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EXAMENSARBETE

Konstruktion av formverktyg för däcktillverkning
Tooltec AB

Sammanfattning
Tooltec AB producerar bland annat containrar för däcktillverkning. Ett nytt koncept för
en sorts container har arbetats fram och målet är att minska slitaget och förbättra
styrningen i verktyget. För att undersöka att lösningar som används i det nya verktyget
inte är patenterade genomfördes en patentsökning. En CAD-modell av verktyget har
sedan modellerats och en undersökning av alternativa ytbehandlingar och material har
genomförts för att studera om det är möjligt att ytterligare öka slitstyrkan.

Vid undersökningen om det finns något patent som kan medföra hinder för
produktionen av den nya containern har någonstans mellan 2500 och 3500 stycken
patent berörts. Denna undersökning har utförts genom sökningar med sökmotorn
esp@cenet. Av sökresultaten att döma finns inget patent som kan knytas till lösningarna
i det nya verktyget.

Förändringarna i den nya containern berör framför allt linjalerna som har fördubblats
och ändras så att glidning med kontakt mellan konring och segment avsevärt har
minskats.

Undersökning av ytbehandlingar och material har visat att teflon med metalliskt
bindemedel är en lämplig ytbehandlingar och att grafit i kombination med polymer eller
sintrat brons är material som bör undersökas vidare.

Nyckelord: Container, radiell förflyttning, självsmörjande material, självsmörjande
ytbehandlingar, patentsökning, pressverktyg, modellering.
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Thesis

Construction of mould for tireproduction
Tooltec AB

Summary
Among other things Tooltec AB produces containers for tyre production. A new concept
container has been developed witch should decrease the wear and improve the steering
in the mould container. A CAD-model of the container has been made and an
investigation of alternative coatings and material for future decreasing of wear has been
preformed. A patent search is done on esp@cenet to ensure that solutions that are used
in the new container are not protected.

The main changes in this new mould container are that there are two guides to steer each
segment instead of one and that the guides are designed to eliminate the contact between
the segment and the cone ring.

The investigation of coatings and materials has shown that Teflon with metal ground is
appropriate for coating and that graphite in combination with polyimide or sintered
bronze are suitable for further investigation.

In the search for patents that could be connected to the solutions used in the new mould
container, more then 2500 documents have been investigated. Not one document that
can be related to this specific container design.
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Symbolförteckning
Förspänning: den spänning som byggs upp i pressverktyget innan däcket trycks upp.

Container: facknamn på pressverktyg som används vid däcktillverkning.

Abrasivt: nötning som uppkommer av partiklar mellan glidytor.
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1 Inledning
Tooltec AB är ett företag som bland annat producerar pressverktyg för tillverkning av
lastbilsdäck, så kallade containrar med tillhörande mönster. Vid Tooltec AB har ett nytt
containerkoncept arbetats fram, som har förbättrade egenskaper vad gäller styrning och
nötningsbeständighet.

För att undersöka om det är möjligt att ytterligare förbättra nötningsbeständigheten
kommer andra ytbehandlingar än de som används idag, att studeras. Det har visat sig att
slarv med smörjningen av glidytor i containrar förkommer och detta medför att
verktyget slits i onödan1. Ett sätt att säkra att smörjning sker är att använda sig av
ytbehandlingar där smörjmedel binds till glidytor.

För att försäkra att inga patentöverträdelser görs i samband med att containern
produceras, behöver även sökningar i Patent och Registreringsverkets (PRV) sökmotor,
esp@cenet2 genomföras.

1.1 Bakgrund
Projektet är en fortsättning på det produktutvecklingsarbete som bedrivits på Tooltec
AB. Ett nytt koncept för en container som kommer att ha förbättrade styrnings- och
nötningsegenskaper samtidigt som att den kommer att göra det möjligt att tillverka däck
med större diameter än i dagens pressverktyg har tagit fram. Tooltec har fått indikationer
på att större diameter kan komma att bli ett önskemål från Amerikanska däcktillverkare,
på grund av förändrade ägareförhållanden på lastbilsmarknaden1.

