
Andrée Lindgren 

2017 

Examensarbete, 15 hp 

Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, 180 hp 

 

Transportera torra biofibrer i en 
luftström 

Genom praktiska försök och mätningar 

Andrée Lindgren



i 
 



ii 
 

Förord 

Det här examensarbetet har varit den avslutande kursen i högskoleingenjörsprogrammet 
inom maskinteknik vid Umeå Universitet. Examensarbetet har utförts under en 10 veckor 
lång period motsvarande 15 högskolepoäng. 
 
Examensarbetet har utförts på Sliperiet vid konstnärligt campus i Umeå. Alla praktiska 
försök samt prototyptillverkning har skett där samt i teknikhuset vid campus Umeå. 
 
Jag vill rikta ett tack till min handledare på Umeå universitet, universitetslektor Staffan 
Grundberg för all hjälp och engagemang längs arbetets gång. Även ett stort tack till mina 
uppdragsgivare och handledare på Sliperiet, forskningsingenjör Lars Isaksson samt 
maskiningenjör Erik Jansson som har bistått med synpunkter och viktiga lärdomar längs 
hela arbetet. 



iii 
 

Sammanfattning 

Sliperiet vid Konstnärligt campus driver ett projekt som heter +Project. +Project drivs 
tillsammans med en rad olika partners och sponsorer. Ett av målen med projektet är att 
vidareförädla biofibrern genom att använda fibrerna som fyllnadsmassa till 3D-printing. 
Biofibrer har idag en väldigt låg förädlingsgrad då mycket av den som blir en restprodukt 
ifrån olika industrier går till deponi eller förbränning. 
 
3D-printing fungerar så att ett fyllnadsmaterial som i det här fallet är biofibrer appliceras på 
en yta tillsammans med ett bindemedel och kan därmed konstruera strukturer. Biofibrer är 
något som det finns god tillgång av. 
 
Ett av problemen med att transportera biofibrer i en luftström är att biofibrern har en 
tendens att fastna i varandra och växa sig större. Detta är inte önskvärt då man vill ha en 
jämn blandning av luft och biofibrer i luftströmmen för att bindemedlet skall kunna 
appliceras på biofibrern så bra som möjligt. 
 
I detta arbete har det gjorts en undersökning över befintliga tekniker samt rangordning av 
deras lämplighet för projektet. Rangordningen visade att ett rörsystem med en luftström som 
genereras av en lövblås skulle vara lämpligast. En prototyp ritades upp via SolidWorks och 
tillverkades därefter. Prototypen tillverkades i plast ur brandsäkerhetssynpunkt. Prototypen 
fick ett portioneringssystem bestående av en hink och en tratt vars syfte var att föra ned 
materialet i transportröret och luftströmmen. 
 
Prototypens matningssystem fungerade inte som planerad. Istället för att biofibrern åkte ned 
i hinken och vidare genom matarröret så kastade den upp materialet. Provkörningarna 
gjordes istället direkt via luftintaget på lövblåsen och det kunde konstateras att rörsystemet 
fungerade tillfredställande vid låga flöden av material, vid högre flöden gick det inte att 
undersöka då portioneringssystemet inte fungerade tillfredställande. 
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Abstract 

Sliperiet at Konstnärligt campus runs a project called +Project. + Project is runned together 
with a couple of partners and sponsors. One of the cases with the project is to further improve 
the biofibres by using the fibers as a filler for 3D-printing. Biofibres today have a very low 
degree of refinement, when the biofibres that’s a residual product from different industries 
goes to waste or combustion. 
 
3D-printing works so that a filler material, in this case biofibres, is applied to a surface 
together with a binder and thus can construct structures. Biofibres are something that is easy 
to access and from some industries it’s a residual product. 
 
One of the problems of transporting biofibres in an air stream is that the biofibres tends to 
get tangled up in each other and grow larger. This is not desirable if you want a smooth 
mixing of air and biofibres in the air stream so the binder can be applied to the biofibres as 
good as possible. 
 
