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Sammanfattning 

Formsprutning är en tillverkningsmetod som ställer krav på produkters utformning. För att göra 

en lämplig ingötsplacering räcker inte alltid riktlinjer utan en produktspecifik analys kan vara 

nödvändig. Materialval kräver en tydlig kravspecifikation och kan med fördel göras i samråd med 

en materialexpert. Riktlinjer för Design for manufacturing and assembly inkluderar bland annat 

rekommendationer för formgivning.  

Detta kandidatarbete strävar efter att hjälpa produktutvecklare att tidigt i 

produktutvecklingsprocessen ta hänsyn till tillverkningsaspekter. Baserat på litteraturstudier, 

intervjuer och fallstudier har riktlinjer tagits fram för materialval, design for manufacturing and 

assembly och formgivning för formsprutning. Arbetet är avgränsat till att endast titta på 

formsprutningsbara termoplaster.  

Arbetet, som genomförts vid Linköpings universitet, är en del av projektet Säkra 

monteringsverktyg som resulterade i ett portabelt dödmansgrepp. De fallstudier som 

genomfördes inom projektet behandlar värdering av koncept utifrån produktionsperspektiv, 

materialval och formsprutningsanalyser i programmet Moldflow.  

Arbetet resulterade i riktlinjer för applicering av metoden design for manufacturing and 

assembly, formsprutningsanpassning samt materialval. Fallstudien i Säkra monteringsverktyg 

utmynnade i en värdering av koncept utifrån produktionsaspekter, ett materialval baserat på 

projektets kravspecifikation och rekommendationer för produktens utformning med syfte att 

optimera dess tillverkning.  

En slutsats av arbetet är att produktionsanpassning av produktens utformning bör ske tidigt i 

utvecklingsprocessen. En annan slutsats är att besök i industrin, hos exempelvis ett 

formsprutningsföretag, leder till bättre förståelse av vilka krav som behöver uppfyllas för att en 

produkt ska vara möjlig att producera. Om simuleringsprogram för formsprutning finns bör det 

användas i kombination med riktlinjer för produktutformning. 

Ytterligare en slutsats som gjorts är att materialval underlättas genom tidig kontakt med 

materialleverantörer. Materialvalet baseras på kravspecifikationen och därför bör kraven 

tydliggöras och dess rimlighet kontrolleras innan materialvalet sker.  
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Abstract 

Injection molding is a manufacturing method that requires specific features to attain 

manufacturability. Gating suitability requires analysis and mere guidelines do not always provide 

the correct gate placement. Material selection requires a pronounced specification and is 

preferably supervised by an expert. Guidelines concerning design for manufacturing and 

assembly include, among other things, recommendations directly affecting the shape of the 

product.  

The aim for this bachelor thesis is to aid product developers and designers in taking 

manufacturing aspects into account early in the product development process. This is achieved by 

providing them with guidelines regarding material selection, injection molding, as well as design 

for manufacturing and assembly. The thesis is limited to thermoplastic materials suitable for 

injection molding and its results are based off thorough literature research, interviews and case 

studies.   

This bachelor thesis project, which is conducted at Linköping University, is a part of a project 

called Safe manual assembly tools, and the resulting portable enabling device developed in Safe 

manual assembly tools is used as case studies in this thesis. The case studies include: evaluation of 

concepts concerning manufacturability; material selection; and injection molding analysis 

through the software Moldflow. 

The thesis results in guidelines concerning design for manufacturing and assembly, injection 

molding and material selection. The case study is requited with concept selection suggestions, a 

selection of material that meets the specification of requirements stated in Safe manual assembly 

tools and design recommendations that aim to improve the manufacturability of the concept. 

This bachelor thesis concludes that design alterations striving to meet requirements for 

manufacturability should be made early in the devolpment process. Visiting the polymer-based 

product manufacturing industry offers better insight into which requirements that need to be 

fulfilled to make a product producible. Injection molding simulation software, if such is available, 

should be used in combination with design guidelines.  

The thesis also concludes that material selection is simplified through early contact with suppliers 

of material. Material selection is based off the specification of requirements and therefore 

requirements specified in the specification should be clarified and have their plausibility 

confirmed before the selection takes place.  
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Förord 

Detta arbete är resultatet av ett kandidatarbete i kursen TMKT82 vid Linköpings Universitet. 

Vi vill ta tillfället i akt att tacka Anders Emilsson på Ernol, Hestra i Småland, där ett lärorikt 

studiebesök gjordes i april. De företag som deltog i Elmia polymer 2015 och tålmodigt besvarade 

våra frågor tackas självfallet också. För sina insikter angående både rapportuppbyggnad och 

rapportinnehåll vill vi tacka vår handledare Kerstin Johansen. För ett gott tålamod och ett icke 

ifrågasättande deltagande i våra produktionstekniska studier vill vi rikta ett tack till den bästa 

projektgruppen, Säkra monteringsverktyg, utan er hade detta projekt inte varit genomförbart. Ett 

tack riktas till Linköpings universitets bibliotek och Materialbiblioteket för de material som har 

hjälpt denna rapports uppbyggnad och genomförande. Ett tack går också till Erik Sundin och 

Rickard Olsen som agerat projektägare respektive beställare för projektet Säkra 

monteringsverktyg. Slutligen vill vi rikta ett hjärtligt stort tack till alla som hjälp oss genom att 

korrekturläsa och läsa igenom denna rapport. Ni är underbara! 

 

/Hanna & Maria 
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Definitionslista 

En del uttryck och förkortningar i denna rapport kan ha flera betydelser. Nedan återfinns 

nödvändiga definitioner: 

DFX: "DFX sägs vara samlingsnamnet på alla olika 'design-for'-uttryck" enligt Herbertsson (1994). 

’Design for’ innebär att en produkt utformas med en viss aspekt i åtanke, exempelvis tillverkning 

eller montering. 

Ingöt: kanal i en gjutform, enligt Nationalencyklopedin (2015) 

Produktion: I detta arbete syftar begreppet på en helhet som inkluderar både tillverkning och 

montering av en produkt  

Produktionstekniker: En person som arbetar i produktion vars målsättning, enligt redaktionen 

för yrkesinformation (2011), är att tillverkningen ska ske effektivt. 

Rapid prototyping: enligt Ulrich och Eppinger (2012) additiv tillverkningsmetod, det vill säga 3D-

skrivning, för att tillverka prototyper 

Tekniska egenskaper: I detta arbete syftar tekniska egenskaper på materialkonstanter som kan 

vara mekaniska, elektriska etc. Exempelvis sträckgräns, konduktivitet, kemisk resistens.  

Tillverkning: I detta arbete syftar begreppet på att en produkt tillverkas i industrin 

Använda programvaror  

Autodesk Moldflow Adviser 2015: En programvara för simulering och analys av formsprutning 

CES EduPack 2014: En materialdatabas 

Creo Parametric 2.0: En programvara som i detta projekt använts för att skapa 3D-modeller i 

datormiljö 

 





  

ix 
 

Innehållsförteckning 

1 INTRODUKTION .................................................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND................................................................................................................................................ 1 

1.2 SYFTE ....................................................................................................................................................... 2 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR .................................................................................................................................... 2 

1.4 MÅL ........................................................................................................................................................ 2 

1.5 AVGRÄNSNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR ......................................................................................................... 2 

1.6 MÅLGRUPP ............................................................................................................................................... 2 

1.7 RAPPORTÖVERSIKT ...................................................................................................................................... 2 

2 METODTEORI ........................................................................................................................ 3 

2.1 METODTEORI KRING INTERVJUER ................................................................................................................... 3 

2.2 METODTEORI SCORING ................................................................................................................................ 3 

2.3 METODTEORI MATERIALVAL .......................................................................................................................... 3 

2.4 METODTEORI SCREENING ............................................................................................................................. 3 

3 TEORI ................................................................................................................................... 5 

3.1 TEORI KRING DESIGN FOR MANUFACTURING AND ASSEMBLY .............................................................................. 5 

3.2 TEORI KRING FORMSPRUTNING ...................................................................................................................... 7 

3.3 TEORI KRING POLYMERA MATERIAL ............................................................................................................... 11 

4 METOD ............................................................................................................................... 15 

4.1 ÖVERGRIPANDE METOD FÖR PROJEKTET ........................................................................................................ 15 

4.2 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER ................................................................................................................ 15 

4.3 UTVÄRDERING AV KONCEPT ........................................................................................................................ 16 

4.4 MATERIALVAL .......................................................................................................................................... 16 

4.5 DETALJUTFORMNING OCH FORMSPRUTNINGSANALYS ....................................................................................... 16 

5 DATAINSAMLINGSANALYS .................................................................................................. 19 

5.1 KRAV ENLIGT LITTERATUR ........................................................................................................................... 19 

5.2 SAMMANFATTNING AV INTERVJUER OCH DATAINSAMLING ................................................................................ 20 

5.3 KONCEPTVÄRDERING FÖR SÄKRA MONTERINGSVERKTYG ................................................................................... 21 

5.4 MATERIALVAL FÖR SÄKRA MONTERINGSVERKTYG ............................................................................................ 26 

6 FORMSPRUTNINGSANALYS ................................................................................................. 31 

6.1 LÄMPLIGHETSANALYS FÖR INGÖTSPLACERING AV FÖRSTA INGÖT ......................................................................... 32 

6.2 LÄMPLIGHETSANALYS FÖR INGÖTSPLACERING AV ÖVRIGA INGÖT ........................................................................ 34 

6.3 FYLLTID ................................................................................................................................................... 34 

6.4 TID FÖR AVSVALNING ................................................................................................................................. 35 

6.5 VÄLLRÄNDER ........................................................................................................................................... 35 

6.6 KRYMPNING ............................................................................................................................................ 37 

6.7 DELANALYS – PLACERING AV INGÖT .............................................................................................................. 38 

6.8 LUFTFICKOR ............................................................................................................................................. 39 

6.9 SJUNKMÄRKEN ......................................................................................................................................... 40 

6.10 GODSTJOCKLEK ........................................................................................................................................ 40 

6.11 SLÄPPVINKLAR ......................................................................................................................................... 41 

6.12 ”UNDERCUT”........................................................................................................................................... 42 

6.13 SKJUVNING .............................................................................................................................................. 43 



 
 

7 DESIGNÄNDRINGSFÖRSLAG FÖR SÄKRA MONTERINGSVERKTYG .......................................... 45 

8 SLUTGILTIGT MATERIALVAL FÖR SÄKRA MONTERINGSVERKTYG........................................... 47 

9 SLUTRESULTAT .................................................................................................................... 49 

9.1 RIKTLINJER FÖR DESIGN FOR MANUFACTURING AND ASSEMBLY .......................................................................... 49 

9.2 RIKTLINJER FORMSPRUTNING ...................................................................................................................... 49 

9.3 RIKTLINJER FÖR INGÖT ............................................................................................................................... 50 

9.4 RIKTLINJER FÖR MATERIALVAL ..................................................................................................................... 50 

10 DISKUSSION .................................................................................................................... 51 

10.1 METODDISKUSSION ................................................................................................................................... 51 

10.2 RESULTATDISKUSSION ................................................................................................................................ 53 

10.3 DISKUSSION AV PROGRAMVAROR ................................................................................................................. 58 

11 SLUTSATS ........................................................................................................................ 61 

12 FRAMTIDA REKOMMENDATIONER ................................................................................... 62 

13 REFERENSER .................................................................................................................... 65 

BILAGOR ....................................................................................................................................... I 

BILAGA 1 ................................................................................................................................................................ I 

BILAGA 2 ............................................................................................................................................................... II 

BILAGA 3 .............................................................................................................................................................. IV 

BILAGA 4 ............................................................................................................................................................. VII 

BILAGA 5 .............................................................................................................................................................. IX 

BILAGA 6 .............................................................................................................................................................. XI 

 

Tabellförteckning 

Tabell 1 - DFMA viktning koncept A-D ................................................................................................................... 22 

Tabell 2 - DFMA viktning koncept E-H ................................................................................................................... 23 

Tabell 3 - Ranking DFMA ............................................................................................................................................. 24 

Tabell 4 - Vanliga formsprutningsbara plaster ................................................................................................... 26 

Tabell 5 - Tabell över material och egenskaper ................................................................................................. 27 

Tabell 6 - Krav och materialtabell ............................................................................................................................ 28 

Tabell 7 - Screening 1 .................................................................................................................................................... 29 

Tabell 8 - Screening 2 .................................................................................................................................................... 29 

Tabell 9 - Genomsnittsranking .................................................................................................................................. 29 

Tabell 10 - Olika delars volym ................................................................................................................................... 32 

Tabell 11 - Fylltid för ett respektive två ingöt i skalryggen........................................................................... 34 

Tabell 12 - Fylltid för detaljer i PPS respektive HDPE ..................................................................................... 35 

Tabell 13 - Tid till avsvalningstemperatur i skalryggen för ett respektive två ingöt. ........................ 35 

Tabell 14 - Tid till avsvalningstemperatur för detaljer i PPS respektive HDPE .................................... 35 

Tabell 15 - Volymkrympning beroende på ingötsplacering .......................................................................... 38 

Tabell 16 - Skjuvning - avvikelsevärden ................................................................................................................ 43 

Tabell 17 - Materialkostnad, utdrag ........................................................................................................................ 47 

 

https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421452543


xi 
 

Figurförteckning 

Figur 1 - Symmetri och asymmetrier ......................................................................................................................... 5 

Figur 2 - Avfasningar ........................................................................................................................................................ 6 

Figur 3 - Pyramidmontering .......................................................................................................................................... 6 

Figur 4 - Okontrollerad och kontrollerad montering .......................................................................................... 7 

Figur 5 - Släppvinklar ....................................................................................................................................................... 8 

Figur 6 - Ingötsplacering tjocklek................................................................................................................................ 9 

Figur 7 - Ingötsplacering symmetri ............................................................................................................................ 9 

Figur 8 - Vällrand ............................................................................................................................................................... 9 

Figur 9 - Skarpa hörn och radier............................................................................................................................... 10 

Figur 10 - Detalj utan och med ursparningar ...................................................................................................... 10 

Figur 11 - Användning av ribbor .............................................................................................................................. 11 

Figur 12 - Ribba med och utan släppvinkel .......................................................................................................... 11 

Figur 13 - Övergripande tillvägagångsätt för projektet .................................................................................. 15 

Figur 14 - Koncept flerfingrar från Säkra monteringsverktyg ..................................................................... 24 

Figur 15 - Koncept tumknapp från Säkra monteringsverktyg ..................................................................... 25 

Figur 16 - CAD-bild av hela produkten .................................................................................................................. 31 

Figur 17 - CAD-bild av ryggen av produkten ....................................................................................................... 31 

Figur 18 - CAD-bild av fronten av produkten ...................................................................................................... 31 

Figur 19 - CAD-bild av fästet av produkten .......................................................................................................... 31 

Figur 20 - CAD-bild av klämskyddsbygel .............................................................................................................. 32 

Figur 21 - CAD-bild av inre delar .............................................................................................................................. 32 

Figur 22 - Lämplighetsanalys för skalryggen ...................................................................................................... 33 

Figur 23 - Lämplighetsanalys för fronten ............................................................................................................. 33 

Figur 24 - Lämplighetsanalys för fästet ................................................................................................................. 33 

Figur 25 - Lämplighetsanalys för extra ingöt i skalrygg av PPS................................................................... 34 

Figur 26 - Lämplighetsanalys för extra ingöt i skalrygg av HDPE .............................................................. 34 

Figur 27 - Vällränder på skalrygg med ett ingöt ................................................................................................ 36 

Figur 28 - Vällränder på skalrygg med två ingöt................................................................................................ 36 

Figur 29 - Vällränder skalrygg, PPS ingöt insida ................................................................................................ 36 

Figur 30 - Vällränder skalrygg, HDPE ingöt insida ............................................................................................ 36 

Figur 31 - Vällränder skalrygg, PPS ingöt utsida ............................................................................................... 36 

Figur 32 - Vällränder skalrygg, HDPE ingöt utsida ........................................................................................... 36 

Figur 33 - Vällränder front HDPE ingöt utsida ................................................................................................... 37 

Figur 34 - Vällrand fäste, PPS ingöt kortsida ....................................................................................................... 37 

Figur 35 - Vällrand fäste, HDPE ingöt kortsida ................................................................................................... 37 

Figur 36 - Vällrand fäste, HDPE ingöt ovansida.................................................................................................. 37 

Figur 37 - Vällrand fäste, PPS ingöt ovansida ...................................................................................................... 37 

Figur 38 - Krympning skalrygg .................................................................................................................................. 38 

Figur 39 - Krympning front ......................................................................................................................................... 38 

Figur 40 - Krympning fäste ......................................................................................................................................... 38 

Figur 41 - Föreslagen ingötsplacering för front (överst), skalrygg (mitten) och fäste (nederst) .. 38 

Figur 42 - Luftfickor skalrygg .................................................................................................................................... 39 

Figur 43 - Luftfickor front ............................................................................................................................................ 39 

Figur 44 - Luftfickor fäste ............................................................................................................................................ 40 

Figur 45 - Sjunkmärken skalrygg ............................................................................................................................. 40 

https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454764
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454767
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454768
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454769
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454771
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454778
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454779
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454780
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454781
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454782
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454783
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454789
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454790
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454791
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454792
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454793
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454794
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454795
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454796
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454797
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454798
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454799
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454800
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454801
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454802
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454803
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454804
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454805
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454807


 
 

Figur 46 - Sjunkmärken front utsida ....................................................................................................................... 40 

Figur 47 - Sjunkmärken front insida ....................................................................................................................... 40 

Figur 48 - Variationer i godstjocklek för skalryggen ........................................................................................ 41 

Figur 49 - Variationer i godstjocklek för fronten ............................................................................................... 41 

Figur 50 - Variationer i godstjocklek för fästet ................................................................................................... 41 

Figur 51 - Släppvinklar för skalryggen ................................................................................................................... 42 

Figur 52 - Släppvinklar för front ............................................................................................................................... 42 

Figur 53 - Släppvinklar för fäste ............................................................................................................................... 42 

Figur 54 - ”Undercut” skalryggen ............................................................................................................................. 43 

Figur 55 - ”Undercut” fäste.......................................................................................................................................... 43 

Figur 56 - Skjuvning hos skalrygg ............................................................................................................................ 43 

Figur 57 - Skjuvning hos fäste .................................................................................................................................... 43 

Figur 58 - Förändringsförslag på halfpipe ............................................................................................................ 45 

Figur 59 - Förändringsförslag utformning av skalrygg ................................................................................... 45 

  

https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454808
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454809
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454810
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454811
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454813
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454814
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454816
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454817
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454818
https://liuonline.sharepoint.com/sites/ks3/TMKT82-2015VT/29489/Delade%20dokument/Kandidatarbeten/Tørning%20Tøserna/Slutrapport/Slutgilgtig%20uppsats%2020150604.docx#_Toc421454819


 Produktutformning och materialval för formsprutning 

1 
 

1 Introduktion 
Om produkter redan vid utformningen utvecklas 

med hänsyn till hur produktionen är tänkt att 

genomföras, sparas både tid och pengar. 

Produktionstekniker kopplas ofta in först i slutet av 

produktutvecklingsprojekt för att förbereda 

produkten för produktion. Detta trots att 80 % av en 

produkts totala kostnader fastställs under tidiga 

delar av produktutvecklingen. Anderson (2014) 

För att komma från behovet av omfattande 

involvering av externa produktionstekniker har 

metoden DFX uppkommit. Enligt Herbertsson (1994) är DFX samlingsnamnet för alla "Design 

for"-variationer, som innebär att en produkt utvecklas med en särskild aspekt i åtanke, och det 

finns enligt Anderson (2014) en mängd underkategorier till DFX, till exempel DFMA – Design for 

Manufacturing and Assembly. DFMA betyder utformning med tillverkning och montering i åtanke. 

Enligt Boothroyd, Dewhurst, och Knight (2011) och Anderson (2014) sker 

produktionsanpassning av produkter med DFMA genom att produktutvecklaren förses med 

generella riktlinjer. Dessa riktlinjer är dock svåröverskådliga och det finns många olika källor som 

har delvis olika ståndpunkt. De generella riktlinjerna är dessutom ofta otillräckliga eftersom valet 

av tillverkningsmetod samt material påverkar vilka krav som ställs på produkten.  