Rapporten riktar sig till de personer som skall avsluta processen med framtagning av
den nya containern och härmed förutsätts teknisk vokabulär.

1.2 Syfte och mål
Projektet ska leda till att en 3D-modell, som skall ligga till grund för beredning för
produktion av containern, arbetas fram i Unigraphics. En övergripande undersökning
ska genomföras för att söka efter alternativa ytbehandlingar och material för att glidytor
ska vara självsmörjande och på så vis öka livslängden på containern. Initialt ska dock en
sökning efter existerande patent genomföras för att säkra att inga patentöverträdelser
görs.
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1.3 Tooltec AB
Bertil Lindahl såg möjligheterna med att använda Volvo Flygmotors
produktionsmetoder inom rymdteknologi för andra områden. 1986 startade han Tooltec
AB som har producerat special maskiner och verktyg för tillverkning av lastbilsdäck.
Tooltec har även andra stora verkstadsföretag än däcktillverkare som kunder, tackvare
sina kunskaper och möjligheter att bearbeta relativt stora komponenter med mycket
höga krav på toleranser.

1.4 Avgränsningar
I detta arbete har följande avgränsningar gjorts för att passa in i tidsramen.

� Endast patent som är registrerade på den världsomspännande sökmotorn för
patent, esp@cenet, har beaktats.

� Endast patentskrifter som är skrivna på engelska och svenska har lästs.

� Mönster och sektorer utelämnas i 3D-modellen då dessa inte förändras.

� Inga 2D-ritningar kommer att tas fram i projektet.

� Endast en konceptcontainer kommer att modlleras.

� All dimensionering sker i samråd med Tooltec.

� Ingen beredning kommer att genomföras.

� Kostnadsberäkningar för komponenter har utelämnas.

2 Förutsättningar

2.1 Patentsökning
För att säkerställa att lösningar som används i konceptverktyget inte är patenterade av
konkurrenter eller någon däcktillverkare har en patentsökning genomförts. Vid
sökningarna har PRV:s egna databas esp@cenet2 använts. Sökningarna har gjorts på
engelska.

2.2  Modellering
Konstruktionsarbetet har utgått från ritningsunderlaget till en befintlig container, detta
för att pressverktyget skall behålla alla utvändiga mått och infästningar i pressen. Det
finns skisser över delar av modifieringarna på containern som gjorts, i övrigt är det
verbalt överförda idéer som ligger till grund för modelleringen. Vissa modifieringar som
gjorts är följder av de förändringar som varit förutsättningar vid projektets start,
exempel på en sådan följd är den ökade glidytan på den undre glidplattan.
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Följande förutsättningar var utgångspunkt för modelleringen:

� två linjaler ska användas för varje segment

� linjalerna ska ha en lutning form så att segmentets glidning mot konringen minskas
betydligt

� spårdjupet för linjaler och säkerhetsstopp skall minskas genom att använda en
stoppskruv som är monterad i konringen i den nya containern. Stoppskruven har ett
separat spår i stället för gemensamt med linjalen.

� alla toleranskrav som finns på befintliga containrar kvarstår.

� inga infästningar för press eller mönster får ändras.

� anliggningsytan mellan konring och segment ska vara så stor som möjligt under
pressningen av däck.

2.3 Ytbehandling
Containerns komponenter tillverkas idag av olika typer av stål och aluminiumbrons. På
de ytor som behandlas i dagens pressverktyg förekommer olika typer av härdning.
Nedan redovisas vilka material och ytbehandlingar som används för respektive
komponenter i containern3.