In this work, an investigation has been made of existing techniques and ranking of their 
suitability for the project. The ranking showed that a pipe system with an air stream, 
generated by a leaf blower would be the most suitable fit. A prototype was drafted through 
SolidWorks and then manufactured. The prototype was manufactured in plastic from a fire 
safety perspective. The prototype got a portioning system consisting of a bucket and a funnel 
that was supposed to bring down the material in the transport pipe and air flow. 
 
The prototypes feeding system did not work as planned. Instead of the biofibres dropping 
into the bucket and further down the feed tube, it threw up the material. The test runs were 
instead made directly through the air intake on the leaf blower and it was found out that the 
pipe system worked satisfactorily at low flows of material, higher flows of material was unable 
to investigate when the portioning system wasn’t working satisfactory.  
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Nomenklatur 

Beteckning  Förklaring   Enhet 

A  Tvärsnittsarea  m2 
b  Bredd   m 
D  Diameter   m 
h  Höjd   m 
L  Längd   m 
P  Effekt   W 
q  Flöde   m3/s 
v  Hastighet   m/s 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund/företagspresentation 
Arbetet har utförts på Sliperiet vid Konstnärligt campus i Umeå. Sliperiet är en del av 
Konstnärligt campus som hör till Umeå universitet. Sliperiet deltar i samarbete med ett 
flertalet företag i ett projekt som heter +Project. Ett av problemen som projektet behandlar är 
den stora mängd biofibrer som blir över ifrån industrier och hur man skall gå till väga för att 
öka förädlingsgraden på fibrern som ofta bara går till deponi eller förbränning idag [1]. 
Tanken med biofibrern är att denna skall kunna användas tillsammans med ett bindemedel 
och liknande teknik som i 3D-printing och på så sätt öka förädlingsgraden på biofibrern. 3D-
printing kan användas till att producera allt ifrån små detaljer som kretskort till stora 
strukturer, som fullskaliga bostadshus [5]. Möjligheterna med 3d-printing anses vara 
nästintill oändliga. Det pågår forskning för att kunna skriva ut till exempel mat till 
rymdfärder eller resor till mars [6]. Det pågår även forskning vid bland annat Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset för att i framtiden kunna skriva ut mänskliga kroppsdelar [7]. 

1.2 Syfte och problemställning 
Syftet med arbetet är att hitta en lösning för transport av biofibrer i ett rörsystem med hjälp 
av en luftström. Transporten skall ske utan att biofibrern skall klumpa ihop sig till större, 
bollikanande fibrer. Biofibrern som transporteras kommer att vara torr och finfördelad. Den 
prototyp som tillverkas skall helst ha en högt halt av biofibrer i luftströmmen så det inte går 
åt onödigt mycket luft som senare kan behöva avledas. 

1.3 Mål 
Målet med arbetet är att konstruera en doseringsutrustning för att få rätt mängd med fibrer 
åt gången i rörsystemet. En översikt att befintliga lösningar som kan passa projektet skall 
redovisas med rangordning efter lämplighet. Tillverka en prototyp som skall provköras och 
testa maximala mängden biofibrer per tidsenhet. Eventuellt finkalibrera prototypen för att få 
bästa möjliga resultat. Det skall hållas en redovisning för +Projectgruppen på Sliperiet samt 
en redovisning på Umeå universitet. Redovisningen på Umeå universitet kommer att hållas 
för examinatorer samt andra studenter från högskoleingenjörsprogrammet inom 
maskinteknik. 

1.4 Avgränsningar 
I detta projekt har det valts att genomföra de praktiska testerna med sågspån. Transporten 
antas ske i rumstempererad luft samt vid atmosfärtryck. I hela arbetet är ett antagande om 
att transportröret ligger horisontellt. I beräkningarna görs antagandet att luftflödet är 
densamma trots ny tvärsnittsarea då den nya tvärsnittsarean är större än ursprungliga 
tvärsnittsarean, vilket resulterar i ett lägre tryck. Det har valts att inte föra in några toleranser 
i ritningarna i detta projekt.  
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2. Teori 

2.1 Beräkningar 
Teoretiska beräkningar gjordes för prototypen. Se tabell 1 för specifikation kring lövblåsen 
som användes. 
 
Tabell 1. Specifikation för lövblåsen som användes i de praktiska försöken. 

