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This thesis was performed at Vendig AB which is a company that develops and sells
products such as belt scrapers for conveyor. The thesis is divided into two parts, one
part where it´s investigated which tension force is required to tighten Vendig AB´s
scraper Hampus against the belt in a correct way. The second part is called
mechanical design and here a new and more compact tension device is developed.
Field studies has been conducted at a couple of Vendig AB´s costumers to get a
knowledge base about how Vendig AB´s products are used, how they function and
the environment they operate in. During one of the field studies the force between
the scraper and the belt was measured. The result from the measurements, together
with a report from LKAB [1], were evaluated and summarized in a table. The
required force was recalculated for all different version of the scraper.
After the tension force had been investigated the old tension device was evaluated
and a requirement specification for a new was compiled in collaboration with Vendig
AB´s group of technology. A number of concepts where then developed using the
concept generator tool SCAMPER. One concept conformed very well to the
requirement specification and was further developed. The concept was dimensioned
by simulations in CAD, and basic drawings were made. The design solutions where
discussed with suppliers and the design was updated. Finally a prototype was ordered
to test and evaluate the concept. The tests revealed shortcomings in the prototype
which has been evaluated and solutions has been discussed.
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Sammanfattning
Examensarbetet har genomförts hos Vendig AB som bland annat utvecklar och
säljer bandavskrapare till transportband. Arbetet har delats upp i två delar. I den
första delen utreds kraften/spänningen/torsionen som krävs för att på ett korrekt
sätt spänna Vendig:s förskrapa Hampus mot transportbandet. I den andra delen
konstrueras en ny spännanordning som är mer kompakt än dagens konstruktion.
För att få en grundläggande förståelse för hur Vendig AB:s produkter används
och fungerar samt hur miljön de verkar i ser ut, har fältstudier genomförts hos ett
par av Vendig AB:s kunder. Under fältstudierna gjordes mätningar på en väl
fungerande skrapa där transportören för tillfället var ur drift. Resultatet från
mätningen, vilket stärktes av en rapport från LKAB [1], utvärderades och
sammanställdes i en tabell, kraften räknades om för samtliga utföranden av
skrapan.
Efter att spännkraften utretts utvärderades den gamla spännanordningen och en
kravspecifikation för en ny spännanordning sammanställdes i samarbete med
Vendig AB:s teknikgrupp. Utifrån kravspecifikationen togs ett antal koncept fram
med hjälp av verktyget SCAMPER. Ett koncept som stämde bra överens med
kravspecifikationen och som båda parter fann intressant vidareutvecklades. När
konceptet dimensionerats upp efter simuleringar i CAD sammanställdes
ritningsunderlag. Konstruktionslösningar diskuterades med underleverantörer och
konstruktionen uppdaterades. Slutligen beställdes en prototyp för att genomföra
tester på och utvärdera konceptet. Testerna visade på brister hos prototypen, vilka
har utvärderats, och eventuella lösningsförslag har påbörjats.

Nyckelord: Produktutveckling, konstruktion, bandrensare, bandavskrapare
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Förord
Den här rapporten är en sammanställning av mitt examensarbete på Vendig AB i
Skara våren 2013. Examensarbetet är det sista steget i min utbildning inom
Maskinteknikprogrammet vid Uppsala Universitet.
Jag vill ge ett stort tack till följande personer på Vendig AB:
Anna Wallgren, Teknik- och inköpsassistent samt handledare för examensarbetet.
Sören Bergsten, VD.
Mårten Jilderbo, Försäljare.
De utgör Vendig AB:s teknikgrupp med vilken jag fört en dialog under arbetets
gång och som varit till stor hjälp.
Jag vill även tack övriga medarbetare på Vendig AB för en trevlig tid, Anders på
Mekanvi i Lundsbrunn för hjälp med prototyptillverkning och min
ämnesgranskare från Uppsala Universitet, Lars Degerman.
Uppsala, maj 2013
Philip Aspsjö
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1 Inledning
Vendig AB är ett företag beläget i Skara i Västergötland. De utvecklar och säljer
komponenter till transportörer av olika slag. Ett av deras största produktområden
är bandavskrapare till transportband. Bandavskrapare har till uppgift att skrapa av
material från transportbandet på transportörer. Det finns idag inte några
instruktioner eller uppgifter på med vilken kraft deras förskrapor spänns mot
drivtrumman på transportören vilket ibland efterfrågas av deras kunder. De har
även märkt av en efterfrågan från kunder på en mer kompakt spännanordning då
det ofta är trånga utrymmen där skraporna monteras. Figur 1 visar Vendig AB:s
förskrapa Hampus som varit referensskrapa under examensarbetet.