Komponent: MaterialA: Ytbehandling: Hårdhets krav:

Topp platta SS 2134 Rostskyddsfärg -

Övre glidplatta höger & vänster SS 2242 Gas nitrerhärdas 1000 – 1100 HV

T-block SS 5716-03 - -

Segment SS 0737 Gas nitrerhärdat 550 – 600 HV

Konring SS 2172 Plasmabeläggning 1100 – 1300 HV

Linjal SS 5716-03 - -

Värme sköld Plast - -

Register ring SS 2134 - -

Stopp platta SS 2134 - -

Undre glidplatta SS 2242 Gas nitrerhärdas 1000 – 1100 HV

Bottenplatta SS 2134 Rostskyddsfärg -

                                                
A Materialen är specificerade i olika materialstandarder och motsvarande SS standard har därför sökts med
hjälp av Naschlagewerk Stahlschüssel 1995
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Pressverktyget arbetar under ett presstryck på 40 ton och med ett inre tryck på 20 bar i
relativt smutsig miljö1. Detta är anledningen till de krav som finns från kunderna på
hårda glidytor för att containern ska motstå det abrasiva slitage som sker då smuts ligger
mellan två glidytor.

Miljön som containern arbetar i är varm, fuktig och som tidigare nämnts ganska
smutsig, då konringen värms med överhettad ånga (knappt 200oC med övertryck på 20
bar)1.

De krav som ställs på ytbeläggningen eller materialet är att de ska tåla höga tryck, tåla
värme då arbetstemperaturen är 200oC och att de ska vara nötningsbeständiga. Följdkrav
till nötningsbeständigheten blir mycket hårda ytor, på grund av abrasivt slitage och
glidning mellan komponenter i containern. Det är som tidigare nämnts, även önskvärt att
någon av ytorna är självsmörjande.

När containern öppnas ”sugs” mönstret fast i däcket, detta medför att linjalerna drar i
segmenten som i sin tur drar mönstret ut ur däcket. Därför är det också ett krav att
linjalerna dimensioneras så att anläggningsytorna mellan linjal och segment inte krossar
ytbeläggningen. Ett problem i samband med detta är att det inte är känt hur stor kraft
som uppkommer på grund av detta undertryck. Detta gör att dimensioneringen av
glidytorna på linjalen blir en uppskattning.

Idag tillverkas linjalerna i aluminiumbrons, en kopparlegering med goda
nötningsegenskaper som legerats med aluminium och ofta med tillsatser av järn och
nickel. Materialet får mycket stora skillnader i hållfasthetsegenskaper beroende på
legeringsämnen. Aluminiumbrons är även en god smörjmedelsbärare, men kontinuerligt
underhåll krävs. Det har som tidigare nämnts förekommit slarv med detta, därför är det
önskvärt att undersöka möjligheten att använda en självsmörjande yta.

3  Patentsökning
Patentsökningen har genomförts på Internet med hjälp av PRV:s sökmotor esp@cenet.
Denna sökmotor gör det möjligt att nå 30 miljoner patent världen över4.

Sökning på esp@cenet kan göras på tre olika sätt, ”Enkel text”, ”Titta på en
patentskrift” och ”Sökning på företag”2. För detta projekt har ”Enkel text” i huvudsak
använts, men även någon enstaka sökning har gjorts på ”Sökning på företag”. Vid
sökning på företagsnamn (däcktillverkare) har stora delar av sökresultatet saknat engelsk
rubrik och sammanfattning, då det visat sig ofta vara japanska patent, och har därmed
omöjliga att förstå utan dyrbar översättning.
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3.1 Genomförande av patentsökning
Sökningen har i huvudsak genomförts enligt följande steg:

1. Sökning genom ”Enkel text”.

2. Antal träffar har registrerats.

3. Varje träff har öppnats för en kontroll av relevans för arbetet.

4. Om relevanta patentskrifter hittas noteras patentnumret och en kopia av patentet
sparas.

I bilaga A redovisas de sökord som använts och antalet träffar vid varje sökning (för
däck används både brittisk och amerikansk stavning). Vid sökningar med endast ett ord
blev antalet träffar alldeles för stort för att det skulle vara möjligt att inom tidsramen för
detta projekt öppna varje patent och undersöka om någon koppling kunde finnas till
containern i detta arbete. Därför gjordes sökningar med kombinationer av sökorden för
att minska antalet träffar.