Märke/modell Cocraft/HL 2500 

Effekt 2500 W 

Maximal blåshastighet 75m/s 

Maximal sugkraft 0,216667 m3/s 

Kostnad 399kr inkl. moms 

Ursprungsarea (utblås) okänd 

*Specifikationen är hämtad ifrån Clas Ohlsons hemsida [10]. 
 
Formel (1) användes för att beräkna tvärsnittsarea på lövblåsens fyrkantiga rör vid den 
minsta arean, där det alltså är högst lufthastighet, v. Formel (2) används vid rörsystemets 
area där det är runt tvärsnitt. 
  
𝐴 = 𝑏ℎ      (1) 
 

𝐴 =
𝜋𝐷2

4
      (2) 

 
Flödet är en formel med arean för tvärsnittet på röret multiplicerat med hastigheten, i detta 
fall hastigheten på luften, enligt (3). 
 
𝑞 = 𝐴𝑣      (3) 
 
Enligt (3) fås sambandet att flödet är densamma för hela systemet även i övergångar mellan 
rörsystemet eller lövblåsen. 
 
 

(1) Ger: A för de nya måtten är 0,002144m2. 
 

(2) Ger: A för Ø69,4mm transportröret är 0,00378m2. 
 

(3) Ger: A=0,00289m2. Detta är alltså ursprungsarean med det givna flödet samt givna 
lufthastigheten. 
 

(3) Ger: v=57,32m/s i Ø69,4mm transportröret. 
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2.2 Praktiska 
Det finns idag en del liknande lösningar fast i andra tillämpningar. De systemen som syftas 
på är där en produkt skall transporteras en viss sträcka i ett rörsystem med hjälp av en 
luftström. Rangordning för lämplighet av rörsystem se tabell 2. 

2.2.1 Rörsystem 
Tabell 2. Tabell över lämplighet av rörsystem till transport av biofibrer i luftström. 

Lämplighet Rörtyp Krökar Material 

1. Stelt Nej Plast 

2. Stelt Ja Plast 

3. Böjligt Ja Plast 

4. Stelt Nej Metall 

5. Stelt Ja Metall 

*Lämpligheten anges med nummer 1 som lämpligast och nummer 5 som minst lämpad. 

 
Ett stelt rörsystem utan krökar är det bästa ur synpunkten för att få minsta möjliga variation i 
flödet och få förluster [2]. Rör av metall kommer allra sist för att det innebär en förhöjd risk 
av gnistbildning som kan leda till en dammexplosion [3]. 

2.2.2 Matning in i rörsystem 
Tabell 3. Tabell över lämplighet av mataranordning för portionering av biofibrer in i rörsystemet. 

Lämplighet Mataranordning Fördelar Nackdelar 

1. Tråg med fallrör +Få rörliga delar -Kan bli problematiskt vid 
justering av flöde 

2. Skovelhjul +Noggrannhet -Många rörliga delar 

3. Skruvtransportör +Noggrannhet -Många rörliga delar 
-Pressar ihop biofibrern 

4. Rördisktransportör +Noggrannhet -Många rörliga delar 
-Pressar ihop biofibrern 

*Lämpligheten anges med nummer 1 som lämpligast och nummer 4 som minst lämpad. 

 
Ett tråg med fallrör anses som det mest lämpade alternativet enligt tabell 3. Fallröret är 
samma rör som matarröret i det här fallet. Anledningen till att en skruvtransportör inte 
känns lämpad är då denna matar fram biofibrern så trycks den framåt och har då risken att 
den klumpar sig redan innan den når luftströmmen [8]. Det är risk att liknande problem kan 
uppstå i ett fall med en rördisktransportör då denne också pressar fram biofibrern genom ett 
rör innan det faller ner i matarröret [9]. Rördisktransportören innehåller flera rörliga delar 
än skruven vilket gör att rördisktransportören blir mer omfattande att tillverka därav 
kommer den efter skruvtransportören i lämplighet [8][9]. För val att generera flöde av 
materialet se tabell 4.  
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2.2.3 Generera flöde av material 
Tabell 4. Tabell över lämplighet av transportkälla för transport av biofibrer. 