Figur 1 - Hampus förskrapa

Vendig AB behöver en utredning på hur hårt deras förskrapa Hampus ska
spännas för att göra rent transportbanden på ett efterönskat sätt. Resultatet från
utredningen ska sammanställas i en tabell med kraftangivelser för olika
utföranden av skrapan (det finns olika höjd på segmenten och bredd på
skraporna). Vendig AB ska sedan kunna använda tabellen i sina
monteringsinstruktioner.
När utredningen av spännkraften genomförts kommer svagheter och styrkor hos
dagens konstruktions att utvärderas och tillsammans med Vendig AB:s krav
kommer en kravspecifikation tas fram. Med den som utgångspunkt kommer olika

1

Examensarbete Maskinteknik 15 HP
Juni 2013

koncept genereras och utvärderas tillsammans med Vendig AB:s teknikgrupp för
att sen leda fram till ett koncept som vidareutvecklas mot en färdig produkt.

1.1 Mål
Målet med utredningen av spännkraften är att samla tillräckligt med information om
skraporna och deras användning samt göra tester för att kunna sammanställa en
tabell med angivelser för hur hårt olika utföranden av skrapan ska spännas.
Målet med konstruktionsuppgiften är att ta fram ett koncept vars funktion är minst
lika bra som dagens spännanordning men som är mer kompakt och kan monteras
där det är ont om utrymme, dock inga bestämda mått.

1.2 Metod
För att få en uppfattning om hur Vendig AB:s produkter används, fungerar,
monteras, hur miljön de verkar i ser ut och vilken problematik det finns inom
området har fältstudier genomförts och CAD-modeller inspekterats. Det har även
förts diskussioner med Vendig AB:s teknikgrupp för att få deras syn på
produkterna. För att mäta den anläggningskraft som skrapan spänns med mot
drivtrumman konstruerades ett mätinstrument. Fältstudier genomfördes hos ett
par av Vendig AB:s kunder. Där genomfördes prover på en skrapa som Vendig
AB visste fungerade bra och där transportören inte var i drift. Dessa värden,
tillsammans med en rapport från LKAB[1] ligger till grund för utredningen av
hur hårt förskraporna ska spännas.
För fjäderanordningen sammanställdes en kravspecifikation tillsammans med
Vendig AB:s teknikgrupp. Kravspecifikationen bygger på Vendig AB:s krav på
en ny spännanordning samt de brister hos dagens konstruktion som uppkom vid
utredningen av spännkraften. Utifrån kravspecifikationen genomfördes
konceptgenerering huvudsakligen genom att använda SCAMPER. Idéer
diskuterades med teknikgruppen och ett koncept som ansågs bra
vidareutvecklades och dimensionerades med hjälp av simuleringar i CAD. En
prototyp beställdes av och i samråd med underleverantören Mekanvi som hjälpte
till med tips angående konstruktionen. Prototypen testades, utvärderades och
förbättringsförslag har lagts fram.

