ISRN UTH-INGUTB-EX-M-2016/18-SE

Examensarbete 15 hp
Juni 2016

Konstruktionsutvärdering och
optimering av strögrep
André Lisspers

Abstract
Design evaluation and optimization of pitchfork
André Lisspers

Teknisk- naturvetenskaplig fakultet
UTH-enheten
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
Hus 4, Plan 0
Postadress:
Box 536
751 21 Uppsala
Telefon:
018 – 471 30 03
Telefax:
018 – 471 30 00
Hemsida:
http://www.teknat.uu.se/student

This thesis describes the optimization process for
the pitchfork developed by the company
Sverigegrepen. The work was done at the
department of Applied Mechanics at Uppsala
University. The project were handed by Ångström
Materials Academy together with Sverigegrepen
The work included a major prestudy of plastic
construction, plastic materials, plastic injection and
strength of materials. By applying the laws of beam
theory, a mathematical expression could be
provided, explaining the behaviour of the
pitchforks teeth.
By studying the pitchfork with tools such as 3DCAD and FEA-simulations, an area where high
concentrations of stress were found, an area
known to have frequent issues with strength. From
this data several concepts were created with an
increased strength and a better distribution of
stress.
The plastic material was evaluated and tested to
find the most valuable material characteristics. The
provided information was used to isolate different
functions in plastic materials, which is crucial for
the pitchforks further functionality.
Key words: Stress concentrations, Injection
moulding, Optimization, Plastic construction, Finite
element analysis

Handledare: Patrick Springer
Ämnesgranskare: Kristofer Gamstedt
Examinator: Lars Degerman
ISRN UTH-INGUTB-EX-M-2016/18-SE

Sammanfattning
Examensarbetet beskriver processen kring optimeringsarbetet av Sverigegrepens strögrep.
Arbetet utfördes på Uppsala Universitet på avdelningen för Tillämpad Mekanik. Projektet
tilldelades av Ångström Materials Academy tillsammans med Sverigegrepen.
Arbetet gick ut på att göra en kvalitetsförbättring i strögrepens plastkonstruktion genom att
konstruera om det yttre partiet och göra det mer lämpligt för belastning. Grepen påvisar i ett
specifikt område en hållfasthet som inte är enligt Sverigegrepens önskemål.
En omfattande förstudie om plastkonstruktion, plastmaterial, formgjutning och
hållfasthetsteori genomförs i arbetets början. Genom att tillämpa balkteori kunde en
matematisk grund läggas till varför vissa räfständer inte håller de önskade kvalitetskraven.
Grepen studerades genom simuleringar i CAD (computer aided design) och FEM (finita
elementmetoden). Med hjälp av FEM kunde spänningskoncentrationer observeras i de
områden där grepens tänder inte påvisar önskad hållfastheten. Fenomenet kan även
bekräftas med den balkteori som finns härledd i teoridelen.
Flera koncept kunde genereras där spänningskoncentrationerna konstruerades bort vilket
senare kunde bekräftas med FEM. Två koncept valdes ut som lämpliga
konstruktionsförslag som Sverigegrepen kan bygga vidare på.
Plasten i grepen var tänkt att ersättas med en billigare plast. En lämplig ersättningsplast har
inte kunnat styrkas då denna studie inte har lyckats identifiera de materialegenskaper som
är nödvändiga för en tillräcklig hållfasthet och funktionalitet. Däremot presenterades flera
väsentliga materialegenskaper hos plastmaterial som kan vara avgörande för grepens
fortsatta funktion.
Nyckelord: Plast, Plastkonstruktion, Formgjutning, Finita elementmetoden, Optimering,
Strögrep, Mockningsredskap
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1 Inledning
1.1 Företaget
Företaget Sverigegrepen har sedan några år tillbaka utformat en ny typ av grep för
användning vid mockning av stall. Grepen har utvecklats i samråd med sjukgymnaster och
har en form som ska vara mer ergonomisk vid användning. Den ergonomiska funktionen
innebär att grephuvudet och skaft är utformade för ett enklare mockningsarbete, se figur
1.1. Den skålformade gaffeln tillsammans med de långa och smala tänderna möjliggör för
användaren att enkelt samla upp spillningen men samtidigt låta strö och spån falla igenom
grepen, vilket reducerar åtgången av strö, spån, torv och halm, se figur 1.2.1