Lämplighet Transportkälla Fördelar Nackdelar 

1. Lövblås +Billig 
+Enkel att reglera 

- 

2. Tryckluft +Enkel att reglera -Hög ljudnivå 

3. Kastanordning +Enkel konstruktion -Svårt att transportera biofibrern 
längre sträckor 

-Risk att biofibrern klumpar sig 
redan innan den hamnar i 

transportröret 

*Lämpligheten anges med nummer 1 som lämpligast och nummer 3 som minst lämpad. 

 
Lövblås är valt för att generera flöde då tryckluft tenderar att låta väldigt högt när det blåses 
ut i ett rör. En kastanordning som finns i till exempel flistuggar lämpas inte då det endast är 
en luftström som efterfrågas i det här projektet [4]. 
Biofibrerns väg genom systemet börjar genom tråget och sedan vidare ned i matarröret. 
Biofibrern fortsätter därefter genom matarröret ned med en 45˚-vinkel in i transportröret, i 
luftströmmens riktning. Väl nere i transportröret tar luftströmmen vid och transporterar 
biofibrern vidare ut. Det utanpåliggande röret på transportröret är till för att transportera 
ytterligare en luftström. Denna luftström skall skicka in luft genom alla små hål som finns i 
transportröret för att röra om i biofibrern som transporteras så biofibrern inte fastnar vare 
sig i röret eller i varandra.  
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3. Metod 

3.1 Prototyptillverkning 
Tillverkningen av prototypen har gjorts i Sliperiets lokaler på konstnärligt campus i Umeå 
samt i teknikhuset vid Campus Umeå. För färdig detalj se bilaga 10. För alla detaljritningar se 
bilaga 1 till och med 8. Prototyptillverkningen kan delas in i tre delar, se nedan. 

3.1.1 Rörsystemet 

Rörsystemet är tillverkat av avloppsrör i polypropen med en genomskinlig del tillverkad av 
PMMA för visuell besiktning av flödet. PMMA är skivor som är värmda och därefter bockade 
efter samma radier som inre och yttre röret. Det är tre olika innerdiametrar på rören som 
använts, Ø46,4mm, Ø69,4mm samt Ø102,4mm. I det innersta röret med Ø69,4mm borrades 
det 380 stycken hål med en Ø3mm borr. Alla hålen borrades in med en 45°-vinkel i riktning 
med luftströmmen. Hålen är borrade i rader om 10 hål per rad (36 grader mellan varje hål) 
och 38 rader med ett avstånd mellan raderna på 25mm. En änddetalj på den bortre ändan 
mellan Ø102,4mm röret samt Ø 69,4mm röret tillverkades i plast i manuell svarv. 8 stycken 
genomgående hål borrades i mitten av distansen med jämnt avstånd (45 grader mellan varje 
hål, runt hela distansen). Det utanpåliggande röret samt det inre röret har varsitt hål uttaget 
för montering av matarröret med Ø46,4mm som skall kunna skicka in biofibrern in i 
innerröret. Matarröret monterades med en 45°-vinkel i luftströmmens riktning. 

3.1.2 Kopplingsdel 

Kopplingsdel mellan lövblås samt rörsystem. För att driva inner- samt ytterrörens luftström 
tillverkades en koppling mellan lövblåsen och rörsystemet. Detaljen ritades upp i 
programmet SolidWorks. Programmet SolidWorks valdes då detta program fanns tillgängligt 
på Umeå universitets datorer samt är ett program som ingått i vissa kurser på 
högskoleingenjörsprogrammet inom maskinteknik. Lövblåsen har ett fyrkantigt blåsrör som 
kopplas ihop med rörsystemets runda Ø 102,4mm rör. En änddetalj gjordes av samma 
material som den bortre ändens änddetalj. Det frästes även ut en rektangel i änddetaljen för 
att koppla ihop med lövblåsens rör. Delarna nitades därefter ihop med 8 st popnitar. 