1.3 Avgränsningar
Vendig AB har ingen egen transportör där tester kan utföras utan de måste göras
hos deras kunder. Det är svårt att få komma intill på deras anläggningar och göra
mätningar av hur bra skraporna fungerar vid olika spänning av fjädern då det
2
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skulle störa deras produktion. Mätningar har gjorts utifrån en skapa som satt på
en transportör som för tillfället inte kördes. Enligt kunden fungerade den mycket
bra och resultatet anses kunna användas som en anvisning till kunderna av en
uppskattning på hur hårt skraporna ska spännas. Det är ändå svårt att ge ett exakt
värde då det högst troligt beror på transportörens hastighet, gods, temperatur, etc.
Ingen budget läggs för arbetet och eventuella utgifter ska godkännas av VD Sören
Bergsten.
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2 Bakgrund
Transportörer används för att transportera olika sorters bulk på många
anläggningar i Sverige. Det läggs mycket resurser på förebyggande underhåll då
underhåll medför stora utgifter för företagen och i värsta fall produktionsstopp
vilket ofta är mycket kostsamt. Vendig AB har i över 30 år utvecklat och
tillverkat bandavskrapare och andra transportörkomponenter och profilerar sig
med enkla och rejäla konstruktioner med lång livsläng och hög effektivitet.
Förskrapa kallas skraporna som sitter monterade på vändtrumman, se figur 1, och
skrapar av det huvudsakliga materialet från bandet. Det transporteras ofta
tusentals ton material på transportbanden varje vecka. Om bara en liten del
material passerar skrapan och skakar av under bandet så byggs det väldiga högar
med material. Det leder i förlängningen till stora kostnader för städning och
renhållning.
För att få en optimal funktion måste skraporna monteras på ett korrekt sätt men
även spännas med en tillräckligt stor kraft mot trumman. En del kunder
efterfrågar därför en anvisning för hur hårt skrapan ska spännas och någon sådan
anvisning har Vendig AB inte i dagsläget.
Den skrapa som använts som referens under arbetet är förskrapan Hampus, se
figur 2. Det är en skrapa med polyuretan segment, även kallade skrapblad, med
ingjutna hårdmetallskär och en bredd på 100 mm som sitter monterade på en
fyrkantsbalk. Antalet segment beror på bandbredden. Detta är en av Vendig AB:s
populäraste skrapor.

Figur 2 - Detaljvy Hampus förskrapa
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Miljön som skraporna verkar i är smutsig och material letar sig in överallt, det
måste därför vara konstruktioner som fungerar trots påfrestningarna från denna
miljö under lång tid utan att funktionen försämras. Kundernas underhåll av
skraporna är ofta minimalt, trots att anvisningarna säger att underhåll måste
utföras för att behålla en bra prestanda hos skraporna. Men det prioriteras inte och
det finns sällan rutiner för underhåll. Där skraporna monteras är det ofta ont om
utrymmen för att kunna montera och spänna skrapan på ett korrekt sätt, Vendig
AB vill därför ha en lösning som är mer kompakt än dagens konstruktion men
som ändå fungerar lika bra.

Figur 3 - Hampus förskrapa i drift
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3 Spännkraft
Arbetet är uppdelat i två uppgifter. I den första delen, kallad spännkraft, utreds
hur hårt skraporna ska spännas och i den andra delen, kallad konstruktion,
konstrueras en ny spännanordning. Delarna går in i varandra då kunskaper och
resultat som fås från spännkraftsdelen kommer vara till stor användning i
konstruktionsuppgiften.
För att få grundläggande kunskaper om Vendig AB:s produkter, hur de används,
fungerar och monteras, genomförs fältstudier på två fasta anläggningar i Skövde.
Innan fältstudierna genomfördes konstruerades ett mätinstrument för att mäta
anläggningskraften från skrapan mot transportbandet, se figur 4.

