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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete har varit att ta fram ett förslag till en ny typ av 

snigelstaket, vars funktion inte bygger på användandet av giftiga kemikalier eller 

elektrisk ström. Vi har i huvudsak använt oss av Fredy Olssons metoder, som 

beskrivs i kompendiet ”Princip - och primärkonstruktion”
1
. Efter en noggrann 

genomgång av tidigare forskning och åtföljande kriterieuppställning, skissade vi 

fram sex olika förslag. Genom att vikta kriterierna i en Kesselring-matris valde vi 

ut ett av förslagen för vidare utveckling. De viktigaste kriterierna vi haft att ta 

hänsyn till har varit produktens vikt, möjligheten att återvinna materialet, priset, 

samt att den skulle vara modulbaserad. Arbetet har resulterat i att vi fått fram en 

tillverkningsfärdig produkt som uppfyller samtliga kriterier, med reservation för 

att fältmässiga tester som kan bekräfta effektiviteten återstår att genomföra. 

Abstract 

The aim of this thesis has been to develop a proposition for a new type of snail 

barrier, whose function is not based on the use of toxic chemicals or electric 

current. We have mainly used Fredy Olsson´s methods described in the 

compendium "Princip - och primärkonstruktion"
1
. After a thorough review of 

previous research and the accompanying definition of criteria, we sketched out six 

different propositions. By weighting the criteria in a Kesselring matrix, we 

selected one of the proposals for further development. The main criteria we had to 

take into account were; the weight of the product, the ability to recycle the 

material, the price, and that it would be modular. The work has resulted in the 

development of a product that meets all the criteria, and is ready for 

manufacturing, though field conditions tests that can confirm the effectiveness 

remains to be done. 

                                                 

1
 (Fredy, 1995) 
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Problemformulering 

Problemet i dagsläget är att de flesta skydd mot sniglar som finns på marknaden 

antingen behöver ström för sin funktion, eller innehåller gift. Dessa egenskaper 

gör utrustningen svår att underhålla samt belastar miljön i onödan. Vi har endast 

kunnat identifiera fyra produkter som inte bygger på ovanstående principer, men 

de har i gengäld andra brister. I det första fallet är odlingsytan begränsad till 

storleken av en Eu-pall (krage), och i det andra fallet är konstruktionsmaterialet 

alldeles för ömtåligt. Den tredje varianten bygger på att infektera sniglarna med en 

parasit (Nematoder). Som fjärde och sista alternativ så kan man skaffa Mysk-

änder som äter upp sniglarna, men då uppstår ett nytt problem med illaluktande 

avföring från änderna.  

 
Mål och Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka möjligheten att konstruera ett effektivt 

skydd mot mördarsniglar (Arion vulgaris), som inte behöver ström eller giftiga 

kemikalier för sin funktion. Målet är att ta fram ett koncept för en tillverknings-

färdig produkt som fungerar väl och kan produceras till en kostnad som 

marknaden kan acceptera. 

 
Avgränsningar 

Med tanke på den korta tid som står till förfogande, samt att det visat sig omöjligt 

att hitta något plastföretag att samarbeta med, så har vi tvingats begränsa projektet 

till en i huvudsak teoretisk studie.  En prototyp i full skala kommer följaktligen 

inte att byggas, utan vi skriver ut en mindre modell av det bästa förslaget med 

hjälp av 3D-skrivare. Fältförsök för att utvärdera produkten kan tyvärr inte heller 

bli aktuella inom den angivna tidsramen. 

Problemformulering/Mål och syfte/Avgränsningar 
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Metod 

Till grund för arbetet ligger metoderna som återfinns i Fredy Olssons 

kompendium ”Konstruktion”
2
. I den inledande fasen beskrivs problemet/uppgiften 

som skall lösas, och tillgänglig relevant information inhämtas (tidigare forskning, 

patent o.s.v.). Därefter formuleras ett antal kriterier i form av krav och önskemål. 

Dessa viktas sedan mot varandra för att sålla fram de viktigaste. Därefter vidtar en 

idégenereringsprocess där alla idéer skall kunna lösa det aktuella problemet.  I fas 

två utvärderas sedan lösningsförslagen i förhållande till de uppställda kriterierna. 

Ett eller flera förslag väljs sedan ut för vidare utveckling. Den tredje fasen innebär 

framtagning av tillverkningsunderlag, byggande av prototyp och test/utvärdering. 

