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Förord 
 
Följande rapport är resultatet av vårt examensarbete som vi genomfört i samarbete 
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för att han trots ett pressat schema fann tid att hjälpa oss under en kritisk punkt i 
vårt projekt. 
 
Slutligen vill vi tacka Håkan Petersson, universitetsadjunkt i maskinteknik och 
Högskolan i Halmstad för ett gott samarbete och för att vi fått förutsättningarna att 
genomföra detta examensarbete. 
 
 
 
 
_________________   __________________ 
Martin Olsén    Viktor Andersson 



 

Sammanfattning 
Vårt examensarbete genomfördes i samarbete med Ivar Petterssons 
Järnmanufaktur AB i Smålandsstenar. Vi fick i uppdrag att ersätta deras kilhus, 
som används för att spänna upp vajrar till elledningar, med en likartad 
konstruktion i plast. Det som föranledde detta initiativ var att det idag uppstår 
problem vid gjutningen och man tvingas därför göra två kostsamma provningar 
innan man kan säkerställa kvaliteten på kilhuset. De tillverkas idag i Kina vilket 
även det är en stor nackdel då det innebär långa kostsamma leveranstider. 
 
Metoden vi använde oss av är Fredy Olssons Princip- och Primärkonstuktion 
(1995). Vi har genomgående i projektet gått på s.k. ”bred front”, vilket innebär att 
man skapar flera skisser, idéer och förändringar parallellt, och sedan utvärderar 
samtliga. Med denna metod kunde vi i stor utsträckning koncentrera oss på 
aktuellt moment, istället för att använda den mer tidsödande ”trail and error”-
metoden där man istället utvärderar idéer en efter en. 
 
Till en början var vi mycket optimistiska och trodde vi skulle hinna beställa ett 
verktyg, men allt eftersom att projektet fortskred upptäckte vi att vi inte med 
säkerhet skulle kunna säga att produkten skulle hålla och vi tvingades därför 
presentera lösningen som ett koncept som kommer kräva provningar innan de 
lanseras och inte en färdig lösning. 
 
Resultatet vi presenterade för Ivar Pettersssons Järnmanufaktur är en färdig ritning 
på vår primärlösning, inkluderat släppvinklar. Detta för att det vid godkännande 
ska kunna gå att tillverka ett verktyg utan att behöva göra ändringar på våra 
ritningar. Temporär ekonomisk beräkning visar att man kan göra besparingar på 
omkring 630.000 kronor genom att byta till en plastkonstruktion. Dock har vi inte 
haft möjlighet att kontrollera mantimmar och följaktligen inte kostnaden för 
provtryckningarna i Sverige, så besparingen är i realiteten något större.



 

Abstract 
Our bachelor degree thesis was carried out in collaboration with Ivar Petterssons 
Järnmanufaktur AB in Smålandsstenar. We were asked to replace their wedge 
housing, used to fasten the wires to the power lines, with a similar structure in a 
plastic material. The idea for this project started with Ivar Petterssons 
Järnmanufaktur AB having problems with the casting quality that forced them to 
perform expensive tests on each of the wedge houses to ensure the quality. They 
are currently produced in China which is also a major drawback because it 
requires expensive long delivery times.  
The method we used is Fredy Olsson's Princip- and Primärkonstuktion (1995). 
We have consistently been in the project on so-called "broad front", which means 
that you create several sketches, ideas and changes in parallel, and then evaluates 
all. With this method we were able to largely concentrate on the current part of the 
project, rather than using the more time-consuming "trail and error" method, 
which is basically doing one idea at a time, and evaluate them one by one. 
At first we were very optimistic and thought we would be able to order form for 
the injection moulding process, but as the project progressed we found we were 
not certain that the product would hold and we were forced to present the solution 
as a concept that will require testing before it’s finished, and not a finished 
solution. 
 
The results we presented for Ivar Pettersssons Järnmanufaktur is a complete 
drawing on our primary solution, including the release angles. This is because 
when they decide to go forth with the project, it will be possible to produce a tool 
without having to make changes to the drawings. Temporary financial calculation 
shows that the savings may be realized around 630 000 SEK by switching to a 
plastic construction. However we have not been able to verify hours and therefore 
no cost estimates for the testing done in Sweden, so the actual amount of money 
saved is larger. 
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1 Examensabete för Ivar Petterssons Järnmanufaktur AB 

1.1 Gruppmedlemmar 
Viktor Andersson 860214 
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viktorandersson86@gmail.com 
 
Martin Olsen 790307 
0708-864247 
martinolsen.sweden@gmail.com 
 

1.2 Handledare Högskolan i Halmstad 
Håkan Petersson, Universitetsadjunkt i maskinteknik 
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Telefon: 035-167592 
 

1.3 Examinator Högskolan i Halmstad 
Aron Chibba, Universitetsadjunkt i kvalitetsteknik 
 

1.4 Uppdragsgivare 
Ivar Petterssons Järnmanufaktur AB 
Västergatan 23 
333 22, Smålandsstenar 
 

1.5 Handledare uppdragsgivare 
Claes Arulf 
ivar.petterssons@telia.se 
Tel: 0371-30016 
 

2 Projektintroduktion 

Ivar Petterssons Järnmanufaktur AB Ivar Petterssons Järnmanufaktur är ett 
familjeföretag som startades 1923 av Ivar Pettersson och som nu drivs vidare i 3:e 
generationen. De har 10 anställda och omsätter ungefär 16 miljoner varje år. Ivar 
Petterssons Järnmanufaktur tillverkar byglar, brickor, gängstänger och smidda 
detaljer för montering och infästning av elledningar, allt efter kundens önskemål 
och krav. Företagets långa erfarenhet inom branschen gör dem till en mycket 
tillförlitlig leverantör. 
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2.1 Bakgrund och projektbeskrivning 
Kilhuset vi har i uppdrag att revidera till en plastkonstruktion används som 
koppling mellan fästet i marken till vajern på de vajrar som fungerar som stöd till 
el- och telefonstolpar i trä. Det är en konstruktion med ett hus som självlåser en 
kil då man spänner upp vajern med hjälp av en gängad bygel. Dessa kilhus skall 
klara en arbetsbelastning på en linkraft motsvarande 5 ton, och ha samma 
brottgräns som linan har, det vill säga 10 ton.  
 

