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EXAMENSARBETE

Utveckling av däckfixtur

Sammanfattning

Tooltec AB är ett framgångsrikt företag med säte i Trollhättan. En av företagets
huvudverksamheter är konstruera och tillverka däckfixturer för däcktillverkare i Europa,
Nord- och Sydamerika samt Afrika.

Däckfixtur är en apparat som används för vulkanisering av däck. Det icke vulkaniserade
däcket placeras i en däckfixtur och vulkaniseras under en bestämd tid, tryck och
temperatur. Däcket tas sedan ut efter att ha erhållit rätt dimension, form och mönster.

Efter en viss tids användning av däckfixtur i produktion, uppstår slitage dels på T-
spårets kontaktytor med T-guide och dels mellan segment och konring. Detta kan
medföra problem vid däck tillverkning som resulterar bland annat i oacceptabla mönster
och form på däcket.

Examensarbetets mål var att lösa ovanstående problem m h a konstruktion i CAD
programmet Unigraphics. Utöver dessa problem har däckfixturen förbättrats på en del
andra punkter.
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DISSERTATION

Development of tyre fixture

Summary
Tooltec AB is a successful company in Trollhättan. One of the major activities of this
company is construction and manufacturing of tyre fixtures for tyre manufacturing in
Europe, Africa, North- and South America.

Tyre fixture is an apparatus that is used for vulcanisation of not vulcanised tyres under
specific time, pressure and temperature. The tyre leaves the fixture after reaching
appropriate dimension, form and pattern.

After some time in duty the tyre fixture shows sings of wear at contact surface between
the segment and the T-guide. Wear appears also between segment and cone ring. This
wear risks the tyre quality resulting in unacceptable pattern and form.

In this degree project are developed solutions for these problems with the CAD program
Unigraphics. Solutions are developed for other problems that the fixture was suffering
from.
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Ett stort tack till min examinator Mats Eriksson som rekommenderade detta
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1 Inledning
Detta examensarbete behandlar utveckling av däckfixtur. Arbetet omfattar 10
högskolepoäng på C-nivå vid HTU:s Maskiningenjörprogram, 120 poäng.
Examensarbetet har utförts för Tooltec AB.

1.1 Bakgrund

Tooltec AB är ett framgångsrikt företag som bildades 1986 av Bertil Lindahl. En av
huvudverksamheterna är tillverkning av specialkomponenter för flygmotor- och
gasturbinindustrin. En annan verksamhet är konstruktion och tillverkning av
däckfixturer för däcktillverkare i Europa, Nord- och Sydamerika samt Afrika.

Figur 1: Däcksfixtur i produktion.

Däckfixtur (se figur 1) är en apparat som används på däckfabriker för vulkanisering av
däck. Det icke vulkaniserade däcket placeras i en däckfixtur och vulkaniseras under
bestämd tid, tryck och temperatur. Däcket tas sedan ut efter att ha erhållit rätt
dimension, form och mönster.
Huvudkomponenterna i en däckfixtur är:
1- Segment
2- Konring.
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3- T-guide
4- Glidplatta.
5- Bottenplatta.
6- Topplatta.

Segmentdetaljen har ett spår som är T-
format. En detalj som kallas T-guide är
fastskruvad på konringen. Se figur 2.
Segmentdetaljen kan röra sig i sitt spår i
Konringens axiella led. Se bilaga A.

Figur 2: Segment med konring och T-guide.

Efter en viss tids användning av däckfixtur i produktion, uppstår slitage dels på T-
spårets kontaktytor med T-guide och dels mellan segmentet och konringen.

Slitaget förvärras av det inbyggda glapp som måste finnas mellan T-guide och segment
för att tillåta mönstermatrisen att sluta tätt även om viss snedställning skulle
förekomma.
Detta kan medföra problem vid däcktillverkning som resulterar bland annat i
oacceptabla mönster och form på däcket.

1.2 Syfte och mål
Syftet med projektet sammanfattas i två punkter. Det första var att konstruera däckfixtur
detaljerna i UG med en del metoder t.ex. Chunky metodik (Se Bilaga 2) så att eventuella
ändringar skall vara lätta att genomföra. Detta hjälper de personer som eventuellt vill
fortsätta med projektet och skall ändra i modellen.