När sökningarna med fler än ett sökord genomfördes minskade antalet träffar radikalt,
ingen sökning gav över 1000 träffar. Syningen av dessa patent var mycket tidskrävande
då antalet patent som påträffats vid sökningarna var någonstans mellan 2500 och 3500
stycken. Alla träffar har inte öppnats och studerats då rubrikerna i vissa fall klart
beskriver att patentet berör till exempel förvaringsprodukter i samband med sökningar
med ordet container, liknande beskrivningar i rubrikerna förekom även för andra sökord.

3.2 Sökresultat
Av de sökningar som genomförts har inga patent som kan knytas till konceptcontainerns
konstruktion identifierats. Med tanke på verktygets komplicerade geometri är det
förståeligt att patent saknas, då det skulle vara mycket svårt att producera
ritningsunderlag utan att använda 3D-modellering.
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4 Modellering

4.1 Containerns slutnings- och öppningsprocess
För att läsaren ska ha möjlighet att förstå hur containerns komponenter samspelar vid
användning görs här nedan en beskrivning av hur verktyget sluts och öppnas. Dessutom
finns i bilaga B bilder på varje modellerad komponent.

Innan verktyget sluts placeras det gröna däcket (gummiämnet till däcket) på plats, detta
saknar då helt mönster på både anläggningsytan och sidorna. Det gröna däcket ligger
alltså på ena sidomönstret som är monterat på bottenplattan.

Bild 1: På denna bild saknas däck och mönster men den visar hur verktyget ser ut i
början av slutningsprocessen.

Slutningen av det öppna verktyget startar med att huvuddelarnaB topplattan, konring och
segment sänks ned vertikalt och omsluter det gröna däcket. När denna förflyttning sker
befinner sig konringen sig ca 175 mm över topplattan i förhållande till arbetsläget. Detta
medför att segmenten är i sina yttre lägen och att innerdiametern för mönstret är ca 90
mm större än under själva pressningen.

                                                
B Huvuddelar innefattar de komponenter som är fast monterade på detaljen ifråga, till exempel huvuddelen
segment består av segment och T-block, huvuddelen konring består av konringen, linjaler, stopplatta,
registerring och värmesköld.



Konstruktion av formverktyg för däcktillverkning

7

Bild 2: När segmenten når undre glidplattorna stannar topplattan.

Bild 3: Konringen fortsätter att förflytta sig mot bottenplattan, vilket medför att
segmenten börjar förflytta sig radiellt.

Bild 4: Förflyttningen är ca 45 mm från yttersta till innersta läget för varje segment.
Under den sista biten pressas segmentet mot konringen för att bygga upp en
förspänning. Detta medför att anläggningsytan mellan dessa komponenter bör vara så
stor som möjligt för att fördela trycket.

Vid öppning av verktyget flyttar sig huvudkomponenterna i omvänd ordning mot vid
slutning, med den skillnaden att segmenten ligger an mot linjalerna och dras ut av dessa.
Kraften som linjalerna utsätts för uppkommer till största delen av att mönstret i
verktyget sugit sig fast i gummit.

4.2 Konceptcontainern
Tanken bakom den nya containern är att ge segmenten en bättre styrning. Detta uppnås
genom att använda två linjaler i stället för en. Tooltec har även fått indikationer från
marknaden att det kan bli önskvärt att kunna producera däck med större diameter i
befintliga pressar. Genom att använda två linjaler kan styrspårens djup i segmenten
minskas och det kommer att vara möjligt att möta detta diameterkravet i framtiden.
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Förändringen från att ha en linjal i ett styrspår till att använda två mindre linjaler och
spår kan tyckas trivial att lösa, men på grund av att infästningen av linjalerna är på en
konad yta blir detta problematiskt. Linjalerna har inte samma vinkel runt containerns
centrum axel för infästningarna i konans över- och underkant. Däremot måste avståndet
mellan linjalerna vara konstant vilket gör dem parallella för att undvika att segmentet
nyper vid öppning och slutning av verktyget.

