få skador med tiden vilket skulle riskera en bra standard. Mallen är gjord av 3D-

printad plast. Se ritningar i Bilaga 3. 

 
 
 

 Bild 18:Mätram med dumb-bells och mätlinjal 
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5. 2. 1. 1 Utvärdering Mätmall  

För att kunna utvärdera hur väl mätmallen skulle fungera så tillämpades denna i processen. 

Personalen tog vid genomförande av hot set processen fram några extra exemplar av dumb-

bells från isoleringsplast i kabeln för att vid mätningen kunna testa mallen som tillverkats i 

innovation labs. Här visade det sig att den silverpenna som används för att markera 

provbitarna inte kunde användas tillsammans med mallen då färgen åkte in mellan provbiten 

och linjalen där den smetades ut av kapillärkraften. Då mallen fortfarande ansågs vara en 

smidig förbättring bortsett från detta problem så började alternativt nytt inköp av penna 

undersökas. Enligt standarden fanns inget krav på att en silverpenna skulle användas utan 

detta användes endast för att vara synligt vid test av mörkare plaster. Då detta arbete bara 

behandlar den ljusa isoleringsplasten så beslutades istället nytt inköp av annan penna. Pennan 

behöver vara en permanent plastmarkeringspenna som syns trots värme, förslagsvis med 

färgen röd eller grön. Mallen testades att användas med en ny penna och fungerade då bra. 

Mätningar genomfördes för att testa mätmallen vilket gav godkända resultat. Resultatet 

skiljer sig som mest från 20,0 mm med 0,32 mm vilket inte är utanför toleransen på  0,5 

mm (Se tabell 2 nedan).  

 
Tabell 2: Resultat från mätningar med hjälp av mät-mallen 

Mätning Resultat 

(mm) 

1 20,06 

2 19,88 

3 20.32 

4 20,25 

5 20,12 

6 20,15 

7 20,31 

 
 

5. 2. 2 Hot set ugn 

Ugnen som används för hot set processen idag har många önskemål från företaget om 

förbättringar. Både verktyg och metoder ansågs kunna utvecklas. Vid genomförande sattes 

vikterna fast med klämmor över en smärgelduk. Klämmorna visade sig ha en mycket 
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varierande klämkraft. Detta resulterade i att klämmorna antingen kunde falla av eller knipsa 

av en bit av dumb-bellen under testet. Detta förekom vanligtvis inte men risken fanns vilket 

äventyrade värdefullt testmaterial. Fortsättningsvis låg det i fokus att försöka minska 

värmeförluster vid öppning av ugnsdörren. Konstant och korrekt temperatur spelar en 

betydelsefull roll i testets kvalité och trovärdighet. Då det redan fanns en laser för att mäta 

avstånd inuti ugnen så öppnas dörren endast vid två tillfällen då det blir kritiskt att 

temperaturen hålls vilket är startmontering och borttagning av vikter. Mätningen anses också 

kunna förbättras eftersom avläsningen sker manuellt med lasern. Det tar värdefull tid att läsa 

av för noggrant mätresultat. Samtidigt finns det också en viss risk att avläsningen kan vara 

osäker, stressad eller varierande beroende på vem som utför testet. Alla dessa delar ville 

förbättras.  

 

Arbetet resulterade i två olika ugnar från företaget Inhol som ansågs uppfylla de önskade 

förbättringarna och grundkraven från standarden (se Bild 20 och Bild 20). Företaget Inhol som 

tillverkar dessa ugnar är inriktade på hot set processer och levererar lösningar till företag, 

vilka kan anpassas speciellt efter kundernas önskningar. Jämförelsen av de två ugnarna gav 

följande resultat (se Tabell 3 och  

Tabell 4): 

 

 
Bild 19: PTL-6014 HS inklusive laptop 
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Bild 20: PTL-UT6050 HS inklusive luftkontroll, sidodörr och laptop. 
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Tabell 3: Uppställning som jämför kraven på de två ugnarna 

Krav Bör-värde Är-värde PTL-

6014 HS 

Är-Värde PTL-

UT6050 HS 

Leveranstid Inom 6 månader 3 månader 3 månader 

Temperatur Minst 200 grader Max 250 Max 250 

Noggrannhet i 

Temperatur 

   

Mått Flexibelt 530x720x565 mm 795x650x680 mm 

Belysning i ugn Ja Ja Ja 

Hållare för dumb-bells 4st 5st 6st 

Digital-Lasermätning Ja Ja Ja 

Vikt Högst 200 kg 44 kg 80 kg 

 

Tabell 4: Uppställning som jämför de önskvärda kraven på de två ugnarna 

Önskvärda Kriterier Bör-värde Är-värde PTL-

6014 HS 

Är-Värde PTL-

UT6050 HS 

Special-öppning för 

bättre arbetsutrymme 

Ja Nej Ja 

Inkluderade vikter och 

klämmor 

Ja Ja Ja 

Ingen temperaturförlust 

vid öppning 

Ja Nej Ja 

Mätdata automatisk till 

Excel 

Ja Ja Ja 

Säkrare 

provbitshantering 

Ja Nej Ja ty sidodörr och 

större utrymme 

 

Resultatet av jämförelsen visar att PTL-UT6050 HS som innehar en sidodörr är det bättre 

valet för processen. Efter denna jämförelse tillkom också önskemål om ett stort insynsfönster 

för framtida förändringar då test med antalet provbitar kan öka.  PTL-UT6050 HS har då det 

större fönstret av de båda alternativen vilket gör den ännu mer tilltalande. Sidodörren som 
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kan väljas till för PTL-UT6050 HS garanterar ingen värmeförlust inuti ugnen vid öppning 

och stängning vilket är viktigt för hot set processen.  