Det andra var att konstruera detaljerna så att funktionen optimeras samtidigt som den
ekonomiska aspekten både när det gäller material och bearbetningstid minimerades.

Målet blev att konstruera ett segment med två T-spår. Ändringarna skulle resultera till
minskade snedställning hos segmenten trots bibehållet glapp mellan T-spår och
segment.

En omkonstruktion av T-guide och konring måste göras för att kunna anpassa de nya T-
spåren. Ändringarna skall eliminera de slitage som uppstod på T-spårets kontaktytor
med T-guiden och mellan segmentet och konringen.

1.3 Avgränsningar
Uppgiften bestod enbart av modellering och sammanställning av komponenter.
Framställning av ritningar ingår inte i uppdraget.
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2 Konstruktionsförutsättningar
Vid utveckling av däckfixtur finns en del mått som var mycket känsliga för Tooltec AB
och som därför inte bör ändras. De delarna är:

� För att däcket skall gå att ta ut ur fixturen, skall lutningen på konring och segment
inte vara mindre än 15�.

� All mått på insidan av segmenten representerar måttet på det färdiga däcket och får
inte ändras.

� Yttre mått på konringen skall inte vara större än dagens, eftersom utrymmet
begränsad av pressbordets storlek.

3 Konstruktion

3.1 Utveckling av Segment
Målet med utvecklingen av segmenten är att försöka lösa tre problem.

1. Det första är slitage som uppstår p.g.a. friktion mellan segmentspårets kontaktytor
och T-guide

2. Det andra är slitage som uppstår p.g.a. friktionen mellan segmenten och konringen

3. Det tredje är att stabilisera upp segmenten för att eliminera snedställningen.

För att eliminera dessa problem har tre åtgärder som visade ge bra resultat togs upp.
Dessa åtgärder beskrivs nedan var för sig.

3.1.1 Dubbelt T-spår

De undersökningar som har gjorts vid Tooltec AB har visat att segmentet blir stabilare
när det har dubba T-spår istället den enkla. Stabilare segment resulterar till
snedställningen minskar.

Tolltec`s automatiska fräsmaskin kan endast fräsa T-spåret i vissa vinklar från
segmentens axiella centrum. De vinklarna är: 7,5� , 10� och 12,5�.

För att bidra till stabilitet hos segmenten, valt vi fräsmaskinens vinkel till 12,5�.

För att eliminera friktion mellan segment och konring ändras T-spårets lutning från 15�
till 14.5�. Detta tas upp i nästa avsnitt.

Ett nödstoppspår mellan de två T-spåren på segment konstrueras (Se figur 3). Spårets
längd når inte ända upp till ovansidan av segmentet. Därför kan man bredda avståndet
mellan de två skruvhålen som har till uppgift att hålla fast segmentet vid toppringen.
Utbredningen bidrar till ett bättre tyngdpunktsläge samt stabilitet, funktion och säkerhet
hos segmentet.
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En omkonstruktion av både T-guiden och konringen krävs för att anpassa dem till de
nya segmentet.

Figur 3: Segment från utsidan med T-spår och nödstoppsspår.

Figur 4: Segment från insidan med glidyta.

T-spår

Nödstoppspår

Glidyta
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3.1.2 Minskning av segmentens massa

En minskning av segmentens massa kan både spara material och ge stabilare segment.
Under utvecklingen har det konstaterats att den nya konstruktion ger möjlighet att
minska segmentens tjocklek med 10mm vilken ger en viktminskning med ca 15�.
Genom att ett segment väger ca 65 kg och det i en fixtur finns 8 segment blir varje
procents minskning värdefull. Minskningen på en däckfixtur blir ca

65�0,15�8=78kg

I den föreslagna konstruktionen har hela toppdelen av segmentet utnyttjats som glidyta
(se figur 4). Detta ger möjlighet att kunna minska segmentens radiella massa och volym.
Minskningen av segmentens storlek använda för att omkonstruera konringens
ångledning. Detta medför mindre skärande bearbetning, mindre svetsning samt bättre
värmeöverföring.