Figur 4 - Mätanordning

Mätanordning
En tunn plåt bockades som en u-balk med hålrum för segmenten och en tunn
plåtdetalj nitades ovanpå med ett hål för en dynamometer. Den bockade plåten
placerades på skrapan och ett A4-papper placerades mellan skrapan och bandet.
Samtidigt som skrapan drogs rakt ut från trumman med dynamometern drogs
pappret med en liten kraft rakt uppåt. När pappret släppte mellan skrapan och
trumman lästes dynamometern av. Mätningarnas resultat visar på med vilken kraft
skrapan ligger an mot trumman.
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3.1 Fältstudier
3.1.1 Cementa 26/3
Cementa har ett kalkstensbrott beläget i Skövde, de har där kapacitet att
producera ca 2 000 ton cementpulver/dygn. Anders Leckström,
underhållsingenjör på Cementa, guidar runt och berättar om deras användning av
skrapor, vilka problem de har och allmänt om deras underhållsarbete. Cementa
använder många olika produkter från Vendig AB och andra leverantörer för att
förebygga renhållning och städning då det i dagsläget kostar dem mycket pengar.
En närmare inspektion görs på en förskrapa som sitter monterad på en transportör
av cementpulver, den skrapar av cementpulver från ett transportband ner på ett
annat transportband. Det är en trång och smutsig miljö där det finns få
möjligheter att välja hur skrapan och spännanordningen ska monteras. Enligt
Anders får skraporna ibland anpassas efter utrymmet istället för optimal funktion.
Han säger också att på skrapor med flera segment, likt Hampus, kan det bli
springor mellan segmenten vilket gör att väldigt fint material tar sig igenom
skrapan och skakar av på undersidan av transportören. Därför har de valt en
variant med ett långt segment istället för flera små. Det syns tydligt att Cementa
har problem med spill då stora högar med cementpulver finns i gångarna och gör
att det är svårt och riskfyllt att ta sig fram. Ett problem är att skraporna inte
underhålls vilket försämrar funktionen och leder till mer underhållsarbete.
Slutsatser från besöket
Det fanns inte utrymme nog att montera skrapan på bästa sätt utan utrymmet och
omgivningen bestämmer till stor del hur monteringen blir, samt vilken skrapa
som kan monteras. Skraporna fyller en viktig funktion då spill är ett stort problem
för Cementa. Miljön som skrapan verkar i här är väldigt smutsig och spillet från
det fina cementpulvret letar sig in på alla ställen. Därför är det svårt att ha några
finmekaniska konstruktioner i den här miljön utan det måste istället vara robusta
konstruktioner. Ett problem med skrapor som består av flera segment kan enligt
Anders Leckström vara att små springor uppstår mellan segmenten släpper
igenom material vilket bidrar till spill, speciellt när det är så fint material som
cementpulver.
Att skraporna underhålls är viktigt för att de ska fungera väl, dock slarvas det
mycket med underhållet. Det är därför viktigt att skraporna är lätta att spänna på
och av samt underhålla. Detta så att kunderna inte undviker att underhålla
skraporna av anledningen att det är krångligt.
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3.1.2 Skanska 26/3
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag och besöket ägde rum på deras
anläggning för asfaltsproduktion i Skövde. Här inspekterades en Hampus
förskrapa som monterats på en transportör där det fanns gott om utrymme.
Skrapan har där av monterats utan begränsningar och i enlighet Vendig AB:s
instruktioner. Transportören var ur drift vilket möjliggjorde mätningar med
mätinstrumentet på hur hårt skrapan var spänd. Vendig AB:s personal bekräftade
att skrapan var spänd i enlighet med hur de flesta kunder spänner sina skrapor,
och skrapan fungerade bra enligt Skanskas personal.
Slutsatser från besöket
Mätningarna gjordes med osäkerhet på grund av mänskliga faktorer och en
osäker metod. Men det kan ändå anses vara en anvisning om hur hårt skrapan var
spänd.

3.2 Resultat Spännkraft
Utifrån mätningarna och efter att studerat ett examensarbete från LKAB[1] blev
slutsatsen att anläggningskraften bör vara mellan 6-8 kg på en skrapbredd på 900
mm vilket är den som Vendig AB använder till 1000 mm bandbredd. Kraften
räknas om till hur hårt vridfjädern måste spännas för att skrapan ska få den
kraften mot bandet. För att få motsvarande kraft på andra utföranden, då
skraporna finns i olika bredder och segmenten i olika höjder, räknades
anläggningskraften om till kraft/segment och har så överförts till andra storlekar.
Beräkningar
Segmenten finns i 3 olika höjder 170, 140 och 100 mm. Segmenten monteras 21
mm från rotationscentrum på axeln. Avståndet för skrapans kontaktyta till
rotationscentrum är alltså segmentshöjden + 21 mm. Kättingens infästning på
spännanordningen har ett avstånd på 273 mm från axelns rotationscentrum. Det
innebär att kraften förstärks med följande faktorer från kättingen till skrapan,
förutsatt att vinkeln, se figur, mellan vridfjäderns hävarm och kättingen är 90
grader
Segment 170 mm: 273 / 191 = 1,43