Formsprutning är enligt Bruder (2014) och Strömvall (2002) en av de vanligaste 

tillverkningsmetoderna. Metoder går ut på att smält material sprutas in i en sluten form och sedan 

kyls för att bli en färdig produkt. Termoplaster är enligt Rosato, Rosato, och Rosatos (2004) 

mycket vanligt förekommande eftersom de är prisvärda och lätta att hantera i tillverkningen. Det 

finns mycket fakta att hämta om de vanligaste plasterna men det kan vara svårt att skapa sig en 

överblick.  

1.1 Bakgrund 

Kandidatarbetet Produktutformning och materialval för formsprutning beträffande polymera 

material görs inom projektet Säkra monteringsverktyg. Projektet har som mål att ta fram ett 

portabelt dödmansgrepp som möjliggör för operatör och robot att samtidigt bearbeta samma 

arbetsstycke. Detta leder till en höjd effektivitet och säkerhet i framtida industrimiljöer. 

Projektet Säkra monteringsverktyg är tänkt att resultera i ett slutkoncept som är möjligt att 

producera i ett valt material. Det finns dock en mångfald av plaster vilket leder till att fördjupad 

kunskap kring olika polymera material krävs för att kunna göra ett välgrundat materialval. För att 

ta fram en utformning som går att producera behövs även kunskap kring vilka krav formsprutning 

ställer på produktens utformning.  

Det här arbetet ämnar bidra till projektet genom att ta fram plastspecifika riktlinjer och 

information som underlättar valet av polymer samt slutgiltig utformning av produkten.  

"It is everyone’s responsibility 

to incorporate all considerations 

early into the design." 

- Anderson (2014) s.132 
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1.2 Syfte 

Syftet är att underlätta för produktutvecklare att redan tidigt i utvecklingsprocessen ta hänsyn till 

produktionsaspekter och göra väl underbyggda materialval för produkter i polymera material.  

1.3 Frågeställningar 

Hur mycket och vilken information krävs för att göra ett lämpligt materialval? 

Hur kan det bli enklare att göra sitt materialval inom kategorin polymera material? 

Hur påverkas kraven på produkters utformning både generellt av produktionsaspekter och 

specifikt av tillverkningsmetoden formsprutning? 

Hur kan det bli enklare för produktutvecklare att i designarbetet ta hänsyn till 

produktionsaspekter? 

1.4 Mål 

Målet för arbetet är att ta fram riktlinjer för materialval och produktionsanpassning för 

formsprutade produkter i polymera material.  

1.5 Avgränsningar och begränsningar 

Då val av tillverkningsmetod och material kan påverka utformningen av produkten på många sätt 

är arbetet avgränsat till att endast behandla polymera material av typen termoplast med 

formsprutning som förvald tillverkningsmetod. Polymererna som ingår i arbetet är begränsat till 

de material som är vanligt förekommande i litteratur för ämnet. Detta på grund av att materialen 

ska kunna jämföras rättvist vilket endast kan ske om likvärdig faktamängd finns.  

Arbetet är även avgränsat till att fokusera på hur tillverkningsaspekter påverkar produktens 

utformning, utan att se till hur tillverkningsaspekter påverkar formen där produkten tillverkas 

utformning eller tillverkningsmetoden i sig.  

En begränsning är att riktlinjerna inte kommer kunna testas på en slutprodukt som formsprutas.  

1.6 Målgrupp 

Riktlinjerna som rapporten landar i är tänkta att användas som stöd av produktutvecklare för att 

ta fram produkter i polymera material. 

1.7 Rapportöversikt 

 För information om formsprutning och material rekommenderas läsning av kapitel 3.2 
och 3.3. 

 Värdering av koncept utifrån produktionsaspekter står beskrivet i kapitel 4.3 
 Information kring materialval finns i kapitel 2.3 och 4.4 samt i kapitel 5.4.  
 Rapportens slutresultat kan läsas i kapitel 9. Kapitlet innehåller slutgiltigt materialval 

samt de riktlinjer för produktutformning och materialval som tagits fram i detta arbete. 
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2 Metodteori 
I detta kapitel återfinns teori för de metoder som används i detta arbete. 

2.1 Metodteori kring intervjuer 

Enligt Rubin och Rubin (1995) genomförs semistrukturerade intervjuer genom att intervjuaren 

introducerar ämnet och leder diskussionen genom specifika frågor. De förespråkar att ja/nej 

frågor ska undvikas för att svaren ska bli nyanserade.  

2.2 Metodteori scoring 

Enligt Ulrich och Eppinger (2012) måste krav på konceptet viktas mot varandra vid scoring och 

en matris användas för att inkludera viktningen. Enligt Ulrich och Eppinger (2012) är det i 

allmänhet lättast att väga samtliga koncept mot ett krav/kriterium i taget. Ju fler steg en 

bedömningsskala har, desto mer tid och desto större insats krävs för att genomföra scoringen. I 

Ulrich och Eppinger (2012) scoringmodell väljs ett koncept som referens och de andra poängsätts 

gentemot detta där 1 motsvarar "mycket värre än referens", 3 motsvarar "samma som referens" 

och 5 motsvarar "mycket bättre än referens". Varje koncepts poäng multipliceras med kravets 

viktning och de viktade poängen summeras till konceptets totalpoäng. Koncepten rangordnas från 

högst till lägst totalpoäng. Ulrich och Eppinger (2012) påtalar att om poängskillnaden mellan 

vinnande koncept och de andra inte är särdeles stor bör konceptvalet inte endast ske utifrån en 

scoringmatris. Om så är fallet bör projektgruppen istället ta fram ytterligare en scoringmatris där 

viktning gjorts med hänsyn till olika målgrupper och marknadssegment 

2.3 Metodteori materialval 

Ashby och Johnson (2012) lyfter fram att det finns fyra tillvägagångssätt för att göra ett 

materialval. Valet kan baseras på analytiskt tänkande, tidigare erfarenheter, jämförelser med 

liknande material eller inspiration.  

Analysbaserade val genomförs i fyra steg; först översätts behoven till tydliga krav på produkten. 

Därefter måttsätts dessa krav och bland de kraven identifieras sedan vilka materialegenskaper 

som avgör om ett material är lämpligt eller inte. Slutligen genomsöks en materialdatabas för att 

eliminera de material som inte klarar kraven och för att kunna rangordna hur väl de kvarstående 

materialen presterar. Val baserade på tidigare erfarenheter görs genom att jämföra den aktuella 

produkten med tidigare produkter som har liknande egenskaper. Ibland söks material som liknar 

andra material, till exempel när lagstiftning tränger undan etablerade material. Det 

rekommenderade tillvägagångssättet är då att kartlägga egenskaperna hos det material som ska 

ersättas. Kartläggningen resulterar i en materialprofil som revideras för att komma ifrån orsaken 

till att materialet ska substitueras och slutligen påbörjas en sökning efter ett material som 

matchar den reviderade profilen.  

Materialval som sker genom inspiration är resultatet av kreativt tänkande, som enligt Ashby och 

Johnson (2012) kan initieras genom att bläddra i inspirerande böcker eller genom att besöka 

butiker.  

2.4 Metodteori screening 

Syftet med screening är enligt Ulrich och Eppinger (2012) att snabbt minska antalet alternativ och 

om möjligt också förbättra och vidareutveckla befintliga alternativ. Alternativ och kriterier 

sammanställs i en matris. Kriterier viktas inte vid screening och enligt Ulrich och Eppinger (2012) 
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bör relativt oviktiga kriterier undvikas i screeningmatrisen. Ett alternativ väljs som referens, detta 

alternativ är ofta industriell standard eller väldigt simpelt och självförklarande. Alternativen 

viktas sedan mot detta referenskoncept antingen som "bättre än" (+), "samma som" (0) eller 

"sämre/värre än" (-). Ulrich och Eppinger (2012) föreslår att samtliga alternativ testas mot ett 

kriterium i taget men om många alternativ ska screenas kan det vara lättare att screena ett i taget 

mot samtliga kriterier. Efter screeningen är genomförd står det alternativ med flest (+) och minst 

antal (-) som vinnare. Det går även att se om något kriterium särskiljer alternativen. 
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3 Teori 
I detta kapitel finns teori hämtad ur litteraturstudie. Teorin berör grundligt Design for 

Manufacturing and Assembly samt formsprutning. Övergripande fakta kring olika polymera 

material finns även med för att ge en överblick över polymera material som går att formspruta. 

3.1 Teori kring Design for Manufacturing and Assembly 

Enligt Anderson (2014) är det viktigt att ha en bra balans mellan olika designfokus och att 

samtliga avdelningar på ett företag bidrar till alla designaspekter, inte bara de relevanta för den 

egna avdelningen.  

Anderson (2014) definierar DFX som "Design for Everything". Han nämner att det går att designa 

med en eller flera egenskaper, som funktion eller miljöaspekter, i åtanke.  

Enligt Boothroyd, Dewhurst, och Knight (2011) finns det olika sätt att anpassa design. "Design 

for Competitiveness" och "Design for Quality" är förslag som uppkommit på senare tid. Viktigast 

är dock deras föregångare "Design for Manufacturing and Assembly".  Samma källa föreslår vissa 

principer som kan agera stöd vid skapandet av en monteringsanpassad produkt, oavsett om 

sammansättningen sker för hand eller om processen är automatiserad. För det första minskar 

monteringskostnaderna naturligtvis om det är färre delar att sätta ihop, Groover (2011) 

specificerar ytterligare att varje delsammanställning bör bestå av 5 till 15 delar. Detta förenklar 

underhåll och reparationer och automatisering av montering är lättare att implementera. 

Ytterligare påtalar både Boothroyd, Dewhurst, och Knight (2011) och Groover (2011) att 

montering går snabbare för både människa och maskin om detaljen är symmetrisk eftersom det 

då inte ödslas tid på att orientera delarna. Om det inte är möjligt att utforma delen på det viset, 

föreslår de att monteringstiden kan minskas genom att göra detaljen överdrivet asymmetrisk 

vilket underlättar orienteringen. Detta demonstreras i Figur 1 nedan.  

 

Figur 1 - Symmetri och asymmetrier 

Boothroyd, Dewhurst, och Knight (2011) anser att det går att accelerera processen genom att med 

hjälp av avfasningar underlätta detaljers positionering i förhållande till varandra. Se Figur 2. 
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Med hjälp av avsmalningar är det enligt Boothroyd, Dewhurst, och Knight (2011) möjligt att fixera 

delarna, så att monteringen av en tredje komponent inte kräver att de två första hålls på plats i 

förhållande till varandra. Det går även att spara tid genom att ha en pyramidmontering, där de 

olika delarna monteras uppifrån på samma referensaxel se Figur 3. 

  

Figur 3 - Pyramidmontering 

Boothroyd, Dewhurst, och Knight (2011) säger att om sammansättningen sker maskinellt är det 

viktigt att det finns en lämplig baskomponent att montera på och att den delen går att positionera 

stabilt. Även om det inte skulle vara möjligt att montera allting uppifrån, tar det kortare tid ifall 

ompositionering av detaljen kan undvikas under monteringsfasen. Boothroyd, Dewhurst, och 

Knight (2011) påpekar också att delar bör utformas så att de går att positionera rätt innan 

montören måste släppa taget, se Figur 4.  

 

Figur 2 - Avfasningar 
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Figur 4 - Okontrollerad och kontrollerad montering 

 
Boothroyd, Dewhurst, och Knight (2011) skriver att komponenterna bör vara enkla att hantera i 

stora volymer, vilket innebär att de inte ska trassla ihop sig eller fastna i varandra på andra sätt. 

Om de monteras för hand bör delarna inte vara för glatta, ömtåliga eller flexibla. De bör inte heller 

vara så små eller stora att de blir svårhanterliga och framförallt bör de inte utgöra en skaderisk 

för montören genom att exempelvis vara vassa. Designen hos produkten bör enligt Groover 

(2011) förenklas och onödiga drag elimineras. Toleranser bör läggas inom rimliga gränser så att 

ingen efterbearbetning behövs. 

Boothroyd, Dewhurst, och Knight (2011) påtalar att det givetvis uppstår vissa skillnader beroende 

på hur monteringen är tänkt att gå till. En aspekt att ta hänsyn till vid automatisk montering är att 

alla komponenter helst ska gå att hantera med samma gripdon, eftersom det tar tid att byta. 

Enligt Groover (2011) bör ingående delar i en produkt vara standardiserade, kommersiellt 

befintliga komponenter. Detta minskar antalet artikelnummer samtidigt som inköp och 

lagerhållning minskar. Det är även fördelaktigt om samma komponent kan användas i flera olika 

produkter då detta kan ge en mängdrabatt. 

Produkten bör enligt Groover (2011) utformas så att produkten inte behöver packas i vare sig 

specialkartonger eller kartonger som är större än nödvändigt. 

Värt att tänka på är att de olika riktlinjerna enligt Groover (2011) ibland kan vara motsägelsefulla. 

Till exempel ska komponenter vara så enkla som möjligt samtidigt som de ska ha så många olika 

önskade egenskaper och så få delar som möjligt. 

3.2 Teori kring formsprutning 

Enligt Strömvall (2002) och Bruder (2014) är en av de främsta bearbetningsmetoderna 

formsprutning. Strömvall (2002) beskriver att metoden går ut på att smält material sprutas in i 

en stängd form, för att därefter kylas. Till slut öppnas formen och den färdiga detaljen tas loss. 
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Bruder (2014) och Berggren m.fl. (2008) lyfter fram att formsprutning tillåter komplicerade 

former men att bearbetningsmetoden kräver stora investeringar i maskiner och verktyg, alltså är 

metoden endast lönsam för större seriestorlekar. Priset på en form beror enligt Boothroyd, 

Dewhurst, och Knight (2011) av olika faktorer som detaljens djup, antal håligheter i formen och 

typ av form, där en tvådelad form är vanligast förekommande. 

Klason och Kubát (2005) och Berggren m.fl. (2008) skriver att placeringen av formens 

delningsplan syns på den färdiga detaljen, vilket bör hållas i åtanke vid produktens utformning. 

Klason och Kubát (2005) föreslår att det antingen kan gömmas genom att placeras på en mindre 

framträdande plats eller överdrivas till en del av designen.  

Strömvall (2002) och Klason och Kubát (2005) är överens om att kyltiden för detaljen ökar 

kvadratiskt i förhållande till ökad godstjocklek, vilket innebär att en stor godstjocklek har en 

negativ inverkan på produktiviteten. Klason och Kubát (2005) hävdar att upp mot 80 % av 

produktionens cykeltid utgörs av kyltid, vilket innebär att det är naturligt att fokusera på att korta 

ner den. Boothroyd, Dewhurst, och Knight (2011) anför att det ofta är en bra investering att välja 

ett dyrare, men stabilare och styvare material om det innebär att tjockleken kan minskas.  

För att produkten ska släppa från formen krävs att den har släppvinklar, se Figur 5. Bruder (2014) 

och Berggren m.fl. (2008) är eniga om att släppvinkeln generellt sett inte bör understiga 0,5 

grader. Medan Bruder (2014) anser att släppvinkeln kan ökas till 1 grad, anser Berggren m.fl. 

(2008) att vinkeln för etsade ytor skall ligga inom intervallet 3 till 7 grader. Klason och Kubát 

(2005) påstår att släppvinkeln generellt sett varierar mellan 1 och 3 grader. 

  

Berggren m.fl. (2008) beskriver att molekylkedjorna på grund av spänningar i den smälta plastens 

molekyler orienterar sig i flödesriktningen, ett fenomen som kallas orienteringar. Klason och 

Kubát (2005) rekommenderar att ingötet placeras vid den tjockaste delen av detaljen för att 

minska orienteringstendenser, se Figur 6. 

 

Figur 5 - Släppvinklar 
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Klason och Kubát (2005) påtalar också att ingöt bör placeras i detaljens symmetriplan för att i 

största möjliga mån undvika geometrisk deformation se Figur 7.  

Detaljens form påverkas också av den smälta polymermassans flytriktning, som bestäms av 

ingötets placering, då detaljen vid stelning krymper mer i flytriktningen än tvärs den. Samtidigt 

blir hållfastheten störst i flytriktningen. Klason och Kubát (2005) betonar också att ingötets 

placering påverkas av fler faktorer än endast vad som är mest rationellt; exempelvis kan ingötet 

flyttas bort från en yta där utseendet prioriteras.  

Om produkten är utformad på ett sådant sätt att den flytande polymerströmmen delar sig, kan det 

enligt Klason och Kubát (2005) uppstå en vällrand där de två uppkomna strömmarna möts igen, 

illustration av vällrand nedan i Figur 8. 

 

Figur 8 - Vällrand 

 

Figur 6 - Ingötsplacering tjocklek 

 

 

Figur 7 - Ingötsplacering symmetri 
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Berggren m.fl. (2008) skriver att vällränder antingen beror på att det finns flera ingöt, att 

godstjockleken varierar eller att det finns någon form av flytförhinder, vilket krävs för att 

formspruta detaljer med hål eller urtag. Klason och Kubát (2005) hävdar att vällranden brukar 

synas på detaljens yta och att den inte kan tas bort med värmebehandlingar, utan antingen måste 

randen bearbetas med en skärande metod eller flyttas till en annan del av detaljen genom att 

ändra ingötets placering.  

Enligt Klason och Kubát (2005) kan det uppstå sjunkmärken vid stora och plötsliga ändringar i 

godstjocklek, vilket bör undvikas eftersom det påverkar detaljens form, minskar hållfastheten och 

risken för sprickbildning ökar. Särskilt stor risk för sprickbildning anser Klason och Kubát (2005) 

att det finns vid skarpa kanter, ett påstående som Berggren m.fl. (2008) stödjer. Berggren m.fl. 

(2008) förespråkar att hörn ska förses med radier, som i Figur 9, som motsvarar ett värde mellan 

0,5 och 0,7 multiplicerat med godstjockleken. De rekommenderar dock att radien inte understiger 

0,3 mm.   

Om detaljen kräver varierande godstjocklek, kan ursparningar göra att resultatet blir godtagbart, 

konstaterar Klason och Kubát (2005). Ett exempel på samma detalj med och utan ursparningar 

visas i Figur 10. 

 

Figur 10 - Detalj utan och med ursparningar 

Berggren m.fl. (2008) påstår att tjockare tvärsnitt kan ersättas av ribbor. Det ökar styvheten, 

vilket dock kan orsaka skevhet hos detaljen och som därför bör användas sparsamt. Klason och 

 

Figur 9 - Skarpa hörn och radier 
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Kubát (2005) tycker att ribborna bör ha en tjocklek på 50 % av den vägg som ska förstärkas, 

medan Berggren m.fl. (2008) anser att ett intervall på 50 – 70 % är rimligt. Boothroyd, Dewhurst, 

och Knight (2011) stödjer den senare tumregeln. Nedan visas användning av ribbor i Figur 11. 

 

Figur 11 - Användning av ribbor 

De senare påpekar även att om ribban är hög kan släppvinklar mellan 0,2 och 0,5 grader kan 

behövas. Se Figur 12 för grovt förenklad illustration. 

 

Figur 12 - Ribba med och utan släppvinkel 

Berggren m.fl. (2008) påstår att ribbtjockleken enkelt kan förändras utan att den stabiliserande 

verkan påverkas genom att förändra avståndet proportionellt. Exempelvis kan ribbornas tjocklek 

halveras om även avståndet mellan ribborna halveras.  

3.3 Teori kring polymera material 

Såväl Rosato, Rosato, och Rosato (2004) som Strömvall (2002) delar in plaster i termoplaster och 

härdplaster. Författarna är överens om att det som kännetecknar termoplaster är förmågan att 

upprepade gånger smälta vid uppvärmning, för att sedan stelna i en form. Härdplaster däremot 

kan inte smältas om.  

Enligt Rosato, Rosato, och Rosato (2004) identifieras plaster vanligtvis av deras sammansättning 

och/eller prestanda. Av de tusentals plaster som finns är det bara ett par hundra grundtyper eller 

plastfamiljer som är kommersiellt erkända och det är endast ett fåtal, 20st år 2004, som vanligtvis 

används.  

Bruder (2014) delar in plaster i grupperna basplaster, konstruktionsplaster, avancerade plaster, 

termoelastomerer samt bioplaster som på olika sätt är biobaserade alternativt biologiskt 

nedbrytbara varianter av de föregående fyra grupperna.  
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Samtliga plaster beskrivs kortfattat i kommande delkapitel med exempel på 

användningsområden idag. Materialen går att formspruta enligt Bruder (2014), Rosato, Rosato, 

och Rosato (2004) samt Klason och Kubát (2005). 