För att undvika byrålådseffekten är det önskvärda spelet mellan de styrande ytorna på
linjalerna och styrspåren i segmentet är 0,2 mm 4.

För att minska slitaget på segment och konring ska linjalerna vara utformade så att
konringens inre konade yta och segmentets yttre konade yta ska ha ett spel förutom
under den sista delen av segmentens radiella förflyttning inåt och under själva
pressandet av däcket. Detta innebär att styrspåret inte är parallellt med segmentets
konade yta som det är på dagens containrar. Skillnaden fås genom att vinkeln för konan
är 15o och för linjalen 14,5o från lodlinjen. Denna vinkelskillnad tillsammans med spelet
mellan linjal och segment på 0,2 mm, gör att segmentet och konan endast kommer att
förflytta sig med kontakt medan förspänningen byggs upp. Det största spelet mellan
segmentet och konringens konade ytor är då ca 1,5 mm.

På de tidigare modellerna av containern är stopplattan monterad på linjalerna. Detta har
medfört att spåren för säkerhetsstoppen har stuckit djupt in i segmentet och ner i
bottenplattan och den undre glidplattan som därför haft uttag. Med den nya lösningen
med en stoppskruv blir stoppspåret inte djupare än spåren för linjalerna, dessutom kortas
linjalerna någon millimeter, vilket gör att inga spår behöver göras i bottenplatta eller de
undre glidplattorna. Detta medför att segmentet får en större yta att glida på, vilket
minskar förslitningen.

För att säkerställa att containerns komponenter får önskade passningar modellerades
även de detaljer som inte förändrats i den nya containern. Genom att simulera en
monterad container i Unigraphics kan till exempel spelet mellan konringen och
segmentet kontrolleras. På grund av komponenternas samspel, den komplicerade
infästningen och spåret till linjalerna har flera detaljer modellerats ett flertal gånger för
att klara toleranskraven.

5 Ytbehandling och material
Problemen med slitage på grund av slarv med smörjningen kan effektivt avhjälpas med
självsmörjande ytor. Ytbehandlingar med fasta smörjmedel är ett sätt att angripa
problemet. En annan metod med permanentsmörjning är att använda material som
mättats med smörjmedel. Här har en uppdelning mellan ytbehandlingar och material
som är självsmörjande gjorts.
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5.1 Ytbehandlingar
Sökning efter lämpliga ytbehandlingar har genomförts på Internet, genom
litteraturstudier och samtal med fackman. Ett material som förekommit i såväl litteratur,
på Internet sidor, som vid samtal med handledare och andra tekniskt kunniga personer är
teflon. Teflon är en fluorplast (PTFE) med mycket goda glid- och värmeegenskaper.
Problemet med teflon är att det är en plast och har därför begränsningar i framförallt
hårdhet och trots sina goda värmeegenskaper klarar det inte högre temperaturer än
250oC6.

För smörjning av dagens containrar används grafit och molybdendisulfid, dessa material
återfinns också ofta i litteratur om torrsmörjning7. Grafiten sprayas på glidytorna som en
lack och molybdendisulfiden penslas eller sprayas på8. Nackdelarna med dessa
beläggningar är att de slits bort och därför måste med jämna förnyas mellanrum vid
användning av containern. De enda ytbeläggningsmetod för att åstadkomma
kontinuerlig självsmörjning med grafit eller molybdendisulfid som har hittats är Nedox
FM-5 och Tufram FC-129. Nedox FM-5 metoden behandlas inte då en annan metod
Nedox FS-2, se kapitel 5.1.2 Nedox, vanligtvis används för verktyg, enligt Torbjörn
Berglund på Bodycote, Tufram behandlas mer allmänt.

