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Abstract

Abstract
This thesis work is performed on VSM Group Ltd in Huskvarna that produces
sewing machines under the trademarks Pfaff and Husqvarna Viking. On these
sewing machines is an application that helps the user to thread the needle. The
aim with the work has been to study today's applications on VSM and their
competitors' sewing machines in order to since developing a new Needlethreader that divides itself from all the ones used today. The objective with the
work has been an entire new concept with an operational prototype.
As a base the competitor analysis was used where today's applications was
studied in order to identify positive and negative aspects of these. This led to a
number off “concept families” where different variants off the same ideas were
collected and evaluated. The choice fell on the concepts with air suction that
was regarded as the most unique and viable.
Different applications in order to create air suction were tested and the one with
best results were chosen for a prototype.
The final prototype sucks the thread through the needles eye, using a
mouthpiece that is positioned behind the needle. The suction is created when a
diaphragm pumps from the air from an airtight shell whose only opening is the
mouthpiece.
Of those concepts that have been tested in this thesis work it’s this solution that
is most realistic to be used in future sewing machines.

Sammanfattning

Sammanfattning
Detta examensarbete är utfört på VSM Group AB i Huskvarna som tillverkar
symaskiner under varumärkena Pfaff och Husqvarna Viking. På dessa
symaskiner finns en applikation som hjälper användaren att trä tråden genom
nålen kallad nålträdare. Syftet med arbetet har varit att studera dagens
nålträdningssystem på VSM och deras konkurrenters symaskiner för att sedan
utveckla en ny applikation som skiljer sig från samtliga idag använda
nålträdare. Målet med arbetet har varit att ta fram ett nytt koncept med en
fungerande prototyp.
Som grund till arbetet gjordes en konkurrentanalys där dagens nålträdare
studerades för att identifiera positiva och negativa aspekter hos dessa. Med det
som förlaga skapades ett antal ”konceptfamiljer” där olika varianter på samma
idéer samlades och utvärderades.
Valet föll på koncepten med luftsug som ansågs mest unika och genomförbara.
Olika applikationer för att skapa luftsug testades och den bästa valdes ut för
prototypbygge.
Den slutgiltiga prototypen suger tråden genom nålsögat med hjälp av ett
munstycke som positioneras bakom nålen. Suget skapas då ett membran
pumpar ut luften ur ett lufttätt skal vars enda insug är munstycket.
Av de koncept som testats i detta arbete är det denna lösning som är mest
realistisk att kunna användas i framtida symaskiner.
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Förord
Till alla Er som hjälpt oss med detta arbete vill vi rikta ett stort tack. Främst ett
tack till VSM Group AB som gav oss uppgiften och allt stöd för att kunna
genomföra den.
Vi vill tacka vår handledare på VSM Jonas Bardh och Anders Wilhelmsson,
Manager mechanical design VSM för deras entusiastiska mottagande av våra
idéer.
Nils-Gunnar ”Nisse” Håkansson och Sven-Olof ”Svenne” Johansson på
prototyplabbet VSM förtjänar tack för all hjälp med prototyperna.
Adam Lagerberg Universitetslektor på Tekniska Högskolan i Jönköping tackar
vi för en snabbkurs i strömningslära och svaren på alla frågor.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning
1

Inledning................................................................................ 1
1.1
1.2
1.3
1.4

2

BAKGRUND ............................................................................................................................ 1
SYFTE OCH MÅL ..................................................................................................................... 1
AVGRÄNSNINGAR................................................................................................................... 1
DISPOSITION ........................................................................................................................... 2

Teoretisk bakgrund ............................................................... 3
2.1
SYMASKINENS DELAR ............................................................................................................ 3
2.1.1
Symaskinen ....................................................................................................................... 3
2.1.2
Dagens nålträdare ............................................................................................................ 4
2.2
PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN ....................................................................................... 5
2.2.1
Brainstorming ................................................................................................................... 5
2.2.2
Kravspecifikation.............................................................................................................. 5
2.2.3
Sållning, PUGH-matris .................................................................................................... 6
2.2.4
Gantt-schema.................................................................................................................... 7
2.2.5
QFD.................................................................................................................................. 7
2.2.6
WBS .................................................................................................................................. 9
2.3
TILLVERKNINGSPROCESSEN ................................................................................................... 9
2.3.1
CAD ................................................................................................................................ 10
2.3.2
3D-print .......................................................................................................................... 10
2.3.3
Mock-up .......................................................................................................................... 10

3

Genomförande ................................................................... 11
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3

4

FÖRBEREDANDE ARBETE ...................................................................................................... 11
Preliminär kravspecifikation .......................................................................................... 11
Tidsplanering.................................................................................................................. 11
Konkurrentanalys ........................................................................................................... 11
Kravspecifikation............................................................................................................ 12
QFD Matris .................................................................................................................... 13
KONCEPTGENERERING ......................................................................................................... 13
Brainstorming ................................................................................................................. 14
Sållning........................................................................................................................... 14
TESTER DRIVKÄLLA ............................................................................................................. 14
Vakuum ........................................................................................................................... 14
Fläktar ............................................................................................................................ 15
Akvariepump ................................................................................................................... 18
TESTER MUNSTYCKEN ......................................................................................................... 19
Munstycke 1 .................................................................................................................... 19
Munstycke 2 .................................................................................................................... 20
Munstycke 3 .................................................................................................................... 20

Resultat ................................................................................ 21
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4

RESULTAT KONKURRENTANALYS......................................................................................... 21
RESULTAT KONCEPTGENERERING ........................................................................................ 21
SÅLLNING ............................................................................................................................ 25
PUGH-Matris ................................................................................................................. 25
Koncepturval .................................................................................................................. 26
RESULTAT TESTER................................................................................................................ 26
Vakuum ........................................................................................................................... 26
Fläktar ............................................................................................................................ 27
Akvariepump ................................................................................................................... 28
Munstycken ..................................................................................................................... 28

Innehållsförteckning
4.5
PROTOTYP ............................................................................................................................ 28
4.5.1
Drivkällan....................................................................................................................... 28
4.5.2
Munstycke ....................................................................................................................... 29
4.5.3
Ändringar i nuvarande nålträdarsystem......................................................................... 30
4.6
TESTER PROTOTYP ............................................................................................................... 31

5

Slutsats och diskussion........................................................ 33
5.1
VIDAREUTVECKLING ............................................................................................................ 33
5.1.1
Optimering och placering av pump. ............................................................................... 33
5.1.2
Munstycket ...................................................................................................................... 34
5.1.3
Trådframföringen ........................................................................................................... 34
5.1.4
On/off funktion ................................................................................................................ 35
5.2
SLUTSATTS ........................................................................................................................... 35
5.2.1
Uppfyllandet av kravspecifikationen............................................................................... 35
5.3
DISKUSSION ......................................................................................................................... 36

6

Referenser............................................................................ 38

7

Sökord .................................................................................. 39

8

Bilagor .................................................................................. 40

Inledning

1 Inledning
Examensarbetet har genomförts på VSM Group AB i Huskvarna. Företaget
VSM Group AB tillverkar symaskiner, en tillverkning som startade redan 1872
som en del i Husqvarna AB. 1990 koncentreras symaskintillverkningen till ett
särskilt bolag Husqvarna Sewing Machines AB och tillhörde då Electrolux
koncernen. 1997 lämnar bolaget Electrolux och byter namn till Viking Sewing
Machines AB som idag blivit VSM Group AB och är en del i SVP koncernen.
Symaskinerna som tillverkas av VSM Group AB i Huskvarna går under
varumärkena Husqvarna Viking och Pfaff. [1] [2]
Moderna symaskiner har idag en applikation som hjälper användaren att trä
tråden genom nålsögat. Detta examensarbetes uppgift har varit att komma fram
till en alternativ lösning som på ett enklare och mer driftsäkert sätt hjälper
användaren.

1.1 Bakgrund
VSM Group AB arbetar med att tillverka så användarvänliga symaskiner som
möjligt. Dagens symaskiner har kommit en lång väg de senaste åren med LCD
skärmar i färg, touchscreen, USB ingångar mm. En sak som dock inte ändrats
särskilt mycket sedan den introducerades är applikationen för nålträdning.
Samtliga tillverkare för VSM Group AB: s målgrupp har idag en applikation
som hjälper användaren med trädningen som bygger på samma princip
(beskrivs senare i rapporten). VSM ser därför en konkurrensfördel i att utveckla
en annorlunda, bättre applikation som utmärker sig på marknaden och gör
användandet av maskinen enklare.

1.2 Syfte och mål
Arbetet som VSM Group AB har förlagt åt studenterna är att utveckla och
förbättra dagens nålträdarsystem. Studenternas uppgift var att genomgå ett
utvecklingsarbete som skulle leda fram till en ny applikation som skulle
anpassas för VSM Group AB: s symaskiner. Målet var att tillverka en prototyp
med tillhörande ritningar. Ett antal koncept skall genereras och utvärderas för
att hitta den bästa lösningen. En uppgiftsbeskrivning nedtecknades se bilaga 1.

1.3 Avgränsningar
Detta arbete handlar uteslutande om nålträdningen vilket innebär att övriga
trädningssteg och funktioner i en symaskin, som inte direkt involveras i nålens
trädning inte tagits i beaktning.
Med en fungerande prototyp som mål för arbetet har följande områden för
nålträdningen inte behandlats:
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Kostnadsberäkning – med Kostnadsbesparande endast som önskemål har
studenterna inte aktivt sökt den mest kostnadseffektiva lösningen.
Serieproduktion – Hur applikationen eventuellt i framtiden skall monteras ihop
och serieproducerats har inte fastställts.
Passning i existerande symaskin – med nålträdningssteget i fokus har liten
hänsyn tagits till hur applikationen skulle passa i alla de symaskiner Husqvarna
tillverkar idag. Dock har symaskinen Pfaff Creative Vision stått som
huvudmodell och det är till den symaskinen studenterna gjort prototypen.
Applikationens påverkan på symaskinen – påverkan av exempelvis vibrationer,
magnetism eller dylik på andra komponenter i symaskinen har inte studerats.
I varumärkena Pfaff och Husqvarna Viking finns idag ett väl utformat
formspråk. Det har inte studerats i detalj och resultatet kan därför skilja sig från
formspråket.