 

Vikter, klämmor och viktanordning ingår tillsammans med ugnen från företaget och ska vara 

tillverkade specifikt för hot set processen. Därför ansågs dessa vara lämpliga att köpa in 

tillsammans med ugnen för att lösa problemet med den varierande kvalitén på klämmorna. De 

tillhörande vikterna består av små stålkulor med olika vikt som läggs i en behållare efter 

önskad vikt. På detta sätt kan vikten bli mer specifik och matcha beräkningarna ännu bättre. 

 
Ugnarna och dess tillbehör kontrollerades utefter standarden där vikterna och viktbehållare 

inte får överskrida minimum av den möjliga viktbelastningen. Utrustningen som placerar och 

fäster vikterna får då som högst väga så mycket som den minimala vikten som kan appliceras 

på dumb-bellen. Enligt standard beräknas detta följande:  

 
 

där  

 

 
där w är bredden av testområdet på dumb-bellen från stansningen och t är tjockleken från 

hyvlingen. Dessa avläses från standarderna IEC60840, IEC60502 samt IEC62067 där värdet 

20,4 bara behandlar AC-material. Minsta viktscenario ges då av w = 4 mm samt t = 0,8 mm 

vilket medför att: 

 
 

 
Specifikationen från företaget med ugnarna informerar om att vikterna och viktbehållarna 

tillsammans väger 35 gram. Detta innebär att appliceringen av vikterna och viktbehållarna av 

dumb-bellsen är godkända att använda enligt NKT:s standarder. 

 
 

5. 2. 3 Klämmor 

Då det är troligt att ett inköp av en hot set ugn skulle kunna dröja i både beslut och leverans 

innan den och dess tillbehör kan tillämpas i processen så valdes det att börja utveckla 

klämmor som skulle kunna användas tidigare än så. Då de klämmor som används idag (se 
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Bilaga 1) varierar starkt i klämkraft och riskerar att klämma av materialet eller glida av från 

dumb-bellen så ansågs detta vara en viktig del att åtgärda i arbetet med optimeringen. 

 

Resultatet blev att designa klämmor där klämkraften går att reglera. För att undvika att de nya 

klämmorna ska klippa av materialet under testet så valdes det att tillverka klämmor med en 

större area som ska ha kontakt med plasten i form av två plattor för att jämna ut kraften över 

provbiten. Då den samtidigt inte får glida av provbiten så ska plattorna även ha en ojämn yta 

med rundade kanter som kan fräsas fram för att klämma fast materialet och motverka annan 

glidning utan att plasten tar för stor skada då det är uppvärmt (se Bild 21). Avståndet mellan 

ojämnheterna är minst lika stora som dumb-bellen är tjock. Detta för att materialet skall 

kunna följa ojämnheterna utan att ta för mycket skada när de kläms. Eftersom dumb-bellens 

tjocklek och form förändras under hot set testet appliceras en fjäder ovanför en av plattorna. 

Detta för att kunna reglera den kraft som appliceras med en vingmutter, men samtidigt för att 

kraften skall vara mer anpasslig under hela hot set testet med kraften från fjädern som hela 

tiden trycker. Vikten på klämmorna får inte överskrida 65,28 gram och tillverkas därför i 

aluminium. Samtidigt måste de beräknade vikterna kunna appliceras på dessa klämmor. 

Vikten som skall appliceras är beroende av tjockleken och bredden på dumb-bellen enligt: 

 
 

 
För att då kunna montera dessa vikter borras ett hål i båda plattorna (se Bild 21) för att kunna 

montera den metalltråd vilka vikterna hängs i ursprungligen. Vikterna måste också hamna i 

centrum vilket är anledningen till att metalltråd används istället för en mer fast 

fästningspunkt, vilket också skulle vara svårare att tillverka. 
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Bild 21: Prototyp för hur de nya klämmorna kommer se ut, inklusive dumb-bell och hål 

 
Då dessa nya klämmor blir mer tidskrävande att montera på och av så valdes det att vid 

avtagning klippa av vikterna för hand med sax. (Detta gäller även vid inköp av de nya 

klämmorna för att spara tid.) Det minskar risken för att någon bränner sig samtidigt som 

smärgelduken kan tas bort helt ur processen. Det är viktigt att spara tid vid avtagande vilket 

sker då klippningen är snabb. Däremot ökar risken för att de uppvärma dumb-bellsen flyger 

uppåt vid avklippning då vikterna plötsligt förvinner vilket inte skall ske. Därför kräver denna 

metod tillhörande värmehandskar och en avlastningsstation för de varma klämmorna. 

Klämmorna kan landa i värmehandsken samtidigt som användaren med handen kan hjälpa till 

att avlasta dumb-bellsen från vikt vid klippet och därmed motverka motrörelse av dumb-

bellsen. 