 
Produktundersökning 

Patent 

Vi gjorde en sökning i PRV
3
 (patent-och registreringsverkets databas) och fick 

fram att det finns tre stycken patent för snigelbarriärer, alla tre är från Sverige. Ett 

av dem påminde om vår barriär, på så vis att det finns en utåt-stickande del som 

ska få snigeln att falla, dock gick det patentet ut år 2002. 

 De övriga två patenten har även de gått ut, därmed föreligger inga problem att 

söka vare sig patent eller mönsterskydd för den färdiga konstruktionen. Den 

utförda sökningen i databasen gjordes med avgränsning till Europaområdet, USA 

ansåg vi överflödigt eftersom mördarsnigeln inte är etablerad där ännu. 

                                                 

2 Ovanstående och följande stycken baseras huvudsakligen, där inget annat anges, på Olsson, Fredy´s 

Kompendium Konstruktion- Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för Maskinkonstruktion, 1995. 

3
 (PRV Svensk Patentdatabas, 2015) 

Metod/Produktundersökning 
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Tidigare forskning 

Ljubljana-universitetet i Slovenien har undersökt hur effektiv en elektrisk barriär 

är gentemot mördarsniglar
4
. De testade med följande volt-tal: 2, 4, 6, 8 och 10. 

Man kom fram till att vid 2 volt så lyckas nästan hälften av sniglarna att ta sig 

över (43 %), men om man däremot använder sig av 10 volt så lyckas enbart 1 % 

att passera barriären. Därmed anser forskarna på Ljubljana-universitetet att den 

elektriska barriären är effektiv samtidigt som den är fri från giftiga substanser. De 

nämner även i sin rapport att kopparbarriärer som inte är spänningssatta kan vara 

ett effektivt skydd eftersom det uppstår en elektrokemisk reaktion mellan kopparn 

och snigelns sekret som resulterar i att det bildas en svag ström som gör att 

snigeln känner obehag. Vidare antyder studien att mollusker som kommer i 

kontakt med koppar har en tendens att torka ut, vilket gör att de gärna undviker 

metallen.  

I en tidigare studie
5
 från Cambridge-universitetet har kopparbarriärer testats och 

resultaten visade att 80 % av sniglarna repellerade. När de kom i kontakt med 

koppar så drog de snabbt in sina tentakler vilket tyder på att de tyckte det var 

obehagligt. Men det finns nackdelar med koppar, framförallt att den tappar effekt 

när den utsätts för fukt, regn och korrosion. Vitlöksextrakt nämns också i denna 

rapport och sägs vara ett väldigt effektivt skydd. 

I en något äldre forskningsrapport
6
 från universitetet på Hawaii beskrivs hur man 

testat olika mekaniska barriärer tillverkade av kartong, glasfiber, aluminium samt 

koppar. Dessutom provades olika kemiska preparat bl.a. järnfosfat och 

metaldehyd. Ingen av metoderna var 100 % effektiv, men barriärerna av 

aluminium och kartong utmärkte sig med mycket låg effektivitet. 

                                                 

4
 (Z. Laznik, 2011) 

5
 (I. Schüder, 2003) 

6
 (Trent Y. Hata, 1997) 

Produktundersökning 
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 Produktdefinition 

Uppgifter 

Produktens huvuduppgift blir att skydda odlingsbädden så att mördarsniglar inte 

kan ta sig in och förstöra växterna.  

 

 

 

Processen 

Produktens skall utan hjälp av gift eller elektricitet på ett enkelt sätt, endast genom 

sin utformning och sitt material, se till att sniglarna håller sig borta. 

Omgivningen 

Produkten skall användas i utomhusmiljö året runt, vilket ställer krav på tålighet 

mot väder och vind. 

Uppdrag/ 

Projekt 

Ny version 
av 

snigelstaket 

Anv.område/ 

Sammanhang 

Skydd av 
växter 

Produkt 

Barriär 

Produkt-
enheter 

Hörnsektion 

Längdsektion 

Gardin 

Figur 1 

Produktdefinition 
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Människorna 

Produkten kommer att användas av ett stort antal personer med olika fysisk 

förmåga. Det skall räcka med några få enkla redskap för att montera barriären, och 

det skall inte behövas någon typ av specialistkunskap. 

Ekonomin 

Vi har resonerat och jämfört med de produkter som finns på dagens marknad, och 

kommit fram till att en komplett barriär i grundutförande inte bör kosta mer än ca 

1000 kr att köpa. 

 

Kriterieuppställning 

K = Krav, Ö = Önskemål 

Produkt 

 Skall bestå av moduler, så att man kan öka och minska odlingsytan efter 

behov.          K 

 Ingen enskild del får väga mer än 10 kg        K 

 Skall tåla utomhusmiljö, året runt.                       K 

 Skall klara tyngden av en vuxen person som råkar kliva 

 på ovansidan.    K 

 Skall tillåta gräsklippning med en ”standard” – klippare, 

 (motor, fyra hjul, som knuffas för hand) ända intill 

 produktens utsida.    K 

 Skall vara fri från skarpa kanter   K 

 Skall gå att montera utan verktyg.  Ö 

Omgivning 

 Skall tillverkas av icke giftiga, miljövänliga material K 

Produktdefinition/Kriterieuppställning 
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 Ingående komponenter skall vara återvinningsbara Ö 

Människa 

 Tydlig utformning – lätt att montera.  K 

 Ergonomiskt riktig – lätt att bära.  Ö 

Ekonomi 

 Skall gå att masstillverka m.h.a. formsprutning K 

 Priset får inte överstiga 1000 kr/enhet  K 

 Bör vara underhållsfri   Ö 

 
Jämförelse av kriterier 

För att kunna identifiera krav och önskemål i matrisen så numrerar vi dem: 

K 1: Skall bestå av moduler, så att man kan öka och minska odlingsytan 

efter behov.           

K 2: Ingen enskild del får väga mer än 10 kg.        

K 3: Skall tåla utomhusmiljö, året runt.  

K 4: Skall klara tyngden av en vuxen person som råkar kliva 

 på ovansidan.  

K 5: Skall tillåta gräsklippning med en ”standard” – klippare, (motor, fyra 

hjul, som knuffas för hand) ända intill produktens utsida.  

K 6: Skall vara fri från skarpa kanter.    

K 7: Skall tillverkas av icke giftiga, miljövänliga material.  

K 8: Ingående komponenter skall vara återvinningsbara.  

K 9: Tydlig utformning – lätt att montera. 

K 10: Priset får inte överstiga 1000 kr/enhet 

K 11: Skall gå att masstillverka m.h.a. formsprutning.  

Ö 1: Ergonomiskt riktig – lätt att bära.  

Kriterieuppställning/Jämförelse av kriterier 
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Ö 2: Bör vara underhållsfri.    

Ö 3: Skall gå att montera utan verktyg.  

 
 
Sökmatris för kriterier 

Sökmatrisen nedan gör det lättare att veta vilket krav eller önskemål som tillhör 

vilken del i produktens livsperiod, samt vilken kategori de tillhör.  

Tabell 1 

 

 

Process Omgivning Människa Ekonomi

Forskning

Produktplanering K9

Produktframtagning

Beredning

Inköp

Tillverkning K11 K10

Montering

Kontroll

Lagring

Förpackning

Distribuering

Lagring

Försäljning

Köp

Hemtransport Ö1

Installation K1, Ö3 K2

Användning K3 K4,K6

Underhåll K5 Ö2

Förvaring

Kvittblivning

Hämtning

Borttransport

Återvinning K8 K7

Förstöring

Brukande

Eliminering

Kravområden
Livsperiod

Alstring

Framställning

Försäljning

Jämförelse av kriterier/Sökmatris för kriterier 
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För att sålla ut de viktigaste kraven och önskemålen viktar vi dem i en matris, de 

fem kriterierna och de två önskemålen som får högst totalpoäng kommer att ligga 

till grund för det fortsatta principkonstruktionsarbetet. 

Matrisvillkor;  

 Om kolumn är viktigare än rad, sätt (2) 

 Om rad är viktigare än kolumn, sätt (0) 

 Om rad och kolumn är lika viktiga, sätt (1)   

 

Tabell 2 

 

 

Tabell 3 

 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 Summa

K1 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 6

K2 2 0 0 2 2 1 1 2 0 0 10

K3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 16

K4 2 1 0 2 2 1 1 2 1 1 13

K5 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4

K6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

K7 2 1 0 2 2 2 1 2 1 1 14

K8 2 1 0 2 2 2 1 2 1 1 14

K9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

K10 2 2 0 2 2 2 1 1 2 1 15

K11 2 2 0 2 2 2 1 1 2 1 15

Ö1 Ö2 Ö3 Summa

Ö1 0 0 0

Ö2 2 2 4

Ö3 2 0 2

Sökmatris för kriterier 
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Viktningen visar att följande punkter kommer att bli vägledande för det fortsatta 

arbetet;  