1.4 Disposition
Utgångspunkten för rapporten är en rapportmall som är utdelad av Tekniska
Högskolan i Jönköping, JTH.
Del ett handlar om bakgrunden, syftet/målet och avgränsningarna med
examensarbetet. Det är alltså examensarbetets grundregler som beskrivs och
vilka friheter/begränsningar studenterna haft under arbetets gång. Beskrivning
av uppgiften och en företagsbeskrivning ges dessutom.
Del två (teoretisk bakgrund) beskriver de metoder studenterna använt sig av för
att nå slutresultatet. En grundläggande beskrivning av symaskinens olika delar
vid applikationsområdet ges. Produktutvecklingsprocessens och
tillverkningsprocessens olika delar förklaras.
Del tre handlar kring arbetets genomförande, i vilken ordning arbetsmomenten
utförts samt hur de olika momenten gått till.
Del fyra visar det resultat studenterna kommit fram till. Resultatet innehåller
det slutgiltiga applikationsförslaget samt alla konceptförslag som arbetet
medfört.
Avslutningsvis kommer slutsats och diskussion. Här diskuteras arbetsgången
och metoderna som använts. Vidareutvecklingsmöjligheter med projektet
nämns och studenterna får möjlighet att kommentera de positiva och negativa
aspekterna med uppgiften och resultatet.
Sist kommer litteraturreferenser, sökord och bilagor
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2 Teoretisk bakgrund
Principen för nålträdare har hittills varit densamma hos samtliga fabrikat som
studerats i detta arbete. Tråden spänns upp horisontellt framför nålsögat.
Genom nålsögat förs bakifrån en krok in som hakar i tråden och dras sedan
tillbaka och skapar en ögla av tråden genom nålsögat. Användaren kan nu ta
tag i öglan och dra resterande tråd genom nålsögat.
Hur dessa nålträdare ser ut och genomför ovanstående moment skiljer sig en
hel del mellan maskiner i olika prisklasser men principen ovan är densamma.

2.1 Symaskinens delar
För att förklara vilka delar som måste finnas med och som måste tas i
beaktning i arbetet följer här en genomgång av symaskinens delar. Fokus är
lagt på de delar som berörs av nålträdarsystemet.
2.1.1

Symaskinen

De övergripande delar som en symaskin är uppbyggd av är. Friarm,
bottenplatta, syhuvud och området för inställningar (LCD-skärmen). Friarmen
är numrerad som nr 1 och är inte i kontakt med bottenplattan (nummer 2). Detta
för att användaren ska kunna trä tyg runt friarmen om t.ex. byxor eller ärmar
ska sys. I friarmen sitter anordningen för undertråden. Del 3 som är syhuvudet
innehåller alla de delar och mekanismer som gör att nålen rör sig upp, ned,
fram och tillbaka. Från syhuvudet kommer pressarfoten som gör att tyget ligger
fast och sträckt där nålen sedan gör stygnen. I denna del sitter även mekanismer
som gör att tråden sträcks vilket är nödvändigt för att stygn ska bildas. I
samband med nålens upphängning sitter även nålträdaren. Att nålträdaren sitter
samman med nålens upphängning är av stor betydelse då nålen ska kunna träs
oavsett position. Utförligare beskrivning av nålträdaren och dess delar följer
under rubrik 2.1.2 Dagens nålträdare. Del nr 4 är LCD-skärmen där alla
inställningar görs över hur nålen ska röra sig och vilken sorts stygn som ska
bildas. [1]
Bild 2.1: Symaskinens delar (symaskin:
Creative Vision)
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2.1.2

Dagens nålträdare

Dagens nålträdarsystem bygger på att man för hand trycker ner en krok (nr7)
med hjälp av en spak (nr1). Genom att i två separata spår (nr3 och nr6) vrida
anordningen för nålträdaren (nr4) kommer till slut, när spaken nått bottenläget,
en krok gå igenom nålens öga. Denna krok vrids in från vänster och går igenom
nålsögat bakifrån. Innan tråden dras genom nålsögat måste den fixeras framför
nålen (nr5). Användaren måste då trä tråden genom nålklämmans styrningsögla
(nr2). När detta är gjort ska tråden träs runt två öglor (nr9) så tråden hamnar
horisontellt framför nålen. När detta är gjort ska spaken släppas och då ska
kroken ta tag i tråden och dra den igenom hålet så en ögla bildas på nålens
baksida. Användaren måste sedan dra igenom resten av tråden för att sedan
börja sy. Krav för att första stygnet ska kunna bildas är att tråden är
genomdragen 4 cm.
1: Spak
2: Styrningsögla. Tråden måste träs
genom denna ögla för att centreras
framför nålen.

3: Roteringspunkt 2
4: Nålträdaren
5: Nål
6: Rotationsspår 1

7: Krok
8: Fäste för krok och öglor
9: Öglor för trådens horisontella placering. På bilden visas till vänster den inre
styrningen och till höger den yttre styrningen.
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2.2 Produktutvecklingsprocessen
I början av ett utvecklingsarbete används olika metoder för att göra arbetet
effektivt och strukturerat. Nedan följer de steg som är viktigast under
produktutvecklingsprocessen.
2.2.1

Brainstorming

Brainstorming [3] handlar om ett sätt att arbeta för att skapa idéer och förslag
för att finna lösningar för olika problem. Ursprungligen är metoden ett sätt att i
grupp arbeta med idégenerering. Man kan dock utföra brainstorming på egen
hand. Brainstormingen har fyra viktiga grundregler vilka är:
1. Dokumentera alla förslag som uppkommer under arbetet.
2. Generera så många idéer som möjligt. – ”Fritt för alla” eller ”Laget runt”
vilket gör att spontana förslag kommer fram.
3. Tänk fritt. Idéer som till en början kan verka helt galna och löjliga kan sedan
visa sig vara avgörande för slutkonceptet. Galna idéer kan få arbetarna att tänka
i andra banor och utanför ramarna.
4. Ingen bedömning/kritik får ges över idéerna som framkommer under
brainstormingen. Alla förslag är lika mycket värda i detta arbetsmoment.
Övriga regler beträffande brainstormingen kan vara tiden. Grundregeln säger
att 20-30 min är den tid som bör läggas på att generera idéer sedan diskuteras
dessa. Med detta menas inte att brainstormingen är klar utan ett flertal 20-30
minuters arbetstillfällen bör åstadkommas innan projektets brainstormingsdel är
klar. Viktigt att poängtera är att metoden inte genererar färdiga koncept. Att
sammanställa alla idéer är ett senare arbetsmoment.
2.2.2

Kravspecifikation

Kravspecifikationen [4] är ett av de viktigaste dokumenten som tas fram för ett
projekt. Genom kravspecifikationen fastställs vad slutprodukten ska klara och
med vilka resurser den ska göra det. Kravspecifikationen innehåller krav t.ex.
tillverkningskostandens maxbelopp, funktionskrav och olika förutsättningar
som produkten måste rätta sig efter.
Det finns i tre sätt att fastställa en kravspecifikation.
1. Att beställaren helt bestämmer hur kravspecifikationen ska se ut.
2. Att leverantören helt bestämmer hur kravspecifikationen ska se ut och
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3. Leverantör och beställare bestämmer kravspecifikationen gemensamt
genom noggrann dialog. Denna tredje metod är vanligast och ger
säkraste kravspecifikationen.
Viktigt att känna till angående kravspecifikationen är hur kraven definieras. Ett
krav ska vara:
1. Urskiljande. Ett krav får inte täcka in för många möjliga alternativ.
2. Mätbart. Om kravet inte går att mäta eller kontrollera är det ett omöjligt
krav.
3. Ortogonalt. Med detta menas att kravet inte får inverka eller överlappa
på andra krav.
4. Universalt. Ett krav måste kunna uppfyllas och mätas i relation till alla
förslag/lösningar för den funktion kravet avser.
5. Externa. Ett krav får inte ställas om det pekar mot en specifik lösning.
2.2.3

Sållning, PUGH-matris

För att använda denna sållningsmetod krävs:
1. Ett flertal koncept att värdera.
2. Att olika kriterier är uppsatta och dessa kriterier svarar mot de krav som
ställts i kravspecifikationen.
3. Att en referens finns. Genom att kontrollera och jämföra koncepten mot
referensen med avseende på vilket kriterium som behandlas kommer
matrisen att leverera en rangordning av koncepten. Kriterierna viktas
med poäng och beroende på om konceptet klarar eller misslyckas med
kriteriet i jämförelse med referensen kommer koncepten samla poäng
och i sin tur rangordnas. De koncept som samlat flest poäng bör
prioriteras vid fortsatt arbete. [3]

Bild 2.2: [3] Exempel PUGH-matris
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2.2.4

Gantt-schema

Gantt-schema [4] är kortfattat en tidsplanering. Projektets olika delmoment och
arbetsuppgifter fastställs och det görs en tidsuppskattning för vart och ett av
dessa moment. Tidsuppskattningen beror på antalet arbetare och mängden
resurser som momentet kräver. Slutligen läggs alla moment in på en tidsaxel så
arbetarna har en klar och tydlig planering att följa. Schemat visar under hur
lång tid varje moment får hålla på och när det ska vara klart. Gantt-schemat
visar även om två eller flera moment ska arbetas med parallellt.
2.2.5

QFD

Quality Function Deployment [5] är ett kvalitetssäkringssystem som ser till att
kraven på produkten inte ändras utan berördas vetskap. Metoden hjälper också
till med kravsättningen. Genom att utföra en QFD behandlas fyra viktiga delar
av produkten. Dessa är syften och målen med produkten (dess specifikationer),
hur konkurrenter uppfyller målen, vad som är viktigt ur kundperspektiv och
mätbara målvärden fastställs.
För att möjliggöra användandet av QFD måste man ha förståelse för
”kvallitetshusets” ingående delar.
De åtta delar som ”huset” innehåller är:

Bild 2.3: [5] QFD-hus

1. Vem – Innebär att kunden identifieras.
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2. Vad – Här fastställs vad det är som kunden önskar. Genom att fastställa
alla kundens krav fastställs även produkten krav. Viktigt att veta
angående denna punkt är vad för sorts krav som bör vara med. För att
göra detta delas funktioner in i tre huvudgrupper som är: Basfunktioner,
prestandakrav och wow-funktioner. I QFD ingår inte den första gruppen,
basfunktioner, då denna grupp utgörs av krav som kunden ser som
självklara. T.ex. att en cykel har hjul. Däremot de två övriga ska vara
med. Prestandakrav är de krav som skapar ett mervärde hos produkten i
köparens ögon. Exempel på detta är att bromssträckan är kort. Wowfunktioner är sådant som produkten har men kunden inte räknat med.
Uppfylls dessa krav på ett för kunden önskvärt sätt ökar
kundtillfredsställningen markant.