Figur 1.1 Sverigegrepens grep

Figur 1.2 Ströet och spånet faller lätt igenom grepens hål
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1.2 Problembeskrivning
1.2.1 Nuläge
Sverigegrepen har identifierat en kvalitetsfaktor i sin grep som de vill förbättra.
Förbättringen går ut på att säkerställa kundnöjdheten genom att förbättra konstruktionen på
deras nuvarande produkt. I den befintliga konstruktionen, är enligt Sverigegrepen
hållfastheten inte tillräcklig för att garantera den kvalitet som Sverigegrepen önskar. I några
av de räfständer som sitter monterade vid den yttre kanten på grepen (se figur 2.1)
förekommer det att räfständerna går av vid en varierad användning. I fortsättningen
kommer räfständerna att kallas för tänder.
Sverigegrepen har idag med hjälp av sina egna leverantörer försökt åtgärda denna
kvalitetsbrist genom att sätta ut förstärkningar i den befintliga plastkonstruktionen. Även
olika typer av plaster med varierande fyllmedel och armering har provats. Dessvärre utan
några större framgångar. Den plast som används idag är en blandning av PC (polykarbonat)
och ABS (akrylenbutadienstyren).2
1.2.2 Syfte och mål
Syftet med detta arbete är att ta fram ett kvalitativt förbättringsförslag på den befintliga
grepen där konstruktion och material ska beaktas. Förbättringsförslaget ska påvisa en högre
hållfasthet som lämpar sig bättre för grepens användningsområde. Målet är att detta arbete
ska kunna fungera som ett underlag för Sverigegrepens framtida produktserier där en ny
variant på strögrepens konstruktion är under utveckling.
1.2.3 Krav
Grepen har några krav som måste uppfyllas utöver den övergripande funktionaliteten.
•
•
•
•
•
•

Materialet i gaffeln ska kosta under 20kr/enhet, dvs en kostnadsreducering på ca
40%
Grepen ska vara funktionell i ett temperatursspann mellan -20 till +40 grader
Celsius
Vara tålig mot UV-strålning
Genom FEM-analys påvisa att spänningskoncentrationer förekommer där kvaliteten
är bristande.
Den nya konstruktionen ska påvisa en förbättrad hållfasthet som ska bekräftas
genom FEM-analys.
Grepen ska behålla sina funktionell egenskaper vid ändring av konstruktion