En omkonstruktion av glidplatta och topplatta blir nödvändig för att anpassas till det nya
segmentet.

Omkonstruktion av topplattan med ett antal spår så att T-guiden går fritt när segmentet
färdas neråt blir värdefull. T-guiden utstick genom topplattan blir inte stor, men
nödvändig för att konstruktionen ska fungera.

Det mest kritiska område som påverkas av en viktminskning är segmentens toppdel
d.v.s. stödyta (se figur 5). Topplattan glider med hjälp av glidplatta på segmentets
överdel. Om ytan är mindre än en viss area, så finns risk att topplattan inte får stöd och
att den ramlar ner.

Den radiella förflyttningen är 45,5mm. I
konstruktionen finns en marginal på ca: 10mm.
D.v.s. att stödytan blir 55mm. Se fig.5

� Stödytan = 55mm

Figur 5: Stödyta mellan glidplatta och segment.
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Den axiella förflyttningen blir: (se figur 6)

Axiell förflyttning =
5,14tan

5,45 =176mm

Figur 6: De maximala axiella och radiella förflyttningarna.

3.1.3 Utveckling för att minska friktionen mellan segment och konringen

För att lösa problemet med friktion mellan segmenten och konringen, har  en ide´ som
går ut på att ge en lutning på 14.5� både på T-spåret och T-guiden och en lutning på 15�
på konringens insida utvecklades.

Figur 7: Segment och T-spår, T-guide

T-spår med 14.5�
lutning

T-guide med 14,5�
lutning

Segmentens yttersida
med 15� lutning
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Detta medför att när segmenten är i översta läget, blir avståndet mellan segment och
konring noll. D.v.s. att konringens insida och segmentet har tät kontakt med varandra
och värmeöverföring i vulkaniseringsprocessen sker utan problem. Efteråt öppnas
fixturen och i samband med det, segmentet glider neråt så att lämna ifrån sig det färdiga
däcket. T-guiden som glider i T-spåret har en annan vinkel än konringen. Detta medför
att ju längre ner segmentet kommer desto större blir avstånd mellan segment och
konring. Ett kontinuerligt linjärt stigande avstånd blev en bra lösning för att eliminera
friktionen mellan segment och konring.

3.1.4 Nödbroms

På segmentets utsida mittemellan de två T-spåren har ett bromsspår konstruerats. Se
figur 11.

En kubisk bromsficka har konstruerats längst ner på konringen
(se figur 13). I den kubiska fickan skall en kubisk kloss
monteras Se figur 9. Den del av klossen som sticker in i
bromsspåret kan vid nödfall stoppa segmentet genom att den
stöter i på bromsspårets tak.

Spårets längd mm176
15sin
5,45

��

Nödstoppspårets längd skall vara minst 176mm. I den här
konstruktionen finns marginal på 9mm. Bromsspårets längd
har konstruerats till 185mm. Se fig. 8.

Figur 8 : Nödstoppspårets längd.

Figur 9: Stoppkloss för bromssystemet.
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3.2 Utveckling av T-guide
För bättre förståelse av problemet är det viktig att förklara
först vad en DEVA platta är och vad fyllde den för funktion.

Konringens insida är cirkulär. För en perfekt värmeöverföring
måste kontaktytan på T- guiden också vara cirkulär. Detta
krävdes en avancerade maskin. Därför användes DEVA platta.

Ett spår gjordes på konringens insida. T-guiden och DEVA
platta skruvades fast på konringen medan DEVA plattan
placerades mellan de i spåret. (Se bilaga A sid. 3 och 7)

Konstruktionen av T-guiden har blivit mycket annorlunda än
tidigare. I den nya konstruktionen har DEVA plattan tagits
bort. De två T-guiderna monteras direkt på konringens insida.

Figur 10: T guide.

Figur 11: Sammanställning av segment, T-guide, stoppkloss och glidplattor.

För att behålla stabiliteten på segmenten har två viktiga åtgärder vidtagits vid
konstruktionen. Den första var att göra T-guiden lite längre. Den andra var att montera
T-guiden så långt ner som möjligt på konringen.

Glidplatta

Stoppkloss
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Det är mycket viktigt påpeka att de två T-guiderna inte är likadana. D.v.s. samma T-
guide kan inte användas både på höger och vänster sida av segmentet. T-guiderna är
nämligen spegelvända mot varandra. Den högra T-guiden har skapats genom spegling
av den vänstra. Det är likadant i fallet glidplatta som tas upp i nästa avsnitt.

3.3 Utveckling av glidplatta
En glidplatta har konstruerats för att passa till de nya segmenten (se figur 12). En
omkonstruktion av topplattan är nödvändig för att kunna anpassa till både T-guiden och
glidplattan.

Figur 12: Glidplatta.

3.4 Utveckling av konring
En av förutsättningarna var att yttre mått på konringen skall inte vara större än dagens.
Därför användes 10mm utrymme som gjordes på segmentens massaminskning i radiell
led att omkonstruera konringen. En enkelspårig ångkanal istället för den gamla
dubbelspåriga har många fördelar. Dessa ändringar beskrivs nedan.

3.4.1 Omkonstruktion av ångledning

En omkonstruktion av den dubbelspåriga ångkanalen till en enkelspårig ångkanal har
nedanstående fördelar.

1. Större ångkanal som resulterar i en bättre värmeöverföring och kortare processtid.
Ökning av ångkanalens utrymme resulterar till en större yta att trycket värka. Detta
resulterar en större kraft på ringdetaljen. En ökning av yttre väggens tjocklek med
4mm kunde räcka för att kompensera denna kraftökning. I konstruktionen har den
yttre väggens tjocklek (ringdetaljen) ökats från 8mm till 12mm för att kompensera
denna kraftökning.

2. Mindre skärande bearbetning och svetsning. Minskad svetsning resulterar i mindre
risk för spänningskorrosion.
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3. Färre detaljer (en ringdetalj för kanalens yttervägg istället för två).

Det skall påpekas att värmeöverföringen ändå kommer att vara ojämn. D.v.s.
värmeavgivningen från ångan till däcket i början av kanalen är högre och minskar ju
längre fram i kanalen ångan kommer. Detta är p.g.a. att värmeenergi som tas upp av
däcket i början av kanalen gör att ångans temperatur sjunker och vi har mindre
temperaturskillnad i slutet av kanalen på två sidor av kanalväggen.

Figur 13: konring med ångkanal.

Figur 14: Ångkanalens yttervägg (ringdetaljen).

Bromsficka
för stoppkloss

Ångkanal

Skiljeväg mellan
ångans ingång och
utgång
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3.4.2 Omkonstruktion av stöd och öron

På konringen finns fyra öron och fyra stöd. I varje öra finns ett skruvhål för att kunna
lyfta fixturen vid transport. De fyra stöden är ett speciellt önskemål från företaget
FIRESTONE.

Stöden används möjligen vid däckproduktionen. Tanken är att flytta öronen till stödens
position och ta bort de extra stöden. D.v.s. att använda öronen både vid frakt och som
stöd. Detta skulle kunna spara både arbetsmoment och material.

Figur 15: Stöd / eller öra.

Figur 16: sammansättning av däckfixtur.
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4 Resultat
Examensarbetets mål var att konstruera däckfixturen så att tre viktiga problem löses.
Uppgifterna som skulle göras bestod av:

1. konstruera ett segment med två T-spår för att resultera i att segmenten blir stabilare
och eliminera eventuella snedställningar.

2. Eliminera slitage som uppstod på T-spårets kontaktytor med T-guiden

3. Eliminera slitage som uppstod mellan segmentet och konringen.

Utöver de mål som fastställts i början av projektet, har däckfixturen förbättrats på en del
andra punkter.

De förbättringarna är:

1. Varje segments massa har minskats med upptill ca: 15 %. Ett segment väger ca: 65
kg och i en däckfixtur finns 8 st. segment. Minskningen på en däckfixtur blir ca: 78
kg. Jämför med en hel däckfixtur som väger ca: 1200 kg.