(3.1)

Segment 140 mm: 273 / 161 = 1,70

(3.2)

Segment 100 mm: 273 / 121 = 2,26

(3.3)
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Med dagens konstruktion beror kraften som överförs till stor del på vinkeln
mellan kättingen och vridfjädern, se figur 5.
Vendig AB:s Teknikgrupp beslutade att kraftangivelser ska finnas för vinklarna
90, 45 och 30 graders vinkel mellan vridfjäder och kätting. Kraften till skrapan
förminskas med följande faktorer vid 45 och 30 graders vinkel:
45o : Sin(45) = 0,71

(3.4)

30o : Sin(30) = 0,5

(3.5)

Figur 5 - Vinkel mellan kätting och hävarm

Ett test genomförs där en skrapa med 170 mm höga segment spänns med ca 10 kg
tryck mot en trumma, figur 4 är en bild från testet. Kraften på spännanordningens
vridfjäder från kättingen ska enligt beräkningen (3.6) vara ca 7 kg:
10/ 1,43 = 6,99 kg

(3.6)

En markering för hur långt fjädern är spänd gjordes. Dynamometern flyttades
över till vridfjädern som återigen spändes till det läge där skrapan fick ett tryck på
10 kg. Dynamometern visar då ett värde på ca 7 kg vilket stämmer mycket väl
överens med beräkningarna.
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Figur 6 - Mätning av hävarmskraft

Det genomfördes även mätningar på vilken kraft som krävdes för att spänna
vridfjädern till samma läge men med 45 och 30 graders vinkel mellan kätting och
vridfjäder.
Beräknad kraft, enligt formeln: Kraften för 90o / Sin (vinkel)
45o vinkel: 6,99/0,71 = 9,85 kg

(3.7)

30o vinkel: 6,99/0,50 = 13,98 kg

(3.8)

Mätningarna visade ca 10 kg för 45o vinkel och ca 15 kg för 30o vinkel. Värdena
ligger väldigt nära beräkningarna (3.7, 3.8), det är därför enkelt att beräkna med
vilken kraft som kättingen ska spännas för olika utföranden av skrapan, se Tabell
1 till 3 för en sammanställning av krafterna.
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Vendig AB anger höjden 175 mm på standardsegmenten istället för 170, vilket är
den verkliga höjden. Därför skrivs höjden 175 ut i tabellerna. I tabellerna är
kraften uträknad så att det blir samma anläggningskraft från varje segment i alla
utföranden.
Tabell 1 – Spännkraft (Newton) i kättingen vid 90 o vinkel mellan hävarm och kätting

segmentshöjd

Bandbredd
400 500 650 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2400 2800
100 14

17

20

24

31

38

45

52

59

66

80

93

140 18

23

28

32

41

50

60

69

78

87

105

124

175 21

27

33

38

49

60

71

82

93

104

125

147

Tabell 2 – Spännkraft (Newton) i kättingen vid 45o vinkel mellan hävarm och kätting

segmentshöjd

Bandbredd
400 500 650 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2400 2800
100 20

24

30

34

44

54

64

74

84

93

113

131

140 26

33

40

45

58

71

85

97

110

123

148

175

175 30

38

47

54

69

85

100

116

131

147

177

207

Tabell 3 - Spännkraft (Newton) i kättingen vid 30o vinkel mellan hävarm och kätting

segmentshöjd

Bandbredd
400 500 650 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2400 2800
100 28

34

40

48

62

76

90

104

118

132

160

186

140 36

46

56

64

82

100

120

138

156

174

210

248

175 42

54

66

76

98

120

142

164

186

208

250

294
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4 Konstruktion
När utredningen av anläggningskraften var klar fanns en kunskapsgrund för hur
produkterna används, fungerar och vilka krafter de utsätts för. Nackdelarna som
uppkommit med dagens konstruktion sammanställdes tillsammans med Vendig
AB:s krav på en ny konstruktion till en kravspecifikation för en ny
spännanordning.
Vendig AB efterfrågar en mer kompakt lösning än den som finns idag. Det finns
ett behov hos kunderna då dagens konstruktion inte alltid går att montera.