1.2.4 Avgränsningar
Grepens hållfasthet är endast nödvändig att undersöka i det yttre partiet där brott för
tänderna är mer förekommande än för alla andra tänder. Den övergripande funktionen för
tänderna kommer att undersökas för att förstå varför området vid kanten är mer utsatt än det
inre partiet. Nya material och de nya koncepten kommer inte att testas praktiskt.
2
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1.3 Metod
1.3.1 Förstudie
Den befintliga produkten studeras först för att kunna bilda en uppfattning om hur och
varför kvaliteten i tänderna inte är tillräcklig. Grepen testas även praktiskt i dess riktiga
miljö och olika parametrar som kan orsaka brott undersöks. En övergripande uppfattning
om grepens funktion klargörs även vid det praktiska testet.
Grepen studeras närmare genom att undersöka hur tänderna uppför sig vid kraftig böjning.
Själva testet är endast ett snabbare test av tändernas funktion och hållfasthet och ger enbart
övergripande information om konstruktionen och materialvalet. Tänderna böjs så långt som
möjligt, gärna till brott eller minst kraftig plastisk deformation.
1.3.2 Hållfasthet
En teoretisk grund byggs i hållfasthet och speciellt balkteori där ett elementarfall av
balkböjning kan tillämpas på grepen. Tänderna går, vid grov förenkling, att betrakta som
fast inspända balkar. Från balkteorin går det att härleda skillnaden i spänning mellan två
olika långa balkar av samma typ. Man antar att balkarna förskjuts lika långt.
1.3.3 Böjprov
Från grepen tillverkas ett antal provbitar i form av rätblock som fräses ur ett stycke ur
grepen och används till ett böjprov. Själva böjprovet följer inte någon speciell standard då
provbitarna inte är tillräckligt stora för att kunna följa en lämplig standard. Böjprovet
genomförs för att erhålla E-modul och flytpunkt för den plast som används i grepen.
Materialegenskaperna kan variera mycket eftersom tillverkningen har en enorm betydelse
för plastens mekaniska egenskaper.
Böjprovet är av varianten trepunktsböjning och testet görs i en Shimadzu AGS-X. Fyra
provbitar testas. Resultatet sparas som RAW-data och används sedan i Matlab för att
beräkna materialets E-modul och flytpunkt. Resultatet från böjproverna sammanställs och
ett medelvärde beräknas.
1.3.4 Fraktografi
Fraktografier är frekventa vid materialhaverier. Genom användning av ett
svepelektronmikroskop undersöks brottytan för att utreda den eventuella anledningen till
haveri.
Genom att bryta av tänderna på grepen kan några provbitar skapas. Ytan undersöks med
hjälp av svepelektronmikroskopet efter vad som kan förekomma som orenheter i materialet,
orientering av polymerkedjorna eller porer och sprickor. Striationer som kan beskrivas som
små linjer går ofta att observera från den plats där brottet initierades.

3

Examensarbete: KONSTRUKTIONSUTVÄRDERING OCH OPTIMERING AV STRÖGREP

1.3.5 Material
Från förstudie och böjprov går det att undersöka alternativa material. En lista på flera olika
varianter av plast sammanställs. Kriteriet som plasterna måste uppfylla är en hållfasthet
som liknar PC-ABS men till ett reducerat pris.
1.3.6 FEM-analys
Konstruktionen genomgår en FEM-analys. Alla simuleringar utförs i SolidWorks. Analysen
används för att ta reda på vart det uppstår höga spänningskoncentrationer. Det är just
spänningskoncentrationerna som är av störst intresse och som ska ge information om varför
grepen går sönder. Resultatet som erhålls vid FEM-analysen kommer att användas vid
utformning av nya koncept där dessa spänningskoncentrationer ska konstrueras bort.
För att få data som är jämförbar gäller det att samma gränssnitt och belastningsparametrar
används för alla konstruktioner som ska analyseras med FEM. Detta är mycket viktigt om
ett kvalitativt resultat med förbättrad hållfasthet ska kunna påvisas.
I varje simulering anbringas en pålagd kraft på 10 Newton längst ut på varje tand.
Riktningen för kraften läggs nedåt och åt sidorna. Krafternas riktning ges av hänsyn till den
belastning som kan uppstå på grepen under normal användning.
I simuleringen för de nya koncepten används endast en kraft i två riktningar, nedåt och åt
sidan som går att observera i figur 5.9-5.12. Kraften är även här av storleken 10 Newton.
1.3.7 Konceptutveckling och konstruktion.
Från förstudien och FEM-analysen erhålls en tillräcklig grund som visar vart
spänningskoncentrationer uppstår. Informationen gör att flera koncept som ska påvisa en
förbättrad hållfasthet kan utformas. De nya modellerna modelleras i SolidWorks och FEM
används för att bekräfta en förbättrad konstruktion där spänningskoncentrationerna har
reducerats.
1.3.8 Konceptval – Pughmatris
Pughmatrisen är en metod som används vid framtagning av det bästa konceptet.3 Det första
steget går ut på att skapa så många koncept som möjligt, vanligen genom brainstorming
eller annan valfri konceptgenereringsmetod. Det andra steget går ut på att definiera några
parametrar som är jämförbara mellan de olika koncepten. I matrisen delar man sedan ut
poäng alternativt tecken ”+”, ”-” eller ”0” beroende på om ett koncepts funktion är bättre,
sämre respektive likvärdig samma funktion på ett referensvärde, som kan vara ett annat
koncept.
De mindre bra koncepten sållas bort och hela processen itereras om och om igen tills endast
ett koncept är kvar. Vissa koncept kanske även har enstaka bra funktioner som kan vara
värda att behålla. Genom att slå samman bra funktioner ifrån två eller flera koncept så går
det att skapa ännu bättre koncept.

3

Mike Baxter, Product Design (M. R. Baxter, 1995), s. 229f
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2 Förstudie
2.1 Funktion och användning
2.1.1 Funktionalitet
För att minimera användandet av strö och sågspån måste grepen kunna separera spillningen
och ströet. De långa och smala tänderna med den korgformade bakdelen gör det möjligt för
ströet att ramla genom de glest monterade tänderna medan spillningen stannar kvar i
uppsamlingskorgen. De långa och smala tänderna minskar motståndet mot underlaget när
ströet samlas upp samtidigt som kraften förs framåt i den riktning som arbetet utförs.4
Grepen är, till skillnad från de mer frekventa greparna ute på marknaden, utformad med en
ergonomisk böjning i skaftet (se figur 1.1). Skaftet gör att mockningsarbetet blir mycket
bekvämare till skillnad från sina konkurrenter där användningen kan efterliknas en spades
funktion. Sverigegrepens grep glider lätt fram och fångar utan större problem upp
spillningen samtidigt som det är enkelt att skaka bort oönskad strö, vilket reducerar
åtgången på strö.

Figur 2.1 Grephuvud med tänder och ribbförstärkning

Samtidigt som grepen ska vara tillräckligt hållfast måste vikten vara så låg som möjligt.
Sverigegrepen marknadsför sin grep som en lätt och ergonomisk konstruktion vilket är
kriterier den fortsatt måste uppfylla. De tunna tänderna och den korgliknande
konstruktionen är för att göra arbetet med mockning lättare och är en mycket viktig del i
konstruktionen. Att helt enkelt öka tjockleken för tänderna kommer göra grepen tyngre,
dyrare och svårare att jobba med. Eftersom skaftet är så pass långt blir det ett stort moment

4
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som sitter längst ut och ger en större belastning på användaren. Denna belastning vill man
normalt minimera när ergonomi är mer eftertraktat.
2.1.2 Problematisk användning
Problem uppstår när arbete nära båsväggarna pågår. Det är lätt att tänderna fastnar och slår i
väggarna när grepen används för att få bort spillningen. Det finns ojämnheter och
småspringor i väggarna där grepens tänder kan hugga tag och fastna, se figur 2.2. Speciellt
när grepen fastnar kommer användaren att försöka bryta loss grepen ifrån väggen. Den
brytande kraften ger ett böjande moment på grepens tänder, och då oftast de yttre tänderna.
Det är här som en av de största riskerna för brott finns. De yttre tänderna används också för
att försöka rensa längs kanterna och sitter därmed väldigt exponerade mot påfrestande
belastning.
En annan typ av användning som grepen utsätts för är genom att skrapa med tänderna mot
marken. Grepen vänds uppochner så att tänderna pekar rakt ner. Om ett stort tryck nu läggs
på grepen ökar risken för tandbrott eftersom grepen inte är konstruerad för den
belastningen.

Figur 2.2 En av båsväggarna där grepen riskerar att fastna

Tack vare grepens längd är det lätt att bygga upp ett stort moment i tänderna som fastnar
mot väggen. Det som kan tyckas vara en lätt böjning av grepen kan i själva verket ge ett
extremt stort moment i grepens tänder. Oftast är det endast en ensam tand som fastnar.
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2.2 Konstruktion
För att kunna göra en förbättrad version av den idag befintliga grepen måste den analyseras
ur ett konstruktionstekniskt perspektiv. Det är viktigt att bilda sig en uppfattning om hur
och varför konstruktionen ser ut som den gör och vilka egenskaper som grepen erhåller vid
just den specifika konstruktionen.
2.2.1 Spänningskoncentrationer
Avsaknaden av radier är en vanlig orsak till haveri för en konstruktion. I skarpa hörn
kommer spänningskoncentrationerna att bli betydligt högre än om hörnet skulle vara
avrundat.5 En lämplig tumregel är att ha ett förhållande mellan radie och godstjocklek på
0.5-0.7 dvs. att radien bör vara 0.5 till 0.7 gånger godstjockleken.6

Figur 2.3 Radierna uppträder som väldigt skarpa och ojämna

2.2.2 Hållfasthet
Ur hållfasthetssynpunkt kan ribborna påverka konstruktionen negativt. Givetvis stabiliserar
ribborna upp de yttre tänderna och gör dem styvare, men samtidigt som tänderna erhåller en
ökad styvhet innebär det att de kommer att flexa mindre. Till skillnad från tänderna i
mitten, som kan böjas flertalet centimeter åt alla håll, är tänderna på sidan ytterst
begränsade till att kunna böjas.
För att ge en teoretisk förklaring till hur tänderna går av kan man betrakta två fast inspända
balkar med samma tröghetsmoment och av olika längd. Balkarna belastas var och en med
en kraft som göra att balkarna förskjuts nedåt lika mycket. Förskjutningen av en balk ges av
ekvationen7

5

K Berggren, J-F Jansson, L-Å Nilsson, H-E Strömvall, Konstruera i plast (Stockholm: Liber AB, 1997), s.
206-208.
6
K Berggren, J-F Jansson, L-Å Nilsson, H-E Strömvall, s. 206-208.
7
Björk, Formler och tabeller för mekanisk konstruktion, (Spånga, Karl björks förlag HB), sid. 29.
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!!!

! = !!"

(2.1)

! = förskjutning
! = kraft
! = längd
! = elasticitetsmodul
! = tröghetsmoment
Med balkarnas längdrelation, där den långa balken är tre gånger längre än den korta vilket
skrivs
!! = 3!!

(2.2)

!! = lång balk
!! = kort balk
Balkarna har vid belastning samma förskjutning, vilket ger
!! = !!

(2.3)

!! = förskjutning kort balk
!! = förskjutning lång balk
Genom att kombinera ekvation (2.1), (2.2) och (2.3) erhålls
!! !!!
!!"

! !!

! !
= !"!"

(2.4)

!! = kraft på lång balk
!! = kraft på kort balk
Genom att förkorta bort längd, elasticitetsmodul och tröghetsmoment erhålls
kraftförhållandet för samma förskjutning för de olika långa balkarna vilket blir
!! = 27!!

(2.5)

Förhållandet mellan de belastande krafterna för lika förskjutning ger att den korta balken
måste belastas med en 27 gånger högre kraft än vad den längre balken måste belastas med.
Om nu kraften placeras längst ut på balken kommer momentet ges av
! = !"

(2.6)

!! = !! !!

(2.7)

För varje balk gäller då
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!! = !! !!

(2.8)

Här kan !! skrivas om i form av !! och !! med hjälp av ekvation (2.2) och (2.5) vilket ger
!! = 9!! !!

(2.9)

Spänningen i en balk ges av ekvationen8
!

! = !" !

(2.10)

Kvoten mellan spänningarna i de båda balkarna blir
!!
!!

=

!!

(2.11)

!!

Genom att sätta in ekvation (2.7) och (2.9) i ekvation (2.11) erhålls kvoten mellan
spänningarna
!!
!!

=

!!! !!
!! !!

=9

(2.12)

Enligt ekvation (2.12) visar det sig att spänningsskillnaden mellan de olika balkarna uppgår
till en nio gånger högre spänning i den korta balken, förutsatt att den är av en tredjedels
längd av den långa.