 
Figur 2-1 
 
 
Kilhuset tillverkas idag utav ett företag i Kina och på grund av säkerhetskrav och 
den varierande kvaliteten på kilhusen, måste man med hjälp av en 
provtryckningsmaskin kontrollera att kilhuset inte spricker eller på något annat 
sätt går sönder, vid vår givna brottsbelastning. Säkerheten på provningen har 
tidigare visat sig vara något varierande och därför väljer Ivar Petterssons 
Järnmanufaktur att även provtrycka samtliga kilhus innan leverans till kund.  
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 Figur 2-1, Provtryckningsmaskin 
 
Provtryckningsmaskinen är enkelt uppbyggd utav en hydraulcylinder som trycker 
ner en kil motsvarande konstruktionens kil och vajer, med en kraft på 10 ton. 
Samma kraft som är brottgräns för vajern. 
 
För att eliminera dessa kostnader, beslutar därför Ivar Petterssons Järnmanufaktur 
att se om det finns möjligheter att lägga över kilhuset i ett plastmaterial. Vi har 
därför i vårt projekt konstruerat ett kilhus i plast som uppfyller samma krav som 
stålkilhuset gör idag, men till en lägre kostnad. 
 
Plast har vid formsprutningstillverkning en mycket hög måttnoggrannhet och 
resultatet förändras inte över tid. Man slipper därför undan s.k. 
”gjutmästarbostäder” eller slagginneslutningar som är anledningen till att kilhusen 
inte klarar provningarna idag. 
 

2.2 Syfte och mål 
Syftet med vårt projekt är att med hjälp av de kunskaper vi har och kommer få 
under projektets gång, utföra omkonstruktion utav Ivar Petterssons 
Järnmanufaktur AB kilhus, för att kunna tillverka produkten med hjälp av 
formsprutning istället för pressgjutet segjärn. Genom materialbyte vill vi uppnå 
tre effekter vilka alla är ekonomiskt fördelaktiga. 
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1. Kortare ledtider med minskat lager som följd. 
2. Rationalisering av tillverkningsprocessen. 
3. Automatisera tillverkningen. 

 
Dessa tre punkter kommer att minska utgifter man har idag, då metallkilhuset 
tvingas provtryckas en och en, både i Kina och i Sverige. Dessutom får vi en 
miljöeffekt då frakter med båt uteblir och ersätts med lastbil inom landet. 
 
Målet för vår del är att få ökad kunskap utav konstruktion i plastmaterialmaterial, 
och även att få ökad kunskap utav Finita Element-metoden (FEM). 
 
2.3 Avgränsningar 
 
Efter inledande möte med företaget bestämde vi oss för att endast fokusera på 
kilhuset, då det står för den största ekonomiska posten, och avgränsar oss till hur 
de övriga komponenterna ser ut. En önskan var att ändra hela konstruktionen till 
en plastkonstruktion, men vi valde i samförstånd med företaget att börja med 
kilhuset för att sedan, i mån av tid, titta på hur möjligheterna ser ut att byta ut fler 
komponenter till plastkomponenter. Även ekonomi spelar stor roll i denna 
avgränsning då de övriga, enklare komponenterna är mycket billiga att köpa in då 
de inte kräver någon efterkontroll på samma sätt som kilhuset. En annan aspekt är 
att de i nuvarande utformning använder sig av gängor, vilket sällan är aktuellt i 
plast. 
 

2.3 Förarbete 
Innan projektet sattes igång på allvar satte vi upp en tidsplan, där vi i ett 
överskådligt ganttschema planerade de olika delarna i projektet. Ganttschemat 
finnes i bilaga B.  
 

3 Teoretiska referensramar 

3.1 Metod 
Eftersom vi tidigare har genomfört projekt med konstruktionsproblem, väljer vi 
att använda samma metod som tidigare: Fredy Olssons metod för Princip- (1995) 
och Primärkonstruktion (1995). Detta är en mycket beprövad metod som fungerar 
bra till de flesta konstruktionsprojekt.  

Principmetoden innebär att vi kartlägger produktens egenskaper, liksom krav och 
önskemål för produkten, vidare tar man fram idéer och principskisser på tänkbara 
lösningar, utvärderar lösningar genom att göra FEM-beräkningar och jämför emot 
kraven i första steget och sedan bedömer vi vilket förslag vi ska gå vidare med. 
Detta gör vi på bred front (Olsson, 1995) för att effektivisera arbetet i Catia. 

Primärkonstruktionen är en vidareutveckling av principkonstruktionen där vi 
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börjar med att finslipa vår lösning från principkonstruktionen. Eventuella 
justeringar på krav och önskemål kan tillkomma. Efter detta steg skall vi välja 
material, som vi sedan testar genom att göra FEM-beräkningar. Normalt gör man 
efter detta steg en produktprovning. Eftersom ett provverktyg för formsprutning är 
relativt dyrt, tvingas vi lita på våra FEM-beräkningar och endast framställa en 
modell för att kontrollera passform. Även primärkonstruktionen sker på s.k. bred 
front (Olsson, 1995).  
 
Vid slutet av bägge delarna i projektet viktade vi de lösningar vi har fått fram, och 
först när någon lösning uppfyllde kraven, tillät vi konstruktionen att gå vidare till 
nästa steg. Vid eventuella brister hos konstruktionen som vinner i viktningen, 
kommer vinnaren revideras för att uppnå ställda krav. 
 

 
Figur 3-1 

3.2 Konstruera i plast 
Då konstruktion i plast skiljer sig från konstruktion i stål många avseenden hade 
vi innan vi började med principlösningarna ett möte med Hans Andersson på 
Plastinject AB i Anderstorp för att få bättre insikt i hur man bör tänka vid just 
konstruktion i plast. Främst framhävde Hans vikten av att inte ha för stor 
godstjocklek, då kornbildningen blir lidande och ger materialet icke önskvärda 
egenskaper, alternativt försvagar positiva effekter man får vid tunnare 
godstjocklek och snabbare nerkylning. Vid mötet visade Hans en mycket tuff plast 
vars främsta egenskap är att ersätta aluminium, med handelsnamnet Grivory 
GVX-7H (Bilaga C), som är en tuff version utav polyamid med 70% glasfiber. 
När vi diskuterade kom fiberorientering på tal. När ett material innehåller fibrer så 
tenderar dessa att lägga sig i riktning med gjutmassans rörelse. Det här går att 
undvika genom att ha insprutning mot en kärna och på så sätt få gjutmassan att 
virvla runt och ge mer homogena egenskaper hos plasten. (Hans Andersson, 
Plastinject AB, 2010-02-02) 
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Vi hade även ett telefonmöte med den tekniska säljaren Magnus Ullman på Erteco 
rubber and plastics AB, som är återförsäljare av vår tilldelade plast, Grivory 
GVX-7H, för att ta reda på vilken friktion vi har mellan stål och just Grivory 
GVX-7H. Då det saknas mätdata på just det materialet, sade han att vi skulle 
räkna på samma friktion som den betydligt vanligare plasten PA66 har. Lite 
beroende på hur mycket glasfiber som finns i PA66 räknar man med att PA66 har 
en friktionskoefficient om 0.45-0.5. Dock är Grivory GVX-7H betydligt hårdare 
än dessa och Magnus Ullman rekommenderade att räkna med 
friktionskoefficienten 0.3 (se bilaga C). 
(Magnus Ullman, Erteco, 2010-04-29) 

3.2.1 Formsprutningsprocessen 
Plastmaterialet (polymer + additiv) i form av granulat förs in i en cylinder där det 
värms upp till en smälta. 
 