 
 

5. 2. 4. 1 Utvärdering Klämmor 

För att kontrollera funktionen med två plattor som klämmer ihop dumb-bellen genomfördes 

ett hot set test med en första prototyp tillverkad i innovation labs. Prototypen bestod utav två 

aluminiumplattor som skruvades ihop med en skruv och en mutter. Denna prototyp hade dock 

spetsiga kanter som ojämnhet mellan plattorna. Testet skedde också utan tillagda vikter då 

ingen placering till dessa gjorts. Resultatet visade att klämmans funktion fungerade bra och 

att med större yta som klämts fast minskar risken för att klämman klyver av provbiten eller 

trillar av. 
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Bild 22: Testad prototyp för hur klämman kan se ut med skruv och mutter 

 
 

 Gelhaltsmätning 

Här presenteras förbättring för utrustning och metod för gelhaltsmätning. 

Förbättringsmöjligheterna låg i hanteringen av påsarna och förnyande av utrustning. Påsarna 

klipps i den ursprungliga lösningen ut för hand och viks efter NKT:s standard. Påsarna sköljs 

även för hand en åt gången eller tvättas i en bägare beroende på hanterare. Nedsänkningen av 

påsarna i rundkolven sker med ståltråd och anses rörig. Här önskas en mer standardiserad och 

gemensam arbetsprocess.  Detta resulterade i ny utrustning för dragskåpet, hållare för påsarna 

samt en tjänst av redan färdigtillverkade påsar efter samma standard.  

 
 

5. 3. 1 Provbitshållare 

För att effektivisera, underlätta och standardisera tvättandet av provpåsarna och kokningen av 

provbitarna till gelhaltsmätningen önskades en hållare till dessa. Detta då det tidigare inte 

funnits ett gemensamt arbetssätt vid tvättning. Designen för provbitshållaren består av två 

delar. En cirkulär platta med en diameter på 100 mm. Där hålen i plattan lagts till för att den 

kokande vätskan ska kunna röra sig genom. Den andra delen är en rak stång med 16 

tillkommande spår, se Bild 23 och Bilaga 4 för ritningar. De 16 spåren i stången existerar för 

att stabilisera, försluta och placera påsarna när dessa kokas eller tvättas. Stången ska sluta i 

kant med bägarens vilket ska göra att den inte är i vägen för förslutningen av bägaren. 
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Lösningen är designad i två delar för att bli så okomplicerad som möjligt och därmed ha en 

låg tillverkningskostnad. 

 

 
Bild 23: Hållaren för påsarna med hål och spår. 

 
 
5. 3. 1. 1 Utvärdering provbitshållare 

För att kunna se och testa den nya designen så 3D-printades denna. Detta möjliggjorde 

presentation och funktionstest av prototypen. Då den va gjord i plast och inte heller fick plats 

i rundkolven som användes på materiallabbet så kunde den inte testas direkt i processen. 

Däremot kunde passformen och tillverkningsmetoden undersökas utifrån prototypen.  

 
 

5. 3. 2 Klippning av provbitar 

I gelhaltprocessen ska isoleringsplastens provbitar bestå av måtten  med en 

tjocklek på högst 2 mm enligt NKT:s gelhaltsinstruktion. För att få ihop 0,3  g som 

krävs för att genomföra detta test så kan klippningen pågå i flera timmar. Detta moment är då 

en förberedelse som tar alltför mycket tid som egentligen inte är värdefull utan borde kunna 

genomföras på ett effektivare sätt. 

 
Detta kan lösas genom den nya hyveln som tagits fram tidigare i det gemensamma resultatet. 

Då det enligt ASTM Standards [5] finns en variant B av möjliga genomföranden där det 

endast är en tjocklek 0,4 0,05 som identifierar provbitarna. Längden eller bredden 

definieras inte här, troligtvis eftersom provbiten istället blir tillräckligt tunn. Det ska dock 
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vara bitar som klipps i likartade storlekar. Tack vare Gigatome Phantom One så går det att 

hyvla bitarna tillräckligt tunna för att följa denna variant av standarden. Om detta utnyttjas 

kan klippningen ske på ett sätt som sparar tid och kommer dessutom genomföras utan samma 

ansträngningar som i den föregående klippningen tack vare provbitens tunna tjocklek.  

 
 

5. 3. 3 Metalldukspåsar  

Manuell klippning och vikning av påsarna sågs som en onödig arbetsuppgift för personalen 

på labbet där det istället går att spara tid och öka säkerheten på standarden. 

Påsarna måste vara i metallduk med en mesh på 120. Därför valdes en leverantör som 

tillverkade färdiga metalldukspåsar i samma material som används idag, där kanten med 

öppningen kan vikas in för att försluta påsen. Påsarna levereras av företaget Derma AB efter 

önskat mått på  (se Bild 24 där öppningen är till höger). Påsarna har inte kunnat 

tillämpas i processen mer än att plastbitar placerats i påsarna och storleken har testats i den 

nya provhållaren. Här anses förslutning och passform fungera bra. Den största skillnaden är 

tidsbesparingen, storleken av påsarna och vikningen som har försvunnit från processen. 