3.3.1 Basplaster 

Basplaster benämns enligt Bruder (2014) även volymplaster. Namnet antyder att dessa material 

produceras och används i stora volymer på dagens marknad. Basplaster används exempelvis till 

förpackningar, ofta för mat, rör och enklare byggprodukter samt engångsprodukter. Vissa plaster 

är bättre lämpade för konsumentvaror med längre förväntad livstid. 

Polyeten (PE) är den mest sålda plasten enligt både Rosato, Rosato, och Rosato (2004) och 

Bruder (2014). Polyeten är enligt Rosato, Rosato, och Rosato (2004) och Groover (2011) relativt 

billig, lätt att bereda och är mångsidig. Anledningen till att den säljs i stora volymer är att det finns 

tusentals olika versioner av polyeten, däribland LDPE (Low Density PE), MDPE (Medium Density 

PE) och HDPE (High Density PE). Vanliga användningsområden för polyeten är förvaringskärl för 

mat i form av flaskor och påsar, plastfilmer och isolering i kablar. 

Polypropen (PP) är den plast med näst störst marknadsandel enligt Bruder (2014). Rosato, 

Rosato, och Rosato (2004) säger att polypropen likt polyvinylklorid håller en väldigt stor 

marknadsandel för plast. Enligt Groover (2011) är polypropen den lättaste plasten vilket gör att 

förhållandet mellan hållfasthet och vikt är högt. Polypropens användningsområden sträcker sig 

enligt Rosato, Rosato, och Rosato (2004) mellan allt möjligt från förpackningar till olika 

plastdetaljer för bilar. Groover (2011) lyfter fram att materialet har god flexibilitet. 

Polyvinylklorid (PVC) är den tredje mest sålda plasten enligt Bruder (2014) och även Rosato, 

Rosato, och Rosato (2004) betonar att den har en väldigt stor marknadsandel. Enligt både Rosato, 

Rosato, och Rosato (2004) och Groover (2011) lämpar sig polyvinylkloriden inom många 

områden som förpackningar, rör, byggprodukter för utomhusbruk och en uppsjö av billiga 

engångsprodukter. 

Polystyren (PS) framhävs av både Bruder (2014) och Rosato, Rosato, och Rosato (2004) som ett 

billigare alternativ till dyrare plastsorter som är lämpligt för bland annat engångsartiklar. Groover 

(2011) påstår att polystyren ofta kännetecknas av dess sprödhet och att denna sprödhet ibland 

förebyggs genom att blanda upp polystyren med 5-15% gummi. Ren polystyren är transparent, 

lätt att färga och gjuta.  

Styren-akrylnitril (SAN) används enligt Rosato, Rosato, och Rosato (2004) för tonade dricksglas, 

billiga mixerskålar och vattenkannor samt andra konsumentvaror som har längre förväntad 

livslängd än saker som tillverkas i polystyren. 

Akrylnitril-butadien-styren (ABS) ses enligt Rosato, Rosato, och Rosato (2004) ofta som en 

modifierad variant av polystyren eftersom dess egenskaper på många sätt liknar polystyrenets. 

Den används bland annat i skal för elektronik, sportprodukter, bilgrillar och möbler enligt Rosato, 

Rosato, och Rosato (2004). 

Polymetylmetakrylat (PMMA) har enligt Rosato, Rosato, och Rosato (2004) genomskinlighet 

som utmärkande egenskap vilket gör att det kan konkurrera med glas i optiska produkter. 

Polymetylmetakrylat har enligt Groover (2011) användningsområden som optiska linser, 

billyktor, dekorativa namnskyltar, flygplansglas, upplysta skyltar och medicinsk utrustning. 
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3.3.2 Konstruktionsplaster 

Konstruktionsplaster är enligt Jansson (2015) ”plastmaterial med prestanda lämpade för mer 

krävande användningar”. Konstruktionsplaster ersätter ofta metaller, vanligt förekommande i 

bilindustri och elektronik. Bilrutor och andra fönster i plast görs till exempel i konstruktionsplast.  

Polyamid (PA) är enligt Groover (2011) mer känd under namnet Nylon. Polyamid är starkt, 

mycket elastiskt, segt, slitstarkt och självsmörjande. Det bibehåller goda mekaniska egenskaper 

upp till temperaturer runt 125°C. Nylons huvudanvändningsområde är textilier men kan även 

ersätta metall i lager, kugghjul och liknande komponenter där styrka och låg friktion krävs. 

Acetalplast (POM) har enligt Groover (2011) hög styvhet, hållfasthet, seghet och slitstyrka. På 

grund av dessa och vissa andra egenskaper kan acetalplast konkurrera med vissa metaller i 

bilkomponenter som dörrhandtag, pumphus, och maskinkomponenter. 

Polyester, det finns både termoplaster och härdplaster inom familjen polyestrar. PBT och PET är 

båda termoplaster som är vanligt förekommande.  

Polybutylentereftalat (PBT) används enligt Rosato, Rosato, och Rosato (2004) i många 

typer av produkter, bildelar i form av till exempel jalusier, elektronik under huven och 

mekaniska delar, men även apparater, industriella komponenter och konsumentvaror.  

Polyetantereftalat (PET) har enligt Rosato, Rosato, och Rosato (2004) egenskaper som 

liknar de hos gjuten aluminium och zink. Polyetantereftalat används i strömställare, 

sensorer och annan elektronik.  

Polykarbonat (PC) utgör enligt Rosato, Rosato, och Rosato (2004) 50 % av all konstruktionsplast 

använd i hela världen. Rosato, Rosato, och Rosato (2004) tar upp fjorton olika 

användningsområden där elverktyg, det vill säga skruvdragare, slipmaskiner och olika portabla 

sågar är områden där polykarbonat används. Enligt Groover (2011) används polykarbonat för 

dess allmänt utmärkta mekaniska egenskaper som innefattar hög seghet och god kryphållfasthet. 

Den är även transparent och eldbeständig. Användningsområden är gjutna maskindelar, 

maskinhus, pumphjul, skyddshjälmar och CD-skivor. Polykarbonat har en vanlig användning i 

glasliknande tillämpningar som fönster och bilrutor. 

3.3.3 Avancerade plaster 

De avancerade plasterna har enligt Terselius (2015c) ”utomordentligt bra mekaniska och 

termiska egenskaper”. Avancerade plaster används där hög hållfasthet och god 

kemikalieresistens behövs, exempelvis inom medicin-, flyg- och rymdindustri. Avancerade plaster 

används även som fibrer och filament i tekniska textilier. 

Polyftalamid (PPA) är värmeresistent och högpresterande och har enligt Rosato, Rosato, och 

Rosato (2004) med framgång använts inom olika områden som motorblock i bilar. Polyftalamid 

har ersatt pressgjuten aluminium och även konkurrerande plaster på området tack vare dess 

resistens mot korrosion och kemikalier.  

Liquid crystal polymer (LCP) är enligt Rosato, Rosato, och Rosato (2004) självförstärkande 

termoplaster. När de formsprutas eller extruderas läggs molekylerna i LCP i långa styva kedjor i 

flödesriktningen och bildar på så sätt förstärkande fiber i materialet. Detta bidrar till LCPs höga 

styrka och styvhet. LCP har hög styrka även vid extrema temperaturer, utmärkta mekaniska 

egenskaper, god icke-konduktiv förmåga och är lätt att bearbeta. LCP är en utmärkt ersättning för 
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metaller, keramer och andra plaster i många produkter och ”används bl.a. i formsprutade 

miniatyrdetaljer med höga krav på precision” enligt Terselius (2015a). 

Polyfenylsulfon (PPSU) har enligt Rosato, Rosato, och Rosato (2004) utmärkt seghet, hydrolytisk 

stabilitet, god kryphållfasthet, hög värmedeflektionstemperatur, bra elektroniska egenskaper och 

låg antändlighet. Enligt Bruder (2014) används polyfenylsulfon mycket inom sjukvård och 

medicinska produkter men även i flyg och rymdindustrin. Plasten kan även användas i el- och 

elektronikkomponenter. 

Polyetererketon (PEEK) bibehåller enligt Rosato, Rosato, och Rosato (2004) goda mekaniska 

egenskaper upp till 200˚C. Polyetererketon har låg antändlighet och rök/gasutveckling. Den är i 

princip olöslig oavsett lösningsmedel och har utmärkt resistens mot nedbrytning från 

radioaktivitet. Polyetererketon används enligt Terselius (2015a) som ersättning för 

kolfiberarmerad epoxiplast i applikationer såsom rotorblad till helikoptrar. Det används även som 

filament i tekniska textilier som packningar och armering i specialslang. 

Polyeterimid (PEI) har enligt Rosato, Rosato, och Rosato (2004) en utmärkande egenskap i att 

den har bibehållna egenskaper även vid höga temperaturer. Den har även utmärkta elektroniska 

egenskaper och är ett brandsäkert material med liten rökutveckling. Den ersätter metall i 

framlyktor i bilar. Omodifierad PEI är transparent med en ton av bärnstensfärg. 

Polysulfon (PSU) är enligt Rosato, Rosato, och Rosato (2004) en familj av plaster med 

värmeresistenta plaster med goda elektroniska egenskaper och utmärkt resistens mot kemikalier. 

De har även hög värmedeflektionstemperatur, enastående dimensionell stabilitet, är styva, starka 

och enkla att bearbeta med konventionella metoder. Vanliga användningsområden enligt 

Terselius (2015b) är elektromekaniska komponenter, VVS-detaljer, kaffebryggare och medicinsk 

utrustning.  

Polyfenylensulfid (PPS) karaktäriseras enligt Terselius och Furvik (2015) av dess enastående 

stabilitet vid höga temperaturer samt dess resistens mot brand och kemikalier. Polyfenylensulfid 

är en relativt styv plast som släpper igenom nästan alla mikrovågor och är lämplig för att stödja 

strömförande delar i elektroniska komponenter. Polyfenylensulfid har i form av fiber fått 

betydelse i tekniska textiler för filtrering och packningar.  
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4 Metod 
I detta kapitel beskrivs projektets genomförande i kronologisk ordning. För att ge en tydligare 

bild av tillvägagångssättet inleds kapitlet med en bild på den övergripande metoden. 

4.1 Övergripande metod för projektet 

Arbetsgången illustreras nedan i Figur 13. Grönt representerar kandidatarbete fristående från Säkra 

monteringsverktyg. Mörkblå representerar ett samarbete med Säkra monteringsverktyg. Lila 

representerar Säkra monteringsverktygs relevanta fristående arbete från kandidatarbetet. 

 

Figur 13 - Övergripande tillvägagångsätt för projektet 

4.2 Genomförande av intervjuer 

Alla intervjuer som genomfördes hade ett semistrukturerat upplägg. Intervjuerna gjordes dels 

under en mässa för polymerer och dels under ett studiebesök hos ett formsprutningsföretag i 

Småland.  

En plan togs fram för mässdagen och i den fanns två frågor. Den ena frågan var ”Vad är det 

vanligaste felet i plastdesign från ovana beställare?” och den andra frågan var ”Vad är 

viktigt/viktigast att tänka på när man formger produkter för att det ska gå att producera i plast (i 

formsprutning)?”. Kontakt togs med företag, mestadels inom material och 3D-skrivning. 

Materialföretagen var ofta leverantörer av polymera material till formsprutande företag och hade 

därför exempel på produkter i sina montrar snarare än endast materialprov. 3D-skrivarföretagen 

visade upp olika 3D-skrivna produkter och jämförde sin tillverkningsmetod med formsprutning.  

Ett studiebesök genomfördes på Ernol i Hestra, ett företag som specialiserat sig på att formspruta 

produkter, men som även erbjuder stöd vid produktutvecklingens tidiga faser. Besöket inleddes 
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med en semistrukturerad intervju. Personen som intervjuades var Anders Emilsson1  som är vd 

och de frågor som ställdes vid intervjun återfinns i Bilaga 1. Besöket fortsatte sedan med en 

rundtur i företagets produktionsavdelning, där flera av de under intervjun diskuterade 

principerna demonstrerades.  

4.3 Utvärdering av koncept 

I projektet Säkra monteringsverktyg fanns ett antal koncept och ett skulle väljas för 

vidareutveckling.  

För att kunna bedöma konceptens produktionsförutsättningar togs en utvärderingsmall fram 

genom att riktlinjerna som framkommit i litteraturstudien omformulerades till en 

produktionskriterielista. Produktionskriterierna viktades med hänsyn till hur relevanta kraven 

var specifikt för Säkra monteringsverktyg. Kriterier som behandlade DFMA viktades högre än 

generella DFX-kriterier. De olika kriterierna kunde besvaras på olika vis (JA/NEJ, 1-5 eller antal) 

och därför gjordes en guidemall för hur varje kriterium skulle besvaras. Kriterielistor med 

bedömningsmall och motiveringar återfinns i Bilaga 2. 

Hela projektgruppen för Säkra monteringsverktyg utvärderade sedan gemensamt hur väl de olika 

koncepten uppfyllde produktionskriterierna.  

När utvärderingen hade gjorts fördes resultatet in i en matris. Denna matris gav ett, ur 

produktionstekniskt perspektiv, vinnande koncept genom att koncepten rangordnades efter hur 

väl de uppfyllde DFMA-kriterierna. Kriterierna för formsprutning användes inte vid 

rangordningen. 

4.4 Materialval  

Ett urval av formsprutningsbara material jämfördes för att bedöma respektive materials 

lämplighet i projektet Säkra monteringsverktyg utifrån de krav i projektets kravspecifikation som 

berörde materialvalet.  De material som jämfördes återfinns i rapportens litteraturstudie.  

Från materialdatabasen CES EduPack 2014 hämtades den data som krävdes för att kunna bedöma 

om materialet uppfyllde de krav som fanns på tekniska egenskaper. Även prisuppgifter för de 

olika materialgrupperna hämtades från databasen. För att bedöma de subjektiva kraven anlitades 

projektgruppen Säkra monteringsverktyg och materialprover från Materialbiblioteket vid 

Linköpings universitet användes. De material som inte fanns representerade i Materialbiblioteket 

sållades bort. Materialen som klarade de tekniska kraven jämfördes i en screening i två omgångar; 

först med ett slumpmässigt utvalt material som referens och sedan med första screeningens 

vinnare som referensmaterial. Screeningen genomfördes för ett material i taget. Ett genomsnitt 

av de båda rangordningarna beräknades och baserat på genomsnittet gjordes ytterligare en 

rangordning.  

4.5 Detaljutformning och formsprutningsanalys 

I enlighet med det Anderson (2014) rekommenderar gjordes försök att arbeta in DFMA-aspekter 

under framtagningen av konceptets detaljutformning. Detaljutformningen gjordes genom att en 

CAD-modell togs fram i projektet Säkra monteringsverktyg. CAD-modellen utformades med 

                                                             
1 Anders Emilsson, vd Ernol, intervju den 28 april 2015 
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hänsyn till de inre komponenter som hämtades ur en produkt med liknande funktion från 

Euchner. De olika komponenterna volymberäknades i Creo Parametrics. 

När modellen ansågs färdig och skickades iväg för prototyptillverkning i 3D-skrivare övertogs 

modellen för ytterligare analys av formsprutningsaspekter. Programvaran Autodesk Moldflow 

användes för att analysera svagheter i plastkonstruktionen, undersöka variationer av material 

och bestämma antal samt placeringen av ingöt. Denna analys resulterade i rekommendationer och 

förslag på åtgärder för att få en slutprodukt som är möjliga att formspruta. 

Först undersöktes potentiella ingötsplaceringar och dessa testades genom fyllnadstid samt tid till 

urtagning ur form. För skalryggen testades även om flera ingöt skulle optimera tillverkningen. 

Efter detta analyserades även detaljerna för att se potentiell förekomst av luftfickor, vällränder 

och sjunkmärken. För samtliga delar testades även designen. Detta gjordes genom att undersöka 

godstjocklek, släppvinklar och förekomst av ”undercut”. Avslutningsvis gjordes analyser för att se 

om detaljerna blev skeva samt hur mycket de krympte efter att de tagits ur formen. 
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5 Datainsamlingsanalys 
Efter genomförande av litteraturstudie, intervju och datainsamling kunde olika data 

sammanställas. Litteraturstudien resulterade i rekommendationer för de olika områdena DFMA 

och formsprutning. Intervjuer och datainsamling i sin tur pekade på behov av revidering av de i 

litteraturstudien funna kraven. Kapitlet berör konceptvärdering och materialval där analys av 

inhämtad data resulterar i rekommendationer och val. 

5.1 Krav enligt litteratur 

5.1.1 Design for Manufacturing and Assembly 

Det råder en stor enighet i den litteratur som har använts i litteraturstudien. Mycket, men inte allt, 

av det som framkom stödjs av minst två källor.  

Eventuellt kan det råda oenighet kring vilken prioriteringsordning som gäller för de DFMA- och 

formsprutningsriktlinjer som finns, men det är inget som har berörts i litteraturen. 

Prioritetsordningen kan också variera mycket från fall till fall och därför går det inte att göra en 

generell prioriteringsordning. Nedan listas riktlinjer och krav som enligt litteraturen ställs på 

produkter som ska utvecklas med design for manufacturing and assembly (DFMA). Riktlinjerna 

nedan är inte ordnade på något särskilt sätt. 

DFMA 1. Produkter bör ha få komponenter. 
DFMA 2. Delsammansättningar bör bestå av 5 - 15 komponenter. 
DFMA 3. Komponenterna bör i första hand vara symmetriska och i andra hand tydligt 

asymmetriska. 
DFMA 4. Komponenterna bör vara utformade så att de är enkla att placera i rätt position. 
DFMA 5. Komponenter bör utformas så att de fixerar varandra i rätt position. 
DFMA 6. Monteringen går snabbare om produkten är utformad så att alla komponenter 

monteras på från samma håll. 
DFMA 7. Vid maskinell montering bör det finnas en baskomponent som övriga komponenter 

monteras på, denna bas bör gå att positionera stabilt.  
DFMA 8. Om alla komponenter inte kan monteras från samma håll, bör de åtminstone kunna 

monteras utan att ompositionering av baskomponenten krävs. 
DFMA 9. Komponenterna bör utformas på sådant sätt att montören kan bibehålla greppet om 

dem till dess att de är positionerade. 
DFMA 10. Komponenterna bör utformas på sådant sätt att de inte fastnar i varandra. 
DFMA 11. Vid manuell montering bör komponenterna inte vara alltför glatta, ömtåliga eller 

flexibla. 
DFMA 12. Vid manuell montering bör komponenterna vara i en sådan storlek att de är enkla att 

hantera. 
DFMA 13. Vid manuell montering bör komponenterna inte vara vassa eller på annat vis skadliga 

för montören. 
DFMA 14. Designen för produkten bör förenklas i största möjliga mån, detta innebär att 

geometriskt komplexa former bör undvikas. 
DFMA 15. Produktens toleranser bör inte kräva efterbearbetning. 
DFMA 16. Vid maskinell montering bör komponenterna kunna hanteras med samma gripdon. 
DFMA 17. Komponenterna bör vara standardiserade och kommersiellt befintliga. 
DFMA 18. Produkten bör varken kräva specialförpackningar eller onödigt stora förpackningar. 
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5.1.2 Formsprutning 

Utifrån litteraturen kring formsprutning kunde råd och tips sammanställas till riktlinjer för att 

optimera en produkt för formsprutning (FS).  

FS 1. Undersök om produktserien är tillräckligt stor för att formsprutning ska vara lönsamt. 
FS 2. Gör ett medvetet val om var formens delningsplan ska placeras i produktens utformning. 
FS 3. Undersök om det är lönsamt att välja ett stabilare material för att minska godstjockleken 

hos produkten. 
FS 4. Arbeta in släppvinklar i produktens design. 
FS 5. Placera ingöt vid produktens tjockaste del. 
FS 6. Placera ingöt i detaljens symmetriplan. 
FS 7. Krympning och hållfasthet påverkas av flytriktning som i sin tur påverkas av ingötets 

placering, placera därför ingöt med hänsyn till dessa egenskaper. 
FS 8. Välj placering av ingöt med hänsyn till den färdiga produktens utseende. 
FS 9. Undvik att ha flera ingöt, varierande godstjocklek och flythinder. Om det är nödvändigt, 

gör medvetna val för att placera vällrand på lämpligast plats. 
FS 10. Förse skarpa hörn och kanter med radier på intervallet 0,5*godstjocklek till 

0,7*godstjocklek, med minimivärdet 0,3 mm.  
FS 11. Åtgärda eventuella variationer i godstjocklek med hjälp av ursparningar. 
FS 12. Minska godstjockleken genom att planera in ribbor med tjocklek på intervallet 

0,5*godstjocklek till 0,7*godstjocklek. Höga ribbor kräver släppvinklar. Ribbornas 
tjocklek kan regleras genom att förändring i avståndet mellan dem. 