Problem med dagens konstruktion:



Överförd kraft från kättingen till skrapan beror till stor del på vinkeln mellan
vridfjäderns hävarm och kättingen, se figur.
Monteringsanvisningar med angivelse för hur hårt skrapan ska spännas är
svåra att ge då brickan med stegen monteras på valfritt avstånd från fjädern.

Kravspecifikation för en ny spännanordning:








Överförd kraft från spännanordningen till skrapan ska inte bero på
monteringen.
Spännanordningen ska kunna spännas med angiven kraft utan att ytterligare
instrument behövs.
Spännanordningen ska klara av att verka i den smutsiga arbetsmiljön utan att
avsevärt tappa prestanda.
Spännanordningen ska vara mer kompakt än dagens konstruktion, dock inga
specifika mått.
Spännanordningen ska vara enkel att spänna av och på.
Spännanordningen ska vara applicerbar på båda sidor.
Spännanordningen ska kunna spänna skrapan inom intervallet 20-150 Newton
i anläggningskraft.

4.1.1 Konceptgenerering
För konceptgenerering används huvudsakligen SCAMPER, bilaga 1. Det är en
lämplig metod när det finns en befintlig produkt som utgångspunkt. SCAMPER
innebär att modellen utsätts för olika typer av modifieringar som t ex: byta ut
detaljer, kombinera olika lösningar, förstora/förminska detaljer, ta bort detaljer,
byta ordning på funktioner/detaljer. Nedan följer de koncept och skisser som
genereringen resulterade i.
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Koncept 1
Samma princip som dagens konstruktion. Ett fyrkantsrör som passas in på balken,
på fyrkantsröret monteras en styv hävarm som bockas av längs med en radie från
balkens rotationscentrum. En vajer fästs in längst ned på avböjningen. Vajern
följer sedan radien på den bockade hävarmen och fästs vid en spiralfjäder som i
sin tur fästs i en kättingkedja. Kättingen fästs, precis som i dagens konstruktion,
med en karbin i en tandad bricka. Fördelen med konstruktionen är att vajern kan
ha olika infallsvinklar utan att påverka kraften då den blir en tangent från radien
och ger samma hävarm.

Figur 7 - Koncept 1
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Koncept 2
Hållare H, se figur 2, är utbytt mot en större hållare i stål. På hållaren finns en
fläns med hål för skruven. Hävarmen är en bockad ståldetalj som förs på balken,
längst upp på den finns ett hål för skruven. Genom att dra ihop skruven spänner
hävarmen skrapan mot drivtrumman. Ingen kätting behövs vilket minskar
monteringsutrymmet avsevärt.

Figur 8 - Koncept 2
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Koncept 3
Istället för att spänna vridfjädern med en kätting så spänns den direkt i fasta lägen
på hållaren. Hållaren består av en platta i plåt med en bockad och tandad detalj
fastsvetsad ovanpå. Monteringsutrymmet blir mindre då ingen kätting behövs.
Det är enkelt att ge instruktioner till kunderna hur hårt de ska spänna skrapan
genom att ange antal steg som fjädern ska spännas.

Figur 9 - Koncept 3
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Koncept 4
Liknar koncept 3 men istället för att använda dagens vridfjäder används en
fyrkantig gummifjäder som träs på balken. Ett fyrkantsrör med en svetsad hävarm
träs över gummifjädern. Hävarmen spänns sedan in i de olika lägena och för över
kraft till skrapan genom att gummifjädern deformeras. Det är få ingående detaljer
och enkelt att ge kunder instruktioner för hur skrapan ska spännas genom att ange
antal steg som hävarmen ska spännas.