Vid den här undersökningen har dock tre ytbehandlingar som innehåller teflon visat sig
värda att titta närmare på, dessa är Teflit, Nedox och Tufram. Principen för dessa tre
metoder är densamma, nämligen att använda en metallbeläggning i kombination med
teflon. Teflit och Nedox är mycket lika, medan Tufram skiljer sig från dessa vad gäller
grundmaterial och matrismaterial.

5.1.1 Teflit

Vid Teflit beläggning används kemiskt nickel som matrismaterial. Detta är en legering
av nickel och fosfor som appliceras på ytan med hjälp av kemisk reduktion. I denna
legering finns, vid Teflit beläggning, teflon partiklar med kornstorlek på 2 till 3 �m,
uppblandade10.

De material som lämpar sig för beläggning med Teflit är stål, aluminium och
kopparlegeringar. Beroende av grundmaterial kan olika typer av förbehandling krävas,
men egenskaperna hos ytbeläggningen blir ändå liknande10.

Enligt Ferroprodukters produktblad för Teflit får kompositbeläggningen följande
egenskaper:

� Jämn skikttjocklek

� Hård matris

� Självsmörjande genom hela skiktet

� Bra korrosionsmotstånd, då skiktet stöter bort vatten, olja och smuts
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De två sista punkterna är dock aningen motstridiga, då det ofta är lämpligt att använda
rent kemiskt nickel som en grundbeläggning med ett skikt av Teflit på, för att öka
korrosionsmotståndet. Hela ytbehandlingen har då inte självsmörjande egenskaper utan
endast Teflit skiktet.

Genom att använda ovan nämnda metod med två beläggningar ökar
korrosionsmotståndet för komponenten10, vilket naturligtvis är bra.

Hårdheten för Teflit är 300 HV, men själva matrismaterialet har hårdheten 500 HV10.
För de komponenter med glidytor som har krav på hårdhet är det endast T-block och
linjaler som har hårdhet som understiger Teflitens. Enligt resonemanget i kapitel 3.2 om
att segmenten glider mot linjalerna och att trycket på kontaktytorna är okänt kan göra att
Teflit kan vara olämpligt då beläggningen inte klarar höga belastningar utan risk att
krackelera10.

5.1.2 Nedox

Liksom vid Teflit används kemiskt nickel som matrismaterial vid Nedox beläggning,
men i denna metod läggs Teflonet in efter att matrismaterialet värmebehandlats9, 10.
Denna process kan genomföras på flera olika sätt beroende av vilket slutresultat som
önskas9. Den metod som är aktuell för verktygstillverkning är Nedox SF-2 där
beläggningen med Teflon sker två gånger för att få in så mycket smörjande material som
möjligt i ytskiktet11. För Nedox är alltså inte hela ytbeläggningen smörjande genom hela
ytbeläggningens djup. Dock är hårdheten betydligt högre, upp till 1000 HV9. Denna
hårdhet uppnås med hjälp av att det kemiska nicklet värmebehandlas så att Ni3P
partiklar bildas9.

Nedox kan bland annat beläggas på stål, gjutjärn, koppar och brons. För stål ökar
slitstyrkan och hårdheten med kolhalten, då karbider bildas. För att få bästa
nötningsbeständighet krävs en god ytfinhet Rz<0.4 �m (motsvarar ungefär Ra 0.8). Det
finns redan idag sådana krav på flera ytor på komponenterna i containern9.

Eftersom matrismaterialet är av samma typ som för Tefliten så ökar även Nedox
korrosionsmotståndet hos komponenten.

5.1.3 Tufram

Tufram är en ytbeläggningsmetod som är en kombination av hårdanodisering och
teflonbeläggning. Metoden kan användas på aluminium och aluminiumlegeringar.
Beläggningen består till stor del av aluminiumoxid som byggs upp från grundmaterialet
som i sin tur innehåller mikroporer med teflon9.
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Matrismaterialet för Tufram är samma material som uppkommer vid korrosion av
aluminium. Till skillnad från rost på stål är korrosionsbeläggningen med aluminiumoxid
mycket tät och förhindrar ytterligare korrosion av materialet. Dessutom är
aluminiumoxid det näst hårdaste material som förekommer i naturen med en hårdhet på
ca 2000 HV9. På grund av mikroporositet har Tufram skiktet en hårdhet på 400 till 600
HV vilket gör det möjligt att använda till segmenten, T-blocken och linjalerna.