 

 
  Figur 3-2, Plastgranulat 
 
Detta sker genom att en skruv roterar tills friktionen mellan skruv och cylinder, 
samt skjuvningen som uppstår i materialet värmer upp materialet tills det blir en 
homogen smälta. För att uppnå högre temperaturer för plaster med högre 
glastemperatur, används också en förvärmning av cylindern. När plasten matats 
fram framför skruven, för man skruven framåt och pressar plasten under högt 
tryck in i verktyget (formen) där smältan får stelna. (Rosato, 2001) 
 
 

 
Figur 3-3, Formspruta. 
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3.2 Sandgjutning 

3.3.1 Sandgjutningsprocessen 
I skrivande stund tillverkas kilhusen genom sandgjutning. Bonde-Wiiburg (2000) 
beskriver gjutning i sandform som en mycket vanlig gjutmetod som är mycket 
användbar då man kan hantera godsstorlekar från mycket små till mycket stora. 
Eftersom man gör en ny sandform för varje detalj man gjutit är styckkostnaden 
samma för att tillverka en som för att gjuta stora serier. De beskriver även att 
tillverkningen av sandformar sker genom att man pressar formmassan (råsand) 
runt modellen i två olika flaskor (över- och underflaskan) som sedan ihop bildar 
formen. 
 
 

 
       Figur 3-4 Exempel på sandform 

 
I en automatiserad bullformningsmaskin sker formtillverkningen utan flaskor. 
Man formar i princip flaskhalvorna på varsin sida utav en s.k. bulle och sedan får 
man sin färdiga form genom att den föregående bullens baksida har ena halvan av 
formen och den nytillverkade bullens framsida står för andra halvan av formen. 
Denna metod ger mycket hög kapacitet och förenklar urslagningen av detaljen 
avsevärt. Bonde-Wiiburg (2000) tar även upp hur man tillverkar en kärna för 
sandgjutning. Detta sker genom att man i sandformen lägger en modell i frigolit, 
och sedan fyller modellens hålrum med sand som med hjälp av vakuum och 
vibrationer packas. Man låter sedan frigolitmodellen vara kvar i formen eftersom 
den kommer att förgöras när man häller i den flytande metallen. 
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3.3 Konstruktionsanalys 
Under vår utbildning har vi fått undervisning i CAD-programmet Catia V5, som 
är ett avancerat 3D-konstruktionsprogram med många olika moduler för de olika 
delarna av konstruktionsarbetet. Detta är även det program vi valt att använda för 
att rita upp samtliga 3D-modeller under projektets gång. 
 
För att kunna kontrollera konstruktionen man ritat upp så genomförds beräkningar 
i Catias modul, Generativ Structural Analysis, eller GSA, som är en ”Finita 
Element” -beräkningsmodul. GSA-modulen ger möjligheter att på ett bra sätt 
åskådliggöra spänningar som uppkommer vid last på konstruktionen, och 
följaktligen om konstruktionen håller eller ej. Då GSA inte behärskar större 
deformationer och inte heller erbjuder möjligheter att räkna på mer dynamiska 
material räcker denna modul inte för att på ett korrekt sätt prova konstruktioner i 
plast. 
 
För att kunna få en verklig bild av vilka belastningar och spänningar som 
uppkommer i vår konstruktion så har vi lagt en stor del av projektet på att göra 
beräkningar i ett mer avancerat beräkningsprogram än vad Catia kan erbjuda, som 
heter Abaqus. Dessa två program har ett interface att enkelt föra över 3D-modeller 
mellan, vilket innebär att vi kan testa exakt samma geometrier som vi ritat upp, 
utan att behöva rita upp det i efterhand i Abaqus och riskera skillnader i 
konstruktionsegenskaper.  
 
Abaqus erbjuder användaren stora möjligheter att själv välja vilken sorts mesh 
(elementform) och även på vilket sätt meshen appliceras på detaljen. Man kan 
även välja att göra s.k. ”mesh seeding” på kritiska ställen, vilket innebär att man 
ökar antalet noder utmed vissa kanter och ytor för att få ett finare mesh, vilket är 
till fördel om man är mer intresserad av resultatet just där. Material specificeras 
helt manuellt eller via import från olika databaser. Att själv definiera materialet är 
till stor fördel då plasttillverkare har visat sig vara dåliga på att bistå 
materialdatabaser, utan fortfarande håller sig till datablad. Dessutom kan man 
välja att bortse från vissa egenskaper hos materialet som anses vara ickerelevant 
och lägga större vikt på just de egenskaper man är intresserad av. Abaqus kan 
även räkna på dynamiska problem med t.ex. varierande kraft och temperatur över 
tid. Detta är till stor fördel då man räknar på plaster eftersom plaster är anisotrop 
material, d.v.s. de har olika egenskaper vid belastning från olika håll. Plaster drar 
även åt sig fukt i viss utsträckning vilket även det måste tas hänsyn till vid FEM-
beräkningar. 
 

4 Produktundersökning och kravspecifikation 

4.1 Produktundersökning 
Innan projektets start hade vi ett möte med Ivar Petterssons Järnmanufaktur AB då 
vi gick igenom vad deras mål med projektet var. De önskade att bli av med den 
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tidsödande processen att provtrycka samtliga kilhus utan att behöva öka priset till 
kunden. Kan man göra konstruktionen billigare är det ett stort plus. 
 
Eftersom de helt saknar kunskaper inom plastmaterial och konstruktion i plast, 
kunde de inte tilldela oss några tips och tankegångar inför projektet, utan gav oss 
mycket stor frihet i konstruktionen, och likaså stora friheter i att förändra de 
övriga komponenterna i den sammansatta konstruktionen. Det här ökade våra 
chanser att lyckas markant. 

 

4.2 Framtagning av kravspecifikation 
Vid första mötet togs även en kravspecifikation fram. Kravspecifikationen 
innehåller de krav som gäller för kilhuset i stål, och även krav som spelar större 
roll för plaster än för metall, så som UV-skydd och temperatur. 
Kravspecifikationen finns i bilaga A. 
 