2. Förbättrad ångtillförsel till vulkaniseringsprocessen genom att kanalen är större,
samt ändrad till en ångkanal istället för två.

3. Den gamla yttre kanalväggen bestod av två ringar som svetsades på konringen. I den
nya konstruktionen det finns bara en yttre kanalring som skall svetsas. Svets arbete
minskar.

4. Eliminera öronen och konstruera om de fyra stöden så att de kan fungera både som
stöd och öron.

Detta medför både materialminskning och arbetsmomenteliminering.

5. Förbättring av nödbroms jämfört med den gamla nödbroms systemet ( se bilaga A ).

6. Konstruera nya glidplattor anpassade till det nya segmentet.
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Figur 17: Sammanställning av däckfixtur från översida.

Figur 18: Sammanställning av däckfixtur från undersida.
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5 Analys av resultat
En analys av resultatet jämfört med det mål som sattes i början av projektet visar att
produkten förbättrats på flera punkter jämfört med den gamla konstruktionen.
Förbättringarna resulterar i både en bättre produkt och en lägre tillverkningskostnad.
Varje ändring har tidigare analyserats under avsnittet resultat. Därför hänvisas till detta
avsnitt.

6 Slutsats
Det rekommenderas varmt att företaget fullföljer projektet. Han har mycket att vinna
både ekonomiskt och med förbättrad produkt. Denna slutsats baseras på punkter enligt
nedan.

� Förbättrad produkt genom alla förbättringar som har gjorts på olika detaljer. Dessa
förbättringar har förklarats för varje detalj under kapitel 3.

� Förbättrad ekonomi genom minskning av bearbetningstid och material.

7 Rekommendationer till fortsatt arbete
Däckfixturen innehåller många detaljer. En del av detaljerna har utvecklats för att passa
i den nya däckfixturen. Detaljerna har beskrivits i var sitt avsnitt i examensarbetet.

Tyvärr är tiden för examensarbete inte så lång att hela däckfixtur kunnat bearbetas trots
att detta var en önskan.

För fortsatt arbete rekommenderas en utveckling av nedanstående detaljer. Efteråt skall
alla detaljer adderas i den Assembly som är resultatet av detta examensarbete.

1. Utveckling av topplatta.

2. Utveckling av bottenplatta.

3. Utveckling av glidplatta (undre).

4. Utveckling av registerring.

5. Utveckling av T-block.

6. Ritningar över alla detaljer skall skapas.

7. En svetsberedning av konringen är av stort intresse.
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8 Referensförteckning
1 Munkenberg, E-L. 1998. Rapportskrivning – Institutionen för Tekniks standard.

HTU Teknik.



Utveckling av Däckfixtur

16

Bilaga A:

Ritningar över gammal däckfixtur.
Bilaga A innehåller ritningar över detaljer från den gamla däckfixturen.
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Bilaga B:

Att Bygga en modell i UG enligt Chunky metodik

1. Börja med att rita överstor kontor.

2. Skapa en rejält överstor extrude.

3. Trimma extruden med wcs och ytor tills utsidan på modellen är klar. (Eventuell
blend skapas senare).

4. Lägg på tapper.

5. Gör ett extrakt body av soliden. (Glöm inte att timestamp skall vara ikryssad ).

6. Offset av utsidans ytor är lika med godstjockleken, skall ske inåt. Medan de ytor där
detaljen skall vara öppen offsets utåt.

7. Gör ytterligare en extract body på den soliden som är offsettad. (Glöm inte att kryssa
timestamp).

8. Gör en subtract. (Bassoliden minus den extractade soliden ).

9. Steg fem tom steg åtta kan ersättas med hollow.

10. Skapa ribbor, skruvtorn, hål, nedtryck eller vad som behövs för din detalj.

Hål

1. Rita upp koturen på hålet.

2. Skapa en extrud.

3. Skapa tapper.

4. Skapa en extract body. (trimestamp)

5. Gör en extrakct med bassoliden.

6. Lägg hålets orginalsolid i ett annat layer.