K 3: Skall tåla utomhusmiljö, året runt.  (16 p) 

K 10: Priset får inte överstiga 1000 kr.  (15 p) 

K 11: Skall gå att masstillverka m.h.a. formsprutning.  (15 p) 

K 7: Skall tillverkas av icke giftiga, miljövänliga material.  (14 p) 

K 8: Ingående komponenter skall vara återvinningsbara.  (14 p) 

Ö 2: Bör vara underhållsfri.  (4 p) 

 

Produktförslag 

Brainstormingen resulterade i sex olika koncept.  För att undvika onödiga 

upprepningar påpekar vi inledningsvis att samtliga sidostycken och hörn kommer 

att ha invändiga hålrum, likt figur 1, för att minimera vikten. Dessutom består 

samtliga förslag av en grunduppsättning innehållande 4 st. hörndetaljer, och fyra 

st. sidodetaljer. I de fem första förslagen är den bärande principen att sniglarna 

inte skall kunna manövrera sig runt de utskjutande kanterna. För enkelhetens skull 

presenterar vi förslagen i form av ett tvärsnitt genom sidodetaljen. 

 

Förslag 1:   Förslag 2:                         

 

 

 Figur 2 Figur 3 

Sökmatris för kriterier/Produktförslag 
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Förslag 3:    Förslag 4: 

 

 

 

 

 

Förslag 5:    Förslag 6:

                

 

 

 

 

Förslag sex skiljer sig radikalt från de övriga, här är tanken att sniglarna inte skall 

kunna ta sig från undersidan av barriären och vidare, genom att de stöter på en 

tunn flexibel gardin som viker undan om de försöker krypa på den. 

Figur 8 

 

Figur 5 Figur 4 

Figur 6 Figur 7 

Produktförslag 



15 

 

Utvärdering 

I tabell 3 nedan, har vi viktat de olika förslagen mot varandra med avseende på 

samtliga uppställda kriterier och önskemål i en Kesselring-matris.  

 

 

 

 

 

 

Tabell 4 

Uppfyllelseskala:  

g = 4  Utmärkt 

g = 3  Mycket god 

g = 2  Godtagbar  

g = 1  Dålig   

g = 0  Otillräcklig 

  

Kriterieskala:  

n = 5  Helt nödvändig  

n = 4  Mycket stor önskvärdhet 

n = 3  Stor önskvärdhet  

n = 2  Liten önskvärdhet  

n = 1  Obetydlig önskvärdhet

  

  

n g t g t g t g t g t g t g t

K1 4 5 20 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16

K2 3 5 15 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12

K3 5 5 25 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20

K4 4 5 20 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 4 16

K5 3 5 15 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 4 12

K6 3 5 15 2 6 2 6 2 6 2 6 3 9 4 12

K7 5 5 25 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20

K8 5 5 25 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20

K9 3 5 15 2 6 2 6 2 6 2 6 3 9 4 12

K10 5 5 25 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15 2 10

K11 5 5 25 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15

Ö1 3 5 15 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 4 12

Ö2 5 5 25 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15 2 10

Ö3 3 5 15 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6

Total 70 280 44 181 44 181 44 181 44 181 46 187 49 193

Rel. total 1,00 1,00 0,63 0,65 0,63 0,65 0,63 0,65 1,00 1,00 1,05 1,03 1,11 1,07

Medel 5,00 20,00 3,14 12,93 3,14 12,93 3,14 12,93 3,14 12,93 3,29 13,36 3,50 13,79

Avvikelse 0,00 4,29 0,61 4,36 0,61 4,36 0,61 4,36 0,61 4,36 0,51 3,93 0,71 3,47

Median 5,00 20,00 3,00 13,50 3,00 13,50 3,00 13,50 3,00 13,50 3,00 13,50 4,00 12,00

Beslut Kasseras Kasseras Kasseras Kasseras Kasseras Förs vidare!

Förslag 5 Förslag 6Kriterier/Önskemål
Ideal/Maximal 

lösning
Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 Förslag 4

Utvärdering 
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Det blev slutligen förslag nr. 6 som fick högst poäng (193), tätt följt av förslag nr. 