5.2 Sammanfattning av intervjuer och datainsamling 

Anteckningar från datainsamling vid mässan Elmia Polymer återfinns i Bilaga 3 och anteckningar 

från studiebesöket återfinns som Bilaga 4. Ett generellt resultat som framkom var att personer i 

branschen rekommenderar att produktutvecklare besöker industrier där produkterna tillverkas. 

Detta, menar de, ger en bättre förståelse för de krav som ställs på produktens utformning.  

5.2.1 Aspekter gällande Design for Manufacturing and Assembly 

Representanten för ett företag som tillverkar formar för formsprutning berättade att det är 

avancerade former som gör en form dyr. Han vidareutvecklade att det vanligaste misstaget som 

formgivare gör är att de gör för komplicerade former. För att kunna utveckla produkter som är 

bättre anpassade för produktion rekommenderade han att formgivare ska göra fler besök på 

industrier. Representanten för ett formsprutningsföretag beläget i Kina gav stöd åt 

rekommendationen att göra besök. 

Vd:n hos det besökta företaget gav flera rekommendationer. Om detaljen ska plockas ur 

formsprutningsverktyget av robot måste detaljen vara utformad så att det finns en plats där 

roboten kan greppa om den. Han berättade även att om produkten ska packas i kartong eller på 

pall måste den utformas att den kan packas på ett smart sätt, kanske genom att göra en konisk 

form istället för en cylinder vilket gör produkten staplingsbar.  

För att försäkra sig om att produkten som utvecklas blir realiserbar, anser det besökta 

formsprutningsföretagets vd att en formsprutningsexpert, en formverktygstillverkare och 

eventuellt en materialleverantör bör ingå i produktutvecklingsgruppen redan i ett tidigt skede. 

5.2.2 Formsprutningsaspekter 

De utmaningar som finns med formsprutning är att metoden ställer krav på utformningen. Som 

exempel på detta framhölls att 10 mm godstjocklek är för stort och orsakar sjunkningar i 
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produkten. Sjunkningarna kan dock åtgärdas genom att använda sig av ursparningar. Om 

godstjockleken varierar riskerar produkten att bli krökt. 

Representanten för ett företag inom den potentiellt konkurrerande branschen 3D-skrivning 

beskrev nackdelarna med formsprutning. Han framhöll att formsprutning kräver jämn 

godstjocklek, ställer krav på den geometriska formen, att resultatet blir dåligt vid en stor 

godstjocklek.  

Något som framkom vid besöket var att formsprutning är en bearbetningsmetod som kräver stora 

initialkostnader. De formverktyg som används kostar mycket att ta fram och komplicerade 

geometriska former som kräver specialverktyg för att kunna få ur produkten ur formen kostar 

mer. 

Om det inte går att bibehålla jämn godstjocklek kan krökningarna upphävas av ett formverktyg 

som är krökt i motsatt riktning. Om detaljen kröks i värmens riktning kan ett annat alternativ vara 

att värma formverktyget på den sida som är motsatt krökningen. Detta kallas temperering. Det är 

en metod som ökar kyltiden och därmed minskar produktiviteten. Hur mycket formverktyget 

behöver värmas varierar från produkt till produkt, men temperaturen kan beräknas med hjälp av 

ett simuleringsprogram som exempelvis Moldflow. 

5.2.3 Materialaspekter 

Frågor kring hur materialval ska ske besvarades av de båda tillfrågade materialleverantörerna. 

De var överens om att det bästa tillvägagångssättet var att jämföra de krav som finns på materialet 

med olika materials egenskaper. En representant för det ena företaget påpekade att när en 

beställare valt material för en produkt, vill de ogärna byta material i framtiden. Anledningen till 

detta är, enligt företaget, att ett materialbyte kräver att produkten testas på nytt vilket medför 

stora kostnader. 

5.2.4 Delanalys – riktlinjerevidering utifrån intervjuer och datainsamling 

Exemplet med staplingsbara koniska former istället för cylindriska visar att riktlinjen DFMA 18 

kan vidareutvecklas. För att underlätta vid transport och förvaring behöver produkten inte 

nödvändigtvis passa en standardkartong om det finns andra förvaringsalternativ.  

5.3 Konceptvärdering för Säkra monteringsverktyg 

Tabell 1 och Tabell 2 visar viktning av koncept mot DFMA-kriterierna som återfinns Bilaga 2. En 

viktning av koncept mot formsprutningskriterier gjordes också och dessa resultat återfinns i 

Bilaga 5. 
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Koncept:

Kriterie

V
iktn

in
g

R
e

su
ltat

V
iktat

R
e

su
ltat

V
iktat

R
e

su
ltat

V
iktat

R
e

su
ltat

V
iktat

Få komponenter 5 7 -35 7 -35 6 -30 6 -30

Ömtåliga komponenter 5 NEJ + NEJ + JA - JA -

Glatta komponenter 4 NEJ + JA - NEJ + NEJ +

Hanterbar storlek 4 4 16 4 16 1 4 2 8

Skadliga komponenter 4 NEJ + NEJ + NEJ + NEJ +

Geometrisk simpel design 4 JA + JA + NEJ - NEJ -

Alla komponenter kan monteras 

från samma håll 3 NEJ - JA + JA + NEJ -

greppbara komponenter (tills 

positionerade) 3 4 12 4 12 1 3 1 3

Komponenter som ej fastnar i 

varandra 3 3 9 3 9 3 9 2 6

Rimliga toleranser 3 3 9 2 6 5 15 4 12

Symmetriska alt tydligt 

asymmetriska komponenter 2 2 4 3 6 2 4 1 2

Positionering kan underlättas 

med fasningar 2 JA + JA + JA + JA +

Komponenter utformade för att 

fixeras i position 2 JA + JA + JA + NEJ -

Baskomponenten behöver 

ompositioneras 2 NEJ + NEJ + NEJ + NEJ +

Flexibla komponenter 2 NEJ + NEJ + JA * - JA -

Komponenter anpassade för 

samma gripdon 2 Vet ej 0 NEJ - JA + NEJ -

Stabil  baskomponent 1 JA + JA + NEJ - NEJ -

Fästlösning tidsåtgång 1 3 3 5 5 5 5 2 2

Antal standardiserade ingående 

komponenter 1 1 1 3 3 3 3 5 5

Förpackningsmöjligheter 1

Stan
d

ard
 +

Stan
d

ard +

Stan
d

ard
 +

Stan
d

ard
  +

Tumknapp Skjutknapp Fingerborg Handske

A B C D

 

 

 

 

 

  

Tabell 1 - DFMA viktning koncept A-D 
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Tabell 2 - DFMA viktning koncept E-H 

Koncept:

Kriterie

V
iktn

in
g

R
e

su
ltat

V
iktat

R
e

su
ltat

V
iktat

R
e

su
ltat

V
iktat

R
e

su
ltat

V
iktat

Få komponenter 5 6 -30 7 -35 7 -35 7 -35

Ömtåliga komponenter 5 NEJ + NEJ + NEJ + NEJ +

Glatta komponenter 4 NEJ + NEJ + NEJ + NEJ +

Hanterbar storlek 4 3 12 5 20 5 20 5 20

Skadliga komponenter 4 NEJ + NEJ + NEJ + NEJ +

Geometrisk simpel design 4 NEJ - JA + JA + JA +

Alla komponenter kan monteras från 

samma håll 3 JA + JA + JA + NEJ -

greppbara komponenter (tills 

positionerade) 3 5 15 5 15 5 15 5 15

Komponenter som ej fastnar i varandra 3 4 12 1 3 1 3 2 6

Rimliga toleranser 3 3 9 5 15 4 12 5 15

Symmetriska alt tydligt asymmetriska 

komponenter 2 1 2 3 6 3 6 1 2

Positionering kan underlättas med 2 NEJ - JA + JA + JA +

Komponenter utformade för att fixeras i 

position 2 JA + NEJ - JA + NEJ -

Baskomponenten behöver ompositioneras 2 NEJ + JA - JA - JA -

Flexibla komponenter 2 JA - JA - NEJ + JA -
Komponenter anpassade för samma 2 NEJ - Vet ej 0 Vet ej 0 NEJ -

Stabil  baskomponent 1 NEJ - JA + JA + NEJ -

Fästlösning tidsåtgång 1 3 3 2 2 2 2 2 2

Antal standardiserade ingående 

komponenter 1 1 1 1 1 1 1 3 3

Förpackningsmöjligheter 1

Stan
d

ard
 +

Stan
d

ard +

Stan
d

ard +

Stan
d

ard +

Knogjärn slå på reflex klämma på spännband

E F G H

Flerfingrar
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Tabell 3 - Ranking DFMA 

Tum
knapp

Skjutknapp

Fingerborg

H
andske

Knogjärn

slå på reflex

kläm
m

a på

spännband

Antal plus 27 26 20 13 21 24 28 20

Antal minus 3 6 12 19 11 6 2 12

Sammanlagt + och - 24 20 8 -6 10 18 26 8

Summa (1-5)*viktning 19 22 13 8 24 27 24 28

Totalsumma 43 42 21 2 34 45 50 36

Rankning 3 4 7 8 6 2 1 5

Flerfingrar

 
 
Det koncept som ur produktionsaspekten skulle vara mest fördelaktigt blev enligt matriserna, 

som syns i Tabell 3, koncept G. Koncept G är ett flerfingersgrepp som aktiveras genom klämning, 

se Figur 14. 

 

Figur 14 - Koncept flerfingrar från Säkra monteringsverktyg 

 

Det koncept som projektgruppen valde att vidareutveckla var koncept A, den tumknapp som visas i 

Figur 15. Detta koncept som rangordnades som nummer 3 ur produktionsperspektiv.  
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Figur 15 - Koncept tumknapp från Säkra monteringsverktyg 
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5.4  Materialval för Säkra monteringsverktyg 

Vid materialvalet i Säkra monteringsverktyg användes materialens tekniska krav för att utvärdera 

dem utifrån en kravspecifikation. Användare togs in för att bedöma upplevelsen av de olika 

materialen. 

5.4.1 Materialöversikt 

I Tabell 4 visas en summering av vilka polymerer som räknas som basplast, vilka som betraktas 

som konstruktionsplast och vilka som kallas avancerade plaster.  

Tabell 4 - Vanliga formsprutningsbara plaster 

ty
p

Namn plast Förkortning Name polymer ty
p

Polyeten PE Polyethylene

Polyvinylklorid PVC Polyvinyl Chloride

Polypropen PP Polypropylene

Polystyren PS Polystyrene

Styren-akrylnitril SAN Polystyrene-acrylonitrile

Akrylnitril-butadien-styren ABS Acrylonitrile-Butadiene-Styrene

Polymetylmetakrylat PMMA Polymethyl methacrylate

Polyamid PA Polyamide

Acetalplast POM Polyoxymethylene

Polyester

Polybutylentereftalat PBT Polybutylene Terephthalate

Polyetentereftalat PET Polyethylene Terephthalate

Polycyklohexylenedimpolyetentereftalat PCT

Polykarbonat PC Polycarbonate

Polyftalamid PPA Polyphthalamide

LCP Liquid crystal polymer

Polyfenylensulfid PPS Polyphenylene Sulfide

Polyetererketon PEEK Polyeheretherketone

Polyeterimid PEI Polyetherimide

Polysulfon PSU Polysulfone

Polyfenylsulfon PPSU Polyphenyl Sulfone

ba
s

ko
ns

tr
uk

ti
on

s
A

va
nc

er
ad

e 

ba
s

ko
ns

tr
uk

ti
on

s
A

va
nc

er
ad

e 

 

5.4.2 Materialtabell 

I Tabell 5 visas resultatet för kartläggningen av polymerernas tekniska egenskaper. Basplasterna 

(PEPMMA) särskiljer sig från de avancerade plasterna (PPAPPSU) i pris och de 

temperaturintervall där plasten kan tjänstgöra. Konstruktionsplasterna (PAPC) ligger i ett 

gränsland när det gäller pris och har en högre maximal tjänstetemperatur än basplasterna. 

Kemikalieresistensen är mycket blandad för de olika polymererna. 
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PE -71 90 -90 77 1080 27,00 B B B B 0,060 B B Mån/år 18 5,3 2,37E+23

PVC -31 85 102 182 1505 20,90 A A A A 0,150 A A År 53 9,5 1E+21

PP -3 104 -6 208 904 11,30 A A A A 0,021 A A Dag/veck 24,1 3,06 9,95E+21

PS -65 75 90 177 1045 14,60 A A D B 0,030 A A Mån/år 28,7 2,86 1E+25

SAN -32 80 102 182 1070 17,55 A A B A 0,250 A B Mån/år 68,4 1,26 3,3E+21

ABS -35 63 100 137 1055 17,95 A C B A 0,450 A A Dag/veck 42 10,7 3,3E+21

PMMA -65 44 100 163 1185 18,80 B C A C 0,400 A A År 63,1 1,9 3,3E+23

PA -38 73 71 242 1200 44,45 D D B D 4,300 B B Mån/år 48,1 21,6 6,01E+16

POM -40 83 -50 142 1400 19,00 B D A A 0,220 A A Dag/veck 57,2 4,14 3,3E+20

PBT -50 112 22 184 1340 21,75 A D B C 0,090 A A År 56,5 3,73 3,3E+20

PET -38 115 68 260 1385 14,15 A D A C 0,200 A A År 65 2,86 3,3E+20

PC -37 101 142 205 1200 31,80 A A B D 0,165 A A Mån/år 59,1 10,1 1E+20

PPA -29 108 119 268 1140 69,50 C C A C 1,100 A A Mån/år 44,3 13,8 1,64E+20

LCP -30 157 116 230 1410 152,50 A B A A 0,004 A A År 117 90 1E+21

PPS -35 250 81 257 1350 167,00 A B A A 0,070 A A År 64 1,3 3,3E+21

PEEK -50 239 143 349 1310 609,00 A D A A 0,140 A A År 87 5,91 3,3E+21

PEI -29 161 215 309 1270 120,50 A A A C 0,275 A A Tiotals år 73,5 3,81 3,3E+22

PSU -27 147 186 273 1240 92,40 B C A B 0,330 A B Mån/år 75,5 5,17 3,3E+21

PPSU -30 168 210 307 1295 192,50 A B A C 0,407 A A År 53 11 3,3E+21  
*genomsnittlig för stora plastfamiljer 

**genomsnittligt uppskattat pris 

 

Tolkning av data - kemikalie- och vattenresistens: 

A Ingen påverkan ens vid lång exponering  

B Kan behöva ytterligare skydd 

C Begränsad användning, tål kort tid 

D Oanvändbar, tål ej kemikalier 

Tolkning av data - slagseghet: 

<5 spröda plaster 

10-40 förstärkta plaster 

>50 starka plaster 

  

Tabell 5 - Tabell över material och egenskaper 
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5.4.3 Krav & Materialtabell 

I Tabell 6 visas polymerernas förmåga att uppfylla kraven: 

 Kryss till höger om polymernamnet innebär att materialet uppfyller kravet.  
 Kryss till vänster om namnet innebär att materialet är eliminerat från materialförslagen. 
 Kryss inom parentes innebär att kravet går att tolka och därför bör förtydligas ytterligare 

innan eliminering sker.  

Tabell 6 - Krav och materialtabell 
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(X) PE Polyeten X X D (X) 2 1 X X

PVC Polyvinylklorid X X A X 3 3 X X

X PP Polypropen X A X 1 1 X

X PS Polystyren X X X 2 2 X

(X) SAN styren-akrylnitril X X D (X) 2 4 X

(X) ABS Akrylnitril-butadien-styrenX X D X 1 2 X X

X PMMA Polymetylmetakrylat X D X 3 3 X

X PA Polyamid X X (X) 2 2 X X

(X) POM Acetalplast X X D X 1 3 X

Polyester

(X) PBT Polybutylentereftalat X X D X 3 3 X

(X) PET Polyeyentereftalat X X C X 3 4 X

PC Polykarbonat X X D X 2 3 X X

X PPA polyftalamid X X X 2 2 X

(X) LCP Liquid crystal polymer X X B X 3 5 X

(X) PPS Polyfenylensulfid X X B X 3 3

(X) PEEK Polyetererketon X X B X 3 5 X

(X) PEI Polyeterimid X X B X 4 4

(X) PSU Polysulfon X X D (X) 2 4 X

(X) PPSU Polyfenylsulfon X X C X 3 3 X

* Testat genom användarstudier

Tolkning av kemikalieresistens: 

A Tål alla syror och baser 

B Tål alla svaga kemikalier och en stark 

C Tål bara svaga kemikalier 

D Kräver skydd för att tåla svaga kemikalier 

 

 

Tolkning av värden hos kraft: 

1 0-25 N/mm2 

2 25-50 N/mm2 

3 50-65 N/mm2 

4 65-80 N/mm2 

5 80+ N/mm2 
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5.4.4 Screening av materialprover 

I en första screening användes ABS som referensplast. Denna screening vann PPS, se Tabell 7. 

Tabell 7 - Screening 1 

PVC PC PE ABS POM PBT PET PPS

Kvalité - + - - - - +

Robusthet - 0 0 - - - +

Estetik - + 0 - - - +

Komfort + 0 0 + + + +

Tot -2 2 -1 0 -2 -2 -2 4

Rangordning 5 2 4 3 5 5 5 1

Referens

 

I andra screening användes screening 1s vinnare PPS som referens. I denna screening placerade 

sig återigen PPS på första plats men övriga positioner ändrades mycket, se Tabell 8. 

Tabell 8 - Screening 2 

PVC PC PE ABS POM PBT PET PPS

Kvalité - - - - - - -

Robusthet - - - - - - -

Estetik - 0 0 - - - -

Komfort + - + - + + -

-2 -3 -1 -4 -2 -2 -4 0

Rangordning 3 6 2 7 3 3 7 1

Referens

 

Då de två olika screeningarna gav olika resultat utöver förstaplaceringar togs en 

genomsnittsranking fram. PPS hamnade som väntat först och PE hamnade på en andraplats. Se 

Tabell 9. 

Tabell 9 - Genomsnittsranking 

PVC PC PE ABS POM PBT PET PPS

Screening 1 5 2 4 3 5 5 5 1

Screening 2 3 6 2 7 3 3 7 1

Genomsnitt 4 4 3 5 4 4 6,5 2

Rangordning 3 3 2 7 3 3 8 1  

5.4.5 Delanalys – materialval 

Polyfenylsulfid (PPS), den plast som både uppfyller alla tekniska krav och som fick bäst resultat i 

de båda screeningar som genomförts, är en avancerad plast. En kombination av att det inte är 

vanligt med avancerade plaster och att verkstadsmiljön där produkten är tänkt att användas inte 

är en extrem miljö gör att resultatet inte uppfattas som rimligt. Även polyeten (PE) som kom på 

en andra plats uppfyller kraven. Båda materialen har inkluderats vid formsprutningsanalysen. 
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6 Formsprutningsanalys 
Nedan visas CAD-modeller av konceptet från Säkra monteringsverktyg. Rygg och front av skalet 

för konceptet försågs med halfpipe-ribbor för fixering av innerkomponenter och produktens 

delningsplan lades så att montören lätt kan hålla fast de inre komponenterna till dess att de är 

positionerade. Delningsplanets placering genom hålet för skyddsbygeln underlättade bygelns 

montering och förenklade även formsprutningen då ett hål arbetades bort. 4 piggar sattes på 

skalfronten och 4 motsvarande hål gjordes i skalryggen för att de två olika halvorna skulle 

fixeras vid montering. Produkten som helhet visas i Figur 16. Figur 17 visar skalryggen och på 

motsvarande sätt visar Figur 18 och Figur 19, skalets front respektive fäste. Figur 20 och Figur 
21 visar på klämskyddsbygel och inre komponenter som inte ska formsprutas. De inre 

komponenterna är en befintlig teknisk lösning och är tänkta att köpas in.  

 

 

 

Figur 16 - CAD-bild av hela produkten 

 

Figur 17 - CAD-bild av ryggen av produkten 

 

Figur 18 - CAD-bild av fronten av produkten 

 

Figur 19 - CAD-bild av fästet av produkten 
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Skalryggens, skalfrontens och fästets formar fylls, trots avsaknad av anpassning för 

formsprutning i utformningen, fullständigt enligt formsprutningssimuleringsprogrammet 

Moldflows inledande analys. 

Med hjälp av CAD-programvaran Creo Parametrics beräknades de olika komponenternas volym, 

det vill säga hur mycket material som krävs vid tillverkning av dessa, värden syns nedan i Tabell 

10. 

Tabell 10 - Olika delars volym 

Del Volym [mm3] 
Skalrygg 1034 
Skalfront 1739 
Fäste 665 
Bygel 197 
Knapp 767 
Totalt: 4293 

 

6.1 Lämplighetsanalys för ingötsplacering av första ingöt 

Samtliga av följande simuleringar och analyser har skett i programvaran Autodesk Moldflow 

Adviser 2015, som hädanefter endast kommer att betecknas Moldflow. Moldflow är ett program 

som simulerar olika aspekter i formsprutningsprocessen hos CAD-modeller. 

Moldflow markerar lämplighet för ingötsplacering genom att färga in detaljen. Rött står för sämst 

lämplighet och blått för bäst. Rekommenderad placering av ett ingöt är i enlighet med FS 6 

skalryggens symmetriplan, vilket sammanfaller med det blåmarkerade området i Figur 22. 

Lämplighetsanalysen visar att ingötet kan placeras antingen i detaljens insida eller utsida.  

 

Figur 20 - CAD-bild av klämskyddsbygel 

 

Figur 21 - CAD-bild av inre delar 
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Figur 22 - Lämplighetsanalys för skalryggen 

Även för skalfronten rekommenderas att ingötet placeras i symmetriplanet, se Figur 23. Det kan 

placeras antingen på detaljens insida eller utsida.  

 

Figur 23 - Lämplighetsanalys för fronten 

Analysen för positionering av ingöt visar att ingötet bör placeras vid fästets tjockare delar, se Figur 

24. Ingötet placerades i symmetriplanet på fästets nedre del. Ingötet kan där antingen placeras på 

ovansidan, det vill säga den sida som kommer att ligga an mot skalryggen, alternativt på fästets 

kortsida.  

 

Figur 24 - Lämplighetsanalys för fästet  
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6.2 Lämplighetsanalys för ingötsplacering av övriga ingöt 

Lämplig placering av ett eventuellt andra ingöt är materialberoende. Se Figur 25 för 

rekommenderad placering av ett andra ingöt om skalryggen produceras i PPS och Figur 26 om 

HDPE väljs som material.  

  

Figur 25 - Lämplighetsanalys för extra ingöt i skalrygg av PPS 

 

Figur 26 - Lämplighetsanalys för extra ingöt i skalrygg av HDPE 

6.3  Fylltid  

Tiden för att fylla formen med polymermassa varierar med antal ingöt, deras placering och med 

materialval. Tidsskillnaden mellan formsprutning med enkla och dubbla ingöt i skalryggen 

redovisas i Tabell 11. Den beräknade tiden för enkla ingöt redovisas i Tabell 12.  

Tabell 11 - Fylltid för ett respektive två ingöt i skalryggen 

Mtrl/ingöt Ensamt ingöt [s] Dubbla ingöt [s]

PPS 1,545 1,442

HDPE 0,9446 0,9446

Skalrygg fylltid
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Tabell 12 - Fylltid för detaljer i PPS respektive HDPE 

Ingötsplacering Tid PPS [s] Tid HDPE [s]

Utsida 1,441 0,9446

Insida 1,544 0,9446

Ingötsplacering Tid PPS [s] Tid HDPE [s]

Utsida 0,4112 0,2096

Insida 1,753 1,055

Ingötsplacering Tid PPS [s] Tid HDPE [s]

Kortsida 1,242 0,8465

Ovansida 1,242 0, 8469

Skalrygg

Front 

Fäste

 

6.4 Tid för avsvalning 

I Tabell 13 redovisas tiden som krävs för att skalryggen med ett respektive två ingöt ska svalna 

tillräckligt för att avlägsnas ur formen. I Tabell 14 redovisas tiden som krävs för detaljer med ett 

ingöt. 

Tabell 13 - Tid till avsvalningstemperatur i skalryggen för ett respektive två ingöt.  

Mtrl/ingöt Ensamt ingöt [s] Dubbla ingöt [s]

PPS 86,64 87,16

HDPE 67,29 67,25

Skalrygg tid till avsvalning

 

Tabell 14 - Tid till avsvalningstemperatur för detaljer i PPS respektive HDPE 

Ingötsplacering Tid PPS [s] Tid HDPE [s]

Utsida 87,59 66,79

Insida 86,64 67,29

Ingötsplacering Tid PPS [s] Tid HDPE [s]

Utsida 78,78 60,90

Insida 81,02 62,41

Ingötsplacering Tid PPS [s] Tid HDPE [s]

Kortsida 30,66 23,55

Ovansida 30,62 23,50

Skalrygg

Front 

Fäste

 

6.5 Vällränder 

Moldflow representerar vällränder med färgade streck i ovanstående figurer. Det förekommer fler 

vällränder om två ingöt används för skalryggen, för skillnad se Figur 27 – ett ingöt och Figur 28 – 

två ingöt. Färgen på strecket beror på vinkeln som flödena möts med där ett rött streck motsvarar 

en vinkel på 135˚.  
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Vällränderna varierar i antal, position och vinkel beroende på ingötsplacering och material. Se 

Figur 29 till Figur 32. 

  

Antalet vällränder på fronten är ytterst få, se Figur 33. Vällränder syns endast för materialet HDPE 

då ingötet är placerat på utsidan. PPS saknar vällränder oavsett ingötsplacering och 

ingötsplacering på insidan för HDPE resulterar också i avsaknad av vällränder. 

 

Figur 27 - Vällränder på skalrygg med ett ingöt 

 

Figur 28 - Vällränder på skalrygg med två ingöt 

 

 

Figur 29 - Vällränder skalrygg, PPS ingöt insida 

 

 

Figur 30 - Vällränder skalrygg, HDPE ingöt insida 

 

 

 

Figur 31 - Vällränder skalrygg, PPS ingöt utsida 

 

 

 

 

Figur 32 - Vällränder skalrygg, HDPE ingöt utsida 
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Fästet får en vällrand vid övre delen av snäppspåret (till höger i figurerna) då ingötet är placerat 

i botten av detaljen, se Figur 34 till Figur 37. Med botten menas i detta fall den sida som är neråt 

då dödmansgreppet är monterat på ett handhållet verktyg (utanför figurerna till vänster). 

Vällränder varierar i storlek och vinkel beroende på ingötets exakta placering och detaljens 

material.  

 

6.6 Krympning 

Moldflow analyserar hur mycket detaljen krymper efter den tagits ur formen. Detaljerna krymper 

olika mycket beroende på var ingötet är placerat. Fästets volym krymper som mest 14,65 %, 

skalfronten 18,28 % och skalryggen 17,89 % om detaljerna tillverkas i HDPE. Krympningen är 

 

Figur 34 - Vällrand fäste, PPS ingöt kortsida 

 

 

Figur 35 - Vällrand fäste, HDPE ingöt kortsida 

 

 

Figur 36 - Vällrand fäste, HDPE ingöt ovansida 

 

 

 

 

Figur 37 - Vällrand fäste, PPS ingöt ovansida 

 

 

 

Figur 33 - Vällränder front HDPE ingöt utsida 
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avsevärt mindre om detaljerna istället tillverkas i PPS. Var krympningen uppträder framkommer 

i Figur 38 för skalryggen, i Figur 39 för fronten och i Figur 40 för fästet. Figurerna visar värden för 

PPS men krympningen uppkommer på liknande vis för båda materialen. Tabell 15 visar alla 

värden för både PPS och HDPE. 

Tabell 15 - Volymkrympning beroende på ingötsplacering  

Ingötsplacering: Utsida/Kortsida fäste Insida/ovansida fäste 

Detalj: PPS HDPE PPS HDPE 
Skalrygg 13,57 % 17,94 % 13,99 % 17,89 % 
Skalfront 13,69 % 18,28 % 14,26 % 18,12 % 
Fäste 12,00 % 14,65 % 10,94 % 14,56 % 

 

 

6.7 Delanalys – placering av ingöt 

Placeringen av ingöt är baserad på lämplighetsanalys av ingötsplacering sammantaget med 

riktlinjerna FS 6 "placera i symmetriplan".  Rekommendationer för var ingöten bör placeras 

presenteras i Figur 41.  

För skalryggen kan en jämförelse mellan ett och två ingöt göras. Om detaljen tillverkas i PPS 

sparas vid fyllning av formen 0,10 sekund genom att ha dubbla ingöt men avsvalningen tar 0,52 

sekunder mer. Om materialet istället är HDPE förekommer ingen tidsskillnad.  

 

Figur 38 - Krympning skalrygg 

 

Figur 39 - Krympning front 

 

 

Figur 40 - Krympning fäste 

 

Figur 41 - Föreslagen ingötsplacering för front (överst), skalrygg (mitten) och fäste (nederst) 
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Vällrandsanalyserna visar att det förekommer markant mer vällränder med två ingöt än med ett. 

Sammantaget finns det ingen fördel med två ingöt i detta fall.  

Ett ensamt ingöt i skalryggen kan placeras mellan halfpipens två delar. Fyllningstiden är något 

längre för denna ingötsplacering, men spåret på skalryggens baksida kräver som följd ingen 

efterbearbetning för att avlägsna plastrester från tillverkningen. Avsvalningstiden är dessutom 

kortare för ett ingöt på insidan oavsett material. Skillnaden i krympning är under en halv 

procentenhet och vilken ingötsplacering som är mest fördelaktigt beror på materialval, därför tas 

ingen hänsyn till krympning då ingötsplacering hos skalryggen bestäms. 

För fronten finns en markant skillnad mellan fyllnadstiderna för olika ingötsplaceringar. Då 

fronten är en mycket synlig detalj en fördel om den ser bra ut. Placering av ingötet på insidan 

önskas, dock resulterar detta i en längre fyllnads- och avsvalningstid. Även om denna placering 

saknar vällränder oberoende av om materialet är PPS eller HDPE (se kapitel 6.5) föredras 

slutligen en placering av ingöt på utsidan. Denna placering resulterar för PPS i en procentuellt 

mindre krympning än ingöt på insida. Ingöt på insidan är dock mer fördelaktigt för HDPE, det 

resulterar i 0,16 % mindre krympning än om ingötet skulle placeras på utsidan. 

För fästet är en ingötsplacering i kortsidan att föredra. Fylltiden blir marginellt bättre och ingötet 

riskerar inte att störa den yta som ska ligga an mot skalryggen. Ökningen i avsvalningstid är 

oavsett material handlar om hundradels sekunder. Vällrandsanalyserna visar dessutom att 

sannolikheten för sprickor alternativt deformationer är större för materialet HDPE om ingötet 

placeras på ovansidan. Krympning är den enda aspekt där en ingötsplacering på ovansidan skulle 

vara mer fördelaktig. 

6.8  Luftfickor 

Moldflow visar luftfickor, alltså delar av formen plastmassan inte fyller ut, med gröna segment i 

figurerna ovan. Luftfickorna beräknas förekomma vid hörn och skarpa kanter. Figur 42 visar 

luftfickornas placering på skalryggen, Figur 43 visar detsamma för fronten och på samma sätt 

illustrerar Figur 44 luftfickorna på fästet.  

 

 

Figur 42 - Luftfickor skalrygg  

 

 

Figur 43 - Luftfickor front 
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Figur 44 - Luftfickor fäste 

6.9 Sjunkmärken 

Moldflow beräknar att det kommer att bli störst sjunkmärken där det finns mycket material.  

Exempel på utsatta platser är där skalryggens förstärkande trehörning möter bottenplattan i 

Figur 45, och på skalfrontens halfpipe, vilket visas i Figur 46 och Figur 47. Däremot är fästet inte 

utsatt för några sjunkmärken.  

 

6.10 Godstjocklek 

När det gäller utformningen av skalryggen är materialet mycket tjockt i halfpipen, samt i den 

förstärkande trehörningen under platån i botten på biten. Även den del av detaljen som utgör 

fästspåren är mycket tjockare än resten. Kanterna uppfattas istället av Moldflow som mycket 

tunnare än resten av delen. Väggar kring hål för piggar är tunna. Variationerna i godstjocklek 

för skalryggen visas i Figur 48. Frontens halfpipe har tjocka väggar jämfört med resten av biten, 
se Figur 49. Särskilt tunn godstjocklek återfinns vid skarpa kanter och i piggarna.  

 

Figur 45 - Sjunkmärken skalrygg 

 

Figur 46 - Sjunkmärken front utsida 

 

Figur 47 - Sjunkmärken front insida 
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Fästets väggtjocklek visar på stor variation mellan den tunna botten och de tjockare sidorna, 

vilket visas i Figur 50. Även här är skarpa kanter ett problem. 

 

Figur 50 - Variationer i godstjocklek för fästet 

6.11 Släppvinklar 

Skalryggen saknar i stort släppvinklar på detaljens utsida, ytterkanternas insida, de delar hos 

halfpipen som saknar radie, bottenplatån samt dess förstärkande triangel. Även de hål där piggar 

från frontdelen ska ansluta med ryggen saknar släppvinklar, som synes i Figur 51. Som Figur 52 

visar saknar skalfronten precis som skalryggen släppvinklar på kortsida, fästpiggar och de delar 

av halfpipen som inte är rundad.   

 

Figur 48 - Variationer i godstjocklek för skalryggen 

 

Figur 49 - Variationer i godstjocklek för fronten 
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Släppvinklar saknas på flera av fästets raka sidor, se Figur 53. 

 

Figur 53 - Släppvinklar för fäste 

6.12 ”Undercut” 

Både skalrygg och fäste har så kallad ”undercut”. ”Undercut” innebär att detaljen överlappar sig 

själv och detta leder till att formhalvorna efter att detaljen har stelnat ej kan delas utan att förstöra 

eller skada detaljen. Detta leder till att specialverktyg krävs för att få ut detaljen ur formen. 

Undercut markeras med rött i figurerna.  

 Problemen hos skalryggen ligger i spårskårorna och att yttersidorna lutar inåt innan de möter 

frontdetaljen, vilket visas i Figur 54. Även på fästet utgör spårskårorna ett problemområde, som 

syns i Figur 55. Skalfronten saknar ”undercut”.  

 

Figur 51 - Släppvinklar för skalryggen 

 

Figur 52 - Släppvinklar för front 
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6.13 Skjuvning 

För att bedöma skjuvning beräknar Moldflow avvikelsen från en yta. Ett tillåtet genomsnittligt 
avvikelsevärde, Nominal max. deflection(NMD), anges och resultatet presenteras sedan i andel av 
delen som berörs och hur många procent av NMD-värdet den avviker. Nedan i Tabell 16 visas 
värden för de olika skaldelarna då NMD är angivet som 0,5mm. I Figur 56 och Figur 57 visas 
skalrygg respektive fästet med de i tabellen nämnda färgkodningarna. 

Tabell 16 - Skjuvning - avvikelsevärden 

Färg i bild Avvikelse (%) Avvikelse (mm) Skalrygg Fäste Front 
Grönt (low) < 80 % < 0,4mm 93,20 % 77,79 % 100,00 % 
Gult (medium) 80-120 % 0,4-0,6mm 6,80 % 20,60 % 0,00 % 
Rött (high) > 120 % > 0,6mm 0,00 % 1,61 % 0,00 % 

 

 

Figur 54 - ”Undercut” skalryggen 

 

Figur 55 - ”Undercut” fäste 

 

Figur 56 - Skjuvning hos skalrygg 

 

 

Figur 57 - Skjuvning hos fäste 
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7 Designändringsförslag för Säkra monteringsverktyg 
Luftfickor förekom främst vid hörn och skarpa kanter. Vid de skarpa kanterna blir även 

godstjockleken mycket tunn. En applikation av FS 10 som rekommenderar radier på alla skarpa 

hörn skulle kunna åtgärda problemet.  

Där det förekommer mycket material ökar risken för sjunkmärken. I fallet med dödmansgreppet 

innebär detta att risken för sjunkmärken främst finns i anknytning till halfpipen. Genom att 

ersätta den tudelade halfpipen med ribbor (i enlighet med FS 12) med samma form enligt Figur 

58, kan materialmängden minska. På detta vis skulle även godstjockleksvariationerna minska. 

Förutom halfpipen finns det särskilt stora godstjockleksvariationer i den förstärkande 

trehörningen på skalryggen, som även den kan ersättas med ribbor. 

 

Figur 58 - Förändringsförslag på halfpipe 

De flesta släppvinklar som saknas är enkla att lägga till, och bör därför arbetas in i den nuvarande 

designen, ett undantag är produktens ovansida där knappen kommer att sitta. För att produkten 

ska behålla ett genomtänkt utseende, krävs det ett helhetsperspektiv när släppvinklar läggs till på 

ovansidan eftersom skalrygg, front och fäste förenas i en gemensam yta. Ytterligare ett undantag 

från de släppvinklar som är lättåtgärdade är piggarna på fronten med motsvarande hål i 

skalryggen.  

På flera ställen har skalryggen och fästet så kallad ”undercut”. Detta innebär att den geometriska 

formen kommer att vara besvärlig vid tillverkning. Den ”undercut” som uppkommer inuti 

skalryggen åtgärdas genom att räta ut produktens form i enlighet med Figur 59. ”undercut” finns 

även vid spårskårorna, vilka är svåra att åtgärda. Spårfunktionen kan behöva omformas 

alternativt får en högre tillverkningskostnad accepteras.  

 

Figur 59 - Förändringsförslag utformning av skalrygg 
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Krympning förekommer främst vid stor materialansamling, det vill säga i halfpipen och i den 

förstärkande trehörningen på skalryggen. Den tidigare föreslagna åtgärden att ersätta dessa med 

ribbor skulle innebära en förbättring även när det gäller krympning.  

Den skjuvning som uppträder är liten nog att lämnas utan åtgärd. 
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8 Slutgiltigt materialval för Säkra monteringsverktyg 
Sammantaget för de tre detaljerna har HDPE 1,1965 sekunder kortare insprutningstid och det går 

45,34 sekunder snabbare till dess att detaljen är sval nog att avlägsnas ur formen. Det syns färre 

vällränder för detaljer i HDPE jämfört med de i PPS, framförallt på fästet. Detta gäller för den 

ingötsplacering som rekommenderas i kapitel 6.7.  

I Tabell 17 visas resultatet av materialkostnadsberäkningar för PE, PP, PPS och PEEK. Tabellen är 

ett utdrag, hela tabellen återfinns i Bilaga 6.  

Tabell 17 - Materialkostnad, utdrag 

Mtrl/Del Skalrygg Skalfront Fäste Bygel Knapp Totalt:

PE 0,03 kr 0,05 kr 0,02 kr 0,01 kr 0,02 kr 0,13 kr

PP 0,01 kr 0,02 kr 0,01 kr *0,00 kr 0,01 kr 0,05 kr

PPS 0,23 kr 0,39 kr 0,15 kr 0,04 kr 0,17 kr 0,99 kr

PEEK 0,83 kr 1,39 kr 0,53 kr 0,16 kr 0,61 kr 3,51 kr  

* 0,00 kr är egentligen 0,002 kr 

Vidare kan argumenteras att HDPE utifrån ovanstående beräkningar är 0,86 kronor billigare per 

enhet.  

Sammantaget leder detta till att HDPE valdes som material för Säkra monteringsverktyg. 
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9 Slutresultat 
De slutliga riktlinjerna nedan är ordnade först efter område och sedan inom områdena är 

riktlinjerna ordnade efter sin viktning. 

9.1 Riktlinjer för design for manufacturing and assembly 

1. FÖRENKLA DESIGN. Använd inte geometriskt komplicerade former. Minimera antalet 

komponenter. Delsammanställningar bör inte ha mer än 15 komponenter. Ett högt antal 

komponenter försvårar montering och ökar risken för fel. Om möjligt bör designen 

förenklas och komponentdesign generaliseras. Genom att arbeta ihop flera delar till en 

minskas antalet komponenter. Om samma komponent användas i flera olika 

produktversioner sparas kostnader för formsprutningsverktyg.  

2. MONTERINGSASPEKTER. Komponenter ska designas för att montör ska kunna hålla allt 

tills det är helt monterat. Detta säkerställer att alla komponenter är rätt placerade i 

produkten och är därmed en kvalitetssäkring. Komponenter ska även vara utformade så 

att de vid montering kan monteras på en baskomponent, från samma håll. Detta sparar tid 

och minskar risken för förvirring vid montering. 

3. TOLERANSER. Ha rimliga toleranser. Formsprutning som metod kan vid höga toleranser 

kräva efterbearbetning vilket kan innebära en kostnad för företaget. 

4. STANDARD. Använd standardkomponenter. Spara pengar och tid, uppfinn inte hjulet en 

gång till. 

5. SYMMETRI. Se till att produkten är symmetrisk alternativt tydligt asymmetrisk. Om 

produkten är nästan symmetrisk är det lätt att göra fel vid montering.  

6. FIXERING. Inför avfasningar, piggar eller annan fixering för att positionera komponenter 

förhållande till varandra. Detta förenklar för montören som kan släppa detaljen och 

använda två händer för att foga ihop delarna. 

7. AUTOMATISERING. Om monteringen är automatiserad måste detta tas i hänsyn vid design 

av produkten. Komponenter måste vara greppbara och gärna samtliga med samma 

gripdon för att spara tid. Dessutom bör det finnas en lämplig baskomponent att montera 

övriga komponenter på.  

8. TÄNK PÅ MONTÖREN. Komponenter ska inte vara vassa, ömtåliga, glatta, för stora eller 

för små. Se även till att komponenter är utformade så de inte hakar i varandra innan de 

monteras.  

9. TRANSPORT. Produkten ska helst gå att förpacka i en standardlåda. Att behöva designa en 

ny låda specifikt för produkten kan vara kostsamt och otympliga lådor kan vara svåra att 

transportera. Om detaljen inte kan anpassas för standardförpackning ska den med fördel 

gå att packa för transport utan kartong, exempelvis vara staplingsbar. 

9.2 Riktlinjer formsprutning  

1. LÄMPLIGHET. Kontrollera att produkten ska produceras i tillräckligt stora volymer för att 

formsprutning ska vara lönsamt. 

2. SLÄPPVINKLAR. Se till att produkten har släppvinklar. Utan släppvinklar kan produkten 

inte produceras eftersom att den då fastnar i formen. 

3. ”UNDERCUT”. Produktens geometriska form ska inte skymma sig själv. Om detta sker kan 

produkten inte avlägsnas ur formverktyget utan specialverktyg. Alltså ska undercut 

undvikas. 

4. RADIER. Belägg skarpa kanter med radier. Utan radier bildas luftfickor och risken för 

sprickbildning ökar. Radier ska vara 0,5-0,7 multiplicerat med godstjockleken dock minst 

0,3 mm. 
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5. TJOCKLEK. Se till att godstjockleken är samma eller åtminstone liknande över hela delen. 

Om tjockleken varierar för mycket uppstår skjuvning och det kan även uppstå vällränder 

då formen fylls ojämnt. Vid stor materialansamling kan sjunkmärken uppkomma, vilket 

kan förebyggas med hjälp av ursparningar.  

6. RIBBOR. Använd ribbor för att förstärka konstruktionen och reducera godstjocklek. 

Ribbor kan även användas för att fixera och stödja upp inre komponenter. Ribbor ska ha 

tjocklek 0,5-0,7* godstjocklek och höga ribbor ska beläggas med släppningsvinklar. 

Avståndet mellan ribbor är proportionellt mot ribbornas tjocklek och skall därför halveras 

om ribbornas tjocklek halveras. 

7. MATERIALVAL. Fundera över vilket material som ska användas i produkten. Olika 

material har olika egenskaper och ett dyrare material kan med fördel väljas för att 

reducera godstjockleken i produkten. 

8. FLYTHINDER. Eliminera i längsta utsträckning flythinder. Flythinder resulterar i 

vällränder som måste tas i hänsyn vid design av produkten.  

9.3 Riktlinjer för ingöt 
1. HÅLLFASTHET. Produktens hållfasthet påverkas av flytriktningen hos materialet i 

produkten. Om hållfasthetsaspekter är viktiga hos produkten kan det vara värt att 

undersöka hur flytriktning kan förstärka detaljen. 

2. KRYMPNING. Flytriktning påverkar även hur produkten krymper.     

3. MASSCENTRUM. Ingötet ska placeras nära detaljens masscentrum för att formen ska fyllas 

helt och jämnt. 

4. SYMMETRI. Ingötet ska placeras i detaljens symmetriplan. Detta ger en jämn fyllnad av 

formen vilket garanterar symmetrisk kvalité. 

5. VÄLLRAND. Mer än ett ingöt ska undvikas. Flera ingöt orsakar tydliga vällränder på 

produkten som inte är estetiskt tilltalande. 

6. DESIGNASPEKTER. Ta hänsyn till hur ingötsplacering och delningsplan påverkar 

designen. Ingötet syns som en liten ”tapp” och delningsplanet skapar en linje runt detaljen 

som kräver efterarbetning för att inte synas. 

9.4 Riktlinjer för materialval 
1. KONTAKT. Kontakta materialleverantör tidigt. Leverantören har expertkunskap och 

material kan väljas ur leverantörens utbud. 

2. KRAV. Sätt upp rimliga och tydliga krav på produkten. Med tydliga tekniska krav kan ett 

materialval göras utifrån materialdata. 

3. UTNYTTJA KUNSKAP. Med hjälp av erfarna i branschen kan vanliga material för 

ändamålet identifieras.  

4. DATABASER. I databaser finns materialdata som kan jämföras mot de tekniska krav som 

finns.  

5. ANVÄNDARSTUDIER. Användarstudier möjliggör test av andra krav än de tekniska. 

Använd material som liknar det tänkta resultatet i fråga om textur, tjocklek och tillsatser.
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10 Diskussion 
Diskussionskapitlet jämför teori med projektets resultat.  

10.1 Metoddiskussion 

I detta kapitel diskuteras projektets genomförande utifrån de i rapporten nämnda 

metodteorierna. 

10.1.1 Metoddiskussion litteraturstudie 

Det som framkom vid litteraturstudien angående DFMA och formsprutning användes som grund 

att arbeta vidare från och därför var det viktigt att försöka säkra kvalitén på de riktlinjer som 

framkom. Ett sätt att göra det är genom att använda flera olika, oberoende källor. Mycket, men 

inte allt, av det som framkom i litteraturen stödjs av minst två källor. Med lite bättre 

framförhållning hade de fakta som endast stöds av en källa kunnat bekräftas vid datainsamlingen. 

Litteraturstudien kring material skapade en överblick över vilka polymergrupper som finns och 

vad de kan användas till. Avsikten var att denna litteraturstudie senare skulle kombineras med 

information hämtad ur en materialdatabas, vilket också skedde.  

10.1.2 Metoddiskussion datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes för att riktlinjerna skulle grundas i hur industrin arbetar. Den 

främsta fördelen med att kombinera intervju med studiebesök var att de principer som 

diskuterades under intervjun kunde demonstreras i praktiken. Detta ledde till en ökad förståelse 

av de riktlinjer som framkommit i litteraturen. Att en ensam person genomförde studiebesöket 

innebär dock en risk att den personen har gjort en egen tolkning av vad som sagts, som sedan inte 

ifrågasätts.  

Under arbetet intervjuades materialleverantörer, formverktygstillverkare och produkttillverkare 

med inriktning mot formsprutning. Detta innebär att flera olika synvinklar kom med i de 

resulterande riktlinjerna. Genom att en representant för 3D-skrivarföretag fick beskriva 

nackdelarna med formsprutning, kunde riktlinjerna styrkas på ett trovärdigt vis då dessa 

företagsrepresentanter inte har något att vinna på att förhärliga formsprutningen som 

bearbetningsmetod. Då representanten visade på nackdelar med formsprutning, framkom 

funderingar kring skillnader på kraven på produkters utformning för 3D-skrivning och 

formsprutning. Riktlinjer för hur produkter ska utformas för 3D-skrivning skulle kunna 

undersökas i ett framtida arbete.  

10.1.3 Metoddiskussion konceptvärdering 

Den konceptvärdering som genomfördes innan konceptvalet gav ett verktyg för att utvärdera 

produktionsmöjligheterna. Resultatet blev en tydlig rangordning av koncepten. Utvärderingen 

gjordes inte som en regelrätt scoring enligt den modell som enligt Ulrich och Eppinger (2012) 

presenterar, utan inspirerades endast av denna metod.  

I sin helhet var konceptvärderingen onödigt tillkrånglad, även om resultatet var lätt att tolka. Den 

hade kunnat bli enklare att genomföra om kriterierna hade bedömts enligt samma skala.  

Diskussionerna medförde att riktlinjer för DFMA och formsprutning introducerades till alla 

produktutvecklare i Säkra monteringsverktyg. Under konceptvärderingen diskuterades dessutom 

ingående hur riktlinjer för DFMA och formsprutning skulle appliceras på olika koncept. Då denna 
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introduktion till riktlinjerna gjordes var det en fördel att hela projektgruppen för Säkra 

monteringsverktyg deltog. Det var positivt att riktlinjerna introducerades innan 

detaljutformningen inleddes eftersom det ledde till att produkten utformades med hänsyn till 

produktionsaspekter.  

Det hade varit en fördel om produktionskriterier sammanställdes med Säkra monterings övriga 

kriterier innan värderingen för att få koncepten rangordnade efter hur väl de uppfyller de 

sammanlagda och viktade kraven. 

10.1.4 Metoddiskussion materialval 

Att ta fram en materialkravspecifikation för att kunna utvärdera olika material hade stöd både 

från datainsamlingen och från Ashby och Johnson (2012). Det visade sig svårt att, baserat på 

kravspecifikationen från Säkra monteringsverktyg, ta fram en tydlig kravspecifikation med 

mätbara krav. Många krav var inte tillräckligt preciserade, till exempel skulle materialet vara 

kemikalieresistent men det framgick inte vilka kemikalier som avsågs.  

Att göra ett enligt Ashby och Johnson (2012) analytiskt materialval gav ett bra resultat. Det ansågs 

bra att göra valet baserat på projektets kravspecifikation eftersom det då kontrolleras att kraven 

verkligen uppfylls. Dock kräver denna typ av materialval en bra kravspecifikation att utgå från för 

att resultat ska bli bra.  

Metoden var otillräcklig när det gällde att översätta hur materialet ska upplevas till traditionellt 

mätbara krav. Det är bra att involvera en större grupp för att bedöma subjektiva kvalitéer hos 

material då upplevelsen av material varierar från person till person. Av denna anledning 

kombinerades det analytiska materialvalet med en användarstudie.  

Att först hämta materialdata ur en databas för att undersöka materialens tekniska egenskaper 

gjorde att den totala tidsåtgången för materialjämförelsen minskade, av flera anledningar. Dels 

kunde arbetet utföras av en ensam person och dels behövde inte materialdata diskuteras i samma 

omfattning som mer subjektiva värden. Hade materialen inte sållats bort utifrån sina tekniska 

egenskaper hade det funnits fler material att diskutera, vilket både hade tagit längre tid och fler 

mantimmar i anspråk. Därför var detta upplägg var mycket passande.  

10.1.5 Metoddiskussion detaljutformning och formsprutningsanalys 

Det var fördelaktigt att presentera riktlinjerna innan CAD-modellen togs fram i Säkra 

monteringsverktyg och att påminna om riktlinjerna under arbetet med detaljutformningen. Det 

bidrog till att många riktlinjer implementerades eller åtminstone övervägdes. Det hade varit svårt 

och tidskrävande att istället anpassa produkten efter riktlinjerna i efterhand.  

Eftersom PPS och HDPE enligt vår användarstudie var de material som bäst uppfyllde kraven 

gjordes formsprutningsanalysen med dessa material. På detta vis kunde materialen bedömas 

även ur produktivitetsperspektiv. Simuleringar tar dock lång tid och därför testades endast två 

olika material. Att simulera med två olika material gav i vissa fall tydligare skillnader när beslut 

skulle fattas för positionering av ingöt.  

Vi valde att använda oss av Moldflow för att göra formsprutningssimuleringar eftersom det vid 

datainsamlingen framkom att detta var ett etablerat program inom branschen.  

Användandet av Moldflow förtydligade innebörden av flera av de rekommendationer som 

framkommit i litteraturstudien och vid datainsamlingen. Bland annat rekommendationen att inte 
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göra för komplicerade former illustrerades väl av ”undercut”analysen som gjordes, där det tydligt 

framkom vilka problem en komplicerad geometrisk form kan orsaka. Av denna anledning skulle 

vi rekommendera att produktutvecklare testar sina modeller i liknande programvara, för att få en 

känsla för vilka former som fungerar och vilka som inte gör det 

10.2 Resultatdiskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet utifrån befintlig teoretisk referensram. 

10.2.1 Resultatdiskussion litteraturstudie och datainsamling 

Litteraturstudiens omfattning berör endast en metod, men visar på hur mycket som påverkas av 

tillverkningsmetoden och vikten av att tidigt i produktutvecklingen ha kunskap om vilken 

bearbetningsmetod som är aktuell.  

De fakta om polymerer som litteraturstudien har gett är otillräckliga för att kunna basera ett 

materialval på men resultatet har varit tillräckligt för att skapa en överblick över olika polymerer, 

vilket var avsikten.  

Den datainsamling som gjordes under Elmia Polymermässa och vid företagsbesöket visar att det 

råder stor enighet inom litteratur och bransch då det ofta är samma problem som återkommer.  

Vid datainsamlingen har det varit svårt att få fram konkreta råd kring vilka geometriska former 

som ska undvikas, vilket troligtvis beror på att det är svårt att uttala sig generellt då det finns stora 

skillnader mellan olika produkter. Det som framkom var att de med erfarenhet verkar känna igen 

vilka former som fungerar och en idé för att kunna tillgodogöra sig den kunskapen är att ta fram 

ett uppslagsverk med olika geometrier, där problemområden pekas ut.  

Vid polymermässan var det två företag som rekommenderade att formgivare skulle göra besök 

ute i industrin för att kunna ta fram produkter som var möjliga att producera. Vid studiebesöket 

var det många riktlinjer som förtydligades då de kunde åskådliggöras. Eftersom vi upplevde att 

det var lättare att förstå de flesta riktlinjer efter att de hade demonstrerats i praktiken, vill vi 

stödja denna rekommendation. 

Diskussion kring de olika riktlinjerna förs i kapitel 10.2.5 - 10.2.8.  

10.2.2 Resultatdiskussion konceptvärdering för Säkra monteringsverktyg 

Viktningen av kriterier inför konceptvärderingen är inte helt rättvisande då vissa kriterier som 

bedömts kan visa sig irrelevanta i projektet Säkra monteringsverktyg. Exempelvis kriteriet 

”Komponenter anpassade för samma gripdon” är endast intressant om monteringen sker 

maskinellt. Då projektgruppen saknar kännedom om hur montering skall ske har både kriterier 

specifika för maskinell och för manuell montering behållits i utvärderingen. 

Somliga kriterier var inte relevanta för alla koncept. En föreställning om att ett dödmansgrepp ska 

formsprutas visade sig begränsande för konceptvärderingen och därför togs ingen hänsyn till 

poäng från dessa kriterier vid rangordning. Detta gjorde att koncept som inte lämpade sig för 

formsprutning kunde jämföras på lika villkor med de koncept som passar för denna 

tillverkningsmetod. 

Resultatet hade låg trovärdighet. Detta berodde dels på att konceptens detaljnivå var för låg för 

att utvärderas och dels på en osäkerhet kring vad de olika riktlinjerna innebar. 
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Konceptvärderingen hade haft större trovärdighet om koncepten hade börjat detaljutformas 

innan konceptvalet gjordes.  

10.2.3 Resultatdiskussion materialval 

Resultatet av materialvalet skulle förmodligen se annorlunda ut med en mer genomarbetad 

kravspecifikation att utgå från. Tydligare krav skulle innebära att det vore lättare att ta fram ett 

material som uppfyller precis de krav som ställs på produkten. Otydliga krav leder troligtvis till 

att ett alltför avancerat material väljs för att vara på den säkra sidan, vilket resulterar i onödigt 

höga materialkostnader. Detsamma gäller om högre krav än nödvändigt ställs, vilket nog är 

vanligt då produktutvecklare gärna vill vara på den säkra sidan. Projektet Säkra 

monteringsverktyg är ett exempel på när kraven är otydliga och de få krav som preciserats är mer 

krävande än vad som troligtvis är nödvändigt.  

Den i Säkra monteringsverktyg framtagna materialkravspecifikationen anser vi orimlig med tanke 

på vilken miljö produkten ska befinna sig i och hur den ska användas. För att få fram ett material 

som uppfyller de krav som i praktiken ställs på det och som samtidigt är optimerat ur ett 

ekonomiskt perspektiv skulle en revidering av kravspecifikationen krävas. 

PPS, det material som bedömdes som bäst, har enligt Terselius och Furvik (2015) enastående 

stabilitet samt är resistent mot brand och kemikalier, egenskaper som känns irrelevanta för 

produkten i fråga. Valet av PE, som är ett billigare och enligt Rosato, Rosato, och Rosato (2004) 

och Groover (2011) ett vanligt material vid formsprutning, känns som ett material som är 

tillräckligt bra för produkten. 

De prisuppgifter som används kommer från en databas och priser varierar i verkligheten 

beroende på leverantör. Kostnaden är endast uppskattad utifrån volymen på de produkter som 

ska formsprutas och det kan självfallet finnas andra aspekter som avgör vilket material som är 

billigast. Eftersom produkten har en liten volym kommer materialens skillnad i pris förmodligen 

inte att avgöra vilket material som är mest lönsamt, utan det är produktivitetsskillnaden som bör 

framhävas. PPS fyller formen och svalnar långsammare än PE, vilket gör att fler produkter kan 

produceras per tidsenhet. 

10.2.4 Resultatdiskussion detaljtutformning och formsprutningsanalys 

Många av resultaten från Moldflow talar för sig själva och är väldigt tydliga, nästan intuitiva, vilket 

gör att även ovana användare kan ta stöd i programvaran. Flera av riktlinjerna förtydligades när 

CAD-modellen testades i Moldflow. Vissa resultat kan vara svårare att förstå och åtgärda som var 

sjunkmärken och vällränder uppstår och varför de inte uppstår symmetriskt även om 

godstjocklek och flythinder är symmetriska. Moldflow anses dock fortfarande ha fungerat mycket 

väl som stöd för arbetet och bör i kombination med riktlinjerna användas vid liknande arbeten. 

Eftersom riktlinjer för DFMA och formsprutning hade diskuterats i projektet Säkra 

monteringsverktyg innan en modell gjordes i CAD, anpassades utformningen delvis efter 

riktlinjerna, dock fattades till exempel släppvinklar. I Säkra monteringsverktyg går det i de flesta 

fall att åtgärda avsaknaden av släppvinklar som Moldflow pekar på men för en mer komplex 

produkt är det möjligt att ett sådant förfarande skulle förstöra samspelet mellan olika 

komponenter. För dödmansgreppet är det främst piggarna på fronten och de motsvarande hålen 

på skalryggen som är problematiska att åtgärda. Där kan det vara intressant att undersöka andra 

alternativ, exempelvis skulle det kunna vara fördelaktigt att ersätta piggarna med avfasningar.  
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I kapitel 7 föreslås att den förstärkande trehörningen på skalryggen och halfpipen på både 

skalryggen och på fronten ersätts med ribbor. Detta skulle leda till en materialminskning som 

troligen skulle leda till mindre krympning, kortare avsvalningstid, minskad materialåtgång och 

att snabbare att fyllnad av formverktyget. Denna bedömning skulle kunna bekräftas i ett fortsatt 

arbete genom implementering och analys av implementering.  

10.2.5 Resultatdiskussion riktlinjer generellt 

För framtagning och applicering av riktlinjer har akademiska källor kombinerats med kunskap 

från företagsrepresentanter som verkat i branschen i många år och med etablerad programvara 

och vi uppfattar det som att det råder stor enighet inom litteratur och bransch. Därför anser vi att 

riktlinjerna för de produktionsaspekter som har undersökts är trovärdiga. Riktlinjerna är dock 

inte fullständiga, vilket beror på att produktion är ett omfattande område och vi har inte haft 

möjlighet att undersöka alla aspekter som ingår.  

10.2.6 Resultatdiskussion riktlinjer DFMA 

FÖRENKLA DESIGN 

Det fanns ingen möjlighet att testa riktlinjen DFMA 2 som berör antalet ingående delar, eftersom 

Säkra monteringsverktyg inte innefattade särskilt många delar. Denna riktlinje som härleddes ur 

Groover (2011) har därför bevarats i sitt ursprungsutförande. Förenklandet av designen, DFMA 

14, även denna betonad av Groover (2011), ses som en välbehövd riktlinje då 

formsprutningsanalysen av skalryggen hade så kallad ”undercut”, som delvis hade kunnat 

undvikas genom att inte komplicera produktens geometri. Riktlinjerna som rekommenderar att 

det ska vara få komponenter totalt och maximalt 15 i en delsammansättning, DFMA 1 och DFMA 

2, vägdes samman med riktlinjen om enkel design till ”förenkla design”. Denna riktlinje lades som 

högst viktad av DFMA-riktlinjerna med motivering att detta bör vara det första steg som tas 

eftersom det förhoppningsvis förenklar den övriga processen. 

MONTERINGSASPEKTER 

Riktlinjerna kring monteringsaspekter har applicerats men ej granskats alltför nära då endast en 

modell tagits fram och en jämförande studie med flera olika modeller skulle krävas för att bekräfta 

många av DFMA-riktlinjerna som berör montering. Detta är något som skulle kunna undersökas i 

en framtida studie. Riktlinjerna bedöms dock som rimliga.  

TOLERANSER 

Produktens toleranser som berörs i DFMA 15, är inget som har granskats. Vad som kan ses ur teori 

är att toleranser kan uppnås med hög precision för formsprutning, dock framkom det vid 

datainsamlingen att materialet i sig är väldigt växlande vilket gör att alltför noggranna toleranser 

inte går att uppnå.  

STANDARD 

I Säkra monteringsverktyg används komponenter från en annan produkt och projektet slutar i en 

skaldesign. Även om detta inte kan liknas rakt av vid de standardkomponenter som berörs i DFMA 

17 är grundtanken lik, att använda en befintlig teknisk lösning istället för att lägga extra tid på att 

lösa problem som redan är lösta. Generellt sett är det dessutom billigare att köpa in 

standardkomponenter som kan produceras i stora volymer än att tillverka egna komponenter i 

mindre serier. Vi anser att mycket tid har sparats genom att använda färdigutvecklade 

innerkomponenter och därför viktas denna riktlinje högt. 
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SYMMETRI 

Både Boothroyd, Dewhurst, och Knight (2011) och Groover (2011) trycker på vikten av symmetri, 

DFMA 3, vid utformning. Denna riktlinje följs för de delar som utvecklas i Säkra 

monteringsverktyg, vikten av denna riktlinje tydliggörs istället av de felkällor som finns hos 

innerdelarna som hämtas från ett externt dödmansgrepp. När dessa används tillsammans med 

skalet, tillåter två av komponenternas form att de placeras i fel ordning eller upp och ner vända.  

FIXERING 

De avfasningar som Boothroyd, Dewhurst, och Knight (2011) rekommenderar som lösning på att 

komponenten i enlighet med DFMA 4 och DFMA 5 ska vara utformad för positionering och fixering 

har i Säkra monteringsverktyg ersatts att fixerande piggar. Produktionen skulle förmodligen 

förenklas om piggarna ersattes med avfasningar, dock har inget test av detta kunnat genomföras.  

Då DFMA 4 och DFMA 5 båda handlar om fixering av komponenter har de slagits samman till en 

riktlinje.  

AUTOMATISERING 

Att detaljer ska utformas för samma gripdon DFMA 16 har ej tagits i hänsyn i Säkra 

monteringsvertyg, dock är det ändå rimligt att produktion automatiseras och riktlinjer gällande 

detta behålls därför. Att automatisering kräver en stabil baskomponent, DFMA 7, är ytterligare en 

riktlinje som inte har testats. Dessa riktlinjer skulle kunna studeras i ett framtida arbete. Att 

ompositionering av baskomponenten ska undvikas kan tolkas som en lösning om DFMA 7 ej 

uppfylls, det vill säga om produkten saknar stabil baskomponent. Denna riktlinje har inte testats 

och inkluderas därför inte i de slutgiltiga riktlinjerna. 

TÄNK PÅ MONTÖREN 

Riktlinjerna DFMA 10, DFMA 11, DFMA 12 och DFMA 13 beskriver hur komponenterna ska 

utformas för att vara enkla och ofarliga att hantera. Då de alla berör samverkan mellan komponent 

och montör är det naturligt att samordna dessa under en gemensam riktlinje. Eftersom inga 

jämförande tester har skett gällande olika storlekar, ytor eller materialegenskaper har riktlinjerna 

bevarats i sitt ursprungsutförande, om än något mer kortfattade. 

TRANSPORT 

Vid intervjuer framkom att riktlinje DFMA 18 som förespråkar standardförpackningar var i behov 

av revidering. Produkter bör vara möjliga att förpacka i standardförpackningar, men i vissa fall 

kan det vara lika bra att utforma produkter som är att enkla att förvara och transportera i stora 

volymer.  

10.2.7  Resultatdiskussion riktlinjer formsprutning 

LÄMPLIGHET 

Vi har inte beräknat vilka tillverkningsvolymer som krävs för att göra en produkt lämplig för 

formsprutning ur ett ekonomiskt perspektiv. Trots detta tycker vi att riktlinje FS 1, som 

efterfrågar kontroll av produktionsvolym, bör viktas högst av riktlinjerna för formsprutning, då 

val av tillverkningsmetod avgör vilka designanpassningar som måste göras på produkten.  

SLÄPPVINKLAR 

Då släppvinklar var en av de större åtgärdspunkterna efter formsprutningsanalysen av fallstudien 

av dödmansgreppet från Säkra monteringsverktyg kändes riktlinjen som berör detta, FS 4, extra 

viktig att nämna tidigt. Då det inte är säkert att alla släppvinklar kan läggas till i efterhand utan 
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att förändra produktens utformning, bör en person kunnig inom produktion vara delaktig i 

konceptets detaljutformning.  

”UNDERCUT” 

Vid analys i Moldflow upptäcktes fenomenet ”undercut”. Bruder (2014) och Berggren m.fl. (2008) 

hävdar att en styrka med formsprutning är att det är möjligt att tillverka komplexa former men 

vid datainsamlingen framkom att ett av de vanligaste misstagen som gör är att produkter har för 

komplicerade former. Då ”undercut” leder till stora svårigheter då detaljen avlägsnas från formen 

ansåg vi att en riktlinje gällande detta behövs. ”Undercut” är på sätt och vis besläktat med 

släppvinklar men eftersom det orsakas av onödigt komplexa geometrier är det även kopplat till 

förenkling av form, som tas upp under avsnittet DFMA. För att behålla tydlighet i riktlinjerna valde 

vi att endast ta upp ”undercut” i samband med formsprutning.  

RADIER 

När Moldflow användes bekräftades behovet av radier som förespråkas i FS 10. Analysen visade 

på att kanter var tunna i material, något som förebyggs om de beläggs med radier, samt att 

luftfickor ofta uppstod vid kanter och hörn. Eftersom två analysresultat stödjer riktlinjen anses 

den vara av stor vikt. 

TJOCKLEK 

En revidering har gjorts för riktlinje FS 11 som rekommenderar ursparningar vid varierande 

godstjocklek. Vid studiebesöket framkom att ursparningar används för att motverka sjunkningar, 

som uppstår vid stora godstjocklekar, inte vid varierande. Om godstjockleken varierar bör 

produkten vara utformad för att vara snabbkyld för att förbli ekonomiskt försvarbar eftersom 

verktyget troligtvis kommer att tempereras.  

RIBBOR 

Moldflows analys av half-pipen i dödmansgreppet visar på problem med den stora 

materialansamlingen och att half-pipen kräver en förändrad utformning. Ribbor är i enlighet med 

FS 12 ett bra sätt att förstärka konstruktionen samtidigt som godstjockleken reduceras. Ingen 

förändring av utformning gjordes då endast rekommendationer gavs och analys har därför inte 

kunnat ske på en detalj med ribbor istället för half-pipe. Som följd av de många problem som 

uppstod i analysen, däribland vällränder och sjunkmärken, anses ribbor, näst efter åtgärder på 

godstjocklek, en viktig riktlinje.  

MATERIALVAL 

Eftersom inga hållfasthetstester utförts på prototypen eller dess CAD-modell kan riktlinjen, FS 3 

som berör en materialändring för minskning av godstjocklek varken bekräftas eller dementeras. 

Dock syns olika materials olika egenskaper redan tydligt i variation av vällränder och fylltid i 

formsprutningsanalysen och vi har därför ingen anledning att tro att denna riktlinje är felaktig 

och därför behölls denna i de slutgiltiga riktlinjerna. Hållfasthet relaterat till materialval och 

godstjocklek är dock något som skulle kunna undersökas i framtida studier. 

FLYTHINDER 

Moldflow visade inte särskilt tydligt vilka flythinder som låg till grund för vilka vällränder, om det 

alls var flythinder som gav upphov till dem som FS 9 antyder. De andra två orsakerna till 

vällränder som FS 9 tar upp, godstjocklek och antalet ingöt, berörs av andra slutliga riktlinjer och 

vi valde därför att ha flythinder som en egen riktlinje. Denna riktlinje är lågt prioriterad eftersom 

vi inte införde några medvetna flythinder och därför inte medvetet har testat denna riktlinje.  
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10.2.8 Resultatdiskussion riktlinjer ingöt 

HÅLLFASTHET och KRYMPNING 

FS 7 pekar på att både hållfasthet och krympning påverkas av ingötsplacering, då inga 

hållfasthetstester gjorts har endast krympningen bekräftats och skillnaden på grund av 

ingötsplacering var marginell. Dock kändes hållfasthet och krympning olika viktiga då 

hållfastheten påverkar produktens prestanda medan krympningen istället påverkar 

utformningen av formen. Dessa valdes därför att separeras och trots att bekräftelse saknas för 

hållfasthetsriktlinjen känns denna av större vikt.  

MASSCENTRUM 

Vid analyserna för lämplig placering av ingöt avvek rekommendationerna från det som angavs i 

riktlinjen FS 5 som framkom ur teorin. Istället för att placera ingöt vid detaljens tjockaste del, har 

riktlinjen reviderats till att ingöt ska placeras nära masscentrum. 

SYMMETRI 

Riktlinje FS 6 som förespråkar att ingöt placeras i symmetriplanet följdes redan vid placering av 

ingöt vid moldflowanalysen, därför har inga tester genomförts där ingötet placeras på annan plats 

än symmetriplanet. Dock bör en placering i symmetriplanet leda till att formen fylls jämt, vilket 

den gjorde vid formsprutningssimuleringen, detta ansågs nog motivering för att behålla riktlinjen 

i princip oförändrad.  

VÄLLRAND 

Då riktlinje FS 9, som framkom ur litteraturstudier, avrådde från användandet av dubbla ingöt, 

beslutades att köra ett test på skalryggen med dubbla ingöt för att se om riktlinjerna var relevanta 

eller inte. Det fanns ingen uppenbar fördel med att använda dubbla ingöt, det tog marginellt längre 

tid och orsakade, i linje med Berggren m.fl. (2008) uttalande mer vällränder. Därför antar vi att 

dubbla ingöt endast används om ett ingöt inte räcker för att fylla formen innan materialet har 

stelnat.  

DESIGNASPEKTER 

Placering av delningsplanet, FS 2, analyserades inte på grund av tidsbrist. Detta är något som 

skulle kunna undersökas vid framtida studier. FS 8, att ingöt ska placeras med hänsyn till den 

färdiga produktens utseende, är ytterligare en sak som inte har undersöks fullständigt då 

slutprodukten i projektet är en produkt tillverkad additivt. Vi har endast tagit hänsyn och 

resonerat kring om ingötet sitter på en sida av produkten som är synlig efter att produkten är 

monterad. Vi har inte upptäckt någon möjlighet att ta fram en slutlig rendering av den 

formsprutade produkten i Moldflow. Detta innebär att estetiska faktorer och riktlinjer som berör 

dessa fortfarande kräver faktisk formsprutning för att bekräftas.  

10.3 Diskussion av programvaror 

Ett bättre kunnande i programvaran Creo Parametrics i Säkra monteringsverktyg hade lett till en 

bättre grundmodell att analysera i arbetet. 

Vi fann att många av de resultat som gavs i analysen i Moldflow reflekterade väl mot fakta 

inhämtad under litteraturstudie, datainsamling och intervju. Programmet gjorde att aspekter som 

kyltid och vällrand med flera kunde undersökas utan att behöva investera i de dyra verktyg som 

tillverkningsmetoden i vanliga fall kräver. Förkunskaper i programmet saknades och förmodligen 

hade en mer djupgående analys kunnat genomföras om kunskapen i programvaran varit större. 



 Produktutformning och materialval för formsprutning 

59 
 

Bland annat hade placering av delningsplan varit möjligt att studera eftersom programmet 

erbjuder denna simulering, inlärningstiden var dock en begränsande faktor i detta fall.  

Vi anser att Moldflow kan användas tidigare i processen. Koncept som värderas inför konceptval 

kan analyseras utifrån Moldflow, för att värdera konceptens potential att vara lätta att producera. 

Det kräver att koncepten har en preliminär utformning som går att analysera. Ett sådant 

tillvägagångssätt kan vara intressant om bearbetningsmetoden är begränsad till formsprutning. 
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11 Slutsats 
Syftet med detta arbete är som tidigare nämnt att underlätta för produktutvecklare att ta hänsyn 

till produktionsaspekter och göra väl underbyggda materialval. Detta uppnås genom riktlinjer för 

produktionsanpassning och för hur ett materialval ska göras. Riktlinjerna i sin helhet går att läsa 

i kapitel 9.  

Hur kan det bli enklare för produktutvecklare att i designarbetet ta hänsyn till produktionsaspekter? 

Det kan för vissa produkter vara svårt att i efterhand införa designändringar och därför bör 

kunniga inom produktion vara en del av konceptens detaljutformningsprocess. För ta fram 

produkter som kan produceras i plast krävs det att produktutvecklaren vet vad som gör 

produktion svår eller omöjlig. För att få bättre insikt vad som krävs för att göra en produkt möjlig 

att producera rekommenderas besök i industrin.  

Riktlinjer kan underlätta produktionsanpassning men de kan vara svåra att ta till sig utan djupare 

kännedom om bearbetningsmetoden. De kan förtydligas genom användandet av 

tillverkningssimulerande programvaror. Användandet av programvaror kan också ge vägledning 

i tillverkningsaspekter för en specifik produkt utan att stora investeringar i prototyper krävs. 

Exempelvis kan program som simulerar tillverkningsprocessen användas för värdering av 

produktionspotential hos koncept med högre detaljnivå. Produktionsaspekter är dock viktiga 

först vid detaljutformning, att ur ett produktionsperspektiv utvärdera koncept med låg detaljnivå 

tillför inte särskilt mycket.  

Hur påverkas kraven på produkters utformning både generellt av produktionsaspekter och specifikt 

av tillverkningsmetoden formsprutning? 

Generellt bör produkter ha en enkel utformning, med standardkomponenter och vara anpassade 

för transport. Komponenter bör vara enkla och ofarliga att hantera för montörer alternativt 

monteringsrobotar. 

 

Möjligheten att producera en formsprutad produkt beror av formfyllnad och om det går att 

avlägsna den färdiga produkten ur formen, dessa aspekter kan med fördel analyseras i program 

som Autodesk Moldflow. Ingötsplacering och designförändringar, som tillägg av radier eller 

utjämning av godstjocklek, påverkar hur väl och snabbt formen fylls. Släppvinklar möjliggör 

löstagning ur formen. Övriga riktlinjer som presenteras i denna rapport syftar till att optimera 

produktion och materialåtgång samt uppnå en smart design. 

 

Hur mycket och vilken information krävs för att göra ett lämpligt materialval? 

För att göra ett lämpligt materialval behövs kännedom om vilka krav som ställs på produkten. Då 

kravspecifikationen är grunden till materialvalet måste den vara genomarbetad med tydliga krav. 

Med en bra kravspecifikation är ett analytiskt materialval, där materialets tekniska egenskaper 

ställs mot motsvarande krav, en bra metod för att bedöma materialens prestationsförmåga. 

Innehåller kravspecifikationen krav på hur materialet ska upplevas kan en användarstudie göras, 

där materialprover som liknar den tänkta färdiga produkten används. 

 

Hur kan det bli enklare att göra sitt materialval inom kategorin polymera material? 

Genom tidigare kommunikation med materialleverantörer förenklas valet av material avsevärt. 

Sortimentet blir då begränsat till leverantörens utbud samtidigt som materialleverantören bidrar 

med expertkunskap när det gäller materialval. 



 Slutsats  
 

62 
 

 

Genom att i kravspecifikationen inte ställa högre krav än vad som är absolut nödvändigt, är det 

lättare att ta fram flera material som uppfyller de absoluta kraven. Med ett större urval av lämpliga 

material går det att optimera materialvalet ur fler aspekter, exempelvis med hänsyn till miljö och 

kostnad. 
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12 Framtida rekommendationer 
Detta arbete berör endast formsprutning som tillverkningsmetod och skulle kunna kompletteras 

med riktlinjer för additiv tillverkning, det vill säga 3D-skrivning. Arbetet skulle även kunna 

kompletteras med ett uppslagsverk över formsprutningsaspekter för olika geometriska former.  

Generellt skulle rekommendationerna för designförändringar behöva implementeras i projektet 

Säkra monteringsverktyg och analyseras för att understödja rekommendationerna.  

Riktlinjen angående hur materialval kan påverka godstjockleken skulle behöva bekräftas. Detta 

görs förslagsvis genom hållfasthetsberäkningar på modellen med olika kombinationer av 

godstjocklek och material. Även placering av delningsplan behöver analyseras vidare. Moldflow 

har funktioner för att skapa virtuella formar där detta skulle kunna testas. 

Monteringsriktlinjer har inte verifierats i detta projekt. De riktlinjer som berör automatiserad 

montering skulle kräva test av olika varianter av samma produkt tillsammans med en robot. 

Manuell montering bör även denna verifieras med olika varianter av samma produkt exempelvis 

med och utan avfasningar, och i varierande storlekar. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Frågor vid företagsbesök på Ernol 

Vilka erfarenheter har du av plast och av formsprutning?  

När brukar ni kontaktas av dem som vill formspruta en produkt?  

Vilka misstag är vanligast att de gör? 

Vilka nackdelar finns med formsprutning?  

Vad är viktigt att tänka på? Vilka råd har du att ge formgivare?  

Hur för ni vidare erfarenheter inom företaget?  

Borde produkter utformas med hänsyn till i vilket material det ska produceras i eller ska material 

utformas utifrån design?  
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Bilaga 2  

Kriterielistor konceptvärdering 

Kriterielista DFMA

# D
FM

A Kriterie

Bedöm 

kriterie Poäng

V
iktning Motivering

1 Få komponenter

- Antal 

ingående 

komponenter

Många komponenter blir 

ett stort negativt tal 5 Denna riktlinje påverkar hela produkten

11 Ömtåliga komponenter JA/NEJ NEJ ger ti l läggspoäng 5 Produkten som helhet får inte lov att vara ömtålig

11 Glatta komponenter JA/NEJ NEJ ger ti l läggspoäng 4 Viktigt både vid manuell och maskinell montering

12 Hanterbar storlek 1-5

Lågt värde motsvarar 

otymplig/för l iten storlek 4

Finns risk för att komponenter kan bli  väldigt små, 

denna riktlinje fångar upp detta

13 Skadliga komponenter JA/NEJ NEJ ger ti l läggspoäng 4 Det är aldrig ok att man kan skada sig vid montering 

14 Geometrisk simpel design JA/NEJ JA ger ti l läggspoäng 4 Förenklingsbar design kan leda til l  färre komponenter

6

Alla komponenter kan 

monteras från samma håll JA/NEJ JA ger ti l läggspoäng 3

Då dödmansgreppet har få komponenter är det ok att 

monteringen tar l ite längre tid

9

greppbara komponenter 

(ti l ls positionerade) 1-5

Lågt värde motsvarar 

svår/dålig greppbarhet 3 Monteringstid beror mycket på antalet komponenter

10

Komponenter som ej fastnar 

i  varandra 1-5

Lågt värde motsvarar hög 

risk för att komponenter 

fastnar i  varandra 3 Få komponenter som kan fastna i  varandra

15 Rimliga toleranser 1-5

Högt värde = inget krav 

på efterarbetning 3

Beroende på vilken efterarbetning som krävs är det 

olika lämpligt att efterarbeta 

2

Symmetriska alt 

asymmetriska komponenter 1-3 Sym=3 Asym=2 Övr=1 2

Då dödmansgreppet har få komponenter är det ok att 

monteringen tar l ite längre tid

4 Positionering kan underlättas med fasningarJA/NEJ JA ger ti l läggspoäng 2

Då dödmansgreppet har få komponenter är det ok att 

monteringen tar l ite längre tid

5

Komponenter utformade för 

att fixeras i  position JA/NEJ JA ger ti l läggspoäng 2

Då dödmansgreppet har få komponenter är det ok att 

monteringen tar l ite längre tid

8

Baskomponenten behöver 

ompositioneras JA/NEJ NEJ ger ti l läggspoäng 2

Då dödmansgreppet har få komponenter är det ok att 

monteringen tar l ite längre tid

11 Flexibla komponenter JA/NEJ NEJ ger ti l läggspoäng 2

Få delar gör det mer tolerabelt att ha ingående flexibla 

delar

16

Komponenter anpassade för 

samma gripdon JA/NEJ JA ger ti l läggspoäng 2 Oklart om monteringen kommer att automatiseras

7 Stabil  baskomponent JA/NEJ JA ger ti l läggspoäng 1 Få ingående komponenter

17 Fästlösning tidsåtgång 1-5 Kort tid ger hög poäng 1 Fästlösningen är inte en egentlig del av produktionen

18

Antal standardiserade 

ingående komponenter  1-5

högt värde = många 

standardiserade 

komponenter 1

Inköp av komponenter är inte en egentlig del av 

produktionsriktlinjer - handlar mer om 

modularisering

19 Förpackningsmöjligheter

Standard vs 

special/stora 

Standardförpackning ger 

ti l läggspoäng 1

Förpackning handlar mer om design av produkt än om 

produktion

 

 



 

III 
 

Kriterielista formsprutning 

# 

FS Kritierie

Bedöm 

kriterie Poäng

V
iktning Motivering

4

Hänsyn taget til l  

släppningsvinklar JA/NEJ JA ger til läggspoäng 5

Annars går det ej att få ur komponenten ur 

formen

5

Plastintag möjligt att placera 

vid produktens tjockaste del JA/NEJ JA ger til läggspoäng 4 Om inte kan hållf försämras

6

Plastintag möjligt att placera i 

symmetriplan JA/NEJ JA ger til läggspoäng 4 För att undvika geometrisk deformation

7

Plastintag möjligt att placera i 

hänsyn til l  flytriktning och 

hållfasthet JA/NEJ JA ger til läggspoäng 4

Produkten ska vara hållfast - därför är detta 

relevant

10 Skarpa hörn JA/NEJ

NEJ ger til läggspoäng, om radie 

kan läggas på befintliga skarpa 

hörn fås också poäng 4 Sprickor kan bildas om skarpa hörn (hållf viktig)

11 Varierar godstjocklek mycket JA/NEJ

NEJ ger til läggspoäng, om 

tjocklek kan ändras fås också 

poäng 4 Godstjockleken är viktig för kyltiden

9 Antal plastintag Antal Ett lågt antal ger en högre poäng 3 Kan sätta igen hål

1 Ribbor (går att göra?) JA/NEJ JA ger til läggspoäng 3

Beror på godstjockleken. Tjock godtjocklek och 

det är viktigt, tunn godstjocklek och det är lugnt

1 Produktseriens storlek

Storleks-

beroende En stor serie ger en hög poäng 2

Irrelevant för projektet/ samma storlek för alla 

koncept?

2

Delningsplanets placering 

(medvetet placerat?) JA/NEJ JA ger til läggspoäng 1 Utseendet känns inte relevant för produkten

8

Plastintag möjligt att placera i 

hänsyn til l  utseende JA/NEJ JA ger til läggspoäng 1 Utseendet känns inte relevant för produkten

3 Materialval - Ingen scoring 0 Materialval är inget som påverkar just nu
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Bilaga 3  

Anteckningar från Elmia 

Konstruktion och Konstruktionsplaster med Ulf Bruder 

Arbetat på ett företag som utvecklar och levererar plastmaterial 

App: Users guide to plastic kommer i slutet av maj 

10 gyllene regler vid konstruktion i plast. Kapitel 22 i plasthandboken (värt att veta om plast) 

1. Glöm aldrig att plaster inte är som metaller. Tänk på omdimensionering utifrån 

hållfasthetsaspekter. Nya starka plaster exempel: PPA 60 % GF och PBT 40 % GF 

2. Ta hänsyn till plasternas speciella egenskaper. Det är svårt att räkna på plast - de är 
anisotropiska - därför läggs extra material på för säkerhet. Plasters temperaturberoende 

är också viktigt att ta i beaktande - under 0 grader och över +50 grader. Krypningar i 

materialet kan uppstå - kallflytningar - reaktioner på miljön. 

3. Konstruera med tanke på framtida återvinning. Gör demonteringsbar, stora saker 

skrotas sannolikt av robotar. Konstruktioner ska vara lätta att rengöra. Insatser ska vara 

lätta att ta ut 

4. Integrera många funktioner i samma detalj 

5. Håll jämn godstjocklek. Vad behöver du - belastningsfall - önskad livstid. 0-7mm är 

olika tjocklekar. Under 1,5mm är svår att fylla - Över 4mm har långa packningstider. 

(1,5-4mm är normaltjocklek). Tjocka väggar ger mer krympning. Sätts två olika detaljer 

med olika tjocklek ihop  inre spänningar/vridningar. Kan antingen göra allt tjockare 

eller "spara ur" på det tjocka 

6. Undvik skarpa hörn. Alla fuskar med det - verktygsmakaren sparar tid genom att ha 

det. Om ett utsnitt rundas istället för att vara spetsigt blir det 9ggr svårare att bryta. 

7. Använd ribbor för att öka styvhet. Andra alternativ kan vara att tillsätta glasfiber eller 

öka väggtjockleken men det ökar också vikten. Ex. Stolskryss (nere på kontorsstolar där 

hjulen finns) kan ribbor ge 30ggr bättre styrka. 

8. Var noga med ingötsplacering och dimensionering. Går vanligtvis sönder vid - högst 

belastning - ingötet - där plasten flyter samman. Ingötet ska vara i den tjockaste väggen - 

annars har materialet ingen chans att nå fram i formen. Ingöt mitt på raka avlånga bitar 

gör att biten skevar - sätt istället ingöt i ena kortsidan 

9. Undvik snäva toleranser. Plast kan vara mycket med temperaturväxlingar en normal 

dag. 

Detaljer under 150mm +/-0,30 % eller +/-0,15 % hög precision (dyrare) 

Detaljer över 150mm +/-40 % eller +/-0,20 % hög precision (dyrare) 

10. Välj en bra sammanfogningsmetod, demonterbara vs permanenta (med i boken) 

 

Alt metod för jämnare godstjocklek: Water injection - dyrt 

Formsprutning störst industri i Sverige (5år gammal info) 800st  

Extrudering näst störst 50st 

  



 

V 
 

Materialleverantör Q 

 Handlar om vilka krav som finns 

 Oftast vill designer ha en viss materialgrupp 

 Materialleverantören vill hellre få produktkraven så att de kan föreslå ett fördelaktigt 
material och säkra inköp. 

Materialbyte? 

 Görs mycket tester på nya produkter 

 Nya material måste utvärderas hos tillverkaren 

 Nya material måste också läggas fram hos kund och argumenteras för 

 Resulterar i stora kostnader i materialbyte och gör därmed kunder försiktiga. 

Kontakt 

 Vill kontaktas tidigt men kontaktas sent 

Arbete 

 I dagsläget kan materialleverantörer ge bättre kvalitét (hos produkten) till lägre pris 

 Skulle vilja kunna optimera produkten genom materialet. 

I dagsläget blir det väldigt stora kostnader i slutet av projekt 

Köp av plastprodukter 

 Folk köper inte plastfodralet. De köper fodralets funktion/mekanism 

 Företag tänker inte på människor - de tänker på pengar 

Inköp av material 

 Som liten tillverkare av plastprodukter köps inte plast direkt från plasttillverkare, utan 

genom grossist (typ Telko) 

Företag som arbetar med additivtillverkning, 3D-skrivare 

Finns olika typer av plast-3D-skrivare 

 Akryl - kan få mjuka, hårda eller både och. Blir fina ytor 

 Termoplaster - ABS, Poly-, Ultern. Stabilt och håller över tid 

3D-skrivare vs Formsprutning 

3D-skrivaren kan göra korta serier. Ska en vägg förstärkas lägger man på mer material. 

Geometrier man annars inte kan göra går med 3D-skrivare och vill man göra ändringar bibehålls 

körtid. Nackdel är att man inte kan köra vilka material som helst. 

Formsprutning kan få upp volym och är bra inom branscher där redan prototyp måste tillverkas 

i det slutliga materialet för tester. Nackdelar är att det måste vara jämn godstjocklek, går inte att 

ha vilken form som helst, det krävs släppvinklar, det tar lång tid om man vill göra designändringar 

(och kostar) och man binder upp kapital i formar. Det blir även "fult" om man har en hög/tjock 

tjocklek. 
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Krav på material vid 3D-skrivning 

 Ska vara en akryl och fotopolymer (så den härdar) 

alternativt 

 Ska vara en termoplast, amorf alt semikristallin som är amorf vid 
bearbetningstemperaturen. 

När man använder 3D-skrivare kan man inte bestämma material själv på samma sätt som vid 

formsprutning. Man måste utgå från befintliga och välja ett material som håller för det man vill 

(uppfyller ens krav). Varje plast är unik och därför klarar 3D-utskrift bara först efter många tester 

(handlar om avsvalningsbeteende och liknande) 

Med 3D-skrivare kan man göra vilken geometri som helst, men man kan såklart optimera design 

för 3D-skrivare. En diamantformad hålighet kräver mer produktmaterial men går snabbare 

eftersom skrivaren inte måste gå in och skriva stödmaterial som skulle ha behövts i en kvadratisk 

urskärning. 

När formsprutade detaljer behöver kylas borras ett rakt hål in i detaljen. 3D-skrivna detaljer kan 

ha kylkanaler formade efter produkten. 

Materialleverantör Z 

 Materialleverantörer efterfrågar krav på materialet. 

 Tipsar om boken "värt att veta om plast" som bra grund som ger möjlighet att bygga 
vidare på. 

 Säljer specialmaterial till exempelvis Samsung och Airbus. Kolfiber. Lättare text PPS 
istället för magnesium. 

 Föreslår Polyamid förstärkt med glasfiber alternativt PP förstärkt med längsriktad 

glasfiber. Dessa skulle sedan övergjutas med EPDM. 

Utländskt formsprutande företag 

 Design ska göras med hänsyn taget till verktygen 

 Kunskap kring hur produkter behöver se ut för att kunna formsprutas har uppstått 
genom "trial and error". När en produkt ska formsprutas kan den erfarne känna igen 

likheter med tidigare produkter och då göra en uppskattning av vad som kommer att bli 

problematiskt.  

 Lär sig bäst genom att gå bredvid och ha en handledare 

 Verkligheten är inte som skolan - misstag kostar pengar 

 Kan börja i små serier och sen blir större 

Företag som tillverkar formsprutningsformar 

 Besök plastindustrin och tillverkare 

 Kostnad på de former som finns i montern varierar mellan 37K och 201K 

 Vad är det som kostar? Konstiga former, snäppen, komplicerade bitar 

 Vi designers "Krånglar till det" eller har "för mycket design" 

Autodesk 

Moldflow - programvara för att simulera formsprutning 
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Anteckningar från studiebesök 28/4 2015 

Anders Emilsson 

Arbetat på Hestra sedan 1995. Började lära sig om plast och tillverkning när han kom till företaget. 

Anders har fått mycket av sin kunskap genom att arbeta på verkstadsgolvet. Förr gjordes många 

inställningar vilket gav en känsla för vilka parametrar som leder till vad men nuförtiden 

programmeras allt och operatören kör bara igenom ett program i maskinen.  

Anser att tillverkare ska kontaktas så snart det finns en skiss på vad som ska göras. För att ta fram 

en optimerad prototyp bör en materialleverantör, en formtillverkare och en tillverkare 

specialiserad på den aktuella bearbetningsmetoden, ingå i produktutvecklingsteamet från starten.  

Om produkten som ska tas fram är bekant för utvecklaren, kan materialleverantören kontaktas i 

ett senare skede eftersom utvecklaren då förmodligen är bekant med vilka materialtyper som är 

lämpliga för produkten.  

Ernol formsprutar mest i polypropen och i polystyren. Har även börjat en del med polyamider. De 

använder mycket återvunnet material, mest från industrispill. Återvunna konsumentmaterial 

håller lägre kvalité och kan dessutom börja lukta vid bearbetning. Vissa material absorberar 

mycket fukt och behöver torkas innan de bearbetas eftersom de annars beter sig på ett icke-

önskvärt vis under bearbetningen. Alla plaster krymper och detta måste tas hänsyn till vid 

formgivningen.  

Backar, specialverktyg för att hantera komplicerade former, gör formverktyg dyra, bättre om det 

räcker med den två-delade formen.  

Vid formgivningen bör det hållas i åtanke att den färdiga produkten troligtvis behöver kunna 

plockas ur formsprutningsverktyg med hjälp utav en robot, därför behöver det finnas en plats där 

roboten kan greppa detaljen.  

Detaljen behöver ha en design som tillåter den att paketeras på ett smart sätt; den kanske ska gå 

att stapla, den kanske ska kunna packas i kartong eller på pall. Ett välbekant exempel är en vanlig 

plasthink som går att stapla i varandra på grund av produktens utformning.  

Det är svårt att ge generella riktlinjer, men en rekommendation är att klargöra hela flödet från idé 

till vad som händer efter att konsument är klar med produkten. Därefter går det att fundera 

igenom hur varje led i flödet kommer att bruka produkten och vilka krav de kan tänkas ställa på 

den. Det är viktigt att fundera på flödets båda riktningar och hur de olika kraven påverkar 

varandra.  

Ett problem för Ernol är att många beställare saknar kunskap kring formsprutning; de kommer 

till företaget i ett alldeles för sent skede, vilket betyder att mycket av den tid de har lagt ner går 

till spillo eftersom produkten måste göras om. Dessutom är det många som inte förstår att 

formsprutning är en dyr metod initialt. Formarna kan kosta mellan 50k till 2miljoner och det är 

innan tillverkningen ens har kommit igång.  
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En nackdel med formsprutning är att den ställer krav på formgivningen. Detaljen behöver ha en 

tunn tjocklek, om tjockleken är 1 cm är det vanligt med sjunkningar. Sjunkningar kan åtgärdas 

genom att göra ursparningar (ta bort material mitt i detaljen).  

Varierande tjocklekar kan leda till att produkten börjar skeva. Skevningar kan motverkas genom 

att verktyget tempereras, det vill säga det värms upp. Uppvärmningen gör att produkten börjar 

skeva åt det håll där den varma formhalvan är och därför värms den motsatt sida som den formen 

drar åt. Produkter skevar åt det håll där värmen är, som exempelvis där det är tjockare 

godstjocklek. Temperering leder till att produktionscykeln tar längre tid eftersom det motverkar 

kylningen. Hur mycket formen behöver värmas upp varierar, temperaturen kan beräknas med 

hjälp av simuleringsprogram som Moldflow. 

Skevningar kan också motverkas genom att nyttja en form som skevar åt det motsatta hållet. Det 

blir dock dyrare att tillverka en krökt form.   

Det finns de som för att bestämma produktpris räknar på vad varje led lägger på 

(tillverkningskostnad, lagringskostnad, moms... ) och säger att slutresultatet blir slutpriset. Men 

det är viktigt att gå från andra hållet med, börja med frågan om en kund är villig att betala ett visst 

pris och räkna bakåt om det är lönsamt att producera produkten.  
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Resultat av konceptvärdering 

Viktning formsprutning koncept A-D 

Koncept

V
iktning

Hänsyn taget till släppningsvinklar 5 JA/NEJ JA/NEJ JA/NEJ

Plastintag möjligt att placera vid produktens 

tjockaste del 4 JA JA JA

Plastintag möjligt att placera i symmetriplan 4 JA JA JA

Plastintag möjligt att placera i hänsyn till 

flytriktning och hållfasthet 4 JA JA JA

Skarpa hörn 4 JA - NEJ + NEJ +

Varierar godstjocklek mycket 4 Möjligt - NEJ + NEJ +

Antal plastintag 3 Antal Antal -

Ribbor (går att göra?) 3 JA + JA + JA +

Produktseriens storlek 2

Storleksberoende

Storleksberoende

Storleksberoende

Storleksberoende

Delningsplanets placering (medvetet 

placerat?) 1 JA + JA + JA + -

Plastintag möjligt att placera i hänsyn till 

utseende 1 JA/NEJ JA JA -

Tum
knapp

Skjutknapp

Fingerborg

H
andske

A B C D
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Viktning formsprutning koncept E-H 

Koncept

V
iktning

Hänsyn taget till släppningsvinklar 5 JA/NEJ JA/NEJ JA/NEJ JA/NEJ

Plastintag möjligt att placera vid produktens 

tjockaste del 4 JA Ja Ja Ja

Plastintag möjligt att placera i symmetriplan 4 JA Ja Ja Ja

Plastintag möjligt att placera i hänsyn till 

flytriktning och hållfasthet 4 JA Ja Ja Ja

Skarpa hörn 4 NEJ + NEJ + NEJ + NEJ +

Varierar godstjocklek mycket 4 NEJ + NEJ + NEJ + NEJ +

Antal plastintag 3 Antal Antal Antal Antal

Ribbor (går att göra?) 3 JA + JA + JA + JA +

Produktseriens storlek 2

Storleksberoende

Storleksberoende

Storleksberoende

Storleksberoende

Delningsplanets placering (medvetet placerat?) 1 JA + JA + JA + JA +

Plastintag möjligt att placera i hänsyn till 

utseende 1 JA/NEJ - - -

Knogjärn

slå på 

reflex

kläm
m

a på

spännband
E F G H

Flerfingrar

 

Sammantaget resultat formsprutningsviktning 

Tum
knapp

Skjutknapp

Fingerborg

H
andske

Knogjärn

slå på reflex

kläm
m

a på

spännband

Antal plus 5 14 14 0 14 14 14 14

Antal minus 8 0 0 0 0 6 0 0

Sammanlagt + och - -3 14 14 0 14 8 14 14

Summa (1-5)*viktning 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt -3 14 14 0 14 8 14 14

Ranking 8 1 1 7 1 6 1 1

Flerfinger
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Materialkostnadstabell, fullständig 

Del Skalrygg Skalfront Fäste Bygel Knapp Totalt:

Volym [mm3] 1034 1739 665 197 767 4293

Volym [m3] 0,000001 0,000002 0,000001 0,000000 0,000001 0,000004

PE 0,03 kr 0,05 kr 0,02 kr 0,01 kr 0,02 kr 0,13 kr

PVC 0,03 kr 0,06 kr 0,02 kr 0,01 kr 0,02 kr 0,14 kr

PP 0,01 kr 0,02 kr 0,01 kr 0,00 kr 0,01 kr 0,05 kr

PS 0,02 kr 0,03 kr 0,01 kr 0,00 kr 0,01 kr 0,07 kr

SAN 0,02 kr 0,03 kr 0,01 kr 0,00 kr 0,01 kr 0,08 kr

ABS 0,02 kr 0,03 kr 0,01 kr 0,00 kr 0,02 kr 0,08 kr

PMMA 0,02 kr 0,04 kr 0,02 kr 0,00 kr 0,02 kr 0,10 kr

PA 0,06 kr 0,09 kr 0,04 kr 0,01 kr 0,04 kr 0,24 kr

POM 0,03 kr 0,05 kr 0,02 kr 0,01 kr 0,02 kr 0,12 kr

PBT 0,03 kr 0,05 kr 0,02 kr 0,01 kr 0,02 kr 0,13 kr

PET 0,02 kr 0,03 kr 0,01 kr 0,00 kr 0,02 kr 0,09 kr

PC 0,04 kr 0,07 kr 0,03 kr 0,01 kr 0,03 kr 0,17 kr

PPA 0,08 kr 0,14 kr 0,05 kr 0,02 kr 0,06 kr 0,35 kr

LCP 0,22 kr 0,37 kr 0,14 kr 0,04 kr 0,17 kr 0,95 kr

PPS 0,23 kr 0,39 kr 0,15 kr 0,04 kr 0,17 kr 0,99 kr

PEEK 0,83 kr 1,39 kr 0,53 kr 0,16 kr 0,61 kr 3,51 kr

PEI 0,16 kr 0,27 kr 0,10 kr 0,03 kr 0,12 kr 0,67 kr

PSU 0,12 kr 0,20 kr 0,08 kr 0,02 kr 0,09 kr 0,50 kr

PPSU 0,26 kr 0,43 kr 0,17 kr 0,05 kr 0,19 kr 1,10 kr  