4.2.1 Framtagning av önskemål 
Vid mötet kom frågan upp om huruvida krav på hållfasthet under gräsbränder och 
dylikt finns. Det finns i dagens läge inte som ett krav hos kunder och är därför inte 
heller specificerat på något vis. Därför valde vi att sätta detta som ett önskemål att 
kilhuset ska hålla längsta möjliga tid i en skogsbrand. Detta kommer inte att 
provas och kommer endast att påverkas av hur temperaturtåligt materialet är. 
Önskemål finns tillsammans med kravspecifikation i bilaga A. 
 

4.2.2 Produktdefinition 
I en produktdefinition definieras vad som i projektet skall anses vara produktens 
användningsområde, de processer den skall medverka i, den omgivning den skall 
användas i, vilka användare som blir berörda av produkten och vilka ekonomiska 
villkor som kan sättas för densamma. Produkten är det objekt som 
konstruktionsarbetet ska leda fram till. Och de fyra övriga kallas i Olsson (1995) 
för POME som är ett akronym för de sistnämnda fyra punkterna; Produktion, 
Omgivning, Människa och Ekonomi. Dessa fem är de man har i åtanke när man 
gör produktundersökning och kriterieuppställning. 

4.2.3 Produkten 
Kilhuset som vi har i uppdrag att revidera till en plastkonstruktion används som 
koppling mellan fästet i marken till vajern på de vajrar som fungerar som stöd till 
el- och telefonstolpar i trä. Det är en konstruktion med ett hus som självlåser en 
kil då man spänner upp vajern med hjälp av en gängad bygel. Dessa kilhus skall 
klara en arbetsbelastning på en linkraft motsvarande 5 ton, och ha samma 
brottgräns som linan har, dvs. 10 ton.  
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4.2.4 Processen 
Kilhuset vi konstruerat skall tillverkas i en formsprutningsprocess och sedan 
skickas till Smålandsstenar och packas för leverans till kund. Kunderna i sin tur 
monterar kilhuset ihop med resten av konstruktionen på plats vid stolpen ute i 
naturen. 

4.2.5 Omgivning 
Produkten skall användas i omväxlande naturliga miljöer. Vissa kilhus hamnar 
exempelvis i Norrland, där temperaturspannet är stort, och vissa hamnar vid 
kusten, där luften är fuktig och salthaltig. 

4.2.6 Människan 
Vår produkt ska inte förändra arbetet eller tillvägagångssättet för de nuvarande 
brukarna, det vill säga de som sätter upp stolpar och monterar vajrarna. Skillnaden 
för dagens personal på Ivar Petterssons Järnmanufaktur AB kommer bli att de 
slipper provtrycka kilhusen, i övrigt kan de packas och skickas på samma sätt. 
 

4.2.7 Ekonomin 
Ekonomin är som i så många andra projekt styrande för om det blir av eller inte. 
Några omfattande beräkningar har vi dock inte genomfört, då projektet inte 
kommer drivas vidare om inte vinsten är tydlig. Beräkningar finns i 6.11. 
 

5 Principlösning 
”Med principkonstruktion avses det tidiga, inledande konstruktionsarbete 
(utvecklingsarbete) där man utgående ifrån en behovslösning eller produkttyp 
söker få fram en principiell produktlösning – principlösning eller 
lösningskoncept” (Olsson, 1995). 

5.1 Brainstorming 
Som ett första skede i vårt projekt hade vi en brainstormingsession där vi kraftigt 
förenklade hur krafterna såg ut och skissade sedan ner olika idéer och former som 
skulle ta upp krafterna och spänningarna så bra som möjligt. 
 

5.2 Framtagning av principlösningar 
Efter vi tagit fram vår projektbeskrivning och vår kravspecifikation hade vi ett 
möte med det företag som är tänkt att tillverka produkten och diskuterade vad det 
finns för regler för konstruktion i plast. Det visar sig att konstruktion i plast inte 
skiljer sig mot konstruktion i metall mer än att man måste ta hänsyn till 
stelningsförloppet. Då plast måste stelna med en specifik hastighet beroende på 
vilken plast det är, och även stelna jämt i hela materialet för att få önskad 
kornstorlek, så bör man inte överstiga en godstjocklek om 6 millimeter (Hans 
Andersson, 2010-02-16).  
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Vi lät fantasin och diskussionerna flöda och vi skissade upp ett antal idéer som 
resultat av diskussion, tankar och idéer för att sedan kunna ta vara på de positiva 
formerna till vidare revisioner. Då krafterna är så stora, och formerna så pass 
avancerade ritade vi upp samtliga skisser i Catia och gjorde FEM-beräkningar på 
dem och såg vilka former och idéer som var gynnsamma. Vi genomförde även 
små handberäkningar för att illustrera hur vi tänkte att krafterna går och påverkar 
våra former. Dessa handberäkningar finnes i bilaga D. 

5.3 Utvärdering av principlösningar 
Samtliga principmodeller tilldelades ett stålmaterial med E-modul på 200 GPa, 
densiteten 7860 kg/m3 och en sträckgräns på 250MPa. Detta för att vi i detta 
skede inte hade kunskap om hur man på ett bra sätt gör beräkningar på 
plastmaterial, samt att plastmaterial ofta beräknas ickelinjärt. 
Friktionskoefficienten mellan delarna antogs i detta läge vara 0.1 då friktionen 
mellan plast och metall varierar mycket mellan olika sorter.  
 
 
 
 
De egenskaper hos principlösningarna vi bedömde efter är: 
 

• Förmåga att sprida spänningar 
• Tillverkningsbarhet 
• Vikt  

 
Samtliga FEM-resultat finns i bilaga E. 

 

 11



 

5.4 Principlösning 1 
Denna principlösning försökte vi simulera massa så mycket som möjligt. Vi har 
lagt in snedställda ”spantar” för att försöka häva den böjning som uppstår vid 
muttrarna. Med spantar menar de vi ribbor eller plattor vi använt oss av på flera av 
våra principlösningar. Tyvärr går just denna revision inte tillverka då den skulle 
fastna i verktyget. FEM-beräkning sker därför på en reviderad version som skall 
gå att tillverka. 
 
 

 
    Figur 5-1 
 
 

 
Figur 5-2 
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5.5 Principlösning 2 
I principlösning 2 försökte vi konstruera en böjstyv konstruktion som leder ut 
spänningarna i det runda höljet. 
 

 
                Figur 5-3 
 

5.5 Principlösning 3 
Här tänkte vi vidare på principlösning 2 och lade till spantar vid hörnen där kilen 
trycker ut. Tanken är att dessa spantar ska avhjälpa att leda ut spänningarna bättre 
än en ensam spant. 

 
                Figur 5-4 
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5.6 Principlösning 4 
Vid denna lösning hade vi en I-balk i åtanke. Detta för att på bästa sätt ta upp 
kraften längs med linan.  
 