5 på 187 poäng. Faktorer som favoriserade förslag 6 var; lättare att komma åt med 

gräsklipparen, något högre hållfasthet, enklare montering samt lägre vikt. 

Slutsatsen blir att förslag 6 kommer att bli föremål för vidare utveckling. 

 
Materialval 

Inledningsvis var vi övertygade om att betong skulle vara det optimala materialet, 

men efter en noggrant utförd granskning av Mikael Järleberg, VD på Vema 

Venturi AB, insåg vi att så inte var fallet. Tre av de viktigaste kriterierna, vikten, 

återvinningen och möjligheten att masstillverka genom strängpressning, gick inte 

att uppfylla. Dessutom lämnar betong ett avsevärt CO2-avtryck och går inte att 

återvinna när produkten nått slutet av livscykeln. 

Efter mycket letande riktade vi istället blicken mot ett relativt nytt material, 

Träkomposit (WPE), som är en blandning av plasten Polyetylen och träfiber. Vi 

har, på inrådan från Martin Strååt, valt en typ som har beteckningen WPC PP C 

50-500-14, detta material är ortotropiskt och har en fiberhalt på 50 procent, samt 

är fullständigt återvinningsbart. 

FEM-analys 

För att kontrollera att K 4 är uppfyllt har vi utfört en enklare analys, där vi antagit 

följande; ytan som kraften angriper på motsvarar ungefär den främre kontaktytan 

på en sko i storlek 45 (120 x 90 mm) och är placerad mitt på längdsektionen vid 

urtaget för gardinstången. Formen kommer att ha två ingöt, placerade i mitten, ett 

på ovansidan och ett på undersidan, vilket ger den ortotropiska huvudriktningen 

för kraftflödet. Kraften är 900 N (Distributed Force) riktad nedåt, max tillåten 

deformation satte vi till 1 mm. Som framgår av nedanstående bilder klarade 

konstruktionen samtliga villkor med marginal. För den vetgirige ligger analysen i 

sin helhet med som bilaga. 

Produktförslag/Materialval/FEM-analys 
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Max spänning uppgår till 14,8 MPa, materialet klarar 34,3 MPa. 

 

Största nedböjningen vid urtaget är 0,7 mm. 

Figur 9 

Figur 10 

FEM-analys 
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LCA 

Från början hade vi tänkt utföra en klassisk LCA-analys med hjälp av CES 

Edupack 
7
, men det visade sig att vårt material ännu inte finns tillgängligt i 

databasen. Istället letade vi reda på en artikel
8
 från 2012 där forskare vid 

Sheffield-universitetet beskriver en noggrann undersökning av Träkompositens 

inverkan på miljön. Här har man jämfört återvunna plastmaterial förstärkta med 

glas- och Linfiber, relativt nyproducerade material med samma förstärkning. 

Resultaten visar på stora fördelar för den återvunna plasten som är förstärkt med 

biologiska fibrer. Exempelvis minskar energiåtgången med mer än 40 % vid 

framställningen, främst genom att man undviker produktionen och transporten av 

ny olja, samt tillverkning av nya monomerer som skall polymeriseras. Den 

minskade energiförbrukningen påverkar CO2-avtrycket kraftigt, i en positiv 

riktning. 

 

Resultat 

Vi kan konstatera att arbetet resulterat i en helt ny produkt, som dessutom verkar 

uppfylla de uppställda kriterierna. Den är miljövänlig till 100 procent, den är 

möjlig att bygga ut efter behov, och de tyngsta elementen väger knappt 6 Kg/st. 

Produkten klarar den förväntade belastningen med god marginal och den klarar 

utan problem att lämnas utomhus året runt. 

 

 

 

                                                 

7
 (Granta, 2014) 

8
 (Saravanan Rajendrana, 2012) 

LCA/Resultat 
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Diskussion  

Arbetet har inneburit en del tvära vändningar, den första återvändsgränden var 

beslutet att tillverka produkten av betong. Inte bara viktkriteriet blev omöjligt att 

uppfylla, det gick heller inte att strängpressa komponenterna. Alternativt hade 

man kunnat fornpressa bitarna, men detta skulle bli alldeles för dyrt och 

tidskrävande. När miljöpåverkan av betong dessutom är så pass kraftig valde vi att 

helt lägga ned den idén.  