Bild 2.4: [5] Wow-diagram

3. Vem vs. Vad – under denna punkt görs en viktning av de olika kraven.
Normalt uppstår krav som är viktigare än andra och som måste
prioriteras. Tre sätt/metoder finns för att göra detta.
– 1-10-skala. Kraven viktas individuellt på en skala från 1 till 10.
– Fix-summa-viktning. Totalt 100 viktpoäng fördelas ut på de olika
kraven. En bra spridning erhålls och de ”viktigaste” kraven lokaliseras.
– Parvis viktning. Kraven viktas mot varandra och en listad rangordning
erhålls. De ”viktigaste” kraven utmärker sig i poängfördelningen.
4. Nu och Nu vs. Vad – Till för att besvara om kunden är nöjd i dagsläget.
Genom att betygsätta dagens produkter gentemot de kundkrav som
fastställts fås en tydlig bild över vad den nya produkten behöver klara
och vad den konkurrerar med.
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5. Hur – Här jobbas det med att finna åtgärder för att uppfylla kraven.
Viktigt för dessa åtgärder är att de är beskrivna på ett sådant sätt så de
går att mäta. De visar även om ett så högt, lågt eller nominellt mätvärde
är att rekommendera. För att en parameter ska kunna mätas måste
genomförandet av mätningen vara känd. Detta ska framgå.
6. Vad vs. Hur – Vilka åtgärder uppfyller vilka krav? Genom att sätta
symboler som visar på en stark, svag eller medium relation mellan krav
och åtgärd fås en klar bild över åtgärdernas inverkan. (Ett krav och en
åtgärd kan inte ha något samband alls och rutan lämnas då tom).
7. Hur mycket – Vilka målvärden har åtgärderna? Denna punkt handlar om
att klargöra hur mycket åtgärdens målvärde får variera. Om målvärdet är
10 är då 9 ett rimligt/accepterbart värde för denna åtgärd?
8. Hur vs. Hur – Hur påverkar åtgärderna varandra. Genom att göra
sambandsmatris mellan åtgärderna kommer man se om de påverkar
varandra positivt, negativt eller inta alls. Denna del är ”taket” av huset
och det sista som görs innan QFD-matrisen är klar.
Att göra en QFD kan anses svårt och tidskrävande men troligtvis får arbetarna
igen det senare under projektet samt att stor kunskap om produktens delar
skapas.
2.2.6

WBS

WBS [5] står för Work Breakdown Structure och innebär att produkten bryts
ner i mindre delar. Då skapas underrubriker till produkten som arbetas med och
denna nerbrytning skapar en ytterligare förståelse för de olika områdena/delar
som produkten innehåller. Genom användning av denna metod ses produktens
olika delar för sig och jobbar inte med produkten som en enda enhet. Utan
WBS: en riskerar arbetet bli ostrukturerat och viktiga delar i produkten kan
förbises.

2.3 Tillverkningsprocessen
För att visualisera prototyper krävs någon form att tillverkning. För att göra
denna tillverkning möjlig används CAD program, 3D-skrivare i form av SLSmaskiner och Mock up:s.
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Teoretisk bakgrund
2.3.1

CAD

CAD står för Computer Aidid Design och är ett hjälpmedel för att konstruera
och visualisera de delar som produkten slutligen innehåller. Vanliga program är
Pro/Engineering, Autodesk Inventor och SolidWorks. Genom programmet
skapas enskilda detaljer med tillhörande tillverkningsritningar. Genom
sammanställningar visualiseras även hur delarna ska sitta samman och
monteringsritningar genereras. Genom programmet kan även beräkningar av
konstruktionen utföras vilket sparar mycket tid om alternativet skulle vara att
tillverka delarna för att sedan ”i verkligheten” testa dem. [6]
2.3.2

3D-print

3D-print är en metod för att realisera CAD modeller. SLS som används står för
Selektive Laser Sintering och bygger upp CAD modellen med hjälp av smält
plast som läggs samman i tunna lager. Dessa lager kan vara 0.178mm tjocka.
Stora fördelar med denna teknik är att produkter skapas utan verktyg och kan
tillverka former som annars hade varit omöjliga och på en kort tid. Materialet
som används för uppbyggnaden av objekten är ABS-plast.
För att genomföra en printning krävs en STL-fil av det objekt som ska skrivas
ut. Denna STL-fil laddas över till 3D-printerns mjukvaruprogram och genom
det anges hur objektet ska byggas och hur mycket stödmaterial som krävs för
konstruktionen. Efter att objektet printats tvättas det rent vilket innebär att
stödmaterialet plockas bort. Stödmaterialet, som också det är en plast, smälter
och lossnar från ABS-plasten. Resultatet av en 3D-printning är ett objekt med
god hållfasthet men med bristande ytfinhet. [7]
2.3.3

Mock-up

Mock up kallas den första prototyprealiseringen som görs. Det är en snabb och
enkel modell gjord för att ge en känsla för storlek, funktion och i viss
utsträckning utseende. Genom Mock up:s får tillverkaren ett hum om tanken
eller konceptet är realistisk och om det är funktionsmässigt genomförbart. [6]
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3 Genomförande
I detta kapitel beskrivs stegvis hur arbetet genomfördes. Platsen för arbetet
växlades mellan VSM Group AB i Huskvarna och Tekniska Högskolan i
Jönköping.

3.1 Förberedande arbete
Förberedelserna genomfördes i samråd med VSM Group för att garantera att
arbetet hamnade rätt från början. Varje steg har diskuterats med Jonas Bardh
innan nästa steg påbörjades.
3.1.1

Preliminär kravspecifikation

Den preliminära kravspecifikationen togs fram direkt vid arbetets start som ett
leddokument för vad arbetet skulle innehålla, vad som behövde behandlas och
vilket målet för arbetet är. Även önskemål listades för att tydliggöra vad som är
primäruppgiften. Preliminär kravspecifikation finns som bilaga 2.
3.1.2

Tidsplanering

Tidsplaneringen gjordes dels för att på ett strukturerat sätt fördela den tid
studenterna hade till förfogande för arbetet, dels för att redan från början
besluta hur arbetet skulle utföras, med vilka metoder och verktyg som
studenterna tillförskaffat sig under sin utbildning. Den färdiga planen finns som
bilaga 3.
3.1.3

Konkurrentanalys

Arbetet startade med en konkurrentanalys, utförd på VSM med hjälp av deras
samling symaskiner av olika fabrikat. Studenterna formulerade ett antal punkter
att studera ur en användares synvinkel och bedömde olika maskiners nålträdare
utefter dessa. Punkterna grundade sig på den preliminära kravspecifikationens
krav och önskemål för att se hur väl konkurrenterna uppfyller dessa och var den
största förbättringspotentialen finns. Varje maskin tilldelades positiva och
negativa omdömen. Se bilaga 4.
I testerna användes den standardnål som medföljde maskinen och två olika
typers tråd, polyestertråd och grizzlytråd pga. skillnaden i tjocklek.
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3.1.4

Kravspecifikation

VSM Group ställde krav på produkten vilka studenterna rättat sig efter.
Studenterna har även ställt krav som tillsammans med VSM Group bildat
följande kravspecifikation.
Mätbara huvudkrav
1. Trädning bör kunna ske med en hand alt. ej behöva hålla i tråden under
trädningsmomentet
2. Antal moment1 max 5
3. Tydligt2 markerad trådväg
4. Trädningen anpassas automatiskt till nålsögats variation i x, y och z -led
5. Bibehålla möjligheten för manuell nålträdning
6. Systemet skall ej kunna påverka nålupphängningen mer än max 1 mm i
icke önskvärd riktning
7. Systemet skall klara av varierande trådtjocklek från grizzly till
polyestertråd utan fel
8. Resultat av trädning skall vara minst 4 cm genomdragen tråd alternativt
ögla bestående av minst 2 cm tråd
9. Trädning ska kunna ske med nål 70-110.
Under framtagningen av kravspecifikationen har även önskemål framkommit.
Viktigt att poängtera är att detta är önskemål och inte krav.
Icke mätbara önskemål1
• Hög kvalitetskänsla
Mätbara önskemål
• Passa befintlig plattform
• Kostnadsbesparade
• Större utrymme för användaren vid utförande
• Trädning bör kunna ske med nål 60-130.
Repeterbar: En av hundra trädningsförsök får misslyckas.

1

Momenten räknas i detta fall från och med trådning i nålsfästet.
Med tydligt menas att markeringarna syns då användaren sitter i vanlig ställning, med andra ord
användaren skall ej behöva böja huvudet etc. för att se en markering.
2
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3.1.5

QFD Matris

För att klargöra vilka krav kunder har på applikationen och vilka egenskaper
som påverkar dessa krav gjordes en QFD matris.

Bild 3.1: Nedskalad QFD matris. QFD i större storlek finns som bilaga 5

Som kunder sattes produktens användare och tillverkaren VSM Group AB.
Kundkraven viktades ur dessa kunders synvinkel. Sambandet anges i fyra steg
från Fullt samband till Inget samband. Som referensprodukter valdes Brother
QC 1000 och Pfaff Creativ 2140. Benämningen X 08 avser detta arbete. Den
gröna vägen är målvärden för detta arbete där 5 är ”Uppfyller helt” och 1 är
”Uppfyller inte alls”.
Den tekniska utvärderingen rankar svårigheterna med att förbättra de ovan
stående egenskaperna där ett är svårast.

3.2 Konceptgenerering
Under konceptfasen lades det förberedande arbetet åt sidan för att inte hämma
den kreativa processen. Först när en idé formulerats tydligt undersöktes om den
passade inom ramarna som fastställts under det förberedande arbetet.
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3.2.1

Brainstorming

Under brainstormingen genererades ett antal skisser på lösningar. Studenterna
varvade ca 30 min skissande med lika lång diskussion för att hjälpa varandra
framåt i det kreativa tänkandet.
Då många lösningar liknade varandra valde studenterna att utforma olika
konceptgrupper istället för specifika lösningar. Idéerna inom en konceptgrupp
utvärderades för att hitta de bästa egenskaparna. Även de negativa aspekterna
listades. En komponentnedbrytning, bilaga 6 gjordes för att kunna lägga fokus
på en del i taget.
Under brainstormingen skapades även en inspirationstavla, bilaga 7 där
existerande produkter som gav oss inspiration till lösningar klistrades in. Syftet
med tavlan var att dels få en överblick vad som redan är gjort samt se
utvecklingsmöjligheter med dessa produkter och ge en skjuts in i det kreativa
tänkandet. Vissa av dessa produkter införskaffades sedan för att studeras
noggrannare i verkligheten.
3.2.2

Sållning

Genom att använda metoden med PUGH-matris utfördes sållningen. De
koncept som ingick i sållningen var krok, ögla, luftsug och lufttryck. Under
noggranna överväganden och beslut sattes poängen för de olika koncepten.
Pugh-matrisen finns pressenterad i kapitel 4.3.1. Efter att matrisen var gjord
utfördes även ett projektmöte på VSM där studenternas handledare och
avdelningschefen gavs möjlighet att kommentera resultatet. Under mötet gavs
klartecken att arbeta vidare med valda koncept. Se resultat sållning (4.3
Sållning).

3.3 Tester drivkälla
Under arbetets gång har ett flertal tester utförts. Vissa tester utfördes för att
studera hur tryckluft och sugkraft beter sig, andra för att testa olika lösningar. I
detta kapitel redovisas de tester som gett väsentligt information för arbetet. För
protokoll av testerna se bilaga 9.
3.3.1

Vakuum

Med hjälp av en vakuumpump tillhandahållen av VSM undersöktes hur väl
vakuum löste uppgiften att dra tråden genom nålsögat. Frågan att besvara var
hur högt vakuum behövdes i kammaren för att tråden skulle dras igenom
nålsögat.
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-

Testets utformning: På en slang från pumpens vakuumkammare fästes
ett munstycke med 0.7 mm i diameter öppning (i detta fall änden från en
stiftpenna). Nålen riggades upp i skruvstäd och munstycket fördes
bakom nålens öga och trådänden fördes framför ögat för hand.

Detta test gav ett minimivärde utryckt i procent vakuum i tryckkammaren.
Eftersom det inte ansågs möjligt med en lösning som bibehåller undertrycket
under själva utförandet fortsatte testet med att bestämma tryckfall. Ett bestämt
undertryck pumpades ur kammaren. Pumpen stängdes sedan av och
undertrycket sjönk till det tidigare fastställda minimivärdet medan tiden
däremellan uppmättes.
3.3.2

Fläktar

Under arbetets gång har ett flertal tester av olika fläktar varit nödvändiga.
Nedan följer hur dessa tester har utförts och varför. Under samtliga tester har
samma motor används, symaskinens spolmotor (Bobbin Winder). Motorn har
stegvis körts mellan 12-24 V likström. En slang har använts med innerdiameter
2,4 mm för insug. Eftertätning med el-tejp utfördes på samtliga skal för att
garantera att icke önskvärd luftströmning uppstår.
3.3.2.1

Test 1: Axialfläkt

Som första test monterades en axialfläkt (plockad från en kylfläkt) på motorn.
Ett skal utformades med avseende att leda ut så mycket luft som möjligt rakt
bakåt från insuget. Se bilder nedan.
Fläkt:

Diameter

40 mm

Antal vingar

8 st

Tjocklek

8.3 mm
Bild 3.2: Fläkt 1

Skal:

Längd

95 mm

Max innerdiameter

41,5 mm

Min innerdiameter

2,0 mm

Konlängd

25 mm

Bild 3.3: Skal 1
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Skalet har tillverkats med hjälp av ProE och printats i SLS-printer.
Tillverkningsmaterialet är ABS-plast.
3.3.2.2

Test 2: Radialfläkt 1

Då axialfläkten inte uppnådde önskat resultat (se 4.4.2.1.) utformades test två
med en radialfläkt hämtad från en USB-dammsugare.

Fläkt:

Diameter

27 mm

Antal vingar

5 st

Tjocklek

9 mm

Bild 3.4: Fläkt 2

En ny fläkt innebar ett nytt skal, tillverkad på samma sätt som ovan.
Skal:

Längd

68 mm

Max innerdiameter

28 mm

Min innerdiameter

2,0 mm

Konlängd

15 mm

Bild 3.5: Skal 2

En radialfläkt blåser luften åt sidorna istället för rakt bakåt vilket gav upphov
till luftkanalerna på skalets sidor. Diametern på skalet gjordes mindre för att
sluta tätt kring motorn då ingen luft skulle passera denna väg. En skiljevägg
byggdes mellan motorrum och fläktrum för att garantera att ingen luft skulle
kunna passera.
Ytterliggare luftkanaler sågades upp för hand i skalets sida med avseende på att
undersöka om ytterliggare flöde från fläktrummet gav bättre resultat.
3.3.2.3

Test 3: Radialfläkt 2

Efter ett icke kravuppfyllande resultat av test 2 (se 4.4.2.2) designades skalet
om. En skiljevägg lades till framför fläkten för att skapa ett isolerat utrymme i
konen där ett undertryck skulle byggas upp och på så sätt öka sugkraften.
Skiljeväggens öppning motsvarar fläktens vingfria innerdiameter.
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Utblåskanalernas omfattning maximerades grundat på resultat i test 2. I övrigt
samma mått som i test 2.

Bild 3.6: Skal 3

3.3.2.4

Test 4: Radialfläkt 3

Beroende på resultat i test 3 (se 4.4.2.3) byttes fläkten från USB-dammsugaren
ut mot en egendesignad fläkt med fler vingar, dock med samma diameter för att
passa samma skal.

Fläkt:

Diameter

25 mm

Antal vingar

13 st

Tjocklek

5,5 mm
Bild 3.7: Fläkt 4

3.3.2.5

Test 5: Radialfläkt 4

I ett försök att förbättra resultaten i test 4 (se 4.4.2.4) ökades storleken på den
egendesignade radialfläkten från test 3. Det innebar även en ny design på skalet
för att passa fläkten.
Fläkt:

Diameter

37 mm

Antal vingar

13 st

Tjocklek

12,5 mm
Bild 3.8: Fläkt 5
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Skal:

Längd

69 mm

Diameter fläktrum

38 mm

Diameter insug

2,0 mm

Diameter motorrum

28 mm

Konlängd

15 mm
Bild 3.9: Skal 4

3.3.3

Akvariepump

En akvariepump skapar utblås med hjälp av en elektromagnet, en hävarm och
ett membran. Elektromagneten matas med växelström vilket gör att polerna
kontinuerligt kastas om och ändrar riktningen på magnetfältet. Detta får
hävarmen som påverkas av magnetfältet att svänga fram och tillbaka.
Hävarmen är i sin tur fäst i membranet och pumpar på så sätt ut luften som
finns inuti denna. En backventil hindrar luft från att flöda in i membranet från
utblåskanalen.
Då testet krävde sugkraft och inte blås
konverterades en akvariepump om. Genom att
täta pumpens skal helt (med silikon) från
omgivande luft skapades vakuum innanför skalet
då luften pumpas ut. En ny öppning borrades i
skalet där allt insug nu sker. En slang med
munstycke fästes i öppningen.
Pumpmodell: Elite 799 [8]
AC 220-230 V, 50 Hz/2.3 W
Air Output 500 c.c./min
PSI 1= BAR 0.07

Bild 3.10: Elite 799
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3.4 Tester Munstycken
Till drivkällorna testades olika munstycken. Genom att genomföra dessa tester
framkom kunskap om munstyckenas form och funktion. De munstycken som
testats är anpassade för sug-koncepten.
3.4.1

Munstycke 1

Detta munstycke är utformat för att på ett enkelt sätt placera sig tätt kring nålen
och dess hål. Ett spår används för att centrera och täta kring nålen. Detta spår är
utformat så att alla olika nåldiametrar ska passa munstycket. I munstyckets mitt
är hålet där sugkraften levereras placerad. Detta hål är avlångt för att passa
nålarnas hål. Detta hål är också större än nålarnas hål för att garanterat skapa så
stort sug genom nålen som möjligt. Munstyckets baksida består av en fästpunkt
för slangen som leder till drivkällan. Detta fäste pressas in i slangen som har en
innerdiameter på 1.8 mm.
Detta munstycke testades först i kombination med den stora vakuumpump som
levererar 75 % vakuum.
Vidare användes även detta munstycke till alla tester som gjordes med
fläktdrivkällorna. Även för testerna med akvariepump användes detta
munstycke.
Munstyckets maximala genomströmningskapacitet testades med hjälp av en
vakuumpump.

Bild 3.11: Munstycke 1 fastsatt i slang

Bild 3.12: Munstycke 1
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3.4.2

Munstycke 2

Detta munstycke är en variant av det föregående. Storlek och utformning är i
stort sätt det samma med skillnaden att detta munstycke levererar ett större
luftflöde. Genom att borra hål med diametern 1 mm i ”huvudet” skapas ett
större flöde. Detta munstycke framkom med avseende på det stora luftflöde
fläktarna kräver för att fungera.
Tester med detta munstycke gjordes för alla drivkällor med fläktar samt med
akvariepump.