3.1.3 Portioneringsfunktion 

Ett matarverk för att kunna portionera ut lämplig mängd biofibrer genom matarröret och ned 
i den inre luftströmmen. En hink tillverkad i plastmaterial av polypropen som rymmer 10 
liter fungerar som tråg. Matarröret/fallröret är tillverkat i polypropen med innerdiametern 
46,4mm. Rören av polypropen som användes är egentligen avsedda för att använda till 
avlopp. Kopplingen mellan hinken samt röret är en bensintratt i oljebeständig plast. Alla 
delarna i portioneringsfunktionen har limmats ihop. Kopplingen mellan tratten och fallröret 
har utöver limningen dessutom nitats ihop. 

3.1.4 Material samt verktyg 

Elektrisk lövblås av märket Cocraft modell HL 2500. Ø102,4mm avloppsrör av polypropen, 
Ø69,4mm avloppsrör av polypropen, Ø46,4mm avloppsrör av polypropen. Plexiglas med 
mått: 300x300x2mm. Tvåkomponentslim av märket snabb-epoxi samt en limpistol, 
cellulosa, siktat sågspån, grovt sågspån. 
 
Måttband, vinkelhake, elektrisk borrmaskin, borr, penna, fogsvans, kniv, elektrisk såg, 
popnitar, popnittång, limpistol, manuell svarv. 
 
Program som användes: SolidWorks 2014. 
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3.2 Provkörning av prototyp 
Provkörningarna av prototypen utfördes i Sliperiets lokaler. Materialen som användes vid 
provkörningen var cellulosa, siktat sågspån samt grovt sågspån, se figur 2 till och med 4. 
Testet delades in i två olika provkörningar. 

3.2.1 

Under den första provkörningen fick materialet spruta rakt ut för att se hur långt materialet 
kunde färdas efter att det lämnat rörsystemet. Testet gjordes med öppen dörr så materialet 
fick färdas rakt ut ifrån byggnaden, Se figur 1. 
 

 
Figur 1. Prototypen under den första provkörningen. 

 
Figur 2. Cellulosa som användes till de olika försöken. 
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Figur 3. Siktat sågspån som användes till de olika försöken. 

 
Figur 4. Grovt sågspån som användes till de olika försöken. 

3.2.2 

Det andra testet gjordes inomhus i direkt anslutning till en sug som tog upp materialet som 
transporterats. Testet gjordes för att se vilken mängd material som kunde matas igenom 
systemet och få en bild av hur materialet rörde sig i transportröret. 

3.3 Problem vid provkörningarna 
Istället för att bli ett sug i matarröret som drar med materialet som skall transporteras ner i 
transportröret så blev det istället ett tryck som blåste upp materialet ur tråget. Materialet fick 
istället matas in i luftintaget på lövblåsen och på sätt ta sig in i transportröret. Materialet 
passerar då igenom fläkten i lövblåsen som kastar runt materialet och skjuter det vidare in i 
transportröret. Detta fick fungera som en provisorisk lösning för att kunna genomföra 
provkörningarna. Båda provkörningarna skedde med flertalet olika hastigheter på lövblåsen. 
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3.4 Design 
Ursprungsdesignen hade inga 45°-vinklar, utan rören förhöll sig med 90°-vinklar till 
varandra. Utöver ritningarna så lades det till ett titthål som gick att se in till centrum av 
transportröret. Titthålet är till för att se hur materialet rör sig i luftströmmen i transportröret. 

3.5 Möte med ÅF 
Ett möte med Sasha Milandinovic på företaget ÅF skedde under sista veckan i projektet. Med 
på mötet var även Erik Jansson ifrån Sliperiet. Mötet inleddes med en rundtur i ÅFs lokaler 
vid Umestans företagspark. Sasha förklarade hur ÅF jobbar och värderingarna inom 
företaget, bland annat att arbetskollegorna skall kunna hjälpa varandra med olika problem 
som dyker upp. ÅF var tänkt att kunna agera som ett professionellt bollplank. Dock så kom 
ÅF in sent i arbetet, efter att prototyptillverkningen redan var avklarad. 
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4. Resultat 

4.1 Prototyp 
För slutlig design på prototypen och dess planerade flöden, se figur 5 samt figur 6. 

 
Figur 5. Slutlig design på prototyp. 