 

 
Bild 24: Metalldukspåsen som beställdes från Derma AB 
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5. 3. 4 Dragskåp 

Gelhaltmätningens process genomförs i ett dragskåp som innehåller all utrustning för själva 

genomförandet enligt standarden. Det finns som ovan beskrivet förberedande verktyg och 

moment som inte inkluderas i dragskåpet. Provstället inkluderas däremot både i förberedande 

del och i följande del av processen. Följande resultat presenterar endast utrustningen som 

ingår dragskåpet. 

 
 

5. 3. 4. 1 Förslag 1 

Förbättringsförslag 1 är en plattbottnad bägare som ersätter rundkolven som ursprungligen 

används i processen. Detta då provstället med påsarna gärna skall stå så stadigt som möjligt 

och vara enkel att sänka ned i bägaren. Bägaren ska placeras på en värmehäll anpassad för en 

plattbottnad bägare istället för den värmemantel som ursprungligen använts. Anpassad reflux-

kondensator, lock med tätslutande o-ring samt låsring medföljer. Värmehällen valdes då den 

har en inbyggd temperatursensor som visar temperaturen på sin display. Den ska även hålla 

denna temperatur stabilt vilket krävs eftersom kokpunkten ligger på 193 . Se allt beskrivet 

material sammanställt i Bilaga 6. 

 
 

5. 3. 4. 2 Förslag 2 

Förbättringsalternativ 2 bygger på den redan existerande lösningen med en rundkolv men ska 

nu istället försöka anpassas efter provbitshållaren. Lösningen idag fungerar bra men hållaren 

för provpåsarna passar inte i öppningen då den som minst har en diameter på 100 mm medan 

rundkolvens flaskhals har en innerdiameter på mindre än så. Därför togs en ny rundkolv med 

en flaskhals på över 100 mm i inre diameter fram tillsammans med tillhörande utrustning 

vilket är värmemantel, lock med tätslutande o-ring, låsring och reflux-kondensator. Denna 

utrustning är en fördel jämfört med en plattbottnad bägare då värmemanteln är mer 

omslutande med en jämnare värmefördelning. Dessutom klarar en rundkolv av värmen bättre 

även om den plattbottnade bägaren enligt tillverkarna ska klara temperaturen för kokpunkten 

av dekahydronaftalen. Se allt beskrivet material sammanställt i Bilaga 7. 
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 Kostnader 

Sammanställning av uppskattad kostnad för framtagen optimeringen i kronor: 

 
Summa kostnad klyv, högst:     12 000 kr 

Summa kostnad hyvel:       770 000 kr 

Summa kostnad mät-mall:     2000 kr 

Summa kostnad PTL-6014 HS:     232 000 kr  

Summa kostnad tillfälliga klämmor    24 000 kr/4 st 

Summa kostnad provställ 2000:     18 000 kr 

Summa kostnad metalldukspåsar:     38,50 kr/st* 

Summa kostnad dragskåpsutrustning förslag 1:   20 000 kr 

Summa kostnad dragskåpsutrustning förslag 2:   37 000 kr 

 
Summa kostnad totalt:     1 134 250 kr 

 
*Priset kommer från en offert för en beställning på 500 stycken påsar vilket räknats in i 

summan för totalkostnaden. 
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 6 Diskussion 

6. 1 Klyven 

6. 1. 1 Design 

Under arbetets gång har vår ambition varit att försöka utesluta felkällor och 

överkomplicerade strukturer på lösningen av klyven då detta såklart vill undvikas. Designen 

har då gjorts genom att försöka använda så mycket av den nuvarande maskinens dimensioner 

som möjligt, men också genom att kontinuerligt kontrollera designvalen genom 3D-printing 

och med hjälp av detta praktiskt kunna testa passformen. I och med detta arbetssätt blev 

resultatet sådant att fästpunkterna är desamma som på den nuvarande lösningen. Det är dock 

viktigt att ta hänsyn till 3D-printingens lite osäkra tolerans beroende på felfaktorer som kan 

inträffa av till exempel program, skrivare eller material. Det är däremot fortfarande en stark 

indikator då det handlar om 0,1–0,6 mm som kan skilja.  

 
BTH:s egna verkstadsmekaniker uppskattar tillverkningen till att vara okomplicerad och 

billig. Då lösningen har anpassats efter den nuvarande maskinen så är det endast fästet för 

knivarna som ska behöva tillverkas och sedan kunna tillämpas. Designvalet medför däremot 

också att vid användning av två knivar så kommer det behöva köpas in knivar med en 

enkelslipad egg som beskrivet i resultatet. Detta anses vara nödvändigt för att det ska bli 

smidigare att fästa provbiten i hyveln samtidigt som formen på provbiten kommer bli 

densamma varje gång. 