5.2 Material
De material som vanligtvis definieras som självsmörjande material är sintrade produkter
som mättats med olja eller fett. Sådana material skulle inte gå att använda i en container,
då ingen av de ytor som behöver smörjning är inbyggd och smörjmedlet skulle därför
kunna läcka ut. Det krävs alltså att smörjmedlet är fast och bundet till grundmaterialet.
Det har varit svårt att hitta material som har dessa egenskaper, men i slutskedet av
projektet framkom information om kompositmaterial som innehåller grafit, dessa
redovisas nedan.

5.2.1 WearComp

Metaller av olika slag är de material som är mest naturliga att använda vid konstruktion
av verktyg, men forskning på nya material har lett fram till kompositer med nästan lika
bra hållfasthetsegenskaper som stål. Ett sådant material är WearComp. En
kolfiberkomposit som innehåller smörjande polymerer12.

Blandningen mellan kolfiber och polymer ger materialet en glatt yta som inte behöver
något externt smörjmedel. En jämförelse med aluminiumbrons visar att livslängden för
WearComp är sex till tio gånger bättre. Dessutom har WearComp bra egenskaper för
fräsning då materialet även då är självsmörjande. När plastmaterial används är
användningstemperaturen ofta mycket låg men WearComp kan användas i temperaturer
upp till 280oC12.

5.2.2 Self-Lubricating Bearing Material

Materialet Self-Lubricating Bearing Material (SLBM) består av grafit och sintrat brons
på ett stål ämne. Ytterligare beläggning med grafit eller Teflon ger ännu bättre
glidegenskaper. Tack vare grafiten i det sintrade materialet så täpps porerna igen i
bronsskiktet, detta gör att syre inte tar sig in till stålet och materialet får goda
korrosionsegenskaper13.

Materialet har många användningsområden inom industrin där höga laster skall
förflyttas på glidytor, till exempel för komponenter i containrar.



Konstruktion av formverktyg för däcktillverkning

12

6 Slutsatser

6.1 Patentsökning
Med stor sannolikhet finns inga patent som hindrar produktionen av konceptcontainern.

6.2 Modellering
Arbetet med modelleringen har gett nya modeller för segment, konring, linjal,
bottenplatta och undre glidplatta. Det finns bilder på dessa i bilaga B.

6.3 Ytbehandling och Material
Det finns flera ytbehandlingar och material som är lämpade att använda och därför bör
provning ske för verifiering av ett bra materialval.

6.4 Analys av resultat

6.4.1 Patentsökning

För att verifiera källan esp@cenets tillförlitlighet har sökningar på samma ord
genomförts vid två tillfällenC. Källan bör vara relativt trovärdig då det är Patent och
Registreringsverkets databas.

En av svagheterna i undersökningen kan vara att patent som saknar engelsk rubrik har
utlämnats, men det påverkar troligtvis inte resultatet nämnvärt, då ett patent ska ha
uppfinningshöjd och ”inte heller ligga nära till hands för en fackman att göra samma
uppfinning” enligt PRV:s Internetsida4. Lösningarna i verktyget har troligtvis inte varit
aktuella tidigare på grund av svårigheterna att ta fram ritningsunderlag utan 3D-
modellering.

6.4.2 Modellering

Modellen är betydligt mer komplicerad att skapa än vad den ger sken av att vara vid
första anblicken. Detta för att linjalerna ska vara parallella på en konad yta. På grund av
utformningen för att få rätt spel och undvika att segmentet nyper mot linjalerna har flera
modeller skapats innan den slutliga konstruerats.