 

 
Figur 6. Planerade flöden i slutlig prototyp. 
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För resultat av de olika provkörningarna, se tabell 5 och 6. 
Tabell 5. Provkörning 1 med de tre olika materialen cellulosa, siktat sågspån samt grovt sågspån. 

Effekt 
[% av maxeffekt] 

Materialets färdlängd 
efter lämnande av 

rörsystem 
[m] 

Maximalt 
materialflöde per 

minut 
[m3] 

Hastighet 
luftström 

[m/s] 

25 - - 14,3 

50 - - 28,7 

75 - - 43,0 

100 - - 57,3 

*Hela provkörningen gjordes med försök att mata in materialet igenom tråget som i figur 6. Hastigheten på 

luftströmmen är beräknad på hur stor del av maxeffekten som används med antagandet att maxhastigheten på 

luften är vid 100 % av maxeffekten. 
 
Tabell 6. Provkörning 2 med de tre olika materialen, cellulosa, siktat sågspån samt grovt sågspån. 

Effekt  
[% av maxeffekt] 

Materialets färdlängd 
efter lämnande av 

rörsystem 
[m] 

Maximalt materialflöde 
per minut 

[m3] 

Hastighet 
luftström 

[m/s] 

25 0,5-4 - 14,3 

50 0,5-4 - 28,7 

75 0,5-4 - 43,0 

100 0,5-4 - 57,3 

*Hela denna provkörning gjordes genom att materialet matades in i insuget på lövblåsen. Hastigheten på 

luftströmmen är beräknad på hur stor del av maxeffekten som används med antagandet att maxhastigheten på 

luften är vid 100 % av maxeffekten. 

4.2 Översikt av liknande tillvägagångssätt samt rangordning av dessa 
För liknande lösningar som finns idag, samt rangordning, se tabell 7, 8 och 9. 
Tabell 7. Tabell över lämplighet av de olika rörsystem som finns i liknande tillämpningar. 

Lämplighet Rörtyp Krökar Material 

1. Stelt Nej Plast 

2. Stelt Ja Plast 

3. Böjligt Ja Plast 

4. Stelt Nej Metall 

5. Stelt Ja Metall 

*Lämpligheten anges med nummer 1 som lämpligast och nummer 5 som minst lämpad. 

 
Tabell 8. Tabell över lämplighet av mataranordning för portionering av biofibrer in i rörsystemet. 

Lämplighet Mataranordning Fördelar Nackdelar 

1. Tråg med fallrör +Få rörliga delar -Kan bli problematiskt vid 
justering av flöde 

2. Skovelhjul +Noggrannhet -Många rörliga delar 

3. Skruvtransportör +Noggrannhet -Många rörliga delar 
-Pressar ihop biofibrern 

4. Rördisktransportör +Noggrannhet -Många rörliga delar 
-Pressar ihop biofibrern 

*Lämpligheten anges med nummer 1 som lämpligast och nummer 4 som minst lämpad. 
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Tabell 9. Tabell över lämplighet för att generera en luftström. 

Lämplighet Transportkälla Fördelar Nackdelar 

1. Lövblås +Billig 
+Enkel att reglera 

- 

2. Tryckluft +Enkel att reglera -Hög ljudnivå 

3. Kastanordning +Enkel konstruktion -Svårt att transportera biofibrern 
längre sträckor 

-Risk att biofibrern klumpar sig 
redan innan den hamnar i 

transportröret 

*Lämpligheten anges med nummer 1 som lämpligast och nummer 3 som minst lämpad. 
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5. Slutsatser 

5.1 Konstruktionsarbetet - arbetsgång 
Konstruktionsarbetet började med att undersöka alla möjliga alternativ för hur prototypen 
skulle kunnat se ut. Sökningar på internet visade upp flera olika alternativ som kunde vara av 
intresse. Första utkastet på prototypen var utan 45°-vinklarna. Idéen med att ha vinklarna 
kom efter diskussion med Erik och Lars på Sliperiet att en vinkel kunde ha flera goda 
effekter. Vinkeln skulle kunna ge materialet som transporteras en chans att hamna mot rätt 
håll redan innan luftströmmen för materialet vidare. Den egentligen största skillnaden 
gentemot de liknande lösningarna som finns idag anser jag vara att denna lösning har de 
380, 45°-vinklade hålen som finns i transportröret. Idéen kom ifrån att jag såg hur ingenjörer 
hade löst situationen med isbrytare. Isbrytare fungerar så att fartyget trycker ner isen under 
skeppet så att fartygets tyngd belastar isen till den grad att den går sönder. Men sedan skall 
de brutna isflaken ta vägen någonstans, isen har nämligen en tendens att fastna längs med 
skrovet på fartyget. Problemet löste de med att göra massor av små hål längs med skrovet, 
igenom hålen blåste det luft och på så vis kunde isflaken glida lättare längs skrovet. Min 
tanke var att denna lösning skulle kunna tillämpas på prototypen i detta projekt. 

5.2 Projektplanen 
GANTT-schemat som jag gjorde för i projektplanen stämde inte så väl överens med hur 
arbetet i slutändan lades upp. Jag kände att det var mycket svårt att förutspå vilka 
arbetsmoment som skulle ingå i projektet, framförallt prototyptillverkningen och vägen fram 
till designen på prototypen. Dock så uppdaterades aldrig GANTT-schemat vilket gjorde små 
avvikelser till större avvikelser längre fram i arbetet. Milstolpeplanen stämde bra överens, 
detta tror jag då den inte var lika omfattande som GANTT-schemat. 

5.3 Måluppföljning 

5.3.1 Kravspecifikationen 

För komplett kravspecifikation, se bilaga 9. 

 

 En teoretisk översikt över befintliga tekniker med en rangordning av lämplighet för 
projektet. 

 
 Uppfyllt, inte så enkelt att hitta fakta då mycket av den var inom andra 

industrier och inte är något du stöter på i vardagliga livet. 
 

 Det skall göras beräkningar kring systemet som flöde etc. 
 

o Fullständiga beräkningar uppnåddes inte. 
 

 Biofibrern skall inte klumpa ihop sig. 
 

 Uppnåddes, biofibrern som provkörningarna gjordes med den klumpades ej. 
Dock så var testet inte tillräckligt omfattande för att kunna utesluta det helt 
och hållet och vid högre materialflöde. 

 

 Hög mättnadsgrad av biofibrer i luftströmmen. 
 

o Uppfylldes ej, matningen satte stopp för att kunna testa prototypen till max. 
 

 Moderat ljudnivå vid användning. 
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 Provkörningarna gjordes utan hörselkåpor, dock så skulle det rekommenderas 
att använda hörselskydd vid längre körningar. 

 

 Jämn blandning av luft/biofibrer i luftström. 
 

o Tillräcklig matning kunde ej uppnås, en annan matning hade mycket väl 
kunnat uppnå kravet dock. 

 

 Det skall vara möjligt att mäta lufthastigheten på ingående samt utgående luftström. 
 

 Möjligheten finns, dock fanns inte instrumenten tillgängliga för det. 
 

 Massflödet skall mätas. 
 

o Det gick men gjordes ej då matningen inte uppfyllde kraven. 
 

 Revidera resultat för att sedan se om det går att förbättra. 
 

 Utvärdering är gjord. Fanns förbättringar att göra. 
 

 Det skall finnas någon form av anordning som kan generera en luftström. 
 

 Det finns, en lövblås och denna bestämdes det för i ett tidigt stadie. 
 

 Rördiameter skall vara mellan 50 till 100 mm i diameter. 
 

 Rördiametern avser innerdiametern på transportröret, detta rör är 69,4mm i 
diameter. 

 

 Ha ett ekonomiskt tänk kring konstruktionen. 
 

 Ett ekonomiskt tänk har funnits med i hela processen. 
 

 Resultaten som fås fram i projektet skall vara mätbara och finnas med i rapporten. 
 

 Det blev inte så många resultat som jag hoppades på men det finns resultat 
och de resultaten har varit mätbara. 

 

 Arbetet skall redovisas på Umeå universitet den 1 eller 2 juni 2017. 
 

 Redovisning kommer att genomföras. 
 

 Arbetet skall redovisas för +Projectgruppen på Sliperiet. 
 