 

Resultatet av klyven anses vara förbättrande för företaget då den ger mer standardiserade 

mått på provbiten, den kommer spara tid och samtidigt klarar av att användas utanför 

avgränsningarna vid behov. Den underlättar också fästandet av provbiten i hyvelfästet vilket 

skall kunna spara ytterligare tid för användaren jämfört med den ursprungliga lösningen. Den 

kommer likaså ge processen ett säkrare resultat tillsammans med en säkrare användning. Det 

finns inte längre någon risk att kabeln rullar när klyven går ner.  
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6. 1. 2 Beräkningar 

De beräkningar som har genomförts för klyven har alltid utgått från de största möjliga måtten 

inom avgränsningarna. Även brottgränsen för materialet har alltid haft en viss marginal då 

den inkluderat hårdare plaster än LDPE som isoleringsmaterialet består av. När brottgränsen 

för materialet ökar och vi samtidigt utnyttjar hela den tillgängliga arean på kniven så ger det 

ett större resultat på den beräknade kraften. Detta gör att simuleringen kan ge resultat på 

spänningar och deformationer som kanske inte ens kommer uppkomma vid senare 

användning. Marginalen ger därför en möjlig felkälla men vi tycker att den ger utrymme åt 

rätt håll. Särskilt då klyven kan tänkas användas till annat än hot set och gelhaltmätnings 

processerna. Detta ligger dock utanför arbetets avgränsningar. 

 
Simuleringen är ett viktigt hjälpverktyg för att förstå den framtida funktionen och kontrollera 

krafternas påverkan men en viss förståelse krävs vid avläsning av resultaten och måste därför 

framhävas i denna diskussion. Spänningarna som verkar i kniven uppkommer till 989 MPa i 

spetsen vilket ofta är lite högre än vad brottspänningen för stål är. Detta medför dock inte att 

stålet kommer att skadas eller gå sönder i verkligheten eftersom vissa förenklingar i 

simuleringen görs. Dessa förenklingar är exempelvis att kraften enbart verkar från spetsen av 

eggen men hela den vinklade knivytan kommer egentligen ta upp kraften. I en simulering kan 

inte ytan precis där kraften eller infästningspunkten befinner sig tolkas som realistisk 

eftersom den blir speciellt utsatt. Man kan då ifrågasätta varför kraften inte placerats på dessa 

ytor istället. Det beror på att kraften då skulle bli felriktad och ännu mer orealistisk. Vid 

infästningen av knivarna uppkommer de högsta spänningarna endast till 105  10 Mpa därför 

godkännes spänningarna i strukturen. 

 
Resultatet ger att den maximala deformationen på knivfästet avläses till 0,0024 mm vilket är 

0,043 % av bredden från den yttre kanten till kniven. Eftersom deformationen är så pass liten 

i förhållande till bredden på både kniven och knivfästet så anses detta kunna försummas och 

godkännes därför. Resultatet tyder också på att ett byte till de enkelslipade knivarna kommer 

ge ett mer påtagligt moment som ökar deformationen vilket inte sker vid endast axiell 

belastning hos den dubbelslipade ensamma kniven men ska heller inte vara tillräckligt stort 

för att påverka strukturen, vilket gör att denna design godkänns som en lösning.  
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6. 2 Hyveln 

Denna hyvel har en noggrannhet på  och uppfyller därmed mer än de krav som ställs på 

dagens maskin. Den skulle kunna anses överpresterande för ändamålet till dessa två 

processer. Detta är dock inte någonting vi vill se som en nackdel. Då isoleringsplasten som 

ligger nära ledaren är viktig att ta vara på till dessa tester så passar noggrannheten egentligen 

in ganska bra. I processerna krävs en tjocklek mellan 0,8 - 2 mm enligt standarden vilket 

maskinens noggrannhet mer än klarar av. Gelhaltmätningens process ska enligt resultatet 

följa standarden B som kräver tjockleken 0,4 0,05 på provbiten och kan här då utnyttja 

hyvelns noggrannhet ännu mer för att låta dekahydronaftalen komma åt isoleringsplasten 

ordentligt. För att kunna underlätta klippningen för personalen så är denna metod beroende av 

ett inköp av hyveln från Micro-Tec.  

 
Gigatome Phantom One finns i de två storlekarna L och XL. Här lämnas valet av vilken 

storlek som är mest passande åt NKT. Då det klart räcker att köpa in storleken L för 

ändamålet att genomföra hot set och gelhaltsmätning så kan det förstås vara, precis som med 

klyven, att det kan finnas andra processer och arbetsmoment för större kablar där hyveln kan 

användas. Då vi enligt de satta avgränsningarna egentligen bara ska ägna oss åt de två utvalda 

processerna och dimensionerna på de vanligaste kablarna så lämnar vi ändå valet öppet då vi 

fortfarande klart presenterat vad som skulle kunna räcka för hot set och 

gelhaltmätningsprocesserna.  

 
Hyveln är det resultat som kommer kunna påverka och optimera större delar av processerna. 

Den tillhör den gemensamma delen av de två och påverkar då både hot set och 

gelhaltmätningen. Hyvlingen ligger till grund för hur plasten hanteras vilket måste ge bra 

resultat. Då den kan vara så pass noggrann och hantera olika material och storlekar så är 

möjligheterna många för denna maskin även bortsett från de två processer som hanteras i 

detta arbete. Vi ser det som en bra investering för NKT även om den är relativt dyr. 

 

 

6. 3 Mät-mall 

Något som kan konstateras vid användandet av mätlinjalen och mätramen är att mätningarna 

effektiviseras. Det är smidigare att dra ett sträck över fyra provbitar på en gång utan att 

behöva koncentrera sig på att korrekt läsa av en linjal upprepade gånger. Momentet 
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förhindrar då möjliga felkällor. Genom att i fortsättningen använda denna metod för att mäta 

ut 20 mm sträck på provbitarna så säkerställs inte bara ett mer effektiviserat arbetssätt utan 

också en mer tillförlitlig och exakt mätning. Precisionen ökar vilket för oss är en mycket 

viktig faktor i denna process. För att testen ska vara så pålitliga som möjligt så är det viktigt 

att de olika provbitarna har samma förutsättningar. På detta sätt blir troligtvis resultaten mer 

betrodda till och med för en inte så insatt beskådare. Funktionstesterna som undersökte 

avvikelsen för mätningarna visade godkända resultat. 

 
Något som också kan ifrågasättas är antalet provbitar som kan markeras åt gången. Fyra 

stycken är antalet som vid första anblick verkade lagom. Oftast tas det bara ut två provbitar 

från varje kabel och i vissa undantag kan det istället bli fyra stycken. Det kan också vara så 

att flera olika kablar ska testas samtidigt vilket ökar antalet provbitar ytterligare. Skulle det 

uppstå ett större behov kring antalet provbitar som kan mätas åt gången så är det varken svårt 

eller dyrt att skapa en utökad version av setet. Det är fortfarande ett mer standardiserat och 

tidsbesparande verktyg som har tagits fram även vid ett större antal provbitar.  

 
Materialvalet som resulterade i en linjal av rostfritt stål är enligt oss det optimala valet då den 

inte får nötas ner och riskera en för stor avvikelse. Man kan då fråga sig varför mallen inte är 

gjord i samma material. Här är det inte lika kritiskt att måtten stämmer utan funktionen är 

huvudsakligen att hindra bitarna från att röra sig alltför mycket. Det är viktigare att smidigt 

och billigt kunna tillverka ramen och hinna testa den ännu mer innan den i framtiden kanske 

skulle kunna göras i ett annat material om ett sådant behov skulle finns. 

 
 

6. 4 Ugn 

Då ugnen PTL-UT6050 HS är framtagen för hot set tester så ska den i teorin fungera utmärkt 

vid genomförandet av processen och ska vara en förbättring jämfört med den som används 

idag. Vi valde att arbeta med just dessa ugnar eftersom de har kompletta lösningar för hot set 

processer. Det fanns ett flertal företag som kunde leverera hot-set ugnar, dock inte hela 

konceptlösningar med lasermätning, nya vikter, klämmor och automatisk överföring till 

Excel. PTL-UT6050 HS bedömdes därför vara den som passade bäst till att köpa in och 

optimera detta moment i processen även om den praktiskt inte kunnat testas. 
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6. 4. 1 Sidodörr 

En av fördelarna med en sidodörr på ugnen är det större arbetsutrymmet som gör det 

bekvämare att arbeta vid montering av dumb-bellsen. Riskerna för brännskador minskar i och 

med det större utrymmet och de minskade varma ytorna i närheten av kroppen. Även om 

värmevantar alltid används vid genomförandet av testet så minskar risken för brännskador 

ännu mer. 

 
Sidodörren anses också vara ett bra alternativ eftersom den ska minska värmeförlusten i 

ugnen vid montering och borttagning av dumb-bellsen med klämmor och vikter. Där det 

däremot går att ifrågasätta valet av en sidodörr är vid bortmonteringen av vikterna. Här 

besparas temperaturförändringen i ugnen men provbitarna blir utsatta för rumstemperatur 

medan borttagning av vikterna sker. Hur mycket hinner de svalna när de befinner sig i 

rumstempratur? Är detta bättre än att låta värme gå förlorad ur ugnen vid öppning? Vi anser 

här att värmeförlusten kommer i helhet minska under processen vid inköp av en sidodörr och 

att vissa åtgärder kan göras för att minska tiden bitarna måste vara utanför ugnen. Ett förslag 

kan vara att montera upp ett skyddande isolerande hölje för platsen där bitarna hamnar så att 

ingen värme försvinner direkt ut i rummet utan isoleras i det område där klippningen sker. 

Det måste förstås lämna utrymme åt användaren att fortfarande få röra sig men ändå lyckas 

skydda biten från temperatursänkande faktorer runt om. Ett annat viktigt förslag för att 

minska värmeförluster är att låta klämmorna med vikter klippas bort istället för att monteras 

bort för hand. Då hinner inte dumb-bellsen svalna lika mycket eftersom exponeringen inte 

sker under lika lång tid. Antalet tillfällen då värmen i processen påverkas minskas till hälften 

och åtgärderna som minskar tiden då dumb-bellen blir utsatt gör att sidodörren fortfarande 

anses vara ett bra val.  

 

 

6. 4. 2 Tillhörande viktanordning, vikter och klämmor 

Viktanordningen och de innehållande vikterna anses vara en bra lösning i och med 

viktkulornas precision. Vikterna som appliceras på viktanordningen är stålkulor och har 

varierande storlek vilket ger en noggrann och anpassad vikt utefter beräkningarna. 

