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Förord 
Som sista moment på maskiningenjörsutbildningen på Halmstad Högskola gör alla studenter 

ett examensarbete inom maskinteknik på 15hp. 

Rapporten nedan är det resultat av det examensarbete som studenterna Sebastian Bryngelv & 

Viktor Ullman har gjort med företaget Erteco Rubber & Plastics AB. 

Vi vill börja med att tacka Erteco för det tillgivna projektet samt den handledning som 

erbjudits av de anställda på Erteco, med speciella tack till Magnus Ullman, Hampus 

Johansson, Stefan Skarp och Stefan Johannesson 

Vi vill även tacka vår handledare från Halmstad Högskola Martin Bergman som har erbjudit 

oss guidning under projektets gång. 
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Sammanfatting 
Examensarbetet utfördes på uppdrag och i samarbete med företaget Erteco Rubber & Plastics 

AB och arbetet som har utförts under projektets gång har varit att ta fram en metallersättning 

av en aluminium konsol för ett armstöd i en lastbilshytt. 

Målet med den nya produkten var att uppnå en viktminskning, en minskad material volym och 

en reducerad tillverkningskostnad.  

Resultatet som studenterna tog fram har en direkt korrelation till förarbetet som gjordes inom 

området “Metallersättning” gav gruppen en idé vad som var möjligt inom en 

plastkonstruktion samt vad som skulle undvikas. 

Genom förarbetet och de givna krav specifikationerna så började designprocessen av 

produktförslag till ett förslag valdes att vidareutveckla för att uppnå ett resultat som möter de 

krav som ställs på produkten. 

Resultatet blev en lösning där konstruktionsribbor implementerades vinkelrätt från ytan där 

majoriteten av kraften sker. För att upp bästa möjliga resultat består konstruktionen av det 

högsta möjliga antal ribbor där kraven på rib-tjocklek och avstånd mellan ribborna 

upprätthålls samtidigt som kraftupptagningsförmågan matchar eller är en förbättring av 

aluminiumkonstruktionen.  

Resultatet som gruppen kom fram med gjordes genom användningen av ett flertal verktyg 

däribland CAD-verktyget Catia V5 för design av detalj samt lättare analyser. 

ANSYS Mechanical Enterprise FEA användes under projektets gång för mer exakta FEM-

analyser. 

Samt Moldex3D Advanced som är ett verktyg för formfyllnadsanalyser.  
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Abstract 
The thesis was done on assignment and in cooperation with Erteco Rubber & Plastics AB, the 

assigned project was to create a metal-replacement of an existing aluminium-bracket for an 

armrest in a truck cab. 

The goal of the new product is to achieve weight reduction, a reduced material volume and a 

reduced manufacturing cost. 

The final product result that the students developed was in direct correlation of the 

preliminary work that were done in the field of “metal replacement” gave the group an idea of 

what is possible and what to avoid when creating a detail in plastics. 

With the preliminary work and the list of demands given to the group the design process of 

product suggestions started and were worked on until a final suggestion was decided to begin 

further development into a final result. 

The final result was a solution where structural ribs were implemented perpendicular to the 

surface where most of the absorbed force is happening. 

To achieve the best possible result where the constructional demands match or improve what 

the original aluminium bracket could achieve, the group decided to use the highest amount of 

ribs possible while still following the demands on rib-thickness and rib-spacing 

The results that the students developed were done with help from several tools, among these 

were the CAD-tool Catia v5 which was used to create the new design and create simpler 

FEM-analysis. 

ANSYS Mechanical Enterprise FEA was used during the timespan of the project to create 

more advanced FEM-analysis with more exact results. 

Among the two mentioned Moldex3D was also used to create mold-filling analysis.  



iv 

 

Innehållsförteckning 
Förord .......................................................................................................................................... i 

Sammanfatting ........................................................................................................................... ii 

Abstract ..................................................................................................................................... iii 

1. Introduktion ........................................................................................................................ 1 

1.1. Bakgrund ..................................................................................................................... 1 

1.2. Företagspresentation .................................................................................................... 1 

1.3. Syfte och mål ............................................................................................................... 1 

1.4. Problem Definition ...................................................................................................... 2 

1.5. Kravspecifikation ......................................................................................................... 2 

1.6. Avgränsningar ............................................................................................................. 2 

2. Teoretisk referensram ......................................................................................................... 3 

2.1. Konstruktionsmetodik ................................................................................................. 3 

2.1.1. Konstruktion med fiberarmeradplast .................................................................... 3 

2.1.2. Plast ...................................................................................................................... 3 

2.1.3. Plast som lastbärande material ............................................................................. 3 

2.2. Formsprutning ............................................................................................................. 4 

2.3. CAD (Computer Aided Design) .................................................................................. 4 

2.4. FEA (Finite Element Analysis) ................................................................................... 4 

2.5. Formfyllnadsanalys ..................................................................................................... 5 

3. Metod ................................................................................................................................. 6 

3.1. Metoddiskussion .......................................................................................................... 6 

3.2. Produkten ..................................................................................................................... 6 

3.3. Principkonstruktion ..................................................................................................... 6 

3.3.1. Produktdefinition .................................................................................................. 6 

3.3.2. Produktundersökning ........................................................................................... 6 

3.3.3. Framtagning av produktförslag ............................................................................ 6 

3.3.4. Utvärdering av produktförslag ............................................................................. 6 

3.3.5. Presentation av valt produktförslag ...................................................................... 7 

3.4. Primärkonstruktion ...................................................................................................... 7 

3.4.1. Produktutkast ........................................................................................................ 7 

3.4.2. Komponentval ...................................................................................................... 7 

3.4.3. Detaljskonstruktion .............................................................................................. 7 

3.4.4. Konstruktonsanalys .............................................................................................. 7 

3.4.5. Produktsammanställning ...................................................................................... 7 

3.5. Människa ..................................................................................................................... 7 

3.6. Ekonomi ....................................................................................................................... 8 



v 

 

4. Resultat ............................................................................................................................... 9 

4.1. Preliminärt resultat ...................................................................................................... 9 

4.2. Modellering och analys av produktkoncept ................................................................. 9 

4.2.1. Förarbete (Se bild 3) ........................................................................................... 10 

4.2.2. Förslag 1 (Se bild 4) ........................................................................................... 10 

4.2.3. Förslag 2 (Se bild 5) ........................................................................................... 11 

4.2.4. Förslag 3 & 4 ...................................................................................................... 12 

4.2.5. Presentation av valt produktförslag .................................................................... 12 

4.2.6. Vidareutveckling av Förslag 2 (se bild 6) .......................................................... 12 

4.2.7. Presentation av slutgiltig produkt (se bild 7) ..................................................... 13 

5. Diskussion ........................................................................................................................ 14 

5.1. Resultatdiskussion ..................................................................................................... 14 

5.2. Metoddiskussion ........................................................................................................ 15 

5.3. Kritisk granskning ..................................................................................................... 15 

5.3.1. Miljö ................................................................................................................... 15 

5.3.2. Ekonomi ............................................................................................................. 15 

5.3.3. Teknik ................................................................................................................. 15 

5.3.4. Kompetens .......................................................................................................... 15 

5.4. Förslag för fortsatt arbete .......................................................................................... 16 

6. Slutsatser .......................................................................................................................... 17 

Referenser ................................................................................................................................. 18 

Webbsidor ............................................................................................................................ 18 

Litteratur refererat i texten ................................................................................................... 18 

Muntliga Referenser ............................................................................................................. 18 

Bilaga 1  FEM-analys original detalj aluminium ................................................................. 19 

Bilaga 2  FEM-analys original detalj plast ........................................................................... 20 

Bilaga 3  FEM-analys tom detalj .......................................................................................... 21 

Bilaga 4  FEM-analys Förslag 1 ........................................................................................... 22 

Bilaga 5  Fiber orientering förslag 1 .................................................................................... 23 

Bilaga 6  FEM-analys förslag 2 ............................................................................................ 24 

Bilaga 7  Fiber orientering förslag 2 .................................................................................... 25 

Bilaga 8  FEM-analys Vidareutveckling förslag 2 ............................................................... 26 

 



INTRODUKTION 

1 

 

1. Introduktion 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till examensarbetet, det problem som gruppen skall lösa, vilken målsättning 

man har med arbetet, samt vilka avgränsningar man har satt upp. 

1.1. Bakgrund  

Gruppen kom i kontakt med Magnus Ullman på Erteco Rubber & Plastics AB, de hade flera 

aktiva projekt som de arbetar med, gruppen fick ett projekt som var mer inriktat på 

konstruktion och optimering. Erteco blev anlitade för att utveckla en redan existerande 

produkt, en del av ett armstöd som sitter i lastbilar. Detaljen man ska göra om tillverkas i 

aluminium men man vill göra om det så att detaljen kan bli tillverkad i plast. De största 

anledningarna till detta är att göra tillverkningskostnaden billigare men också att göra detaljen 

lättare. Detta för att bli mer konkurrenskraftiga gentemot andra lastbilar på marknaden. 

1.2. Företagspresentation 

Erteco är ett privatägt företag som jobbar aktivt för att utveckla den nordiska 

polymerindustrin. De är en utav Nordens största leverantörer av plastmaterial och 

gummiråvaror som erbjuder en stor varians av material däribland bulkprodukter som 

naturgummi, polyolefiner, PS, och erbjuder även mer avancerade kompositmaterial. 

Som ett ledande företag inom plastindustrin så har Erteco byggt upp en hög kompetens inom 

området och kan därför erbjuda teknisksupport inom områden såsom simulering, 

hållfasthetsberäkningar och metallersättning. 

Att sträva efter att ersätta vissa metallkonstruktioner med plast är i många fall ett 

kostnadseffektivt sätt att minska detaljvikten samtidigt som designfriheten som 

plastkonstruktioner erbjuder kan minska kostnaden för designen då gängning, gradning och 

borrning kan ske i ett och samma moment. 

1.3. Syfte och mål 

Målet är att omkonstruera ett armstöd för lastbilar där den existerande detaljen är tillverkad i 

aluminium och den nya konstruktionen ska vara formsprutad med ett 

glasfiberarmeratplastmaterial och omkonstruktionen ska optimeras på så sätt att detaljen 

behåller liknande eller samma belastningskrav som aluminiumdetaljen under tiden som vikten 

och tillverkningskostnaden minskar. 

  



INTRODUKTION 

2 

 

1.4. Problem Definition 

I dagsläget så tillverkas den här bracketen i aluminium, det har varit bra för de 

belastningskrav som finns, men det har gjort detaljen dyr att tillverka. Gruppen har fått i 

uppdrag att konstruera om den här bracketen så att den lämpar sig för plastkonstruktion och 

formsprutning, och så att den klarar de befintliga belastningskrav som finns. Eftersom det ska 

konstrueras i ett glasfiberarmerat plast så finns det några ytterligare problem att tänka på 

under konstruktionen. När man konstruerar för formsprutning med ett glasfiberarmerat plast 

så måste man planera vart man placerar insprutningspunkten för att inte skapa “weld lines” 

för då minskar de mekaniska egenskaperna drastiskt. Man vill också konstruera så att detaljen 

tar upp krafter längs med “Flow Direction” efter den är formsprutad för att behålla maximal 

hållfasthet (se bild 1). Belastningskraven som armstödet ska klara är att en chaufför kliver ner 

från sin sovhytt och stödjer sig på armstödet, det har satts till 200 kg på stödets yttersta ända. 

Detta kommer att analyseras i ANSYS Mechanical Enterprise FEA för att få ett så 

verklighetstroget resultat som möjligt.  

 

Bild 1 

1.5. Kravspecifikation 

Gruppen har fått en kravspecifikation av Ertecos kund, många av kraven i denna är utanför de 

avgränsningar som gruppen har kommit fram till tillsammans med företaget.  

(Vi bifogar detta dokument, vi ska tolka detta med vår handledare på erteco och sätta upp de 

krav som gäller för oss vid ett senare tillfälle.) 

1.6. Avgränsningar  

Då arbetet handlar om att göra en metallersättning av den redan existerande bracketen så finns 

det många avgränsningar vi i gruppen måste göra för att säkerställa att den nya konstruktionen 

inte förhindrar passformen mellan bracketen och de externa detaljer som finns i omgivningen. 

Detta kräver att gruppen endast konstruerar om de delar som inte har någon kritisk funktion 

för detaljens passform såsom skruvhål där detaljen fästs in i väggen eller den övergripande 

formen på konsolen. Då tillverkningsmetoden av den nya produkten kommer vara 

formsprutning så limiterar det valet av material till en plast och på grund av de 

hållfasthetskrav som ställs på konstruktionen så bör plasten vara glasfiberarmerad. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel så beskrivs de olika metoder, relevant litteratur och den teoretiska fakta som kommer användas 

under rapportens gång. 

2.1. Konstruktionsmetodik 

Att ingenjörer som arbetar med produktframtagning och utveckling strävar efter det bästa 

möjliga resultat är ingen nyhet och att en utav de viktigaste momenten för att uppnå detta är 

att vi som ingenjörer tar hjälp av framtagna och bevisade metoder som strävar för att optimera 

arbetsgången samt att tillvägagångssättet alltid går mot ett välkonstruerat resultat. 

En utav de metoderna som gruppen kommer använda sig av är Freddy Olssons metod 

angående princip- och primärkonstruktion runt omkring produktutveckling samt användning 

av litteratur som mer beskriver plastkonstruktion och vad som är viktigt att tänka på. 

Produktframtagningen kommer ha limitationer då projektet inte är en nykonstruktion utan en 

vidareutveckling av en existerande detalj. (The Rodon Group) 

2.1.1. Konstruktion med fiberarmeradplast 

Det finns två huvudsätt att arbeta på när man designar fiberarmerade plastdetaljer.  

Det första tillvägagångssättet är vanligare och mer använt. Den går ut på att man försöker 

minska den direktionella egenskaperna genom att sprida ut fibrerna slumpmässigt. När man 

gör på detta sätt så räknar man sedan med att resultatet blir mer eller mindre isotropiskt, och 

kan analyseras som ett isotropiskt material. 

Det andra sättet att tillverka fiberarmerade plastdetaljer används när man vill vara mer exakt. 

Man försöker utnyttja varje enskild fiber optimalt, och kan på så sätt få en högre hållfasthet i 

materialet. Det svåra med detta är att det krävs mer avancerade analys och simuleringar. 

Tillverkningstekniken måste också vara mer exakta. (Powell, 1997) 

2.1.2. Plast 

Plast är egentligen inte ett material utan ett samlingsnamn för halvsyntetiska eller syntetiska 

material och användas nästan överallt. Man delar ofta upp plast i två grupper, termo- och 

härdplaster. Termoplaster är den sort som man kan smälta ner och forma om till en önskad 

geometri, termoplaster kan inte smältas ner utan att förstöra den kemiska strukturen. 

Plasternas olika egenskaper styrs till största del av vilken struktur polymerkedjorna har samt 

de molekyler eller atomer som ingår i kedjorna. 

För att tillverka plast så använder man framför allt två råvaror, råolja och naturgaskondensat. 

Man arbetar för att öka användningen av förnyelsebara råvaror för att tillverka plast, plast som 

är tillverkad av förnyelsebara råvaror kallas biobaserad plast.  

2.1.3. Plast som lastbärande material 

Moderna plaster har ersatt eller efterträtt de mer traditionella konstruktionsmaterialen som till 

exempel trä och metall i flertalet användningsområden. Anledningarna till detta är många, de 

är lättillgängliga; det är relativt lätt att bearbeta, forma om, eller att gjuta till önskad geometri; 

kvaliteten och de mekaniska egenskaperna är högt repeterbara; det är relativt enkelt att uppnå 

tätning och självsmörjning; både vikt och kostnad brukar vara bättre när det gäller plast 

jämfört med de andra materialen. Detta betyder att vissa plastsorter är idealiska för 

användning inom slitage- eller bärapplikationer. (Rosser, 1998) 
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2.2. Formsprutning 

En av de vanligare metoderna för att tillverka plastdetaljer. En bra metod om det är ett stort 

antal detaljer som ska tillverkas, samt att den har en hög måttnoggrannhet. För att formspruta 

detaljer så krävs ett formsprutningsverktyg vilket är en hög engångskostnad, men eftersom 

formsprutning har en hög automatiseringsgrad så leder det till en låg produktionskostnad. 

Formsprutning går till som så att plastgranulat smälts i en cylinder och sprutas in i ett 

formverktyget där plasten får önskad geometri, ytfinish och svalnar. (Bryce 1996) 

2.3. CAD (Computer Aided Design) 

CAD är samlingsnamn på de programvaror som man kan rita upp 3D-modeller i. 

Användningen av ett CAD-program under produktutveckling kan spara mycket tid, då man 

inte behöver tillverka prototyper. Man kan dessutom snabbt göra om en modell om man inte 

är nöjd med ett resultat. Man kan bland annat göra diverse analyser och optimeringar i de 

flesta CAD-program. Det har även blivit lätt att ta fram en 3D-printad detalj, genom att 

modellera upp i CAD och spara i ett format som 3D-printern kan förstå. På så sätt så kan man 

ta fram en prototyp medans man modellerar upp andra detaljer.  

(Vinodh, Devadasan & Shankar, 2010) 

Det CAD-program som används på Halmstad Högskola är CATIA V5, ett av de större och 

mer avancerade programmen som finns på marknaden. Det finns verktyg för att göra bland 

annat optimeringar och FEM-beräknignar. CATIA V5 är uppbyggd som så att man använder 

olika workbenches som alla har olika verktyg i sig.  

2.4. FEA (Finite Element Analysis) 

Modellen som man konstruerat i CAD kan man analysera med hjälp av FEA, man lägger på 

det önskade materialet och öppnar modellen i ett FEA program i CATIA så räcker det att byta 

workbench. Här kan man applicera constraints och fästa upp modellen tills man kan få ett 

verklighetstroget resultat. Efter det så kan man applicera olika tryck eller laster på modellen 

och se hur den belastas och om det finns svaga punkter och spänningskoncentrationer. Man 

kan med hjälp av detta förstå modellerna och konstruera om dem innan de blivit tillverkade 

och testade i verkligheten, vilket är väldigt gynnsamt och sparar tid för konstruktören. 

Man kan till exempel ta en modell av ett armstöd, applicera det material som man vill, sätta 

fast det med constraints och bestämma en kraft på ändan av armstödet och sedan se om man 

behöver förstärka modellen på något sätt. För att enkelt kunna läsa av var de eventuella svaga 

punkterna sitter så får modellen färg (se bild 2), skalan går från blått till rött, där blått är låg 

spänning och röd är hög spänning. (Kelly, Hsu & Asudullah, 2001) 

 

Bild 2 
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2.5. Formfyllnadsanalys 

Att göra en formfyllnadanalys är ett bra sätt att spara både tid och pengar under 

framtagningen av en detalj. Istället för att testa många olika parametrar under 

tillverkningsprocessen så kan man genom formfyllnadsanalys redan under konceptfasen se 

om detaljen har komplikationer med att bli formsprutad, exempelvis att detaljen får 

“weldlines”, man kan också få fram vilken fiberriktning detaljen får om det är en fiberarmerad 

plast som formsprutas. Eftersom detta görs innan detaljen är färdigutvecklad så kan man 

undvika att göra dyra ändringar på ett formsprutningsverktyg (Zhou, 2013). Man får också 

fram flödesriktningen som plasten tar när den fyller ut kaviteten i formsprutningsverktyget 

vilket är väldigt viktigt för slutresultatet. Om formfyllnadsanalysen är korrekt genomförd så 

behöver man inte ta fram ett verktyg för framtagningen av en prototyp. Efter att man har fått 

fram information som fiberriktning, flödesriktning och eventuella “weldlines” så kan man 

göra en mer exakt FEM-analys. (Aluru, Keefe, Advani, 2001) 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras de metoder och tillvägagångssätt och programvaror som använts för att genomföra 

examensarbetet  

3.1. Metoddiskussion 

Målet med arbetet är att konstruera om ett armstöd så att de kan tillverkas i plast och bära de 

belastningar som kommer ske utan att deformeras. Fredy Olssons metod har valts som 

grundmetod dels för att författarna har arbetat med denna metod innan, samt att det är en bra 

metod för att få fram olika koncept och sedan vidareutveckla det bästa av de koncepten så att 

det kan tillverkas. 

3.2. Produkten 

Produkten som tas fram under projektets gång strävar att vara ett lämpligt plast-alternativ till 

den existerande aluminium konsolen och för att det ska kunna uppnås så krävs det att den 

nykonstruerade detaljen är anpassad efter samma restriktioner som den tidigare för att 

upprätthålla passformen och inte komplicera de omringande detaljerna. 

Vid en metallersättning av en produkt som är det första steget att utreda om detaljen är möjlig 

att gå från metall till plast och vid godtagande av detta så börjar arbetet att anpassa produkten 

mot en plastkonstruktion istället för en metallkonstruktion. 

I vårt fall då vi går från att detaljen göts i metall till att den ska formsprutas i plast krävs det 

en del omtanke på vad som behövs ändras då metoder som används inom gjutning inte alls 

fungerar inom plastformsprutning. Den stora skillnaden är att de konstruktionsribbor som vi 

kommer ta fram för formsprutning kommer behöva ta hänsyn till fiberriktningar i 

glasfiberarmeringen och diverse andra designval som kan skapa defekter i den nya produkten. 

3.3. Principkonstruktion 

Syftet med principkonstruktionen är att få fram flera alternativ på lösningar som sedan ska 

gallras bort och ett förslag ska presenteras genom ett principutkast. (Olsson, 1995) 

3.3.1. Produktdefinition 

Här konstateras vad som skall ingå i den framtida produkten, vilket som är produktens 

användningsområde, och vart den ska finnas. 

3.3.2. Produktundersökning 

Här analyserades den äldre produkten för att se hur väl den tog upp krafter samt hur lätt och 

kostnadseffektiv den var. Det gjordes en FEM-analys på den existerande parten för att se vart 

eventuella spänningskoncentrationer fanns. 

3.3.3. Framtagning av produktförslag 

Olika förslag på hur ribborna skulle vara utformade togs fram i CATIA och genom en 

konceptgenerering. 

3.3.4. Utvärdering av produktförslag 

Efter att förslagen var framtagna så gjordes FEM-analys och formfyllnadsanalys på respektive 

bit. FEM beräkningar gjordes i ANSYS Mechanical Enterprise FEA och 

formfyllnadsanalysen gjordes i Moldex3D Advanced. 
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3.3.5. Presentation av valt produktförslag 

Det valda produktförslaget presenteras 

3.4. Primärkonstruktion 

Den andra delen av Fredy Olssons metod, här byggs det vidare från ovanstående förslag, för 

att driva utvecklingen av produkten framåt. (Olsson, 1995) 

3.4.1. Produktutkast 

En beskrivning av det valda produktförslaget med skisser eller 3D-modeller framtaget under 

arbetets gång. 

3.4.2. Komponentval 

Vår detalj innehåller bara en komponent men vi behandlar då de features som ribbornas 

tjocklek och höjd som komponenter i detaljen, de utvärderas och jämförs med andra mått för 

att få fram de bästa ribborna gentemot de önskemål om vikt och kostnad som finns. 

3.4.3. Detaljskonstruktion 

Här genomförs de val som är tagna under komponentvals avsnittet, för våran del uppdateras 

CAD-modellen.  

3.4.4. Konstruktonsanalys 

Produkten kommer att analyseras genom en FEM-analys i ANSYS Mechanical Enterprise 

FEA, för att se hur väl den tål belastningarna och eventuella spänningskoncentrationer. Det 

kommer också ske en formfyllnadsanalys i Moldex3D Advanced för att se hur detaljen 

reagerar under formsprutningen. 

3.4.5. Produktsammanställning 

Beskriver den slutgiltiga produkten samt kontrollerar att den klarar av de krav som var 

uppsatta och att den kan tillverkas. 

3.5. Människa 

Genom tidigare produkter så har företaget som tagit fram denna originalprodukt märkt genom 

felrapporter att många individer som använder sig detta lastbils märke ofta utnyttjar sig av 

armstödet som ett extra steg upp till sov avdelningen som ofta finns bakom förarsätet i 

lastbilar, och trots att armstödet inte var anpassat för detta från början så har företaget behövts 

nödga en lösning för att hindra skador om brott sker när chauffören ställer sig på armstödet. 

Detta problem är grunden till de strukturella krav som ställs på produkten. 
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3.6. Ekonomi 

Det företag som anställde Erteco för denna metallersättning vill inte lämna ut sina 

ekonomiska kostnader för framtagningen av deras detaljer så resulterar detta endast i att vi 

kan spekulera angående eventuella kostnadsreduktioner som kan ske med en metallersättning 

som denna. De spekulationer vi gör är grundade på vad tidigare arbetet som detta har sparat 

och i många fall av metallersättning som minskar tillverkningskostnaden med ca 25–30 % och 

i vissa fall upp mot 50 % då plast har en lägre materialkostnad från metall samt de 

plastverktyg som används håller längre vilket minskar styckkostnaden/per detalj. 

En skillnad med denna detalj är att produkten även går igenom ett antal legeringar för att 

upprätthålla ytkvalitén samt öka hållfastheten inom metallen och detta resulterar i att de 

besparingar som görs börjar snarare närma sig ca 40 % om detaljen skulle börjas produceras i 

plast. (Kerns. 2016)  
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4. Resultat  

I detta kapitel redovisas alla de olika resultat som framkommit under arbetetsgång, genom den information som 

fanns samt de rsultat som framkom genom produktuvecklingsprocessen.  

4.1. Preliminärt resultat 

Metoden som användes för att ta fram produktförslag grundades i förstudierna om 

formsprutning, speciellt med fokus på “ribbor” där tjocklek, riktning, antal och avstånd 

mellan ribborna kommer ha en stor betydelse hur resultatet blir. 

Det material som vi har fått direktiv av företaget att använda är ett Grivory GVX-5H, vilket är 

ett glasfiberarmeratplast som har 50 % glasfiber. En e-modul på 17 000 MPa och brottgräns 

på 220 MPa. Ett annat alternativ som finns är en Grivory GVL-6H vilket är samma som innan 

fast med 10 % mer glasfiber vilket ökar de mekaniska egenskaperna. Materialblad finns  

EMS Grivorys hemsida.    

Tjockleken samt avståndet mellan ribborna är en balansgång där hållfasthetsvärden möts med 

mängden material som krävs för att tillverka detaljen. 

En självklarhet är att ju mer material vi använder oss av, ju högre skulle brottgränsen för 

konsolen vara men att överskrida de krav som ställs med en säkerhetsgräns på “x” gånger vad 

som krävs endast blir en onödigt hög materialkostnad. 

Riktning ribborna ligger i har också stor betydelse på kraften som kan upptas speciellt att 

riktning går vinkelrätt mot kraften för bästa möjliga upptag av kraft 

Antalet ribbor som används kommer bygga på att försöka få plats så många som möjligt utan 

att ändra tjocklek och avståndet mellan ribborna, för att få en jämn kraftupptagning genom 

detaljen 

4.2. Modellering och analys av produktkoncept 

Under projektets gång så jobbade gruppen med att ta fram en mängd variation av förslag för 

hitta så många lösningar till problemet som möjligt och sedan utvärdera förslagen för att hitta 

ett förslag att gå vidare med. Gruppen började arbetet genom att göra en FEM-analys på den 

existerande detaljen för att få en uppfattning om hur krafterna ligger och hur stora de är för att 

sedan kunna effektivt åtgärda de spänningskoncentrationer som skulle genereras i den nya 

plastkonstruktionen. Den första FEM-analysen som gjordes var på original konstruktionen där 

två stycken analyser gjordes på två olika material, aluminium och plasteb som gruppen och 

företaget valde efter att jämfört olika material. Resultaten från analyserna visar att plasten inte 

skiljer sig så mycket ifrån aluminiumkonstruktionen när inga ändringar på detaljen är gjorda, 

detta är dock inte en verklig representation av hur plasten skulle påverkas av kraften då dessa 

analyser inte visar plastens fiberriktning vilket har en stor betydelse på den styrkan som 

detaljen kommer ha. 

(Se bilaga 1 & 2.) 
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4.2.1. Förarbete (Se bild 3) 

Något som förstudier och diskussioner med formsprutningsföretag även säger är att original 

konstruktionen inte är möjlig att tillverka med formsprutning utan att ändringar sker först. 

Innan framtagningen av produktförslag kunde påbörjas behövdes lite förarbete göras, detta 

bestod av att rensa de ribbor som fanns för metallgjutningen och sedan göra en FEM-analys 

(se bilaga 3). Där såg man vilka punkter som var svagast i detaljen, och man kunde planera 

hur man skulle placera ribborna för att vara så effektiva som möjligt. Man kollade också vad i 

detaljen som kunde ändras utan att påverka passningen mellan de detaljer som sitter ihop med 

konstruktionen. 

 

Bild 3 

4.2.2. Förslag 1 (Se bild 4) 

De första förslaget var ett förslag som skulle göra det enklast att tillverka ur ett 

verktygsmakarperspektiv i och med att det var två ribbor som var parallella med “halsen” i 

armstödet och inte gick in i sidoväggarna. 

De har också en konstant höjd överallt i detaljen, vilket också gör det enklare för 

verktygsmakaren. Efter att ha granskat resultatet som åstadkoms med FEM-analys  

(se bilaga 4) och en kritisk granskning så hade den sina för- och nackdelar där några av de 

stora fördelarna är att med den minskade material volymen som detta förslag ger resulterar i 

mindre tillverkningskostnad, lägre vikt och att verktygs tillverkning skulle kosta mindre. Trots 

att alla dessa punkter är något som söks i ett slutresultat så väger nackdelarna mer än 

fördelarna då konstruktionen inte uppfyller de belastningskrav som ställs, och på grund av 

denna anledning så kommer gruppen inte att vidareutveckla detta förslag. 

Det gjordes också en analys för fiberorienteringen med Moldex3D som gav en bild på hur 

fibrerna la sig. De var bra parallellt med ribborna (se bilaga 5). 
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Bild 4 

4.2.3. Förslag 2 (Se bild 5) 

Det andra förslaget gruppen tog fram var en lösning med att få in så många ribbor i detaljen 

som möjligt där ribborna gick parallellt med riktningen som “konsol-halsen” hade i hopp om 

att detta skulle resultera i de högsta mekaniska egenskaper som vi kunde uppnå. 

Efter analyser och med handledning från Erteco där tidigare liknande projekt diskuterades så 

såg gruppen och Erteco att detta var förslaget som skulle vidareutvecklas. 

Efter att en FEM-analys (se bilaga 6) på detaljen så såg man att spänningskoncentrationerna 

fortfarande var för höga. Även här gjordes en analys för fiberorienteringen med Moldex3D, 

de ansågs också ligga bra parallellt med ribborna (se bilaga 7). 

 

Bild 5 
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4.2.4. Förslag 3 & 4  

Utöver de tidigare nämnda förslagen så övervägdes två till, de första av de två var en sorts 

rutnät där rutorna gick vertikalt och horisontellt med riktningen av “halsen”. 

Det andra förslaget var konstruera en “honeycomb-struktur”. 

Efter diskussion med företaget så framförde de några problem som ofta uppstår vid 

konstruktioner av denna sort, däribland att när fiberriktningar korsas minskar hållfastheten. 

Ett annat problem som kan uppstå speciellt i rutnät förslaget är att materialets naturliga 

flödesväg resulterar i att material kommer samlas i mitten av rutnäten. 

4.2.5. Presentation av valt produktförslag 

Efter noggrann analys utav de framtagna produkförslag så valde gruppen efter diskussion med 

handledare och analyser utav de två att förslag 2 var den konstruktionen som hade den bästa 

möjligheten för en effektiv vidareutveckling. Det nästa steget för oss var att fortsätta med 

konstruktionen av förslag 2 för att uppnå ett optimalt resultat, däribland låg några punkter på 

agendan bland annat att fylla igen “kabelhålet”, öka antalet ribbor samt hitta en optimal höjd 

på ribborna samt skapa fillets på hela detaljen. 

4.2.6. Vidareutveckling av Förslag 2 (se bild 6) 

De modifieringar som gjordes under vidareutvecklingen var att att fylla igen hålet, lägga in 

två ribbor samt att höja samtliga ribbor så de ligger närmre ovankanten av “halsen” för att de 

skulle ta upp så mycket kraft som möjligt. Efter en FEM-analys (se bilaga 8) så ansågs 

spänningarna fortfarande för höga. Det beslutades att bredda alla ribbor med 0,5 mm dvs. 

Från 3,5 mm till 4 mm. Då blev den högsta spänningen i detaljen 217 MPa vilket ansågs vara 

inom eller väldigt nära de krav som satts då materialet har en brottgräns på 220 MPa. 

Alternativt en brottgräns på 255 MPa om vi byter till det material som har mer glasfiber. 

 

Bild 6 
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4.2.7. Presentation av slutgiltig produkt (se bild 7) 

Efter vidareutvecklingen holkades monteringsplattan ur för att spara material och vikt, samt 

att fillets lades in på och runt ribborna.  

Med den nya konstruktionen var vikten 298 gram, den äldre aluminiumkonstruktionen hade 

en vikt på 545 gram. Detta innebär en viktminskning på ca 55 %.  

Ertecos kund vill inte dela informationen om hur mycket aluminiumdetaljen kostade att 

tillverka, men det är uppskattat enligt tidigare och liknande projekt att tillverkningskostnaden 

per detalj minskar med ca 40 % enligt Erteco. 

 

Bild 7 
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5. Diskussion 

I detta kapitel förs en diskussion kring projekts resultat, hur projektet påverkar företag och miljön, samt den 

ekonomiska aspekten ur olika synvinklar. 

5.1. Resultatdiskussion 

Då hela projektet strävade efter ett resultat där den existerande konstruktionen skulle 

optimeras och omkonstrueras för en ny tillverkningsmetod. 

Och med att konstruktionen går från metallgjutning till plastformsprutning eller så kallat 

metallersättning så ställs flertal krav på den nya konstruktionen för att få fram en produkt som 

kan klara de krav som ställs samtidigt som det ska vara konstruktion anpassad för 

tillverkningsmetoden samt ta hänsyn till de limitationer av ytor som gruppen kunde ändra på 

utan att förhindra passform. 

Och med ett projekt inom ett område såsom metallersättning där ingen av gruppmedlemmarna 

har haft någon tidigare erfarenhet så krävdes det att gruppen att jobbade mot lösningar där de 

framtagna produktförslagen byggde på litteratur och information inom området. Detta 

resulterade i att de preliminära idéer som togs fram var konstruktioner som gruppen kände sig 

säkra på att vara alternativ som kunde fungera eller åtminstone ge väl användbar information 

som kunde vidareutvecklas till nya förslag istället för att sträva efter överkomplicerade 

lösningar Hela arbetet började med det första förslaget (se bild 4) som var en design som 

visade sig att inte möta de ställda kraven men gav grunden för det framtida arbetet då 

designen av ribborna var något som kunde vidareutvecklas. Detta blev det arbetssättet som 

användes genom projektet, det vill säga att ifrån varje förslag som kom upp genom 

konstruktion och analysering så kunde de väsentliga delarna som fungerade tas vidare till 

nästa förslag. Några av de detaljer som gruppen kom fram med den här metoden var bland 

annat ribbornas riktning, tjocklek och höjd. 

Med ett slutgiltigt resultat som möter de krav och mål som ställdes på produkten så kan vi 

konstatera att rätt arbetsmetod användes för att framställa ett fungerande resultat samt att 

arbetet genom att optimera och justera en enkel design istället för att sträva efter en 

komplicerad lösning faktiskt var den metod som passade bäst för detta projekt. 

Detta var i mesta del på grund av materialvalet, då en plast som glasfiberarmerad plast där 

fiberriktningen är en utav de viktigaste detaljerna så var de enkla vinkelräta ribborna de som 

får formfyllnadsprocessen att fungera bäst och ge det bästa resultatet. 

Om gruppen skulle valt att gå vidare med ett förslag där detta inte var fallet såsom en 

honeycomb-design så skulle vi nog se en teoretisk förbättring i analyser, men detta är då utan 

hänsyn till eventuella problem som materialsamlingar och att fiberriktningar korsas i en 

design där formfyllnaden är tvungen att flyta i olika riktningar för att komma åt att hålrum.  

Med ett färdigt resultat så kan inte gruppen undgå att tänka om företaget skulle valt att göra en 

nykonstruktion för formsprutning istället för metallersättning av en existerande detalj. 

Då gruppen ser att en större designfrihet i konstruktionen skulle ge större möjligheter för 

optimering där resultatet kunde bli en ännu lägre material- och tillverkningskostnad. 

Men detta är endast spekulationer utan basis i verkligheten. 
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5.2. Metoddiskussion 

Först skapades ett GANTT-schema i början av projektet, den har följts så gott de gick.  

I efterhand så skulle den nog justeras något och vara mer övergripande och inte så detaljerad 

för varje specifik punkt i projekt. Utöver det så var det bra att ha en “plan” att följa under 

projekts gång. Det är främst Fredy Olssons metod för princip- och primärkonstruktion som 

användes. Gruppen har använt sig av denna metod i andra projekt och känner sig bekväma 

med denna. Metoden var inte optimalt anpassad från början till våran typ av projekt då det var 

en produkt med endast en detalj, men det gick att anpassa metoden så att gruppen fick fram 

olika koncept och tillslut ett resultat på ett effektivt sätt. 

5.3. Kritisk granskning 

5.3.1. Miljö 

Den process som används för att framställa aluminiumkonstruktionen var gjutning i 

aluminium vilket är en högt energikrävande process då det gäller att ta fram en form för 

gjutningen som klarar av att ha smält aluminium i sig. Sedan smälta aluminium ner till 

formen. Det positiva med aluminium är att den kan bli återanvänd nästan hur många gånger 

som helst. Om man istället kollar på plastkonstruktionen så behövs också ett verktyg i metall 

tillverkas, men efter det så krävs det mindre energi för att smälta ner plasten och driva 

formsprutningsmaskinerna. Återvinningsmöjligheten med plast är blandad beroende på vilken 

man använder, den plast vi valt går att återvinna men inte till samma grad som aluminium. 

5.3.2. Ekonomi 

De ekonomiska aspekterna i projektet är mest kopplat till vikt och materialkostnad. 

I och med att detaljvikten minskat med ca 55 % för plastkonstruktionen så kommer den 

slutliga tillverkningskostnaden också minska. Båda tillverkningsprocesserna för aluminium 

och plast kräver ett formverktyg och det för plast håller längre än vad det gör för aluminum. 

Detta innebär att formverktygen blir i längden billigare för plastkonstruktionen. 

5.3.3. Teknik 

Det är olika tekniker inblandade i detta projekt. Några för gruppen helt nya, till exempel 

formfyllnadsanalys. Vilket ger en inblick i hur plastmaterialet pressas in i formverktyget och 

hur materialet stelnar samt hur fiberriktningen blir. Ett annat program som använts för FEM-

analys är ANSYS som gruppen inte arbetat i tidigare, då CATIA har ett verktyg för FEM-

beräkningar. 

5.3.4. Kompetens 

Gruppen har utvecklat ett djupare förståelse för plastkonstruktion och däribland en bättre 

förståelse för hur glasfiberarmerad plast fungerar och vad man ska tänka på när man 

konstruerar med en sådan plast. En förmåga som förbättrats är att arbeta med ett företag och ta 

sig förbi deadlines, att kommunicera på ett tydligt sätt mellan grupp och företag. 
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5.4. Förslag för fortsatt arbete 

Det som gruppen föreslår att företagen går vidare med, efter att examensarbetet är klart är att 

lägga till de fillets som man behöver referensgeometri för, som vi inte haft tillgängligt. Man 

skall också fortsätta se över ribborna för spänningskoncentrationer med ytterligare FEM-

analyser med finare mesh. Samt hitta en lösning på hur man ska dra om kablarna som skall gå 

genom armstödet. De drogs förr genom det hål som fylldes igen för att få plats med fler 

ribbor. Dessa ska gå upp till joysticken som sitter monterad längst upp på detaljen. 

Det man kan göra där är att göra ett hål högre upp i detaljen, ovanför det skruvhål som sitter 

mitt i den så kallade ”halsen”. Det finns utrymme efter det, dels att spänningen är inte hög 

direkt efter hålet så det kan vara ett lämpligt ställe att placera ett nytt hål i. Där hålet satt förr 

var precis när detaljen ändrade kurvatur samt tjocklek på godset, det vill säga där detaljen 

redan skulle vara som svagast. Efter skruvhålet så är detaljen betydligt starkare och skulle 

klara av att ha ett hål för kablarna att dras igenom utan att offra för mycket hållfasthet.
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6. Slutsatser 
o Arbetet har resulterat i att Erteco har ett bra alternativ att presentera till sin kund som 

ett metallersättnings förslag till kundens armstöd. 

o Arbetet har dessutom resulterat i en viktminskning på 55 % från den tidigare 

aluminiumkonstruktionen 

o Förslaget kommer att vara billigare att tillverka än det tidigare varit. 

o Metoden som användes skräddarsyddes för att passa arbetet bättre. 

o Konceptgenereringen gav som resultat ett produktförslag som kunde utvecklas och 

som klarade av de krav som fanns. 

o FEM-analyserna som gjordes löpande under projektets gång gjorde så att förslagen 

blev utvärderade och utvecklade på ett effektivt sätt. Det kontrollerar också att detaljen 

klarar det belastningskrav som fanns. 
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Bilaga 1  FEM-analys original detalj aluminium 
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Bilaga 2  FEM-analys original detalj plast 
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Bilaga 3  FEM-analys tom detalj 
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Bilaga 4  FEM-analys Förslag 1 
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Bilaga 5  Fiber orientering förslag 1 
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Bilaga 6  FEM-analys förslag 2 
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Bilaga 7  Fiber orientering förslag 2 
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Bilaga 8  FEM-analys Vidareutveckling förslag 2 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Sebastian Bryngelv & Viktor Ullman