 Redovisning kommer att genomföras. 
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5.4 Personlig reflektion 
När jag rannsakar mig själv och mitt arbete som har utförts under dessa veckor så ser jag 
tillbaka på en hel del misslyckanden. Misslyckanden med att matningen inte fungerade, 
problem med beräkningar och problem med tillverkningen av prototypen. Men alla 
problemen som har kommit upp har gett stora lärdomar. Jag lärde mig att ännu flera 
bollplank hade kunnat vara till stor hjälp. Mötet med Sasha på ÅF var riktigt nyttigt, det var 
bara synd att det skedde så sent i arbetet. ÅF hade kunnat hjälpa mycket. Jag lärde mig 
såklart mycket genom mina misstag och jag hade säkert begått misstag även med ÅFs hjälp, 
men misstagen skulle kunnat ha varit färre eller i ett senare skede i arbetet. Betydligt färre 
problem hade jag stött på med deras hjälp. Hade jag gjort detta jobb en gång till, fast att jag 
vet det jag vet nu, då skulle jag ha haft ett till bollplank, till exempel ÅF. Jag skulle ha lagt 
ännu mer fokus på praktiska tester, se ifall det egentligen hjälpte med de 380 hålen som 
borrats i det inre rörsystemet. Matningen skulle ha fått en annan konstruktion. Ett 
portioneringssystem med en sluss skulle kunna vara en lämplig lösning. 

5.5 Förslag till fortsatt arbete 

5.5.1 Professionellt bollplank 

Ett företag som är van att arbeta med denna typ av frågor skulle vara ett måste för fortsatt 
arbete. Både vad det gäller prototyp och arbetet i övrigt, även ifall prototypen skrotas och 
man påbörjar en helt annan lösning så är det en klok idé att ha kontakt med flera människor. 
Informationen kan ge flera genvägar till ett bättre resultat. 

5.5.2 Portioneringssystem 

Portioneringssystemet fungerade inte. Ett helt nytt system med exempelvis en 
diskkedjetranportör skulle kunna vara en lämplig variant för att få ett fungerande 
portioneringssystem. En sluss som kan slussa in biofibrern in i transportröret skulle också 
behövas, denna kanske går att bygga ihop med diskkedjetransportören eller att bygga en sluss 
som släpper ned biofibrern i matarröret. 

5.5.3 Utvärdera hålen i det inre transportröret 

Under provkörningarna som gjordes gick det inte att prova maximala flödet av biofibrer. Då 
maximala flödet av biofibrern inte kunde testas så är slutsatsen om att biofibrern inte 
klumpar sig i luftströmmen inte en pålitlig slutsats. Man kan endast veta med säkerhet att 
biofibrern inte klumpar sig i luftströmmen då man fått provköra prototypen med maximalt 
flöde av fibrer. Göra flera tester, både med och utan de 380 hålen i transportröret. Ifall det 
skulle vara en bättre idé att ha hålen så kan man testa att göra dessa hål större desto längre ut 
på transportröret man kommer. Alternativt prova ifall det går att göra någon förbättring ifall 
hålen snurrar sig längs efter transportröret eller om de är bättre att ha hålen löpandes längs 
med i en rak linje. Ifall hålen väljs att behållas så skulle det göra stor skillnad att använda två 
lövblåsar eller en lövblås och en tryckluft. Detta för att ha separata system som genererar 
luftströmmarna och på så sätt enklare kunna kalibrera luftströmmarna i de båda 
transportrören.  
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Bilagor 

Bilaga 1. 2d-ritning över prototypens bakre distans. 
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Bilaga 2. 2d-ritning över prototypens främre distans. 
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Bilaga 3. 2d-ritning över prototypens hink. 
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Bilaga 4. 2d-ritning över prototypens inre transportrör. 
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Bilaga 5. 2d-ritning över prototypens kopplingsrör. 
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Bilaga 6. 2d-ritning över prototypens matarrör. 
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Bilaga 7. 2d-ritning över prototypens tratt. 
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Bilaga 8. 2d-ritning över prototypens yttre transportrör. 
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Bilaga 9. Urklippsbild över kravspecifikationen ifrån projektplanen. 
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Bilaga 10. Prototypen, slutlig ritning. 

 