Viktanordningen inklusive klämmans vikt är godkänd enligt standarden vilket också gör dem 

godkända för användning.  
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Klämmorna ansågs som lämpliga att köpa in tillsammans med ugnen eftersom de ska vara 

speciellt inriktade på just hot set processer. Det som däremot måste framhävas är att dessa 

vikter eller andra tillbehör inte alls kunnat testas i detta arbete. Det finns egentligen ingenting 

som just nu säger att dessa kommer fungera bättre än de som används idag. Detta är endast ett 

antagande. I annat fall utnämner sig företaget att kunna kundanpassa lösningar och ska därför 

kunna erbjuda NKT rätt klämmor efter deras önskningar. Det känns viktigt för oss då 

klämmorna varit en riskfaktor för materialet i hot set processen.  

 
 

6. 4. 3 Egendesignade klämmor 

Plattor valdes som klämanordning eftersom kraften skall kunna appliceras över en större area. 

I och med att kraften appliceras på en större area minskas risken för att klämmorna kniper av 

en bit av dumb-bellen. De klämmor som används i den ursprungliga lösningen trycker mot 

varandra kant mot kant vilket inte ansågs lämpligt. Här menar vi att de större ytorna kommer 

förhindra att materialet går av från något annat än vikten som drar i plasten jämfört med 

klämmorna som ursprungligen använts.  

 

Mönstret på plattorna valdes för att få en ojämn yta så att klämman inte skall kunna glida av 

dumb-bellen under hot set testet. För att motverka att den ojämna ytan istället förstör dumb-

bellen eller ökar risken för skador valdes det att göra ytorna mer rundformade än kantiga. Vi 

valde även att mellanrummet mellan ytorna skulle vara minst lika stor som tjockleken på 

provbiten för att materialet ska få plats ordentligt. Tillverkningen kan försvåras vid rundade 

ojämnheter istället för kantiga. Det kommer troligtvis bli dyrare att beställa men fortfarande 

vara värt inköpet då det skonar materialet.  

 

Trots de mer kantiga ojämnheterna vid test av prototyp så gick inte plasten sönder i ugnen 

vilket talar för att det inte kommer hända med rundade kanter heller. Däremot användes inte 

några tyngder under detta test vilket skulle ha kunnat orsaka större skador från de skarpa 

kanterna. Vi anser att avrundade kanter kommer skona materialet om dessa klämmor ska 

tillverkas i framtiden. 
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Först designades klämman med endast en skruv och en vingmutter för att fästa dumb-bellen. 

Detta designades sedan om då risken med att endast fästa genom att skruva för hand är att 

kraften som appliceras inte följer plastens form då den förändras i ugnen. Det ökar risken för 

att klämman glider av. Därför valdes istället en fjäder. Fjädern följer formen av dumb-bellen 

då materialet förändras i värmen och optimerar då funktionen. Samtidig behöll vi 

vingmuttern för att kunna variera avståndet som i sin tur bestämmer kraften från fjädern. 

 
 

6. 5 Gelhaltsmätning 

6. 5. 1 Provbitshållare 

Provbitshållaren är en bra lösning eftersom den effektiviserar tvättning och kokning av 

påsarna och samtidigt även en mer standardiserad och gemensam arbetsplattform. Problemet 

med provbitshållaren är att den varit svår att anpassa till den utrustning som används. Men 

även framtagandet av ny utrustning har varit svårt eftersom dess storlek har varit ett problem. 

Detta då rundkolvars halsdiameter ofta är mindre och har inte kunnat anpassas till dessa 

verktyg. Hållaren kan inte göras mycket mindre än 100 mm eftersom 15 stycken provbitar 

med en viss storlek på påsarna måste kunna monteras i hållaren vid samma tillfälle. För att 

lösa detta problem skulle designen på provbitshållare kunna designas om för att försöka få en 

mindre diameter. Detta i form i att försöka montera påsarna i ett slags hyllpan. Dock ansågs 

detta väldigt tidigt vara ett problem då tillverkningen av denna skulle vara svår.  

 

Provbitshållaren designas i två delar eftersom den skall gå att tillverka i en maskinverkstad 

med vanlig 3-axlig CNC-fräs istället för att behöva 3D-printas. Problemet med att tillverka 

Provbitshållaren i ett stycke är att en mer avancerad CNC-fräs behöver användas. Detta då 

spåren i den centrala stången inte går att komma åt med en vanlig fräs utan huvudet behöver 

vridas ett antal grader. Detta löstes för att kunna ta in offerter från många olika företag och 

därmed kunna få mindre leveranstid och kostnad. Under arbetet har det lagts mycket tid för 

att lösa då designen ville behållas. 

 
 

6. 5. 2 Metalldukspåsar 

Vi valde att beställa redan färdigtillverkade påsar eftersom tillverkningen av egna påsar var 

en onödigt tidskrävande uppgift. Derma AB valdes som leverantör eftersom de redan 
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levererar metalldukspåsar idag och finns i deras sortiment som används till andra företag med 

samma ändamål. Påsarna kan samtidigt ändras efter NKT:s behov vilket gör att beslutet att 

köpa metalldukspåsar av företaget Derma AB känns rätt. Tjänsten kostar en del för varje påse 

men i det stora hela sparar NKT in på värdefull tid hos sin personal. Samtidigt går det att 

tvätta påsarna med aceton om behov finns av vidare användning. 