Bild 3.13-14: Munstycke 2 med extra hål

3.4.3

Munstycke 3

Ett tredje munstycke designades för att kunna placeras på samma ställe och
röra sig på samma sätt som kroken på en Pfaff Creative Vision. På så sätt
kunde akvariepumparna testas med ett munstycke riggat direkt på maskinen.
Ritning av sammansatt munstycke återfinns som bilaga 8.

Bild 3.15: Munstycke 3 i genomskärning.
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4 Resultat
I detta kapitel beskrivs resultatet av det genomförda arbetet. Återkoppling sker
till kapitel 3 Genomförande då vissa resultat avgjorde det fortsatta arbetet.

4.1 Resultat konkurrentanalys
Under konkurrentanalysen upptäckte studenterna dels hur nålträdaren fungerar
idag på VSM:s symaskiner samt att principen var den samma hos samtliga
konkurrenter som omfattades av analysen. Trotts det skilde sig applikationerna
sig åt främst i antal moment som måste utföras vid trädningen, hur smidigt
trädningen gick att utföra och hur den totala kvalitetskänslan var. Se bilaga 4
Med smidighet menas hur lätt tråden applicerades i nålträdaren, om det var
trångt, komplicerad trådbana, detaljer i vägen etc. Betyg utdelades från 1-5 med
5 som det högsta.
Under kvalitetskänsla uppskattades användarens reaktioner på nålträdaren.
Saker som påverkade betyget kunde vara hur stabilt systemet var, vilket
material som används, om det fanns risk att slinta under användningen, om
systemet gick trögt m.m. Irritationsmoment som för användaren uppfattas som
dålig kvalitet. Betyg utdelades från 1-5 med 5 som det högsta.
Under Övriga Noteringar beskrevs i ord det som var utmärkande för den
maskinens nålträdsystem.
Resultatet av konkurrentanalysen klargjorde för studenterna var förbättringar
kunde göras och det ledde tillsammans med den preliminära
kravspecifikationen fram till en fastställd kravspecifikation (3.1.4) som
utgjorde grunden för det fortsatta arbetet.

4.2 Resultat konceptgenerering
I slutet av denna fas hade fyra konceptgrupper genererats med varierande antal
lösningar inom varje grupp. Sorteringen gjordes för att undvika att allt för lika
idéer ställdes mot varandra i utvärderingen då det tagit onödig tid i anspråk.
Nedan beskrivs de olika koncepten samt vilka skillnader som fanns mellan de
specifika idéerna inom varje grupp. Studenternas egna skisser används för att
illustrera ett urval inom varje grupp.
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Grupp 1: Tryckluft
Denna grupp innehåller alla idéer där tanken är att blåsa tråden genom nålsögat
framifrån med hjälp av tryckluft. Idéerna skilde sig i fallet om hur tryckluften
skulle skapas i maskinen samt hur munstycket mot nålen skulle vara utformat.
Gemensamt för samtliga förslag var att tråden måste ligga vertikalt spänd i linje
med nålen och ”vikas” in genom nålsögat och på sätt skapa en ögla av tråd
genom nålen. Hur tråden skulle placeras på detta sätt skilde sig dock mellan
koncepten.

Bild 4.1: En idé att skapa tryckluft med motor och fläkt.

Grupp 2: Sugkraft
Här samlades alla idéer där man istället för tryckluft använder sugkraft som
suger tråden genom nålsögat. Skillnaden mellan idéerna var främst hur man
alstrar sugkraft, hur munstycket skulle utformas samt om tråden skulle sugas in
med änden först eller vikas igenom som i fallet med tryckluft.

Bild 4.2: Två sätt att skapa vakuum i tryckkammare, en med pump och en med gummiblåsa.
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Grupp 3: Ögla
Med en handhållen extern nålträdare som förgrund skapades idén med att byta
ut dagens krok mot en böjbar ögla som förs genom nålsögat bakifrån.
Koncepten hade varianter som vilket material öglan skulle bestå av för att vara
böjlig men tålig på samma gång, om öglan skulle kombineras med någon sorts
”trådhämtare” eller om tråden skulle föras genom öglan för hand samt storleken
på själva öglan.

Bild 4.3: En ögla förs genom nålsögat, tråden läggs i öglan som sedan dras tillbaka.

Grupp 4: Krok
Här samlades alla varianter på den redan existerande kroken. Frågan var om vi
kunde behålla samma funktion som idag men göra den bättre ur användarens
synpunkt. Som förgrund användes främst konkurrentanalysen där brister med
de olika systemvarianterna i dagens maskiner finns listade. Skillnaden mellan
idéerna i denna grupp låg i vilket förbättringsfokus idén i sig hade. Vissa
fokuserade på att få ner antalet moment medan andra ville öka
handlingsutrymmet för användaren.

Bild 4.4: En idé där tråden fästes vertikalt i en ”box” som sedan roteras in mot nålen där en krok
sedan hämtar tråden.
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Övrigt:
Till de fyra konceptgrupperna framkom ett antal hjälpande applikationer såsom
höljen, trådframförare, munstycken etc. som sorterades för sig.

Bild 4.5: ”Klämman” där tråden kläms fast och skärs av. Änden roteras sedan in mot nålsögat.
Klämman öppnas då vajern sträcks.

Bild 4.6: Munstycke med extra kanaler för att öka den totala insugs-arean samt utformning mot nålen.

Bild 4.7: Hölje avsett för motor med fläkt.
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4.3 Sållning
Sållningen utfördes utefter två premisser, välkända matrisverktyg för sållning
samt viljan att skapa en unik lösning. Matrisverktygen gjordes först. Annars
fanns risken att en idé valdes utefter enbart unikkänsla.
4.3.1

PUGH-Matris
PUGH-Matris
Vikt
1
5
4
3
4
2
5
3
3
2

Referens

Kriterier
Automatisk anpassning
Tjocklekstolerant
Stadigt system
Igenomdragen tråd
Enhandsfattning
Användarvänlig
Reparationsbar
Lågt antal moment
Unikkänsla
∑ + (viktad)
∑0
∑ - (viktad)
Nettovärde
Rangordning
Beslut om vidareutveckling
Koncept nr.
1
2
3
4
5

0
5
Nej

2
0
0
+
0
+
+
0
+
13
4
2
11
4
Nej

Koncept
3
0
+
+
0
0
+
+
0
14
4
3
11
3
Nej

4
0
+
+
+
+
+
+
19
1
7
12
1
Ja

Namn
Husqvarna Viking
Krok
Ögla
Luftsug
Lufttryck

Kriterierna är tagna från kravspecifikationen. Ett + betyder en förbättring av det
motsvarande kriteriet, 0 varken förbättring eller försämring och – en
försämring. Varje kategori får sedan motsvarande viktningspoäng, ex. ett + på
ett kriterium viktat med 5 ger 5 positiva poäng. Skillnaden mellan positiva och
negativa poäng ger nettovärdet. Högst nettovärde ger högst ranking. Bäst i
denna utvärdering blev koncepten med luftsug och lufttryck.
Under följande utvecklingsmöte gavs klartecken för dessa två koncept.
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Resultat
4.3.2

Koncepturval

Med luftsug och lufttryck som likvärdiga både i PUGH-matrisen och i
unikkänsla gjordes två snabbtester med vakuumpump och tryckluft från
kompressor. Tryckluften visade sig ha problem med att trycka tråden genom
nålsögat och visade dessutom tendenser att repa upp tråden vid felaktig
användning. Efter en egen bedömning att detta skulle vara svårt att komma till
rätta med föll det slutgiltiga valet på konceptet med luftsug.
Med konceptet valt följde en serie tester för att utvärdera hur luftsuget bäst
skapades i en applikation passande för en symaskin.

4.4 Resultat tester
Nedan redovisas resultat av testerna beskrivna i kapitel 3.
4.4.1

Vakuum

Testerna med vakuumpump gav följande resultat.
Min-värde för lyckad genomdragning
av tråd genom nålsögat:

30 % vakuum

Antaget maxvärde:

50 % vakuum

Tid tryckfallet 50 % till 30 %

5.3 s

Volymen på pumpens tank

2.45 dm3

Antagen tid med tillräcklig sugkraft
som krävs för att garantera
trådgenomdragning

1s

Min volym

2.45dm3/(5.3s/1s) = 0.46 dm3

Antagna värden är studenternas egen uppskattning av vad som är rimligt för en
eventuell applikation i en symaskin.
Slutgiltigt resultat: För att garantera trådgenomföring med denna metod behövs
en tryckkammare med en volym på ca 0.5 dm3 där ett vakuum på 50 % kan
alstras. Då volymen på tryckkammaren plus tillhörande pump anses bli för stor
tas beslut om ingen vidareutveckling av detta koncept.
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4.4.2

Fläktar

Nedan följer resultaten av de tester med fläktar beskrivna i 3.4.2
4.4.2.1

Test 1: Axialfläkt

Konstruktionen gav inte upphov till någon märkbar sugkraft. En teoretisk
undersökning visade att en axialfläkt endast styr luftflöden och ger inte upphov
till något undertryck vilket behövs för att skapa sug i en liten öppning.
Slutgiltigt resultat: beslut om att ersätta axialfläkten med en radialfläkt.
4.4.2.2

Test 2: Radialfläkt 1

Konstruktionen gav inte upphov till någon märkbar sugkraft. En analys av
konstruktionen visade att det saknades ett utrymme där ett undertryck kunde
skapas och att utblåskanalerna var underdimensionerade.
Slutgiltigt resultat: beslut att designa om höljet.
4.4.2.3

Test 3: Radialfläkt 2

Konstruktionen gav upphov till märkbar sugkraft, dock för lite för
trådgenomförning. Testet bevisade teorin om att undertryck kan skapas.
Slutgiltigt resultat: beslut om konstruktion av egendesignad radialfläkt.
4.4.2.4

Test 4: Radialfläkt 3

Konstruktionen gav upphov till större sugkraft än tidigare test. Trådänden
reagerar men förs inte igenom nålsögat. Testet bevisade teorin om att en ny
design på fläkten skulle förbättra resultatet.
Slutgiltigt resultat: beslut om omkonstruktion till en större radialfläkt togs.
4.4.2.5

Test 5: Radialfläkt 4

Konstruktionen ger upphov till sugkraft där tråden definitivt påverkas och med
hjälp av handen kan föras igenom nålsögat. Detta är dock inte tillräckligt för att
möta de ställda kraven där trädningen skall garanteras utan hjälp.
Slutgiltigt resultat: beslut om att fläktar inte kan uppfylla kraven i detta
utförande och konceptet läggs ned.
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4.4.3

Akvariepump

Testet med akvariepump modell Elite 799 gav den bästa sugkraften dittills.
Testet visade att den tidigare slutsatsen att ett vakuum inte kunde bibehållas på
en så liten volym var felaktigt och att med denna funktion skapades ett stabilt,
ihållande sug. Dock var sugkraften inte tillräcklig för att garantera
trådgenomdragning. I samråd med VSM togs beslutet att införskaffa en
kraftfullare akvariepump och utföra samma test på den.
4.4.4

Munstycken

Som tidigare beskrivet testades drivkällorna med två olika munstycken. För
fläkttesterna är det svårt att se något särskiljande resultat då suget i sig var för
svagt. I testet med akvariepump visade det sig att munstycke 1 med ett hål var
betydligt effektivare än munstycke 2 med fler hål. Med vakuum blir suget
större på en mindre hålarea.
Munstycke 1 har enligt egna tester med en vakuumpump en
genomströmningskapacitet på 1000 l/h.

