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Sammanfattning 

Uppdragsgivare till detta examensprojekt i industriell design, 15 Hp var Sandvik 

Coromant i Gimo. Sandvik är en av Sveriges ledande industrier och tillverkar bland annat 

skär av hårdmetallpulver. Skären används till bland annat metallbearbetning. Uppdraget 

handlade om att ta fram en ny design och konstruktion av pulverkona för pressning av 

hårdmetallämnen, samt undersöka flöde och fastspänningsanordning mellan kona och 

burk.  Arbetet skulle visa en långsiktig lösning för framtida användning när det mesta av 

hanteringen av konorna automatiserats samt vara anpassad efter ett arbetsbås och dess 

förutsättningar med arbete från ett håll. 

Konorna som användes var över 30 år gamla och har inte bytt utseende sedan dess. 

Konans främsta uppgift är att leda och rikta flödet av hårdmetallpulvret vidare till en 

slang. Problem med fastspänningsanordningen förekom genom felmontering, 

deformering av burkar, burkar som lossnade och lösa delar som monterades dit för att 

fästa konan vid burken. Misstankar om flödesproblem förekom men ingenting fanns 

dokumenterat om vilken typ av flöde konorna hade.  

Innan arbetet började samlades fakta kring flöde och separation för att förstå hur pulvret 

betedde sig i konan. En undersökning av konan och dess delar gjorde även, hur den 

hanteras, vilka problem som fanns och vad som kunde förbättras.  

Arbetet med fastspänningsanordningen och designen av konan löstes genom 

diskussioner med operatörer och konstruktörer med skisser som underlag. Under 

genomförandet arbetades sex koncept fram kring hur fastspänningen kunde lösas, utifrån 

dessa valdes tre koncept ut och utifrån dessa två. Dessa ledde sedan ledde vidare till det 

slutgiltiga konceptet.  Tester kring flöde av pulver genomfördes och kring detta samlades 

fakta in genom läsning av tidigare skrivna rapporter och dokument.  

Resultatet av arbetet blev en lösning där alla delar till fastspänningsanordningen sitter 

monterade på konan och inga lösa delar behövs för att fästa konan vid burken. 

Handtaget, skophållaren, fastspänningsanordningen och ramen fick en ny form och 

placering. Flödestesterna visade att en förändring av konan och dess upphängning är 

nödvändig för framtiden.  
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Summary 

Assigned to the graduation project in Industrial Design, 15 credits were Sandvik 

Coromant Gimo. Sandvik is one of Sweden's leading industrial and manufacturing for 

example components in hard metal powder. This metal component is used for work on 

metal materials. The mission was about to produce a new design and construction of a 

powder cone for the pressing of hard metal material, and look at the flow and the 

fastening device between the cone and can. The work would show a long term solution 

for the future use when most of the management is automated and the cones design 

must be adapt to the work booth and its conditions of work from one direction. 

The cones that was used was over 30 years old and has not changed its appearance 

since then. Cone primary mission is to lead and direct the flow of hardmetal powder on to 

a tube. Problems with clamping occurred through incorrect use, deformation of the cans, 

cans that came loose and loose parts to fastening the cone to the can. There was 

suspicion of flow problems but nothing was documented on the flow. 

Before the work started facts gathered about the flow and segregation in order to 

understand how the powder behaved in the cone. A survey of cone and its components 

were also made, how it is managed, what problems existed and what could be improved. 

The work with the fastening device and the cone were settled through discussions with 

operators and developers with sketches as a basis. During the implementation work six 

concepts was presented on how the fastening could be resolved this six concepts became 

three and then two concepts. A discussion about these two concepts then led to a final 

concept. Tests on the powder flow were performed and facts gathered about this subject 

from previously written reports and documents.  

The result of this work was a solution in which all parts to the fastening device is 

mounted in the cone and no loose parts needed to attach the cone to the can. The 

handle, scoop holder, clamping and the frame got a new shape and location. Flow tests 

showed that a change in the cone and its suspension is necessary for the future.  

 