Figur 10 - Koncept 4
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4.1.2

Val av koncept

Koncepten har studerats och vägts mot varandra, de koncept som anses
intressantast är koncept 3 och 4. Det stämmer in bra på kravspecifikationen och
bygger på en väldigt enkelt konstruktion. Koncept 3 faller dock på att vridfjädern
bygger ut olika mycket från hållaren beroende på vilken sida den monteras då den
är lindad åt samma håll. Ett alternativ kan vara att använda en spegelvänd fjäder
på andra sidan men det stämmer inte överens med den framtagna
kravspecifikationen. Koncept 4 är applicerbart på båda sidor och kan även
monteras så att spännanordningen sitter på insidan om hållaren. Det är därför den
lösning som bäst stämmer överens med kravspecifikationen.

4.1.3 Vidareutveckling
Under utveckling har vi haft Hampus förskrapa med standard segment, 170 mm
höga, som referensskrapa. Det kritiska med konceptet är att välja elastiskt
material och dimensioner på det. Fjädringen får inte vara för stum så stegen blir
för korta, men det måste ändå hålla för att belastas utan att få bestående
deformationer.
Ett material som Vendig AB jobbar mycket med är polyuretan. Det är en polymer
[2] innehållande uretangrupper. Polyuretan går att få med väldigt olika
egenskaper, enligt leverantören UW ELAST går det att få mjukare än gummiband
och hårdare än ben. Det finns alltså ett stort spann i vilken hårdhet och elasticitet
som polyuretan kan få och det klarar även stora förlängningar på 300 % och
uppåt. Det har även bra nötningsbeständighet [2] och klarar av tryckbelastning
bättre än gummi. Att Vendig AB redan idag jobbar med polyuretan i stor
utsträckning gör att det passar bra in i deras produktportfölj.
Enligt uppgifter [3] har polyuretan med hårdheten 60 ShoreA E-modulen 6 Mpa
och hårdheten 80 ShoreA E-modulen 12 Mpa.
Vendig AB har inte något simuleringsverktyg till sitt CAD program Autodesk
Inventor så simuleringar i CAD görs vid Uppsala Universitet i programmet
SolidWorks.
Konstruktion dimensioneras utifrån att hävarmens infästningspunkt i den tandade
plåten, placerad ca 170 mm från rotation centrum, ska ha rört sig minst 8 mm när
skrapan spänts med 20 N mot trumman. Materialegenskaper i simuleringen, se
figur, appliceras en kraft på 22,5 N vilket spänner skrapan med en kraft på ca 20
N enligt ekvationen (3.9).
(20 x 191) / 170 = 22,5

(3.9)
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Olika dimensioner testades utifrån standardmåtten 80, 90 och 100 mm
fyrkantsplåt. Med hårdheten 60 ShoreA och dimensionen 84x84x35, som passar
in i ett 90x90 rör, gav ett utslag på ca 8 mm.

Figur 11 - Simulering av spännanordning

Det är osäkert hur simuleringen stämmer överens med verkligheten, polyuretan är
inte ett valbart material i CAD-programmet, ett gummimaterial med samma emodul användes därför. En osäkerhetsfaktor är om polyuretanet vrids med runt
axeln. Det bestäms att polyuretanfjädern och hävarmen ska vidareutvecklas innan
hållaren konstrueras, då hållaren kommer att dimensioneras efter hävarmens
funktion. Bilaga 4 visar en ungefärlig bild av hur hållaren kommer att utformas.
Efter simuleringen sammanställs ritningsunderlag för att kontakta
underleverantörer. Leverantören av polyuretan, UW ELAS, har inga synpunkter
på polyuretan-fjädern utan tillverkar den enligt ritningen, se bilaga 2. Företaget
som ska tillverka hävarmen heter Mekanvi. Deras synpunkter på konstruktionen
är att använda ett mindre fyrkantsrör som hävarmsstång, det blir stabilt och billigt
då det är en standard produkt. Konstruktionen uppdateras efter
rekommendationerna från Mekanvi, se bilaga 3, och en prototyp beställs.
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Figur 12 - Konceptbild
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4.2 Test av prototyp
Konstruktionsuppgiften resulterar i prototypen, figur 13.

Figur 13 - Prototyp vid belastning

Resultatet vid lite högre belastning av prototypen är att polyuretanfjädern
deformeras runt balken och vrids med runt. Deformationen beror till stor del på
radierna på balkens hörn. Det är ganska stora radier, 4 mm, så polyuretanet glider
runt istället för att greppa i. Vid en pålagd kraft om ca 100 newton på hävarmen
så glider polyuretanet runt axeln likt bilden till höger i figur 13.
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5 Analys/ diskussion
Spännanordning
Tillvägagångsättet med att först vara med ute hos kunder för att se produkten
monterad och höra kundernas åsikter fungerade väldigt bra. En snabb
kunskapsgrund byggdes upp när man fick se skraporna monterade i sin arbetsmiljö.
Mätmetoden som utvecklades för spännkraften fungerade väldigt bra, och
beräkningarna stämde väldigt bra överens med mätresultatet. Mätmetoden var i och
för sig osäker beroende på både utrustning och den mänskliga faktorn. Men
beräkningarna stämde väldigt bra överens med mätningarna så därför anser jag att
mätmetoden är tillräckligt bra för att ge en anvisning om krafterna.
Tanken med tabellerna är inte att de ska visa exakt rätt kraft för varje skrapa utan att
kunderna ska kunna ha det som utgångsläge när de spänner sina skrapor. Tabellerna
berättar också för kunderna att hur hårt de ska spänna kättingen beror på vinkel
mellan kättingen och hävarmen. Den optimala spännkraften för en skrapa varierar,
som tidigare nämnts, högst troligt med typ av band, hastighet, materialet på bandet
med mera, vilket gör det omöjligt att ange en optimal kraft för alla förhållanden.
Konstruktion
Den metod, Scamper, bilaga 1, som användes för att generera koncepten passade
väldigt bra för den här produkten. Det fanns mycket att flytta runt på och ändra och
inga restriktioner för utseende. Däremot så var det svårt att inte döma ut koncept
som jag inte ansåg rimliga redan i huvudet och inte gå vidare med dem. Många av
idéerna kommer utifrån varandra så ett koncept som inte är genomförbart kan ändå
mycket väl utvecklas till ett väldigt bra koncept.
Konceptet som vi valde att gå vidare med stämde på pappret väldigt bra överens
med kravspecifikationen. Det kritiska i konstruktionen, som visade sig vid testerna,
är polyuretanfjädringen. Polyuretanet deformeras runt balken, och det är även svårt
att dimensionera polyuretanet så det blir en lagom ökning av skrapans tryck mot
transportbandet. Men min känsla är att konceptet är intressant att bygga vidare på
och då titta på hur fjädringen kan lösas. Ett förbättringsförslag är att gjuta in en
hylsa i polyuretanet som sluter åt runt balken och gör att polyuretanfjädern omöjligt
kan vridas med runt balken
Efter att polyuretanfjädern och hävarmen fått en önskad funktion bör fästplattan
dimensioneras så att det är ett tillräckligt stort spann för att kunna spänna samtliga
utföranden av skrapor enligt spännkraftstabellerna i utredningen av spännkraften.
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6 Rekommendationer
Spännkraft
Resultatet från spännkraftsutredningen har inte beprövats utan bygger enbart på en
enkel mätning som sedan beräknats om för samtliga utföranden av förskrapan
Hampus. Min rekommendation är att till en början följa upp de kunder som spänt
sina skrapor efter tabellerna och få in feedback på hur det fungerar. Det kanske är så
att en viss typ av industri behöver betydligt större tryck från skrapan mot bandet än
industrin där testerna genomfördes, eller vice versa.
Konstruktion
Angående konstruktionen så måste problemet med att polyuretanet vrids med runt
lösas. En idé är att gjuta in en profil i polyuretanet som omöjligt kan vridas med
runt axeln, och polyuretanet kan i sin tur inte vridas runt den ingjuta profilen. En
sådan lösning bör diskuteras med underleverantörer för att dra nytta av deras
kunskap. Även materialet i fjädern bör utvärderas för att se om polyuretan är det
rätta materialet eller om det finns andra material som passar ändamålet bättre.
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