Den andra stora förändringen vi tvingades göra kom när vi läst en rapport
9
 från 

MIT, där forskarna studerat sniglars sätt att röra sig i stor detalj, för att kunna 

bygga en robot som kunde förflytta sig på samma sätt. Där framkom bl.a. att 

sniglar inte alls behöver något sekret för att förflytta sig, kanske inte ens i 

underupp-läge (i taket). Därmed föll planerna på att kanter eller sträva och 

hygroskopiska ytstrukturer/material skulle vara tillräckligt för att repellera 

molluskerna.  

Sammantaget tyder våra resultat på att de flesta kriterier och önskemål är väl 

tillgodosedda i det valda förslaget. Undersökningen har dock inte svarat på frågan 

om hur effektiv barriären verkligen är.  

Vi har under arbetets gång kommit att ifrågasätta huruvida gardinen verkligen 

räcker som skydd.  Kanske behöver den, i enlighet med resultaten från 

Cambridge-studien
10

, impregneras med vitlöksextrakt för att bli 100 % effektiv?  

Dessutom kan man fundera över hur den står emot nykläckta individer, som bara 

är en knapp centimeter i längd?  Troligen kan det sistnämnda lösas genom rätt val 

av maskstorlek i gardinen, men risken finns att gardinen inte viker undan när de 

försöker krypa över från barriärens undersida, vilket troligen är fallet för de vuxna 

individerna. 

                                                 

9
 (Brian Chan, 2005) 

10
 (I. Schüder, 2003) 
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Ytterligare ett frågetecken är prisbilden. Eftersom vi inte lyckats hitta något 

plastföretag som haft tid att hjälpa oss, så bygger det mesta av kostnadskalkylen 

på uppskattningar. Formsprutningsverktyg är väldigt dyra att framställa, men det 

betyder inte per automatik att produkten behöver bli särskilt kostsam, allt beror på 

seriestorleken. För en korrekt bedömning av kostnaden skulle man behöva 

genomföra en riktig marknadsundersökning, och med ledning av den låta ett 

företag som sysslar med formsprutning, ta fram en riktig offert. 

Svaret på de flesta av ovanstående frågor ligger i ordentliga fältförsök som vi 

tyvärr varken har tid eller råd att genomföra för tillfället. Ett förslag till vidare 

forskning skulle vara att skriva ut ett mindre antal barriärer i plast med hjälp av en 

tillräckligt stor 3D-printer, och placera dessa i en lämplig miljö för att studera 

verkningsgraden.  
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PRODUKTDATENBLATT 
PRODUCT DATA SHEET  

 

 

 

WPC PP C50-500-14 

Identifikation / Identification  Cellulose-Kunststoff-Compound 
 Cellulose Plastic Composite 

Aussehen / Appearance Granulat / Granulate 
 ca. 4,5 x 10 mm 

Farbe / Colour Natur / Natural 

Faseranteil / Fibre content [%]    50 

Kunststoffanteil / Plastic content [%]    47 

Zusätze / Additives [%]    3 

Trockenverlust / Loss on drying [%]    ~ 1 

Schüttgewicht / Bulk density [g/l]    ~ 550 

 

Anwendungen / Applications  Spritzgießen / Injection moulding 

 

 

Mechanische Kennwerte / Mechanical characteristics 

Biegeeigenschaften / Flexural properties  

Biegefestigkeit / Flexural strength [MPa]    ca. 59,0 

Dehnung Biegefestigkeit / Flexural elongation [%]        ca.   4,8  

Biegemodul Young / Young’s flexural modulus [MPa]    ca. 3361 

Biegemodul Sehnen / Chordal flexural modulus [MPa]    ca. 3294 

 

Zugeigenschaften / Tensile properties 

Zugfestigkeit / Tensile strength [MPa]    ca. 34,3  

Dehnung Zugfestigkeit / Tensile elongation [%]        ca.   3,2  

Zugmodul Young / Young’s tensile modulus [MPa]    ca. 3683 

Zugfestigkeit Sehnen / Chordal tensile modulus [MPa]    ca. 3434 



 
 
 
PRODUKTDATENBLATT 
PRODUCT DATA SHEET  

 

 

 

Schlageigenschaften / Impact properties 

Schlagzähigkeit ohne Kerbe  [kJ/m
2
]    ca. 19,1 

Impact strength without notch  

Schlagzähigkeit mit Kerbe  [kJ/m
2
]    ca.   4,8 

Impact strength with notch   

 