 
Figur 5-5 

 

5.7 Principlösning 5 
Det här är ett försök att utnyttja maxtjockleken på 6mm så mycket som möjligt.  
 

 
Figur 5-6 
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5.8 Principlösning 6 
Här försökte vi tänka ”outside the box” och skapa mönstret från andra hållet. 
Denna lösning kräver att vi har kärndragning från bägge håll, vilket är en dyrare 
lösning. 
 

 
      Figur 5-7 

 

5.9 Principlösning 7 
För denna lösning tog vi inspiration från naturen. Den sexkantiga formen hittar vi 
bland annat i bikakor och atomstrukturer. 
 

 
          Figur 5-8 
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5.10 Principlösning 8 
Denna principlösning är en inspiration utav principlösning 1, som vi gjorde för att 
få en tillverkningsbar version utav principlösning 1. Tanken är att de tunnare och 
tätare väggarna ska ersätta volymer man inte kan gjuta i plast. Vi ökade även 
höjden för att se hur det påverkar förmågan att ta upp spänningar. 
 

 
            Figur 5-9 
 

 
           Figur 5-10 

 16



 

5.11 Utvald principlösning 
Efter att vi testat samtliga principlösningar och rent visuellt kontrollerat hur de 
sprider spänningarna, hur höga spänningarna är, om de är möjliga att tillverka, 
samt hur låg vikt de har, så valde vi att gå vidare med principlösning 8 då denna 
spred och sänkte spänningarna, och faktiskt är tillverkningsbar.  
 

 

Figur 5-11 
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6 Primärlösning 

6.1 Tilldelning av material 
Efter ett möte tidigt i projektet gavs ett förslag på ett material från Plastinject AB. 
Materialet heter Grivory GVX-7H och tillverkas av ett företag som heter EMS-
Grivory. Materialet är framtaget med fokus på att kunna ersätta metallprodukter. 
Man har en brottgräns på 290MPa vilket motsvarar en relativt stark 
aluminiumlegering. Detta är det material vi gjorde FEM-beräkningar med i 
Abaqus, då detta var önskvärt av Plastinject AB, som är tänkta tillverkare av 
kilhuset. 

6.2 Framtagning av primärkonstruktion 
När vi hade valt ut vår principlösning påbörjade vi arbetet med att konstruera en 
optimal version utav den valda principlösningen. Som ett första steg ökade vi 
längden på detaljen för att få större yta att sprida trycket på. Vidare testade vi 
olika antal och tjocklekar på de tvärgående spantarna, för att se hur de inverkar på 
spänningarna. Vi lade även till en krysspant för att se om den avhjälper det 
böjande momentet vi annars får mellan kilen och muttrarna. Vi prövade även 
varianter med längsgående spantar. En viktig aspekt i detta steg var att hålla 
vikten nere så mycket som möjligt då en stor ekonomisk vinning ligger i att få ner 
materialkostnaden. Därför försökte vi att först uppnå en konstruktion som håller 
för påfrestningarna och sen optimera den för minsta möjliga vikt.  

6.3 Utvärdering av primärkonstruktioner 
Vi utvärderade primärlösningarna genom att se på följande punkter: 
 

• Spänningsfördelning 
• Vikt 
• Krav på förändring av befintliga komponenter 

 
Samtliga primärlösningar har testats i enligt gällande materialdata och de 
ingångsvärden vi har, i Abaqus 7.1. Vi har använt oss av tetraedriska nodelement 
som optimerats för explicita beräkningsproblem och sedan beräknat på kilhuset 
insatt i själva konstruktionen. Allt för att få så verklighetstrogen belastning vi kan. 
Analysen är indelad i två steps. Första steget anger vilka kontakter som finns och 
egenskaper för dem, och i andra steget läggs kraften på under 10 sekunder. 
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6.4 Primärkonstruktion 1 
I detta förslag ville vi ta reda på hur mycket vi kan påverka spänningarna genom 
att öka längden. Därför tog vi bort alla spantar och kryssgeometri och 
kontrollerade resultatet i Abaqus. Denna lösning kräver en omkonstruktion utav 
kilen vilket skulle innebära ett visst merarbete. Däremot erbjuder denna lösning 
ett billigare verktyg för formsprutning (Hans Andersson, 2010-04-02), då det är 
en mycket enklare geometri. 
 

 
Figur 6-1 

6.5 Primärkonstruktion 2 
Denna lösning är exakt likadan som primärlösning 3, med skillnaden att krysset 
lagts till. Anledningen till att vi gjorde detta är för att se vad vi vinner på att ha 
krysset.  

 
Figur 6-3 
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6.6 Primärlösning 3 
Detta förslag är en kontroll av vår krysskonstruktion. Behövs den eller förbrukar 
vi bara material i onödan?  
 

 
Figur 6-2 

6.7 Val av primärlösning 
Vi förde in samtliga primärlösningar i Abaqus och testade dem med korrekta 
värden på material, friktioner och krafter. Utvärdering gjorde vi sedan genom att 
kontrollera vilka spänningar som uppkommer, och sedan helt sonika om 
konstruktionen skulle hålla eller ej. Slutgiltigt val gjorde vi sedan tillsammans 
med företaget eftersom de behövde ta ställning till huruvida de vill ändra sin kil, 
eller om de kan acceptera ett dyrare verktyg. Samtliga FEM-resultat finns att 
betrakta i bilaga F. 

6.8 Utvald primärlösning 
Då samtliga primärkonstruktioner vi provat höll, och sedan tidigare även är 
bedömda som tillverkningsbara av Plastinject AB, höll vi ett telefonmöte med vår 
handledare och beslutade att vi skulle gå vidare med principlösning 2. Detta då 
denna lösning möjliggör mest minskning i höjdled och följaktligen mest 
minskning i vikt och då även minskning i materialvolym, eftersom den håller nere 
spänningen på ett mycket bra sätt.  
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Figur 6-3 

6.9 Optimering av primärlösning 3 
Vi optimerade principlösning så att den ska väga så lite så möjligt utan att förlora 
sina goda hållfasthetsegenskaper. Detta innebar endast att vi optimerade höjden, 
då förändringar i övrig geometri i tidigare FEM-beräkningar har visat sig förändra 
hållfastheten i stor utsträckning. Optimeringen gick till enligt Fredy Olssons 
(1995) ”trial and error” -metod. Vi lade även på radier på kanter så att ritningar 
sedan är helt redo att skickas till verktygstillverkare. 
 

6.10 Resultat efter optimering 
Optimeringen resulterade i en lägre variant av primärlösning 3 som kräver minsta 
möjliga material, utan att öka spänningarna till oönskade nivåer. Dock är 
spänningsnivåerna vid dessa stora krafter så pass höga att man inte med säkerhet 
kan garantera att de i verkligheten håller. Spänningsområden som ska deformeras 
kan istället spricka. När vilket sker är svårt att förutse utan någon erfarenhet och 
därför rekommenderade vi Ivar Petterssons Järnmanufaktur AB att genomföra 
ordentliga provningar innan produkten förs ut på marknaden. 
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Figur 6-4 
 
Resultat efter FEM-beräkning på den optimerade konstruktionen hittas i bilaga H.  

6.11 Ekonomi 
Då vi saknade vissa priser och kostnader har vi endast kunnat genomföra 
temporära, enklare beräkningar på kilhuset, samt hur stora de ekonomiska 
fördelarna är. Med de uppgifter vi hade beräknas ett kilhus kunna kosta 20 kronor, 
vilket är 21 kronor billigare än de köper in kilhusen för idag. Vid normal 
försäljning kan detta förväntas ge en vinst på 1 322 400 kronor om året, förutsatt 
att man inte förändrar försäljningspriset. Beräkningarna saknar fraktkostnader i 
Sverige, samt kostnaden för provtryckningarna i Sverige. Beräkning följer: 
    

Inköpspris idag (Ip): 41:-  (6-1) 
 Materialkostnad per kilo (Mk): 6,5 EUR (62,80 SEK, 2010-05-15) 
 Vikt per kilhus (m): 0,225kg 
 Tillverkningskostnad (Tk): 290kr/timme 
 Cykeltid (t): 60 sek 
 Antal sålda per månad (n): 5000 
  

(Ip – (Mk * m + Tk / t)) * n = 110 200 kr /månad = 1 322 400kr/år 
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6.12 Ritningar och resultat av FEM-beräkningar 
Vi har tillhandahållit ritningar till Ivar Petterssons Järnmanufaktur AB som är 
redo att skapa ett verktyg efter. Eftersom de inte har något CAD-program kommer 
vi personligen spara samtliga filer för framtiden, av praktiska skäl. Vi har även 
dokumenterat samtliga resultat av de FEM-beräkningar vi har genomfört. 
Samtliga ritningar återfinns i bilaga H, och resultat finns i bilaga E och  
F.  

7 Resultat 
De resultat vi tagit fram ger Ivar Petterssons Järnmanufaktur AB möjligheterna att 
ta fram ett verktyg för prototyper till dragprovning. Vi har tyvärr inte kunnat 
uppnå samtliga krav i vår kravspecifikation då vi till stor del inte kunnat prova det 
material vi tilldelats av Plastinject AB. Vi har inte kunnat undersöka hur väl 
materialet står emot väta och UV-strålning och inte heller hur väl materialet klarar 
av kalla temperaturer. Vid presentationen av vårt resultat för Plastinject AB 
försäkrade de dock att man minst kan räkna med en livslängd på 20 år, då prover 
på polypropan (som har betydligt sämre UV-skydd), visat sig få försämrad 
funktion först efter 20 år av UV-strålning enligt europeisk nivå. Våra resultat för 
kraven hållfasthet, tillverkning, pris/kostnad, samt önskemålet om att utstå så 
länge som möjligt i skogsbrand, har i samråd med Ivar Petterssons 
Järnmanufaktur AB bedömts godkända i projektets utsträckning. 
 
Vi har som underlag för framtida utveckling i projektet skapat komplett 
ritningsunderlag för verktygsframställning av kilhuset, och kontakt har upprättats 
mellan Ivar Petterssons Järnmanufaktur AB och Plastinject AB. Ivar Petterssons 
Järnmanufaktur AB har stora förhoppningar om att kunna börja provningar redan i 
år (2010) och att man ska kunna presentera sina resultat för kunder någon gång 
under 2011.  
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8 Diskussion 
 
Vi påbörjade projektet i början av terminen med stor entusiasm och vi tog oss an 
utmaningen med glädje. Efterhand tornade projektet upp sig framför oss och vi 
insåg vidden i projektet. Att ”bara byta material” utvecklades till ett avancerat 
konstruktionsprojekt där gammal kunskap vägde lätt i jämförelse med vad vi 
försökte uppnå. Med nyfunnen respekt för plastkonstruktörer fick vi börja ha 
regelbundna möten med Plastinject AB för att få svar på våra frågor under 
arbetets gång. 
 
Till slut redde vi ut begreppen och lyckades få ut realistiska resultat ur våra FEM-
beräkningar och kunde på allvar sätta oss in i vad som egentligen påverkade vår 
hållfasthet. Resultaten blev bättre och bättre, direkt proportionellt med humöret 
och vi kan nu i efterhand säga att vi har fått fram ett resultat som vi är stolta över 
och att vi har utvecklats väldigt mycket under projektets gång. 
 
Vi är mycket glada att vi har fått genomföra ett projekt där vi fick chansen att 
känna på hur det är att konstruera i ett plastmaterial. Det skiljer sig så pass mycket 
från konstruktion i stål, och det finns så mycket mer att tänka på, att det är svårt 
att föreställa sig på förhand. Vi är därför också väldigt glada för allt stöd vi har 
fått ifrån näringslivet och speciellt då Plastinject AB i Anderstorp. 
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Kravspecifikation 

 
 
 

Mekaniska krav: 
  

• Tåla en Last på 93,1KN 
• Tåla en arbetslast på 47KN 
• Passa befintliga delar. 
 
 
 

Material: 
• Tåla oändligt antal lastcyklar. 
• UV-ljus beständig. 
• Tåla temperaturer från -60 grader till +50 grader Celsius. 

 
 
Miljö: 
 
-Användningsmiljö: 

• Tåla smuts, damm och väta i dess olika former. 
• Tåla temperatur växlingar. 

 
-Tillverkning: 

• Undvika blanda material på produktens olika delar. 
• Konstruera för formsprutning 
• Minimera antal delar. 
• Minimera antal intressenter/underleverantörer. 
• Använda befintliga tillverkningsprocesser. 

 
-Pris/kostnad:   

• Minimera utvecklingskostnader. 
• Minska ledtid från nuvarande sätt att tillverka delar. 

 
 
Övriga önskemål: 

• Utstå längsta möjliga tid i  skogsbrand. 
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Övrigt: 

• Delar skall kunna bytas ut. 
 
 
 
 
 
Halmstad den 15 Februari 2010 
 
 
 
 
_____________________   __________________ 
Martin Olsén   Viktor Andersson 
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Material Data Sheet

   

PA66 GF30 black
 
Chemical Designation : Polyamide 66
DIN-Abbreviation: PA 66 GF 30
Colours, fillers: black, 30% glass fibre
    

Main features 
    

very rigid very strong
resistant to many oils, greases, diesels and petrol high dimensional stability
very abrasion resistant good heat deformation resistance
easily welded UV and weather resistant
not electrically insulating easily bonded
easily machined

 

Preferred Fields  
    

mechanical engineering automotive engineering
transport and conveyor technology gears, couplings and engine construction
textile machinery packaging and paper processing machinery
precision engineering

Applications
 
sealings, fixing parts, spacers

Properties   

Material Data Sheet PA66 GF30 black  
Mechanical dry / moist  standard
Tensile strength at break 110 MPa DIN EN ISO 527

Elongation at break 6 % DIN EN ISO 527

Modulus of elasticity in tension 7000 MPa DIN EN ISO 527

Hardness 200  ISO 2039/1 (Kugeldruck-Härte)

Impact strength 23º C (Charpy) 70 KJ/m² DIN EN ISO 179 (Charpy) 

Time yield limit
for 1% elongation after 1000 h

40 MPa

Co-efficient of friction
p = 0,05 N/mm²v=0,6 m/s 
on steel, hardened and ground

0,45-0,50 / 0,5  

Material Data Sheet PA66 GF30 black  



Thermal dry / moist  standard
Glass transition temperature 72 / 5 °C DIN 53 765 

Heat distortion temperature
HDT, Method A

250 °C ISO-R 75 Verfahren A (DIN 53 461) 

Heat distortion temperature
HDT, Method B

250 °C ISO-R 75 Verfahren B (DIN 53 461) 

Max. service temperature    
     short term 170 °C
     long term 110 °C

Thermal conductivity (23º C) 0,27 W/(K·m)

Specific heat (23º C) 1,5 J/g.K
Coefficient of thermal expansion
(23-55ºC)

2-3  10-51/K DIN 53 752 

Material Data Sheet PA66 GF30 black  
Electrical dry / moist  standard

Material Data Sheet PA66 GF30 black  
Miscellaneous dry / moist  standard
Density 1,35 g/cm3 DIN 53 479 

Moisture absorption 
(23°C/50RH)

1,5 % DIN EN ISO 62 

Water absorption to equilibrium 5,5 % DIN EN ISO 62 

Flammability acc. to UL standard 94 HB  
Resistance to hot water, washing soda: (+)  
Resistance to weathering +  

(1) Testing of semi-finished products 

All information supplied by or on behalf of Merrem Materials or Merrem Kunststoffen in relation to its products, in any form, is supported by 
research and believed to be reliable, but Merrem Materials or Merrem Kunststoffen assumes no liability whatsoever in respect of application, 
processing or use made of the aforementioned information or products, or any consequence there of. The buyer undertakes all liability in respect 
of the application, processing or use of the aforementioned information or product, whose quality and other properties he shall verify, or any 
consequence there of. No liability whatsoever shall attach to Merrem Materials or Merrem Kunststoffen for any infringement of the rights owned or 
controlled by a third party intellectual, industrial or other property by reason of the application, processing or use of the aforementioned 
information or products by the buyer. 
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TECHNICAL DATA SHEET 
 
GRIVORY GVX-7H BLACK 9915 
 
 
 
Product description 
 
Grivory GVX-7H black 9915 is a 70% glass-
fibre reinforced engineering thermoplastic ma-
terial based on a combination of semi-
crystalline polyamide with partially aromatic 
copolyamide. 
 
Grivory GVX-7H black 9915 has an optimized 
flowability and is suitable for injection mould-
ing technical parts, exhibiting exceptional 
characteristics even after moisture absorption: 
 
- highest stiffness and strength 
- high dimensional stability, very low war-

page 
- good chemical resistance 
- good surface finish 
 
Grivory GVX-7H black 9915 is the economical 
alternative to die-cast alloys.  
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PROPERTIES 

 
Mechanical Properties 

  Standard Unit State Grivory GVX-7H 
 black 9915 

Tensile E-Modulus 1 mm/min ISO 527 MPa dry 
cond. 

28000 
27500 

Tensile strength at break 5 mm/min ISO 527 MPa dry 
cond. 

290 
260 

Elongation at break 5 mm/min ISO 527 % dry 
cond. 

1.5 
1.5 

Impact strength Charpy, 23°C ISO 179/1eU kJ/m² dry 
cond. 

60 
60 

Impact strength Charpy, -30°C ISO 179/1eU kJ/m² dry 
cond. 

60 
60 

Notched impact strength Charpy, 23°C ISO 179/1eA kJ/m² dry 
cond. 

15 
15 

Notched impact strength Charpy, -30°C ISO 179/1eA kJ/m² dry 
cond. 

15 
15 

Ball indentation hardness  ISO 2039-1 MPa dry 
cond. 

370 
360 

 
Thermal Properties 

Melting point DSC ISO 11357 °C dry 260 

Heat deflection temperature HDT/A 1.80 MPa ISO 75 °C dry 250 

Heat deflection temperature HDT/C 8.00 MPa ISO 75 °C dry 220 

Thermal expansion coefficient long. 23-55°C ISO 11359 10-4/K dry 0.10 

Thermal expansion coefficient trans. 23-55°C ISO 11359 10-4/K dry 0.30 

Maximum usage temperature long term ISO 2578 °C dry 100-120 

Maximum usage temperature short term ISO 2578 °C dry 220 
 

Electrical Properties 

Dielectric strength  IEC 60243-1 kV/mm dry 
cond. 

33 
33 

Comparative tracking index CTI IEC 60112 - cond. 600 

Specific volume resistivity  IEC 60093 Ω · m dry 
cond. 

1010 
1010 

Specific surface resistivity  IEC 60093 Ω  cond. 1012 
 

 
General Properties 

Density  ISO 1183 g/cm³ dry 1.85 

Flammability (UL94) 0.8 mm ISO 1210 rating - HB 

Water absorption 23°C/sat. ISO 62 % - 2.9 

Moisture absorption 23°C/50% r.h. ISO 62 % - 1.0 

Linear mould shrinkage long. ISO 294 % dry 0.05 

Linear mould shrinkage trans. ISO 294 % dry 0.20 
 
 

Product-nomenclature acc. ISO 1874:  PA66+PA6I/X, MH, 14-250, GF70 
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Processing information for the injection moulding of Grivory GVX-7H black 9915 
 

This technical data sheet for Grivory GVX-7H black 
9915 provides you with useful information on mate-
rial preparation, machine requirements, tooling and  
processing. 
 
 
MATERIAL PREPARATION 
 
Grivory GVX-7H black 9915 is delivered dry and 
ready for processing in sealed, air tight packaging.  
Predrying is not necessary. 
 
Storage 
Sealed, undamaged bags can be kept over a long  
period of time in storage facilities which are dry,  
protected from the influence of weather and where  
the bags can be protected from damage.  
 
Handling and safety 
Detailed information can be obtained from the “Ma-
terial Safety Data Sheet” (MSDS) which can be  
requested with every material order. 
 
Drying 
During its manufacturing process Grivory GVX-7H 
black 9915 is dried and packed with a moisture  
content of ≤ 0.10 %. Should the packaging become 
damaged or the material is left open too long, then  
the material must be dried. A too high moisture  
content can be shown by a foaming melt and silver  
streaks on the moulded part. 
 
Drying can be done as follows: 
 
 

 
Temperature:   max. 80°C 
Time:   4 - 12 hours 
Dew point of the dryer: -25°C 

 
 

 
Temperature: max. 100°C 
Time: 4 - 12 hours 

 
Drying time 
If there is only little evidence of foaming of the melt 
or just slight silver streaks on the part, then the 
above mentioned minimal drying time will be suff i-
cient. Material, which is stored open over days,  
which shows strong foaming, unusually easy flow-
ing, streaks and rough surface on the moulding  
part, then the maximal drying time is required. 
 
   Silver streaks can also be caused by 

overheating of the material (over 350°C)  
or by too long melt residence time in the 
barrel. 

 
 
 
 

Drying temperature 
Polyamides are subjected to the affects of oxidation  
at temperatures above 80°C in the presence of 
oxygen. Visible yellowing of the material is an ind i-
cation of oxidation. Hence temperatures above  
80°C for desiccant dryers and temperatures above  
100°C for vacuum ovens should be avoided. In  
order to detect oxidation it is advised to keep a 
small amount of granulate (light colour only !) as a 
comparison sample. 
 
At longer residence times (over 1 hour) hopper  
heating or a hopper dryer (80°C) is useful.  
 
Use of regrind 
Grivory GVX-7H black 9915 is a thermoplastic ma-
terial. Hence, incomplete mouldings as well as 
sprues and runners can be reprocessed. The fo l-
lowing points should be observed:  
 
• Moisture absorption 
• Grinding: Dust particles and particle size distr i-

bution  
• Contamination through foreign material, dust,  

oil, etc. 
• Quantity addition to original material 
• Colour variation 
• Reduction of mechanical properties 
 
When adding regrind, special care has to be taken  
by the moulder. 
 
 
MACHINE REQUIREMENTS 
 
Grivory GVX-7H black 9915 can be processed eco-
nomically and without problems on all machines 
suitable for polyamides. 
 
Screw 
Wear protected, universal screws (3 zones) with  
non-return valves are recommended. 
 
 

 
Length: 18 D - 22 D 
Compression ratio: 2 - 2.5 

 
Shot volume 
The metering stroke must be longer than the length  
of the back flow valve (without decompression 
distance). 
 
 

 
Shot volume = 0.5 - 0.8 x 

(max. shot volume) 

 

Screw 

Selecting the injection unit 

 ! 

Desiccant dryer 

Vacuum oven 
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Heating 
At least three separately controllable heating 
zones, able of reaching cylinder temperatures up to  
350°C. A separate nozzle heating is necessary. 
The cylinder flange temperature must be controlla-
ble (cooling). 
 
Nozzle 
Open nozzles are simple, allow an easy melt flow 
and are long lasting. There is however the danger  
that during retraction of the screws following injec-
tion of the melt, air maybe drawn into the barrel  
(decompression). For this reason, needle shut-off 
nozzles are often used. 
 
Clamping force 
As a rule of thumb the clamping force can be esti-
mated using the following formula: 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOOLING 
 
The design of the mould tool should follow the 
general rules for glass-fibre reinforced thermoplas-
tics.  
 
For the mould cavities common mould tool steel  
quality (e.g. hardened steel) which has been har d-
ened to level of 56 HRC is necessary. We recom-
mend additional wear protection in areas of high 
flow rates in the tool (e.g. pin point gates, hot run-
ner nozzles). 
 
Demoulding / Draft angle 
Parts moulded from Grivory showing excellent d i-
mensional stability. Asymmetric demoulding and 
undercuts are to be avoided. It is favourable to  
foresee high numbers of large ejector pins or  a 
stripper plate. Demoulding draft angles between 1  
to 5° are acceptable.  
 
Gate and runner 
To achieve an optimal mould-fill and to avoid sink 
marks, a central gate at the thickest section of the  
moulding is recommended. Pin point gate (direct) or  
tunnel gates are more economical and more com-
mon with technical moulding. 
 
To avoid premature solidification of the melt and 
difficult mould filing, the following points should be 
considered: 
 
 

 
 0.8 x thickest wall section of the injection 

moulding part 

 

 
 

 1.4 x thickest wall section of the injection 
moulding part (but minimum 4 mm) 

 
 
VENTING 
 
In order to prevent burning marks and improve  
weldline strength, proper venting of the mould ca -
vity should be provided (venting channels on the  
parting surface dimensions: Depth 0.02 mm, width 
2 - 5 mm).  
 
 
PROCESSING 
 
Mould filling, post pressure and dosing 
The best surface finish and a high weld line  
strength is achieved with a high injection speed and  
when a sufficiently long post pressure is employed. 
 
The injection speed should be regulated so as to  
reduce towards the end of the filling cycle in order  
to avoid burning. For dosing at low screw revolu-
tions and pressure the cooling time should be fully  
utilised. 
 
Basic machine settings 
In order to start up the machines for processing 
Grivory GVX-7H black 9915, following basic set-
tings can be recommended: 
 
 

 
Flange   80°C  
Zone 1   260°C  
Zone 2   270°C 
Zone 3   275°C 
Nozzle   270°C 
Tool   80 - 120°C 
Melt   270 - 300°C 

 
 
 

 
Injection speed medium - high 
Hold-on pressure (spec.)  300 - 800 bar  
Dynamic pressure (hydr.)  5 - 15 bar 
Screw speed 50 - 100 min-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.5 kN1) x projected area (cm2) 

 
1) in cavity pressure of 750 bar 

Clamping force 

Gate diameter 

Runner diameter 

Temperatures 

Pressures / Speeds 
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CUSTOMER SERVICES 
 
EMS-GRIVORY is a specialist for polyamide syn-
thesis and polyamide-processing. Our customer 
services are not only concerned with the manufac-
turing and supply of engineering thermoplastics but  
also provide a full of technical support program: 
 
• Rheological design calculation / FEA 
• Prototype tooling 
• Material selection 
• Processing support 
• Mould and component design 
 
We are happy to advice you. Simply call one of our 
sales offices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The recommendations and data given are based on  
our experience to date, however, no liability can be  
assumed in connection with their usage and proc-
essing. 
 
Generated / updated: MUF / April 2008 
 
This version replaces all previous product specific  
data sheets. 
 
www.emsgrivory.com 
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