4.5 Prototyp
Den slutgiltiga prototypen består av två delar, en drivkälla som skapar suget
och ett munstycke som placeras mot nålen.
4.5.1

Drivkällan

Som drivkälla valdes baserat på tidigare tester en akvariepump modell
SELLAR W60 [9] med dubbla membran och dubbla utblås.
230V, 50 Hz, 5W
Air Flow 192 l/h
Höljet till pumpen tätades helt med silikon. Ett hål borrades upp i sidan av
höljet där en slang fästes för att fungera som insug till den luft som pumpen
pumpar ut.
Bild 4.8-9:
Pumpen med
tillhörande
testslang och
munstycke.
Pumpens utblås.
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4.5.2

Munstycke

Munstycket är en vidareutveckling av munstycke 1. Den har anpassats för att
kunna placeras på samma plats som dagens kroklösning sitter.
Ett antal ändringar har gjorts på maskinen för att munstycket ska passa.
1. Fästanordningen för pressarfoten har fasats av.
2. En kant på den plastbit där munstycket fästs på har tagits bort.
3. Rotationen in mot nålen har minskats då munstycket sitter längre fram i
sitt ursprungsläge än kroken gjorde.

Först gjordes en mock-up i 3d-printern
för att kontrollera munstyckets
passning i symaskinen.
Därefter tillverkades ett mer exakt
munstycke som frästes fram i två delar
som limmades ihop. Materialet är ABS
plast.
Bild 4.10: Jämförelse gamla kroken och det nya munstycket

Bild 4.11 Munstycke anpassat till Creative Vision
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Ändringar i nuvarande nålträdarsystem

Pressarfotshållare
För att munstycket ska få tillräckligt med
utrymme och kunna ha en stor radie på sin
böjning har pressarfotshållaren fasats av.
Denna förändring har dessutom medfört att
skruven som fäster denna del har bytts ut mot
en med mindre huvud. Förändringen har inte
gjort delen ostabilare då hållaren tidigare
innehållit onödigt mycket material.

Bild 4.12: Pressarfotshållare som
visar den nya avfasningen

Rotationspunkt två
På grund av att munstycket inte behöver en lika lång rotation som den tidigare
kroken har spåret som skapar rotationen kortats för att passa det nya
munstycket. Detta spår sitter i det fäste som håller spaken och rotationspunkt 2
(se symaskinens delar kapitel 2.1.2). Genom att korta detta spår vrids inte
munstycket lika lång som den tidigare kroken gjorde.

Bild 4.13: Ram med kortare spår
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Krokens fäste
Detta är delen som kroken skruvas fast i. Denna del har studenterna valt att
använda som fäste till den nya lösningen. Detta har inneburit borttagningen av
en kant för att munstycket ska passa in.

Bild 4.14-15: Krokens fäste före och efter förändringen.

4.6 Tester Prototyp
För att utvärdera hur bra prototypen fungerar i förhållande till kraven som
ställts och för att fastställa vad som eventuellt måste förbättras gjordes ett test.
Under testet användes 70-, 80-, 90- och 110-nål för att få ett lagom spann på
nålstorlekarna. Varje nål testades med vanlig polyestertråd och med grizzlytråd.
Nål:

70

Tråd:

Polyester

Resultat: Fungerar under
förutsättning att tråden är bra
skuren. Med detta menas att
den inte fransar sig.

Nål:

70

Tråd:

Grizzly

Resultat: Fungerar inte då
tråden har för stor diameter.

Nål:

80

Tråd:

Polyester

Resultat: Fungerar
fullständigt. Fungerar
även med tråd som är
fransad. Precisionen mindre
viktig då tråden sugs in.

Nål:

80

Tråd:

Grizzly

Resultat: Fungerar
någorlunda. Precisionen är
viktig och suget fungerar
snarare som styrhjälp. Ca 1
cm sugs igenom.
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Nål:

90

Tråd:

Polyester

Resultat: Fungerar
fullständigt. Fungerar
även med tråd som är
fransad.

Nål:

90

Tråd:

Grizzly

Resultat: Fungerar under två
förutsättningar. 1: Att tråden
är fint skuren. 2: Noggrann
trådplacering.

Nål:

110

Tråd:

Polyester

Resultat: Fungerar perfekt.

Nål:

110

Tråd:

Grizzly

Resultat: Fungerar men har
svårigheter då tråden är
repad. Anledningen till
svårigheterna är att
munstyckets spår inte passar
110-nålens tjocklek perfekt.

Bild 4.16-18: Bilder från prototyptester
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5 Slutsats och diskussion
Prototypen blev det slutgiltiga resultatet av detta arbete. Det hade varit önskvärt
ur vår synpunkt att föra arbetet vidare men pga. tidsbrist blev så inte fallet. Det
som följer under Vidareutveckling är vad vi önskat utföra om tid funnits.

5.1 Vidareutveckling
Den slutgiltiga prototypen är i grunden ett exempel på vilken metod som man
skulle kunna använda sig av för trädning av nålen. Med detta innebär samtidigt
att det finns ett flertal saker som måste undersökas och lösas. I detta kapitel
kommer dessa vidareutvecklingsmöjligheter diskuteras.
5.1.1

Optimering och placering av pump.

Den lösning som studenterna givit innebär att akvariepumpen tätats med sitt
originalskal. Detta skal kan optimeras för att passa symaskinen bättre. I det skal
som används finns volym som inte behövs. Genom att enbart använda
membranen och elektromagneten från pumpen och bygga ett eget skal i det
hölje som idag omger symaskinen skulle en mer optimal konstruktion skapas. I
och med att kammaren för pumpen integreras i maskinen skapas utrymme.
Positionen av pumpen anser studenterna bör vara placerad så långt bort från
LCD-skärmen som möjligt. Detta beror på det magnetfällt som pumpen
levererar. Givetvis bör det hölje/skal som omger pumpen skydda övriga delar i
maskinen från magnetism. Studenternas förslag på position är bakom
syhuvudet. Genom att placera pumpen där kommer den dels långt från LCDskärmen. Den skulle inte kräva så lång slang vilket är bra då lufthastigheten
och trycket i slangen avtar med ökad slanglängd. Och pumpen skulle inte vara
ivägen för användaren. Pumpens utblås bör vara riktade uppåt eller rakt bakåt
och med så stor spridning av luftstrålarna som möjligt för att inte irritera
användaren eller blåsa bort eventuella saker från arbetsytan.
Akvariepumpen som används i prototypen kan med hjälp av två membran
pumpa ut 192 liter luft per timme. Då munstycket klarar att suga in 1000 liter
luft per timme finns det utrymme att förbättra pumpens kapacitet. Detta skulle
kunna göras med exempelvis membran med större kapacitet, fler membran eller
med fler pumpningar per sekund.

Bild 5.1: Placerings och utformningsförslag
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5.1.2

Munstycket

Under hela projektet har munstycket varit ett stort problem på grund av den
lilla storleken på hålet och på skåran som sluter kring nålen. För att funktionen
ska vara så effektiv och så lättanvänd som möjligt är det viktigt att skåran sluter
tätt kring nålen. På grund av detta vill studenterna att den yttersta delen ska
tillverkas i ett gummimaterial. När munstycket pressas mot nålen skulle
gummit sluta sig kring nålen på ett betydligt effektivare sätt än vad det gör om
munstycket är i ett fast hårt material som plast eller metall.
Munstyckets form är i prototypen krånglig att tillverka. Om lösningen ska
realiseras och sättas i serieproduktion måste ett enklare sätt att tillverka
munstycket på utvecklas. Prototypen är fräst i två delar som sedan limmats
samman. Detta sätt är opålitligt då skarven kan lämna små hål som minskar
sugkraften vid nålsögat. Det tar även lång tid att tillverka. Som ett alternativ till
prototypen vore att göra munstycket med ursprung från ett rakt rör som sedan
böjs till rätt form. Materialvalet bör dock fortfarande vara plast som kan göras
glatt och kräver inte hög uppvärmning för att böjas.
För att inte pumpen ska suga åt sig för mycket tråd måste munstycket innehålla
ett stopp som hindrar tråden från att ta sig in i pumpen. Eftersom det är 4 cm
tråd som måste vara genomdragen skulle ett filter vara önskvärt att placera på 4
cm avstånd från munstyckets öppning.
5.1.3

Trådframföringen

Frågan om hur trådändan skall föras till nålsögat har diskuterats mycket under
arbetets gång. På dagens lösning spänner man tråden horisontellt framför
nålsögat och drar igenom en ögla. Detta verkar inte möjligt med sug då det
krävs för stor kraft. Istället måste trådändan komma först till nålsögat. En
lösning som fanns uppe var en sorts klämma, ungefär som en björnsax. Tråden
skärs av i klämman som slår ihop och klämmer fast trådänden. Klämman
roteras sedan in mot nålsögat och öppnas i rätt ögonblick så att trådänden
fångas av suget. Frågan är hur detta skulle konstrueras samt om det verkligen är
lättare för användaren att behöva göra ett sådant moment jämfört med att som i
prototyplösningen föra fram trådändan för hand. Vi valde att lägga fokus på att
få en fungerande drivkälla och munstycke och låta användaren passa in änden
själv då vi personligen ansåg detta vara lika lätt som att använda ytterliggare en
konstruktion.
Ett alternativ till trådframföringen skulle vara en applikation som hjälper
användaren visuellt då tråden förs fram med fingrarna. Exempel är en röd
styrskena som automatiskt placeras under nålsögat och på så sätt tydligt
markerar för användaren var trådänden skall placeras.
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5.1.4

On/off funktion

Tanken med hela systemet är att det ska vara enkelt för användaren att nyttja.
Genom att sätta en knapp för aktivering av nålträdaren ser studenterna att
användningen blir enkel. När knappen trycks in ska, om nålen befinner sig i
lämplig position, starta pumpen och placera munstycket bakom nålsögat.
Användaren placerar trådändan i luftsuget och släpper tråden som dras in i
luftkanalen. Användaren trycker ytterligare en gång på knappen och pumpen
stängs av och munstycket går tillbaka till ursprungsläget. Tråden faller ur
munstycket och symaskinen är klar att sy med. Om trådframträdningen skulle
finnas ska givetvis användaren enbart trycka på knappen en gång och
trädningen av nålen sker helt automatiskt.
Detta önskvärda händelseförlopp skulle kräva ytterligare komponenter i form
av motorer som driver systemets upp och nedgång samt sensorer som känner av
vilket steg i processen systemet befinner sig i. Det skulle även bli dyrt för en så
”simpel” funktion som nålträdaren som inte alla användare värderar så högt.

5.2 Slutsatts
Under arbetets gång har följande slutsatser dragits:
• Dagens nålträdningssystem fungerar förhållandevis bra men kan verka
onödigt krångligt. Många användare av symaskiner vi pratat med under
arbetet visste inte ens om att nålträdaren existerade.
• En lösning med luftsug är det mest rimliga om man vill minska på
dagens toleranser samt slippa föra något (ex. krok) genom nålsögat.
•

En lösning med fläkt som skapar sugkraften är svår att åstadkomma på
en volym som är rimlig för en symaskin.

• Lösningen med ett pumpande membran tror vi är fullt realistisk att
utveckla vidare till en färdig applikation. Vi grundar det på de tester vi
själva gjort och den research av vad som finns på marknaden idag.
5.2.1

Uppfyllandet av kravspecifikationen

Prototypen idag uppfyller inte kravspecifikationens alla krav. Som beskrivet i
kapitel 5.1 finns mycket kvar att göra. Prototypen i sig fungerar som ett bevis
på att principen fungerar så vad som återstår är applikationer runt omkring
själva nålträdningen. Som exempel skulle en motorstyrd nedsänkning av
munstycket resultera i att krav 1 och 2 uppfylls då användaren själv inte
behöver använda ena handen för att utföra nedsänkningsmomentet.
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Krav som uppfylls:
• Trädningen anpassas automatiskt till nålsögats variation i x, y och
z -led
• Bibehålla möjligheten för manuell nålträdning
• Systemet skall ej kunna påverka nålupphängningen mer än max 1
mm i icke önskvärd riktning
• Systemet skall klara av varierande trådtjocklek från grizzly till
polyestertråd utan fel1
• Resultat av trädning skall vara minst 4 cm genomdragen tråd
alternativt ögla bestående av minst 2 cm tråd
• Trädning ska kunna ske med nål 70-110.
Krav som inte uppfylls:2
• Trädning bör kunna ske med en hand alt. ej behöva hålla i tråden
under trädningsmomentet
• Antal moment max 5
• Tydligt markerad trådväg
De önskvärda kraven har inte till fullo utvärderats då den slutliga designen inte
är färdig. Vi kan med andra ord i dagsläget inte uttala oss om kvalitetskänsla,
kostnad, utrymmesbesparing för användare etc.

5.3 Diskussion
Målet med detta arbete var från början att ta fram en helt ny nålträdare åt VSM
Group AB: s symaskiner. Resultatet blev inte en så komplett lösning vi
önskade. Istället kan man säga att vi undersökt och visat vad för sorts lösning
inom vårt valda konceptområde med luftsug som skulle kunna fungera. Mycket
arbete återstår med att ta fram en design som passar i en symaskin och
fortfarande uppbringar så mycket sugkraft som behövs.
Vår första tanke med fläktar som vi la ner mycket tid på men sen fick överge
var att bygga en ”minidammsugare”, m.a.o. skala ned en dammsugare för att
passa i maskinen. Kanske hade vi med mer kunskaper i strömningslära och
liknande områden kunnat se i förväg att detta inte var möjligt på det sätt som vi
tänkt. Men utan dessa kunskaper utfördes arbetet en sorts trial and error metod
som i slutändan visade sig olönsam.

1

Under förutsättning att nålen som används är anpassad för tråden.
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Det positiva ur detta var att vi då tvingades börja om och hitta lösningen med
en akvariepump, en lösning som i efterhand visade sig bättre även om fläktarna
hade fungerat. Genom att alstra ett vakuum i akvariepumpen bildas ett starkare
sug än vi tror möjligt med någon fläktlösning i den storlek som är rimlig för en
symaskin. Nackdelen var att vi inte kunde ta vårt projekt så långt vi velat pga.
tidsbrist.
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Bilaga 1
Examensarbete på VSM Group 2008
Uppgiftsbeskrivning
Symaskiner har tillverkats i Huskvarna sedan 1872. Idag är konkurrensen stenhård och
varje del kan innebära fördelar mot konkurrenter.
VSM Group tror att en sådan fördel kan vara att ha en så enkel och användarvänlig
nålträdning som möjligt.
Uppgiften till studenterna består således av att undersöka alternativ till dagens lösning och
komma fram med koncept på andra nålträdningssystem.
Huvudfrågan blir: Hur kan man hjälpa användaren att få tråden genom nålsögat?
Det nya systemet skall kräva färre moment, kännas stabilare och om möjligt skall
användaren bara behöva använda en hand för att trä nålen.
Det nya systemet får dock inte påverka andra av maskinens funktioner till det sämre.
Studenterna ska om möjligt hålla sig inom maskinens befintliga modul men tillåts ett visst
”konstnärligt utsvävande” för att inte bli hämmade i utvecklingsarbetet.
I övrigt är pris och miljöfaktorer självklara att ta i beaktning under arbetet.
I uppgiften ingår bl.a. följande moment:
Tidsplanering
Konkurrentsanalys
Kundidentifiering
Idégenerering
Sållning
Vidareutveckling
Konceptval
Protorypframtagning
Presentation
I de olika momenten ingår sakkunskaper i materialval, mekanik, tillverkningsmetoder,
modellering etc. som ger studenterna möjlighet att omsätta kunskaper från sin utbildning i
praktiskt arbete.
Målet från företaget är att nå färdig prototyp.
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Preliminär kravspecifikation

•
•
•
•
•
•
•
•

Öka kvalitetskänslan
Trädning ska kunna ske med en hand alt. ej behöva hålla i tråden under
trädningsmomentet
Lätt att förstå tillvägagångssätt
Enkelt att utföra
Färre moment
Trädningen anpassas automatiskt till nålsögats variation i xy-led
Minska risken för misslyckad trädning
Bibehålla möjligheten för manuell trädning

”Önskelistan”



Kostnadsbesparande
Passa befintlig plattform
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Bilaga 4
Konkurrentanalys
Modeller:

Brother, QC1000

Janome, Memory Craft 11000

Antal moment (st)

5

9

Smidighet (1-5)

4

2

Lättförstålig (1-5)

4

2

Kvalitetskänsla (1-5)

3

2

Hur beroende är man av

Inte beroende

Inte beroende

systemet
Snabbtest

9 av 10

8 av 10

4

3

Resultat av trädningen (1-5)
Övriga noteringar

Sträcker tråden automatiskt horisontellt

Styrs elektriskt och placerar sig väl

Momenten sker i lågisk följd

logisk trädningsföljd

Bra genomslag, färdig direkt

uppdelade steg

en otydlig numrering (6)

Sista trädningssteget är mycket otydligt

spaken liten och glatt (halkrisk)

Markeringar luras

en otydlig trådväg (7)

för att garantera korrekt trädning måste
användaren se tråden under kroken.
Styrklack är ivägen
endast tre cm tråd genom nålen.
trångt
kräver tvåhandsfattning

Slutbetyg (1-5)

4

Med grizzly
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Brother, 4000D

Janome, Memory Craft 5000

Singer, Curvy

2

6

5

5

2

3

4

4

4

4

1

3

Inte beroende (väldigt krångligt)

Inte beroende

Inte beroende

9 av 10

2 av 10 (kroken trasig)

9 av 10

4

2

4

Helautomatisk

simpel

Sträcker tråden automatiskt horisontellt

utför ytterligare ett steg

stor risk för handhavandefel

Momenten sker i lågisk följd

tydliga markeringer

greppas mellan tummen och pekfingret

driftsäker

Gott om platts kring nålen

använder två händer

få delar

pilligt
Stor trådåtgång

låg kvalitetskänsla (billigt)

spaken liten och glatt (halkrisk)

svår manuell trädning

spaken går trögt

(ser dyrt ut)

negativa nivåhack på spaken

nålen kräver ett visst läge vid trädning
vi ett (litet) fel förstörs hela systemet.

2

4

fungerar med grizzly, missade en gång av
fem
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Brother, Super Galaxie 3000

PFAFF, creative 2140

Elna, Xquisit

5

6

7

4

1

1

5

3

3

4

3

1

Inte beroende

Inte beroende

Inte beroende

9 av 10

7 av 10

6 av 10

4

2

2

föregångare till QC 1000.

dålig fästning vid centrering av tråd

skillnaden är att den inte skär av tråden vid 4 cm

för litet och obekvämt handtag
dålig placering och form av hakar och
öglor

får ögla

tajt utrymme vid fingerspaken

synlig fjäder

för litet spakhandtag

beroende av två händer

många delar

krånglig
kräver tajming
robust

3

2
fjädern orkar inte trä igenom/upp tråden
så
att öglan bildas.
klarar trädningen om man hjälper till
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Sew Master Janome

Bernina, artista 730

Bernina, artista 180

7

8

8

1

1

1

3

2

2

1

3

2

Inte beroende

Inte beroende

Inte beroende

7 av 10

8 av 10

8 av 10

2

2

2

mycket liten ögla bildas

mycket liten ögla bildas

mycket liten ögla bildas

handtaget ostabilt (vicker, böjer sig)

Bränner sig pga. lampan

dålig upphängning

lätt att missa första steget vid trädning

lätt att missa första steget vid trädning

svårtajmad

svårtajmad
enklare variant av 730

1

fungerar sådär

1

fungerar sådär

1

fungerar sådär
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Bilaga 9
Testprotokoll
Test nr: 1
Avsikt: Undersöka vakuums förmåga att dra tråd genom nålsöga.
Komponenter: Vakuumpump, munstycke 0.7mm diameter, nål, tråd
Utförande:

Munstycket från en 0.7 mm stiftpenna tejpas fast på slangen till
vakuumpumpens insug, placeras på nålsögats baksida. Tråden spänns först
vertikalt framför nålsögat sedan förs trådänden rakt mot nålsögat. Försök att
dra tråden genom nålsögat utförs med 60, 50, 40, 30 och 20 % vakuum i
pumpen.

Resultat:

Svårigheter att ”vika” in tråden då den spänns vertikalt framför nålen.
Tråden verkar fastna.
Tråden går igenom med änden först utan problem ned till 30 % vakuum.

Slutsats:

Mycket lättare trädning om änden kommer först. Minvärde för garanterad
trädning 30 % vakuum.

Testprotokoll
Test nr: 2
Avsikt: Kontrollera sugkraft med axialfläkt i eget designat hölje.
Komponenter: Axialfläkt, 3D-printat hölje, spolmotor, slang samt tråd
Utförande:

Resultat:
Slutsats:

Axialfläkten monteras på spolmotorn och placeras i höljet. Slangen fästs i
höljets munstycke Motorn körs på 12-24 V. försök att suga in tråden i
slangen och därefter direkt in i höljets munstycke.
Ingen märkbar sugkraft. Tråden reagerar ej. Ordentligt utblås.
Axialfläkten fungerar ej. Troligen byggs inget undertryck upp i höljet och
därmed ingen sugkraft.
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Testprotokoll
Test nr: 3
Avsikt: Undersöka sugkraften med radialfläkt i egen designat hölje
Komponenter: Radialfläkt från USB-dammsugare, spolmotor, 3D-printat hölje, tråd
Utförande:
Resultat:
Slutsats:

Radialfläkten monteras på spolmotorn och placeras i höljet. Motorn körs på
12-24 V. Försök att suga in tråden i höljets munstycke.
Inget märkbart sug. Tråden reagerar knappt synbar. Ordentligt utblås.
Trotts extra utsågade utblåskanaler uppstod inget sug. Troligtvis skapas inte
något undertryck här heller.

Testprotokoll
Test nr: 4
Avsikt: Undersöka sugkraften med radialfläkt i egen designat hölje
Komponenter: Radialfläkt från USB-dammsugare, spolmotor, Omdesignat 3D-printat hölje,
tråd
Utförande:

Samma som test 3, enda skillnaden är att höljet designats om med en
skiljevägg mellan munstycke och fläkt för att skapa utrymme där undertryck
kan bildas

Resultat:

Märkbart sug. Tråden reagerar och sugs in om ”hjälpt på traven”. Dock inte
tillräckligt sug för att garantera trädning genom nålsöga.

Slutsats:

Skiljeväggen tycks uppfyllt förväntan. Problemet är troligtvis fläkten som
inte är effektiv nog.
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Testprotokoll
Test nr: 5
Avsikt: Undersöka sugkraften med egen designad radialfläkt i egen designat hölje
Komponenter: 3D-printad radialfläkt, spolmotor, 3D-printat hölje, tråd, nål 110, slang samt
3D-printat munstycke.
Utförande:

Samma som test 4 med skillnaden att fläkten bytts ut mot en egen designad
med fler vingar. Testet utökas även med försök att suga tråden genom
nålsögat.

Resultat:

Märkbart sug, större än test 4. Tråden reagerar synbart och sugs in. Klarar
dock inte att suga tråden genom nålsögat.

Slutsats:

Fläkten var uppenbart effektivare än fläkten från USB dammsugaren. Men
inte tillräckligt för att garantera trädningen.

Testprotokoll
Test nr: 6
Avsikt: Undersöka sugkraften med egen designad radialfläkt i egen designat hölje
Komponenter: 3D-printad radialfläkt, spolmotor, 3D-printat hölje, tråd, nål 110, slang samt
3D-printat munstycke.
Utförande:

Samma som test 5 med skillnaden att fläkten gjorts större vilket även innebär
ny design på höljet.

Resultat:

Märkbart sug. Tråden reagerar och sugs in. Klarar att suga tråden genom
nålsögat med viss hjälp.

Slutsats:

En större fläkt gav något bättre resultat men fortfarande inte tillräckligt för
att garantera trädningen. Då vi nu nått vad vi anser maximal rimlig storlek på
applikationen för att kunna passas in i en symaskin lämnar vi fläktlösningar.
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Testprotokoll
Test nr: 7
Avsikt: Undersöka sugkraften med konverterad akvariepump
Komponenter: Akvariepump Elite 799, slang, egen designat munstycke nr 1 och nr 2. nål
110, tråd samt silikon.
Utförande:

Akvariepumpen tätas helt med silikon. Ett hål borras upp där slangen med
munstycke sedan fästes. Munstycket placeras bakom nålen och pumpen körs
igång. Tråden placeras för hand med änden först framför nålsögat. Båda
munstyckena testas.

Resultat:

Klart bäst sug hittills. Lösningen fungerar för det mesta men får problem om
tråden är repad eller om tråddiametern ökas eller nålsögats diameter
minskas. Sugkraften minskas med munstycke 2 som har extra hål.

Slutsats:

Munstycke 2 med större insugningsarea var inte bra och skrotas.
Akvariepumpen fungerar men inte fullt ut acceptabelt. En starkare pump
verkar behövas.

Testprotokoll
Test nr: 8
Avsikt: Undersöka sugkraften med konverterad akvariepump
Komponenter: Akvariepump Stellar W 60, slang, egen designat munstycke nr 1, nål 90 110,
tråd polyester och Grizzly samt silikon.
Utförande:

En ny pump tätas på samma sätt som i test 7. Ett hål borras upp där slang
med munstycke 1 fästes. Munstycket placeras bakom nålen och pumpen körs
igång. Tråden placeras för hand med änden först framför nålsögat.

Resultat:

Godkänt sug. Tråden går igenom varje gång. I extrema fall med repad tråd
krävs lite ”fipplande”.

Slutsats:

Med ett godkänt resultat väljs pumpen ut till den slutgiltiga prototypen.

Testprotokoll
Test nr: 9
Avsikt: Testa slutlig prototyp.
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Komponenter: Symaskin Pfaff Creativ Vision med modifierade delar, Akvariepump Stellar
W 60, slang, egen designat munstycke nr 3, nål 70 80 90 110, tråd polyester och Grizzly
samt silikon.
Utförande:

Ett munstycke (nr 3) tillverkas med hjälp av fräsning i ABS plast anpassat
för att ersätta kroken i den nålträdare som finns på Pfaff Creativ Vision.
Pressarfotshållaren och krokens fäste modifieras för att passa munstycket.
Nålträdarens rotation minskas vid rotationspunkt 2 då munstycket träffar
nålen tidigare. Båda trådarna testas med samtliga nålar två gånger, en gång
fint avskurna och en gång repade.

Resultat:

Nål:

70

Tråd:

Polyester

Fungerar under förutsättning att tråden är bra skuren. Med detta menas att
den inte fransar sig.
Nål:

70

Tråd:

Grizzly

Fungerar inte då tråden har för stor diameter.
Nål:

80

Tråd:

Polyester

Fungerar fullständigt. Fungerar även med tråd som är fransad. Precisionen
mindre
viktig då tråden sugs in.
Nål:

80

Tråd:

Grizzly

Fungerar någorlunda. Precisionen är viktig och suget fungerar
snarare som styrhjälp. Ca 1 cm sugs igenom.
Nål:

90

Tråd:

Polyester

Fungerar fullständigt. Fungerar även med tråd som är fransad.
Nål:

90

Tråd:

Grizzly

Fungerar under två förutsättningar. 1: Att tråden är fint skuren.
2: Noggrann trådplacering.
Nål:

110

Tråd:

Polyester

Tråd:

Grizzly

Fungerar perfekt.

Nål:

110

Fungerar men har svårigheter då tråden är repad. Anledningen till
svårigheterna är att munstyckets spår inte passar 110-nålens tjocklek perfekt.
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Testprotokoll
Test nr: 10
Avsikt: Undersöka luftgenomströmning i munstycke 3
Komponenter: Vakuumpump 2500 l/h med mätklocka, munstycke 3.
Utförande:

Vakuumpumpen kördes till sitt maxvärde. Därefter anslöts munstycket och
ett nytt maxvärde bestämdes.
En graf ritades med luftflöde på x-axeln och tryckhöjning på y-axeln. 2
värden sattes in (0, 0.75) vilket är pumpens maximala tryck och (2500, 0)
vilket är pumpens maximala flöde. En approximationslinje drogs mellan
punkterna. Från linjen lästes luftflödesvärdet vid tryck 0.45 bar ut.

Resultat:

Vakuumpumpens max = 75 % vakuum (0.75 bar). Med munstycke sjönk
maxvärdet till 45 % vakuum (0.45 bar)

Beräkning:

Y=0.75-X(0.75/2500)

Bild: Illustrationsbild. Originaluträkningen utförd på Texas Instruments TI-83 Plus

Slutsats:

Luftflödet genom munstycket är approximativt 1000l/h
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