Dichte / Density                                                                     ca. 1,05 

 

Sonstige Eigenschaften / Other properties 

Fließweg (max. mögl. Gesamtfließlänge 130 cm)     [cm]        ca. 45 
Flow distance (max. possib. flow length 130 cm)  

 

Unsere Merkblätter, Druckschriften und technischen Daten dienen zur Unterrichtung und 
Beratung. Alle Werte sind Richtwerte. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht hergeleitet 
werden. Wir bitten die Verarbeitung und Anwendung der Produkte den jeweiligen besonderen 
Verhältnissen anzupassen. 
Our leaflets, booklets and technical data serve for information and advice. All values are 
approximate values, and no liability can be derived therefrom. Please adapt product processing 
and application to the respective special conditions. 01-2013 

 

 

Natural fibres. Simple and effective. 

JELU-WERK ▪ J. Ehrler GmbH & Co. KG 
Ludwigsmühle ▪ 73494 Rosenberg ▪ Germany 

Tel.: +49 (0)7967 - 90 91 - 0 
team@jelu.de ▪ www.jeluplast.com 
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Analysis1

MESH:

Entity Size

Nodes 2879356

Elements 1730441

ELEMENT TYPE:

Connectivity Statistics

TE10 1730441 ( 100,00% )

ELEMENT QUALITY:

Criterion Good Poor Bad Worst Average

Stretch 1718281 ( 99,30% ) 12160 ( 0,70% ) 0 ( 0,00% ) 0,116 0,591

Aspect Ratio 1416739 ( 81,87% ) 306896 ( 17,74% ) 6806 ( 0,39% ) 9,994 2,089

Materials.1

Material WPE

Young's modulus 3683,000MPa

Poisson's ratio 0,35

Density 1050,0kg_m3

Yield strength 34,300MPa

Coefficient of thermal expansion 0,000_Kdeg

Static Case

Boundary Conditions
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Figure 1

STRUCTURE Computation

Number of nodes : 2879356  
Number of elements : 1730441  
Number of D.O.F. : 8638068  
Number of Contact relations : 0  
Number of Kinematic relations : 0  

Parabolic tetrahedron : 1730441  

RESTRAINT Computation

Name: Restraints.1

Number of S.P.C : 46638

LOAD Computation

Name: Loads.1

Applied load resultant : 
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Fx = 8 . 309e-013  N
Fy = -1 . 215e-013  N
Fz = -9 . 000e+002  N
Mx = 4 . 500e+002  Nxm
My = 4 . 500e+001  Nxm
Mz = 4 . 090e-013  Nxm

STIFFNESS Computation

Data are removed 

SINGULARITY Computation

Restraint: Restraints.1 

Number of local singularities : 0  
Number of singularities in translation : 0  
Number of singularities in rotation : 0  
Generated constraint type : MPC  

CONSTRAINT Computation

Restraint: Restraints.1 

Number of constraints : 46638  
Number of coefficients : 0  
Number of factorized constraints : 0  
Number of deferred constraints : 0  

FACTORIZED Computation

Data are removed 

DIRECT METHOD Computation

Name: Static Case Solution.1

Restraint: Restraints.1

Load: Loads.1

Strain Energy : 8.605e-002 J
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Equilibrium 

Components Applied
Forces Reactions Residual

Relative
Magnitude

 Error

Fx (N) 8.3090e-013 4.4199e-009 4.4208e-
009

1.8456e-
009

Fy (N) -1.2146e-013 6.8889e-010 6.8877e-
010

2.8755e-
010

Fz (N) -9.0000e+002 9.0000e+002 -2.5857e-
009

1.0795e-
009

Mx (Nxm) 4.5000e+002 -4.5000e+002 1.4902e-
009

5.9249e-
010

My (Nxm) 4.5000e+001 -4.5000e+001 1.6058e-
009

6.3848e-
010

Mz (Nxm) 4.0898e-013 2.2841e-009 2.2845e-
009

9.0832e-
010

Static Case Solution.1 - Deformed mesh.2

Figure 2

On deformed mesh ---- On boundary ---- Over all the model
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Static Case Solution.1 - Von Mises stress (nodal values).2

Figure 3

3D elements: : Components: : All

On deformed mesh ---- On boundary ---- Over all the model
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