                                                
C Sökningsarbetet har bedrivits parallellt med de två övriga delarna i projektet så något datum för varje
sökning finns inte noterat. Verifierings sökning skedde 020524.
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6.4.3 Ytbehandlingar och material

Val av ytbehandlingar och material är ett stort arbete och därför bör mer tid läggas på att
utvärdera och verifiera vilka kombinationer som passar bäst för en container. I denna
rapport har störst vikt lagts på självsmörjande beläggningar av ytor och mindre vikt på
material. För att uppnå en rekommendation i valet av ytbehandling/material bör därför
ett projekt som endast berör detta genomföras, se kapitel 6.5 Rekommendationer till
fortsatt arbete.

Nedox behandlade verktyg kan lätt återvinnas då producenten av denna beläggning
återbelägger komponenter. Detta har gjorts på andra verktyg där livslängden var
beräknad till ca 6 månader för varje gång beläggning skedde. När detta verktyg togs i
bruk hade en total livslängd beräknats till 2 år, alltså 4 beläggningar. Resultatet var
mycket bättre än förväntat och verktyget används nu fortfarande efter 7 år. Med detta i
åtanke och om Nedox tas i bruk, bör Tooltec AB på något sätt knyta de containrar som
levereras till sig så att inte kunden själv återbelägger de utslitna komponenterna.

6.5 Rekommendationer till fortsatt arbete
� FEM-beräkningar av container för att kontrollera vilka spänningar som uppträder

i pressverktyget vid däckproduktion.

� Provning av ytbehandlingarna Nedox och Teflit för undersökning av
nötningsbeständighet vid så väl glidning som abrasivt slitage. Även jämföra med
de härdmetoder och den smörjning som används idag.

� Djupare undersöka WearComp och SLBM om de klarar hållfasthetskraven och
hur de är i jämförelse med att använda ytbehandlingar.

� Produktkalkyler för eventuell återvinning av delar i container om Nedox används
som ytbeläggning.

� Analysera om det går att byta ut materialet i linjalerna till aluminium och i så fall
använda ytbehandlingen Tufram.
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8 Bilaga A
(1 av 2)

Sök ord: Antal träffar:

Tire 50 253

Tyre 16 545

Vulcanizing 5 663

Mould 37 024

Container >100 000

Radius 23 363

Translation 14 195

Tire & Tyre 322

Tire & Vulcanizing 0

Tire & Mould 97

Tire & Container 140

Tire & Radius 148

Tire & Translation 12

Tyre & Vulcanizing 1

Tyre & Mould 423

Tyre & Container 72

Tyre & Radius 148

Tyre & Translation 5

Vulcanizing & Mould 262

Vulcanizing & Container 24

Vulcanizing & Radius 0

Vulcanizing & Translation 0

Mould & Container 987

Mould & Radius 79

Mould & Translation 47
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Container & Radius 472

Container & Translation 167

Radius & Translation 67

Tire & Tyre & Mould 18

Tire & Tyre & Container 1

Tire & Tyre & Radius 9

Mould & Container & Radius 8

Mould & Container & Translation 1

Mould & Radius & Translation 1

Container & Radius & Translation 1

(2 av 2)
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9 Bilaga B
Bottenplatta:

Bottenplattan monteras fast i pressen. På bottenplattan monteras de undre glidplattorna
och sidomönster.

Undre glidplatta:

Segmentet glider på denna platta när containern öppnas och sluts.

Bottenplatta med tillhörande glidplattor:
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Segment:

Segmentet håller mönstret.

T-block:

T-blocket styr segmentet vid den radiella förflyttningen och håller segmentet när
containern är i öppet läge.

Segment med T-block:
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Konring:

Linjal:

Linjalen styr segmentet när containern sluts och öppnas.

Registerring:

Registerringen är infäst i pressen och konringen.

Konring med tillhörande linjaler och registerring:
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Topplatta:

Topplattans undersida visas här. På topplattan monteras de övre glidplattorna.

Övre glidplatta:

På de övre glidplattorna glider och hänger T-blocken vid öppning och slutning av
containern.

Topplatta med tillhörande övre glidplattorna:


