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Sammanfattning

Arbetet handlar om vakuum och hur det kan användas vid tillverkning av smådelar
i trä inom möbelsnickeri. Arbetet innehåller grundläggande fakta om vakuum. 
Tillsammans med en omvärldsanalys bygger det vidare i en utvecklingsprocess av 
vakuumfästen för tre valda former i trä som är problematiska att bearbeta. 
3D-modelleringsprogram tillsammans med 3D-skrivare skapar frihet i framtag-
ningen och visar på att det behövs små medel för avancerad bearbetning. Snicke-
rimaskiner i undersökningen har valts efter svårigheter och säkerhetsfaktorer inför 
testerna. De har avgränsats till fyra stycken. Undersökningen och dess tester visar 
att vakuum kan användas för att bearbeta smådelar samtidigt som det fortfarande 
finns mycket kvar att undersöka. I den avslutande diskussionen lyfts önskan fram 
om att arbetet ska inspirera fler att utveckla hantverket och dela sina kunskaper.

Abstract

The work is about vacuum and how it can be used in manufacturing small wooden 
parts in cabinetmaking. It contains basic facts about vacuum and
combines it together with an environmental analysis into a development process 
of vacuum brackets for three selected types of shapes in wood that are 
problematic to process. 3D-modeling program with 3D-printer creates freedom in
production and demonstrates the need for small resources for advanced proces-
sing. Cabinetmaking machines in the survey have been selected for difficulty and 
safety factors before the tests and have been limited to four. The investigation 
and its tests show that vacuum can be used to process small parts while still much 
remains to be investigated. In the final discussion, the wish is expressed that the 
work should inspire more people to develop the craft and share their knowledge.
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Förord

Stort tack till min handledare Leif Burman för stöd och struktur. Tack till Johan 
Knutsson för hjälp vid rapportens utformning och slutligen tack till mina 
studiekamrater för gott humör och peppande umgänge.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund och problemidentifiering

Bakgrunden till det här arbetet ligger i en önskan och nyfikenhet i hur det går att föra möbel-

snickeriyrket framåt. Jag som författare är studerande vid Malmstens Linköpings universitet, inriktning 

möbelsnickeri. Det här är mitt examensarbete. Innan Malmstens studerade jag två år på Grebbestad 

Folkhögskolas möbelsnickeriutbildning.

Under studierna vid universitetet har jag varit i kontakt med många olika tillverkningstekniska mo-

ment som visat på svårigheter i utförande i förhållande till effektivitet och säkerhet.

Jag var i samtal med en bekant som i sin anställning hos ett möbelsnickeri stött på ett problem gäl-

lande CNC-maskinen de utnyttjar. De använder sig av vakuumkoppar för att hålla fast arbetsstycken, 

vilket är standard idag. Svårigheten var att han ville montera mindre delar än vad kopparna tillät. 

Det finns olika andra lösningar på just det problemet, men det var här min tanke föddes om det här 

arbetet. Jag har ett starkt intresse för mekaniska produkter i trä, mindre produkter som boxar och in-

redningsdetaljer. De har alla gemensamt att de innehåller små delar som behöver bearbetas med hög 

precision. Det är alltid en stor utmaning med mindre dimensioner eftersom de är svåra att greppa 

och köra i maskin på ett säkert sätt.

1.2 Mål, syfte och frågeställning

Målet är att utforma en metod som gör det möjligt att fästa arbetsstycken på ett bra och säkert sätt 

för bearbetning i maskin. Tanken är att det bör vara möjligt att använda vakuumteknik som finns 

och modifiera för ändamålet. Syftet är att öka säkerheten, möjligheter, eventuell inkomst, tryggare 

arbetsförhållanden och förhoppningsvis intresset för möbelsnickare att ta sig an de där spännande 

men utmanande jobben likaså. Det är min förhoppning att det här arbetet ska öppna upp möjlighe-

ter för mindre snickerier att utföra mer avancerade jobb utan att behöva göra en stor investering i en 

CNC-maskin, och att jag själv ska kunna utveckla min egen kompetens som möbelsnickare.

Frågeställning: Hur går det att använda vakuumteknik vid tillverkning av smådelar i trä?
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1.3 Avgränsningar

Maskiner

Det finns tillgång till vanligt förekommande snickerimaskiner, lasermaskin och en 3D-printer Ul-

timaker Extended 2 med tillhörande programvara samt en vakuumpump. Fyra maskiner har valts 

ut av dessa utifrån erfarenheter med bearbetning av mindre stycken i maskin och de problem det 

medför. Det är justersåg, bordsfräs, vertikalputs och sinkmaskin/överfräs. En ejektor med tillhöran-

de kopplingar och slang är inköpt för arbetet. 

1.4 Metod

Faktainsamling

Inhämtningen av fakta har i första hand skett via internet och personliga kontakter. Internet då det 

snabbt gick få en överblick över vad som finns publicerat och det finns en stor mängd privata aktörer 

inom området som delar med sig av kunskaper. Personliga kontakter då det är viktigt att ta vara på 

den kunskap erfarenhet har skapat i samband med liknande arbete. 

Reflektion efter kunskap

För att kunna göra konkreta tester kommer en reflektion av inhämtad fakta göras. Eventuella exis-

terande tillvägagångssätt kommer jämföras med det faktiska problemet för att få fram nya möjliga 

lösningar. Reflektionerna är inbakade i övrig text.

Val av bitar/dimensioner

För att göra arbetet intressant för möbelsnickare har de testbitar som använts utgått från den egna 

erfarenheten av bearbetning av smådelar i trä. Tre olika former har testats med tekniken; ett klot på 

40mm diameter, en pyramid med fyra sidor 40mm hög och en rak bit 40mm lång, 18mm hög och 

11mm bred. Den raka bitens dimensioner kommer från restbitar från projekt där bearbetning av 

smådelar förekommit. Klotets storlek kommer från en tidigare tillverkning av ett mindre material-

bibliotek bestående av flertalet träslag som förekommer i Sverige och Europa. I den tillverkningen 

kom jag fram till att storleken var effektiv att tillverka i fråga om tid och även resultat. Mindre var 

svårare att få runda och större tog längre tid. Pyramiden har en form som är svår att spänna fast och 

innehåller vinklar som gör den problematisk i ett produktionstekniskt perspektiv i fråga om effekti-

vitet och säkerhet. Dess höjd är vald för att hamna i linje med de andra två testbitar som valts ut.
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Tillverkning av vakuumfästen

För att testa vakuum som fästmetod av mindre träbitar har 3D-skrivning utnyttjats för att ge möjlig-

heter i utformning som annars är svåra eller orimliga, inom tiden, att tillverka på andra sätt. Det har 

i största mån tagits hänsyn till bearbetning i avsedda maskiner och att de ska fungera på ett sätt som 

är säkert.

Tester i maskiner

Fyra maskiner har ingått i testerna. Det är justersågen, bordsfräsen, vertikalputsen och sinkmaski-

nen. De valdes för att det går att utföra en stor variation av olika moment i dem. Även för att det är 

maskiner där bearbetning av smådelar är problematiskt i fråga om säkerhet och resultat.

Testerna har grundat sig i en vanligt förekommande bearbetningsgrad. Det vill säga att den hänsyn 

som tas vid moment, i fråga om avverkningsmängd, ska vara så lik verkligheten som möjligt.

1.5 Diskussion kring källor

Företag

Största delen av den information som använts i arbetet kommer från företag som arbetar med vaku-

um och pneumatik. Min inställning under arbetet har varit att det fakta som företag tillhandahåller 

är trovärdig. Det ligger i deras intresse att informera sina kunder om sina produkter på ett korrekt 

sätt så de undviker problem och ekonomisk förlust. Jag förhåller mig även till tanken på att 

utveckling av metoder och teknologi alltid går att bygga vidare på. Även att det finns problem

som inte är lösta och möjligheter till att problem uppstår där det tidigare inte funnits. Med 

det sagt delar företag och jag inte samma agenda hur informationen ska användas.

Bekanta/handledare

Det har under arbetet förekommit diskussioner och frågor med bekanta som arbetar med mö-

belsnickeri och projektets handledare. Det framgår inte alla gånger i texten hur deras åsikter och 

tankar har påverkat arbetet. Det beror mycket på att diskussioner byggt på flera tankar som vävts 

samman och sedan fått gro i mitt huvud. Det jag vill framhålla är att även om de inte tydligt framgår 

finns det några fler källor till arbetet. De är nödvändigtvis inte faktabaserade utan erfarenhetsbasera-

de.  I det sammanhanget har informationen också värderats och tolkats beroende på förtroende för 

individen och den personliga relationen med alla dess komplexa inspel.
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1.6 Struktur

Rapporten är upplagd så att den efter en inledande del börjar med en teoretisk bakgrund som 

sätter läsaren in i ämnet vakuum i samband med träbearbetning. Därefter följer författarens egen 

framtagning av vakuumfästen och resonemang om dessa och deras utveckling. Efter det kommer de 

praktiska testerna av vakuumfästena och avslutningsvis presenteras resultat och diskussion.
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2. Teoretisk Bakgrund - Omvärldsanalys

2.1 Vakuum

Fysikaliskt är vakuum ett begrepp som beskriver ett utrymme vari det inte finns något material alls. 

Inom fysiken pratar man om vakuum när det utrymme en talar om har ett tryck som är mindre än 

en tusendel av atmosfärstrycket. I vardags används vakuum som uttryck när det handlar om under-

tryck.1 Vakuum har idag en viktig roll inom områden som kemi, biologi, fysik och att inte glömma 

industrin. Vanliga användningsområden inom industrin är fylla, lyfta, vända, vrida, maskinbearbet-

ning, transport, matning och att greppa.2

För att mäta vakuum brukar en använda en skala mellan noll till ett där noll är absolut vakuum, det 

vill säga noll partiklar i utrymmet. Ytterligare en vanlig skala är noll till minus ett där noll är refe-

renspunkt och värdet som visas blir relativt till det.3

En notering värd att göra är att atmosfärens tryck ändras ju längre från jorden en kommer. Det inne-

bär i sin tur att vakuumet som kan skapas med diverse hjälpmedel kommer ge olika resultat beroen-

de på hur högt från havet de nyttjas. 4

2.2 Vakuumpumpar

För att skapa vakuum används vanligtvis två tekniker. Vakuumpump eller ejektor. Vakuumpumpar 

omvandlar en roterande axels mekaniska energi, dess vridmoment, till pneumatisk energi genom att 

avlägsna luft i ett slutet system. Energiåtgång beror på volymen av luft som ska avlägsnas och vilket 

undertryck som eftersträvas. En mekanisk vakuumpump är på många sätt lik en luftkompressor. 

Principen är omvänd och istället för att fylla ett utrymme med luft avlägsnas luften. När det talas om 

vakuumpumpar och vakuumnivåer är de vanliga kategorierna lågt vakuum och högt vakuum. Det 

låga vakuumet innebär ett mindre avancerat vakuum och i sin tur att pumpen inte behöver skapa 

lika mycket vakuum. Ett högt innebär motsatsen, att mycket vakuum skapats. Det är viktigt att sär-

skilja att ett lågt vakuums tryck är högre än ett högt vakuum.5

1 https://sv.wikipedia.org/wiki/Vakuum, 2018-04-06
2 https://www.festo.com/net/SupportPortal/Files/286804/Basic_Vacuum_Technology_Principles.pdf, 2018-04-06
3 ibid
4 http://www.pumpportalen.se/vakuumpump/, 2018-04-06
5 ibid
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2.3 Ejektorer

Ejektorer använder venturiprincipen med hjälp av lufttryck6. Venturiprincipen bygger på att ett 

högt tryck går in i ett rör som avsmalnar för att sedan vidgas igen. Det som händer är att luften eller 

vätskans tryck omvandlas till rörelse när det tvingas in i rörets avsmalning. Skulle röret ha en kon-

stant bredd skulle trycket vara detsamma hela sträckan. När röret smalnar av vill innehållet röra sig 

snabbare framåt för att kompensera trycket och bredden. I en ejektor finns det en ingång för högt 

tryck, exempel från kompressor, en ingång för insug av lågt tryck och en utgång där de båda fö-

renämnda leder ut. 7

 Figur 1: Bild på ejektor avsedd för att få en bra blandning på det insugna ämnet och det under tryck.

I figur 1 går det se hur det höga trycket går in i det mindre gula munstycket som har en mindre ven-

turiutgång. Efter munstycket leds luften vidare och blandas upp med luft från insugsingången för att 

tillsammans gå in i ytterligare en venturitunnel. Sammanfattat går ett högt tryck in och blandas med 

ett lågt sug för att tillsammans gå ut i ett sammanlagt lägre tryck.8 

 Figur 2: Bild på ejektor avsedd för gas/luft.

6 http://www.iag.se/pneumatik/vacuum/ejektorer-pumpar/, 2018-04-06
7 https://www.transvac.co.uk/howanejectorworks.php, 2018-04-06
8 ibid
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2.4 Vakuumblock/ Vakuumkoppar

Vakuumblock/ vakuumkoppar som tas upp i det här kapitlet avses för träindustrin. Samma system 

och möjligheter används i flertalet andra branscher. Vakuumkoppar används i träindustrin för att 

spänna fast arbetsstycken. Vanligtvis används de i CNC-maskiner där andra fästsystem som tving-

ar är olämpliga och hamnar i vägen för bearbetningen. Vakuumkoppar gör det möjligt att bearbeta 

stycken från flera sidor utan att behöva lossa och flytta. Det är vanligt att de maskiner som använder 

dessa har inbyggd vakuumpump, eller att vakuumkopparna har inbyggda ejektorer och är kopplade 

till lufttryck.

Det finns lite olika modeller på vakuumkoppar. Några består av moduler och system, andra är solitä-

rer och vissa är specialanpassade efter behov. En vanligt förekommande modell är den med moduler 

och system som är uppbyggda med en kropp som har in och utgångar för luft. Ovansidan består av 

en gummipackning som täcker hela ytan. I packningen finns spår för att transportera bort luft in 

genom ett eller flera hål i koppens kropp.9

 Figur 3: Bild på ovan beskriven modell av vakuumkopp. Här med fäste på balk.

9 http://www.iag.se/storage2/iag-intranet/bild/bilder%20webbutiken/pdf/schunk/clamp_cnc.pdf , 2018-04-09
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En annan observerad modell är nära släkt med föregående, men istället för en ovandel i gummi har 

den en hård ovansida med kanaler och hål i för att föra bort luften. För att täta koppen mot stycket 

används en gummilist som monteras i ett spår i koppens utkant. Utöver det är likheterna samma 

gällande in och utgångar. Material är något som skiljer sig från tillverkare. Metall, aluminium och 

hårdplast är vanligt förekommande.10 

 Figur 4: Bild på vakuumkopp utan gummitopp. Tätningslist förs in i de djupa spåren runt om.

Dimensioner varierar beroende på tillverkare och eventuella specialtillverkningar. Ett exempel på en 

ledande tillverkare är Schmalz och deras minsta kopp är 28mm x 80mm stor.11 

2.5 Svarv-vakuumchuckar

Gällande vakuumtillbehör för svarvar har jag valt att fokusera på själva fästytan för stycket, det för 

att det finns många olika lösningar på själva vakuumadaptionen till olika svarvar.

De svarvchuckar jag har tittat på har varit enkelt konstruerade med en skålformad chuck med gum-

mitätningslist i dess kant. Lite olika modeller förekommer men de har alla gemensamt att de har en 

gummitätning mellan arbetsstycke och chuck. Ett typexempel är Figur 5. De kommer i olika storle-

kar och återförsäljare rekommenderar att använda den största chucken som möjligt för det aktuella 

jobbet.12 

10 http://vacuumpods.com/products.php?category=Biesse, 2018-04-09
11 http://www.iag.se/storage2/iag-intranet/bild/bilder%20webbutiken/pdf/schunk/clamp_cnc.pdf, 2018-04-09
12 https://www.woodcraft.com/products/hold-fast-3-vacuum-chuck-kit-1-x-8-tpi, 2018-04-09
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 Figur 5: Bilden visar en typisk vakuumchuck monterad på svarv med tillhörande vakuumpump.

2.6 Sugkoppar i industrin

Inom industrin används vakuum i stor utsträckning till att lyfta föremål, då tillsammans med va-

kuumkoppar i diverse storlekar. Beroende på behov finns det koppar för att lyfta olika ytor så som 

flata, kurvade, porösa, grova och många fler. De lyftarbeten som utförs är ofta logistik inom lokaler, 

paketering, sortering, öppning av påsar och lyfthjälp av otympliga objekt för människor.13

Det finns några större skillnader mellan de olika sugkopparna. Några är anpassade för att lyfta helt 

plana föremål, andra ojämna. För att kompensera ojämna föremål har det tagits fram sugkoppar som

13 http://www.vmeca.se/images/stories/Vacuumpdf/VMECAcatalouge4-10i.pdf, 2018-04-09
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 har en bälg i toppen av koppen innan fästet. Det finns också kopplingar mellan sugkoppar och va-

kuumenheten som har en fjädrande verkan för att kompensera ytterligare.
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 Figur 6: Olika modeller på vakuumkoppar och användningsområden.

 Figur 7:  Tabell över storlek på sugkopp i relation till lyftförmåga
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 Figur 8: Formula för att räkna ut sugkoppars nödvändiga storlek.

2.7 Hur tillverkas smådelar idag?

Utifrån erfarenhet i mina två snart avklarade utbildningar inom möbelsnickeri för jag fram de här 

tankarna om hur smådelar vanligtvis tillverkas. De gäller i första hand mindre produktioner och inte 

industrin. Industrin har vanligt andra medel att förhålla sig till och siktar mot en betydligt större 

publik än det arbetssättet som tas upp här gör.

Det finns flera moment i framtagning av ämnen som följer en viss ordning. Vi har grovkapning, 

klyvning, riktning, planing och därifrån vandrar ämnena vidare efter projektets premisser. Säg att 

jag vill göra 30 små knoppar i storlek 20 x 10 x 8 mm med en konkav radie i ena kortsidan på 4 mm. 

Om jag kapar upp alla delar i slutmått finns det väldigt lite kvar att fästa i olika anordningar eller 

hålla fast med handgrepp. Det skulle också upplevas omständligt att bearbeta varje bit för sig. För att 

göra bearbetningen rimlig vill jag hellre bearbeta alla bitar på en gång. Då kan jag ta fram mer ma-

terial än vad som behövs så det lätt går fästa och köra i maskin flera delar åt gången. Jag kan också 

bearbeta ämnena i tvärled för att sedan kapa upp dem och uppnå önskat resultat.

Ett mycket bra exempel på hur smådelar i trä kan tillverkas idag är Norio Tannos arbeten14. Han är 

en möbelsnickare i Japan som specialiserar sig på boxar i liten skala med olika små lås och fjädrande 

mekanismer. I ett perspektiv av småskalig produktion är det lämpligt att utföra en bearbetning i så 

många delar som möjligt i ett moment. Tanno gör det ofta genom att tejpa samman flera lika delar 

14 http://www.tannoworks.com/works01/, 2018-04-09
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och bearbeta dem tillsammans i en körning. Se figur 9 och 10 för visuell demonstration.

 Figur 9: Sammantejpade smådelar i Tannos produktion.

 

 Figur 10: Uppradade bearbetade smådelar som exempel.

2.8 Nikari och vakuumfästen

I samtal med studiekamrat som utfört praktik hos ett företag i Finland som heter Nikari15 kom 

det fram att de använt sig av vakuum som fästanordningar i sin produktion. Företaget ligger idag i 

framkant gällande möbelsnickeri och har många engagerade anställda som vill utveckla arbetet. De 

hade 3D-skrivit vakuumkoppar för att kunna bearbeta olika ämnen precis så som de ville. Se följan-

de bilder i figur 11 på några olika modeller de använt. Vakuumkopparna är utformade så att de har 

ett rutnät med kanaler som leder till ett utsugshål kopplat till vakuumanordning. I kanterna ligger 

tätningslister av gummi. På vissa finns det olika djupare spår för tätningslister vilket tyder på att det 

ska gå föra i olika tätningar för olika ändamål. Utifrån samtalet upplevde jag det som att de även 

använde ejektorer för att skapa vakuum.

15 http://www.nikari.fi, 2018-04-09
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 Figur 11: Kollage av bilder på 3D-skrivna vakuumfästen från Nikari.
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3. Min undersökning

3.1 Hur jag gått tillväga?

Det har funnits mycket information som behövde konkretiseras. En vakuumpump som klarar av att 

skapa vakuum till -60 kPa har varit tillgänglig. Lämpliga kopplingar, slang, ventiler samt en indika-

torklocka för att få en pålitlig avläsning, inhandlades. En ejektor har köpts in för att närmare förstå 

hur en sådan fungerar. Medel för att köpa in en ejektor i lämplig storlek för projektet saknas. Önskan 

med arbetet är att det ska inspirera fler att testa samma sak och utveckla. Därför har arbetet hållits på 

en nivå där det går göra på egen hand i en snickeriverkstad och eller med en 3d printer. 

3.2 Material

För att se vilka material som kan fungera har några olika testats på olika sätt. Det redovisas senare i 

texten hur och vad för material som använts. 

Efter inspiration från alla de olika undersökta modeller på vakuumfästen har en tanke om gummi 

som tätning och material funnits. I och med det köptes gummiduk in för att försöka tillverka fästen 

som påminner om de redan existerande. Gummisorten som valdes var naturgummi då det var vad 

företaget Schmalz använde i sina vakuumkoppar.

Naturgummiduk i 1 mm och 2 mm samt cellgummiduk i 4 mm från det stockholmsbaserade före-

taget Kuntze16 har testats i ett försök till att skapa en yta på fästanordningarna med hög friktion. Det 

för att se om vakuum plus friktion i så pass liten skala kan räcka för att hålla ett ämne på plats.

 Figur 12: Bild på test av olika tjocklek på tätningslist och olika underlag

16 https://www.kuntze.se/, 2018-04-09
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I testet har även tätningslister av cellgummi 4 och 6 mm, samt tätningslist i neoprengummi 2 mm 

testats. Testbiten som nämns tidigare i rapporten på 40 x 18 x 11 mm har varit utgångspunkten. Jag 

ville förstå hur tätningarna tillsammans med de olika underlagen skulle påverka hur biten fäste. Som 

underlag till testet frästes spår i en plywood-skiva med tre olika dimensioner, 2 mm, 4 mm och 6 

mm för att passa de tre olika tätningslisterna. I testet lämnades cirka en fjärdedel av listernas diame-

ter utstickande över skivan och friktionsmaterialet. Det efter att lätt klämt ihop listerna mellan tum-

me och pekfinger och beslutat att de komprimeras lätt så mycket i förhållande till sin tjocklek. Hålen 

som syns centrerade i de olika urfräsningarna i figur 12 är var vakuumpumpen kopplades in.

De olika material som användes som underlag var naturgummimattorna och slipduk 120 grovlek. 

Cellgummimattan var tjock o bitarna blev ostabila vilket ledde till att det lätt uppstod mellanrum 

mellan tätning och bit. Därför utfördes inga fler ingående tester med cellgummimattan. För att 

snabbt och enkelt testa vilka underlag som fungerade bra användes handkraft och tryck från sidan. 

Det visade sig snabbt att naturgummin hade hög friktion men att det samtidigt samlades damm och 

spån i ytan som då blev svår att göra ren och i sin tur ledde till att nästa bit som fästes inte tålde lika 

mycket påfrestningar i sidled. Slipduken gav samma resultat i fråga om tryck från sidan. Den lämna-

de däremot små slipmärken om biten hade rört sig.

De olika tjocklekarna på listerna som testades gav samma resultat i fråga om nivå på vakuum. Testet 

innehöll tre varianter, en var listen låg ett par millimeter innanför testbitens yttre kant, en var listens 

ytterkant låg i kant med bitens kant och en var listen centrerad till kanterna. Det som gick ta vara på 

i det här testet var att där listen låg centrerad till bitens kant lossnade biten snabbt vid vibration och 

eller att den rörde sig lite i sidled. Den versionen valdes bort då det är osäkert med en låg tolerans 

innan ämnet lossnar. De två andra tätningsversionerna gav samma resultat, även om nyligen nämnt 

säkerhetsargument talar för den där listen ligger så långt in som möjligt.

3.3 3D printer och vakuumklotsar

Med tester av underlag och tätningar var det dags att ta fram ett vakuumfäste för att testköra i ma-

skin. 3D-skrivare har använts och modeller har gjorts i Solidworks 3D. Alla fästen har tillverkats i 

PLA-plast. Under tiden som arbetet med modeller pågått har även förståelsen för printern ökat och 

fler möjligheter i form av konstruktion tillkommit. Det har tillkommit 8 olika modeller under arbe-

tet, varav vissa har genomgått små förändringar. Här följer dem i kronologisk ordning med tankar 

om varför de är gjorda som de är, hur de fungerat och reflektioner.
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Figur 13-16 och 18-23 är perspektivritningar från 3D-programmet på de framtagna vakuumfästen 

som beskrivs i tillhörande stycken.

 Figur 13: Vakuumfäste 1 för raka bitar.

3.4 Vakuumfäste 1: Raka bitar

Se bilaga 1 för teknisk ritning. Vakuumfäste 1 har utgått från tidigare nämnda premisser om till-

verkningsmöjligheter, att det ska gå tillverka själv utan stora medel. Den bygger på Figur 4 i formen 

men även figur 3 som är en mer avancerad modell. Fästet har ett centrerat hål där vakuumpump kan 

anslutas. På ovansidan har vi en yttre försänkning för att fästa tätningslisten. Tätningslisten som valts 

är 2 mm då tidigare tester visat att storleken inte påverkade nivån på vakuum som kunde uppnås. 

Efter att ha studerat tabellen i figur sju har slutsatsen dragits att ju större utrymme med vakuum 

som möter anläggningsytan av ämnet man vill suga fast desto starkare hålls ämnet fast. Därmed var 

det också lämpligt att välja 2 mm tätningslist för att kunna använda så mycket av ytan innanför som 

möjligt. Den ytan har i den här modellen fått förgrenade spår där luften kan röra sig under och få så 

stor yta som möjligt mot ämnet.

Fästet har efter tester med monterade ämnen uppnått -60 kPa vilket är det maximala trycket den 

tillgängliga vakuumpumpen kan uppnå. I det här fästet har inga ytterligare underlag använts utan 

PLA-plasten har fått vara ren. Anledningen var att det var ett första test för att se om tanken fung-

erade. För att köra i maskin upplevdes inte fästet som tillräckligt starkt för att kunna bearbeta testbi-

tarna. För att nå den slutsatsen användes igen endast handkraft för att lossa stycket.
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 Figur 14: Vakuumfäste 2 pyramid.

3.5 Vakuumfäste 2:  Pyramid

Se bilaga 2 för teknisk ritning. En pyramid med fyra sidor är problematisk att tillverka då den är svår 

att fästa för bearbetning i maskin. För att kunna testa att bearbeta en färdig pyramid behöver de först 

existera. Tanken med det här vakuumfästet är att det fästet som syns i figur 14 ovan 3D-skrivs i två 

exemplar för att limmas samman. De har en luftkanal som möts och sammankopplar de två delarna 

och en av dem har ett hål i bakkant där vakuumpumpen kopplas in. 

Fästet 3D-printades i den riktning den har i figur 14 med spetsen uppåt. Det Innebar att den ytan 

som skulle möta testbiten fick lagrens kanter mot sig. Vid närmare studie av ytan går det känna och 

se att den var skrovlig. Vilket i sin tur gör det svårare att få helt tätt vid användning.

Fästet fick även här en tätningslist i 2 mm. Vid placering av testämne i fästet uppnådde vakuum-

pumpen endast -20 kPa vilket i sin tur innebär att det är för svagt för att klara av påfrestning i sidled. 

Oavsett ville jag se om min förståelse för den insamlade informationen var korrekt. Ett test i justerså-

gen utfördes med stor försiktighet och skydd monterade. Maskinen hanterades varsamt och avverk-

ningsmängden ökades succesivt. Det tog inte lång tid förens testbiten lossnade från fästet.

För att kunna använda den tänkta mallen i justersågen ställdes anhållet i 36 grader. För att få fram 
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rätt vinklar ritades pyramidens tänkta form i skala 1:1 i Autocad. Ämnen togs fram och fick en vin-

kel på 72 grader i ett av hörnen, de kapades i mindre bitar för att användas i mallen. Figur 15 visar 

uppmätningen i Autocad som var utgångspunkten i framtagningen av fästet. De 72 graderna delades 

i två för de två fästen som limmades samman. Testämnena placerades därmed med sitt motsvarande 

vinklade hörn mot fästet.

 

 Figur 15: Pyramid med utsatta vinklar

I och med tester av pyramidfästet och fästet för raka bitar framkom ytterligare en insikt gällande 

tätningslister. De behövde försänkas en aning mer än vad som gjorts. Vid undersökning av montera-

de ämnen i fästena gick det se i flera fall att ämnena inte låg helt tätt mot underliggande yta. Listens 

försänkning behövde öka från 1,5 mm till 1,7 mm så att endast 0,3 mm stack ut.

72°52°

128°

90°

38°

38
°72°
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 Figur 16: Vakuumfäste 3 för klot.

3.6 Vakuumfäste 3: Klot

Se bilaga 3 för teknisk ritning. Vakuumfästet för klot har hämtat inspiration från vakuumchuckar till 

svarvar och även metoden som använts för att tillverka själva kloten. Se figur 5 för svarvchucksfästet.

 Figur 17: Chuck för att svarva klot. Bild från tillverkningen av använda testklot.
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Svarvchucken i figur 17 bygger på att hålet klotet placeras i är koniskt. Det innebär att när klotet 

trycks till in i hålet kilas det fast. Fastkilningen plus en tätningslist i likhet med vakuumchuckar blev 

grunden i utformningen av det här vakuumfästet.

Fästet uppnådde maximal vakuumnivå och testbitar krävde stor handkraft för att lossna. Ett första 

test i Justersågen utfördes för att se om det skulle fungera, vilket det gjorde utan problem. Därmed 

avvaktades fortsatta tester för att kunna utveckla de andra fästena för att samköra och uppnå jämför-

bara resultat.

 Figur 18: Vakuumfäste 4 för raka och pyramider.

3.7 Vakuumfäste 4: Raka bitar och pyramider

Se bilaga 4 för teknisk ritning. Efter många om och men så tas beslutet att det är orimligt att öka 

vakuumnivån utefter medel och tid. Då första fästet visade att testbiten inte klarar speciellt mycket 

påfrestning i sidled och att ett starkare vakuum inte går ordna måste något annat till för att ge biten 

som ska bearbetas stöd och styrning. Därav har vakuumfäste 4 fått små uppstickande stöd på 1 mm. 

Tyvärr blev måtten på stöden felräknade och testbitarna passade inte. Därför fick fästet aldrig testas. 

Ett resonemang om att effektivisera kommande tester gjorde att fästet konstruerades så att både en 

rak testbit och en pyramid skulle vara möjliga att bearbeta i. Efter att det här fästet var gjort och olika 

längder på tätningslister gjorts upplevdes byte av list tidskrävande och besvärligt. Tankarna ledde 

därför till att göra ett fäste för både klot, raka och pyramider.
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 Figur 19: Vakumfäste för raka, pyramider och klot.

3.8 Vakuumfäste 5: Raka, klot och pyramider

Se bilaga 5 för teknisk ritning. Vakuumfäste 5 är en samlingsversion av tidigare fästen. Här med åt-

skilda luftutgångar för att slippa fylla i hål när fästet inte används. Mått på fästet för klot är desamma 

som Vakuumfäste 3. Måtten blev den här gången rätt för raka och triangulära bitar.

Fästena uppnådde max vakuumnivå med monterade testbitar. För pyramider användes istället en 

triangulär bit i MDF. En intressant insikt gällande klot var om ändträ och längsträ. När klotet place-

rades med ändträ riktat i luftutgångens riktning visade indikatorn endast -30 kPa till -40 kPa respek-

tive -60 kPa om klotet vreds 90 grader. 

Kloten klarade inte av samma påfrestning i sidled i det här fästet som tidigare fäste. Det berodde 

sannolikt på att skarvningen på tätningslisten var ojämn och glipor lättare uppstod.
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 Figur 20: Vakuumfäste för tillverkning av pyramider. 

3.9 Vakuumfäste 6: Pyramid 

Se bilaga 6 för teknisk ritning. Utveckling av vakuumfäste 2 för tillverkning av pyramider. Här har 

fästet 3D-skrivits så att lagren hamnar lodrätt och i liv med ytan där testbitar fästs. Därför blir ytan 

slät. Även det här fästet skrivs ut i två exemplar för att limmas samman med mötande luftkanaler.

Det som skiljer från andra resonemang och modeller är att i det här fallet ska vakuum från två sidor 

av testbitar räcka för att hålla fast ämnet. Fästet har inte heller det tidigare tydliga rutnätet innanför 

tätningslisten. Resonemanget lyder att friktionen som uppnås är så otroligt liten att det inte påverkar 

betydligt. Samtidigt så återgår resonemanget till sugkoppsstorlek och lyftkraft. Nu finns det större 

utrymme för luft och ytan som möter testbitar blir så stor som möjligt.

 Figur 21: Bilder på tillverkningen av pyramider.

Fästet monteras på en remsa av MDF 19mm tjock för att lätt och säkert kunna vila mot justersågens 
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anhåll på släden. Anhåller ställs också här in i 36 grader. Testet gick tillväga så att testbiten placera-

des i fästet och bearbetningsgraden ökades successivt. I början uppnådde fästet -40kPa vilket inte 

var full kapacitet. Det blev vid tillfällen vibrationer i testbiten under bearbetning. Med tanke på 

vakuumfäste 5 och hur luft sugs genom testbitar beroende på fiberriktning så har redan ämnena 

längsgående fibrer mot fästets anläggningsyta. Tätningslister kollades och allting var som det skulle. 

Ett test med att tejpa med packtejp på testbiten gör att -60kPa uppnås och vibrationer under tillverk-

ningen försvinner. Med den modifikationen var det längre inga problem att framställa pyramiderna.

 Figur 22: Bild på pyramidens fäste för tillverkning innan den är limmad och monterad.

Nu finns alla testbitar tillgängliga.

 Figur 23: Vakuumfäste för rakabitar och pyramider.

3.10 Vakuumfäste 7 och 8: Raka och pyramider

Se bilagor 7 och 8 för tekniska ritningar. Med inspiration från vakuumfäste 6 har rutnäten innanför 

tätningslisterna rationaliserats bort. fästena har kanter som håller testbitarna i sidleds och ett stort 

utrymme för vakuum. Det här är de sista modellerna tiden tillåter. De uppnår maximal vakumnivå 

från pumpen.
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3.11 Maskintester

Med alla slutgiltiga fästen i undersökningens omfattning samlade var det dags för tester i maskin. 

 Figur 24: Bild på de olika testbitarna.

 Figur 25: Vakuumfäste 7 och 8 inför bearbetning i bordsfräsen.
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 Figur 26: Bearbetning av pyramid i vakumfäste 8 i sinkmaskin.

Klot

Bearbetningen av klot med tillhörande fäste visade sig inte vara något problem. I justersågen, bords-

fräsen och vertikalputsen gick det bearbeta bra, även om extra försiktighet visades. I sinkmaskinen 

gick det också bra, men där uppstod mindre förskjutningar av testbitarna i fästet när frässtålet sänk-

tes 2mm. Stålet som användes var ett 19mm kulstål. Inga hugg från maskiner har förekommit och 

det går därför inte avgöra om fästena skulle klara något sådant. Ett annat stål testades, ett pinnstål 

med 4mm diameter. Det påverkade inte på något sätt. Därför övergicks det till det större runda stålet 

i testerna.

Pyramider

Bearbetningen av pyramider visade samma resultat som kloten. Det som skiljde sig var i sinkmaski-

nen där testbiten lossnade under flertalet körningar när stålet sänktes ned 2 till 3mm med samma 

stål som ovan nämns. Beroende på vilken sida som monterades ner i fästet varierade vakuumnivån 

beroende på om det var ändträ eller längsträ.

Raka

Bearbetningen av raka bitar gick bra i alla avsedda maskiner.
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 Figur 27: Bearbetade pyramider.

 Figur 28: Bearbetade raka testbitar.
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 Figur 29: Bearbetade klot.

 Figur 30: Slutgiltiga vakuumfästen tillsammans med bearbetade ämnen från vårutställning.
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4. Avslutning

4.1 Konkreta resultat

Utförda tester och prövning av metod har resulterat i många insikter och nyfunna kunskaper. De 

har visat att det är möjligt att använda vakuum som hjälpmedel i bearbetning av smådelar. De har 

också visat att 3D skrivning av fästen fungerar bra. Med erfarenhet från studier inom möbelsnickeri 

upplever jag att det är ett tidseffektiv och rationellt tillvägagångssätt för att ta fram specialanpassade 

hjälpmedel.

Efter bearbetning i sinkmaskin med klot och pyramider där det uppstod rörelse eller att ämnen helt 

lossnade dras slutsatsen att det uppstått en hävstångseffekt. De ämnena har bearbetats längre ifrån 

respektive fästens yta med vakuum än de raka ämnena. Det går då också dra tankarna till att ett 

ämne som bearbetas nära fästets yta kräver lägre nivå på vakuum och eller att en ökad bearbetnings-

grad går utföra.

Resultatet kan användas till viss del med eventuella modifikationer och beaktningar gällande utrust-

ning och säkerhet inom möbelsnickeri. Exempel kan vara mindre inredningsdetaljer som trädjur 

och figurer eller låsningsmekanismer i trä. Det finns många användningsområden men även där 

måste metoden läras in på ett sätt som gör den naturlig i sig själv. 

Med begränsning av material, i detta fall träslaget bok, är resultaten från testerna begränsade till 

träslag som har liknande egenskaper. Lönn till exempel kan visa liknande resultat då det är tätvuxet 

och hårt.

4.2 Diskussion och reflektion

Gällande bearbetning av testbitar är metoden inte tillräckligt säker för att basera en produktion på. 

Den skulle behöva studeras vidare. Även om det i tester har visats stor hänsyn till säkerhet och inget 

farligt har hänt. En aspekt i ett vinstdrivande syfte är att det finns en säkerhet i att bearbetningen av 

så många ämnen som möjligt går bra.

Undersökningens användbarhet går det att spekulera i. Det har inte utförts några faktiska tester med 

en bearbetning av en form som har ett syfte. Ett exempel skulle kunna vara att testet skulle baseras 

på ett problem i en aktuell situation inom yrket. De tester som gjorts visar på att metoden går utnytt-
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ja för att utföra flertalet olika bearbetningar. De visar att det finns möjligheter för framtiden men inte 

någon lösning på ett redan existerande konkret problem. Det finns i rapporten argument varför de 

valda formerna är svåra att spänna fast. I dem går det se att det finns ett problem som fått en möjlig 

lösning. Huruvida arbetet är användbart får framtiden visa.

Arbetets mål känns väl inbakat i undersökningen och resonemang om hur individer ska kunna 

framställa liknande fästen och testa understryker detta. Det har varit en utvecklande process för mig 

och har vidgat mina vyer inom möbelsnickeri och vad som är möjligt. 

4.3 Om undersökningen och tankar inför framtiden

Det finns mycket att arbeta vidare på inom ämnet. Själv skulle jag vilja dra det vidare till att konstru-

era mer universella vakuumfästen där det går fästa en större vidd av dimensioner. Att även uppnå ett 

fäste som klarar att fästa stycken endast med vakuum utan hjälpstöd i kanterna vore också mycket 

önskvärt. En av de bilder i figur 11 från Nikari uppe i vänstra hörnet visar ett fäste som kan hålla 

ojämna stycken och är möjlig att ställa in. Vad jag förstår om det fästet var att det användes för att 

putsa ytor. Om det innebär att det inte klarar av eventuella kraftiga påfrestningar från maskiner vore 

mycket intressant att ta reda på.

Den största förhoppningen i det här arbetet är att det kan vara en utgångspunkt för någon att ta fram 

ett hjälpmedel de kan använda i sitt möbelsnickeri. En andra är att allt fler tar vara på restämnen 

som inte kan köras i maskin på säkert sätt. Andra intresserade individer skulle kunna ta detta vidare 

till att utveckla hjälpmedel till äldre maskiner som är begränsade av sin ålder och inte följer tidens 

tekniska möjligheter. Det finns en ekonomisk aspekt inom möbelsnickeri som är svår att bortse 

från. För mindre företag som inte klarar av bördan av stora investeringar i maskiner som CNC eller 

liknande skulle vakuum kunna skapa billiga möjligheter till att utföra samma eller liknande moment 

med billigare maskiner.

I en studiesituation skulle vakuumfästen vara väl användbara. Det förekommer ofta fria ideer om 

tillverkning och processer som vinstdrivande företag inte har möjlighet att leva ut med. Behövs en 

prototyp av en speciell formgivning tas fram är det både billigt och lätt att skapa specialfästen för 

det. Desto fler som testar desto bättre kommer det även bli.
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