 

 

6. 5. 3 Klippning 

 

Vi anser att den nya klippningsmetoden följer standarden i ASTM Standards [5] och kan då 

användas utan några svårigheter för att effektivisera detta moment. Vilket medför att 

eftersom bitarna är större i storlek och tunnare i tjocklek kommer klippningen som sker 

manuellt bli mycket lättare vilket då sparar mycket värdefull tid. 

 
 

6. 5. 4 Dragskåp 

För utrustningen till dragskåpet har det varit svårt att besluta ett entydigt resultat. Dagens 

lösning är uppbyggd efter standarden. Denna standard ger komplikationer i form av att 

provpåsarna placeras med tråd. Trådarna ger enligt oss en viss otymplighet då de ligger huller 

om buller i rundkolven. Här skulle provhållaren ge mer standardisering och underlätta arbetet 

för personen som genomför processen. 

 
Förslag 1 innehållande den plattbottnade bägaren gjorde att provbitshållaren enkelt kunde 

placeras. Bägaren hade tillhörande utrustning som krävdes i form av värmeplatta, lock och 

reflux-kondensator med mera. Det som då gjorde oss osäkra på att inte välja just denna 

lösning var standarden och värmeplattan. Dekahydronaftalen kräver mer än 190  för att 

koka vilket kanske skulle kräva en värmemantel istället för bara en platta. Samtidigt så talar 

standarden för att det måste vara en rundkolv som används i testet vilket grundar sig i att 

rundkolvar tål högre värme än en vanlig bägare. Vårt val av plattbottnad bägare påstås dock 

tåla 250  vilket är långt över dekahydronaftalens kokpunkt. 

 
Förslag 2 togs då istället fram för att kunna följa standarden, använda värmemantel och 

kunna behålla lösningen med provbitshållaren. De företag vi varit i kontakt med föreslår en 

rundkolv med tillhörande utrustning med en inre diameter på halsen som ska vara över 10 
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mm. Då behöver placeringen av hållaren testas vilket inte kunnat göras ännu. Det finns risk 

att provhållaren inte står lika stadigt i rundkolv men i sådana fall skulle designen kunna 

anpassas med en rundare botten för att passa bättre. Det går att välja mellan dessa två förslag 

beroende på vilket NKT känner skulle passa dem bäst.   

 
 

6. 6 Fortsatt arbete 

Detta arbete ska hitta leverantörerna och samtidigt inta offerter om möjlighet finns. För 

klämmorna behövs en mer definitiv lösning eftersom våra framlagda förbättringar enbart är i 

prinipstadiet. Klyvfästet, lösningarna till gelhaltstestet och mätramen är mer färdiga 

lösningar. Det stora framtida arbetet ligger främst i hyveln. Eftersom hyveln redan existerar 

inom NKT nere i Köln kan ett besök göras eller provbitar skickas ned för att undersöka om 

hyveln ger det resultat som efterfrågas. Detta kan vara ett nytt examensarbete för framtida 

studenter eller något som NKT fortsätter arbeta med själva. I alla fall så krävs det fortsatt 

arbete där vi lagt en grund för hur resultatet av lösningarna ska förbättra processerna.  
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 7 Slutsatser  
Under arbetets gång har det visat sig finnas många förbättringsmöjligheter som kan leda till 

optimering av processerna för hot set och gelhaltsmätning. Det har inte hittats några större 

problem för de metoder som används utan främst har det varit utrustning, maskiner och 

verktyg som kan åtgärdas för att försäkra standarder, förenkla hantering och minska ledtider. 

 
Lösningarna som framtagits skall kunna användas av NKT för att förbättra processerna. För 

att lösningarna skall ge resultat av optimeringen så kan NKT införskaffa de produkter och 

lösningar som framkommer i denna rapport.  

 
För att dessa lösningar skall komma till användning kan NKT fortsätta arbetet av optimering 

av processerna och undersöka när och hur de vill använda dem. Lösningarna kommer enligt 

resultatet medföra säkrare arbetsmetoder och enklare användning. 
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 9 Bilagor 
Bilaga 1: Bilder på maskinerna och utrustningen som används idag 
 

 
Såg 
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Klyv med hydralpump 
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Hyvel med infäst isoleringsplast som har raka sidor 
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Skruvfästen för hyvel 
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Hydralpress för att stansa dumb-bells 

 

 
Klämmor för hot set test 

 

 
Vikter för hot set test 
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Hot set ugn 
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Bilaga 2: Ritning för klyvfästet och en variant av den enkelslipade 
kniven 
 

 
Ritning för klyvfästet 
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Exempel på ritning till den kniv som används för beräkningsanalysen 
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Bilaga 3: Ritning över mät-ramen 
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Bilaga 4: Ritningar för geltesthållaren 
 

Ritning för bottenplatta till Provbitshållaren 
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Ritning för pinne med spår till Provbitshållaren 
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Bilaga 5: Flödesschema av processerna hot set och gelhaltsmätning, 
där första delen är gemensam för båda processorerna  
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Bilaga 6: Utrustning framtagen för förslag 1 till gelhaltsmätning 
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Bilaga 7: Utrustning framtagen för förslag 2 till gelhaltsmätning 
 

 
 