8

Bengt Sundström, Handbook of Solid Mechanics (Department of solid mechanics, KTH, 2010), s. 59.
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2.3 Materialegenskaper
2.3.1 Polymerer
Polymerer är uppbyggda av långa kolvätekedjor.9 Det är kolvätekedjorna som ger
polymererna deras mekaniska egenskaper. Flera olika bindningar kan ske mellan
molekylerna. Några exempel är kohesion, dels genom sekundära bindningar och dels
genom intrassling av de långa polymerkedjorna som kan efterliknas klibbig spagetti.10
Polymererna kan vara amorfa, kristallina eller delkristallina. Om polymeren är delkristallin
innebär det att den innehåller både amorfa och kristallina områden. Beroende på om
polymererna är arrangerade i strukturer eller inte kommer effekten av glastemperatur och
smälttemperatur att bli direkt avgörande för hur polymeren beter sig vi olika temperaturer.
En amorf polymer kommer vid glastemperaturen att börja bli läderartad. En delkristallin
kommer att vara betydligt starkare och styvare än den amorfa vid glastemperaturen. När
temperaturen höjs till kristallinernas smälttemperatur minskar E-modulen snabbt.11
Grepen är tillverkad i PC-ABS vilken är en legering av PC och ABS. Både PC och ABS är
amorfa.12 PC-ABS är inte lösliga i varandra och bildar istället två faser som bygger upp
legeringen.13
2.3.2 Temperaturegenskaper
Plasters mekaniska egenskaper är extremt temperaturberoende. Glastemperaturen som
beskrivs i kapitel 2.3.1 är en viktig parameter att beakta när ett material ska väljas för en
produkt. Produktens temperaturområden måste vara väl definierat för att plasten ska kunna
behålla sina mekaniska egenskaper. Men det är inte bara glastemperaturen som är viktig.
Vid lägre temperaturer kommer plasten att bli styvare och sprödare.14 För grepen innebär
det att tändernas seghet förvinner och kan uppträda som mycket sköra.
2.3.3 Material- och Brottegenskaper
Det finns generellt sett två olika typer av brott när man talar om tung statisk belastning. Det
är segt och sprött brott.15 Om en stav av något material utsätts för en dragspänning kommer
den att förlängas elastiskt tills den når sträckgränsen för materialet. Överstigs sträckgränsen
kommer staven att börja deformeras plastiskt. Ett materials seghet avgör hur långt
materialet tillåts förlängas. En lång förlängning innan brott innebär ett segt material. Går
staven av direkt då sträckgränsen uppnås är den spröd.
Från en dragprovskurva kan det linjära elastiska området för staven beskrivs med hjälp av
Hookes lag16
9

Erik Ullman, Karlebo: Materiallära (Stockholm: Liber AB, 2003), s. 389-391.
Ullman, s. 392-393.
11
Ullman, s. 397.
12
Henrik Lindberg, Henriks Plaster: Handbok (vadstena: alatryck, 2016), s. 181.
13
Lindberg, s. 181.
14
K Berggren, J-F Jansson, L-Å Nilsson, H-E Strömvall, Konstruera i plast (Stockholm: Liber AB, 1997), s.
36.
15
Ullman, s. 54-59, 404-405.
16
Hans Lundh, Grundläggande Hållfasthetslära (Stockholm, Hans Lundh, 2000), s. 10
10
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!=

!

(2.13)

!

! = materialets elasticitetsmodul, (!/!!! )
! = spänningen i materialet, (!/!!! )
! = elastisk töjning, (∆!/!)
I ett dragprov kommer plasten att först deformeras elastiskt. När plasten inte klarar av att ta
upp mer spänning tunnas den ut lokalt genom viskös flytning och en midja bildas.17
Midjebildningen är förstås beroende på om polymeren är seg eller spröd. För en spröd plast
kommer ingen eller en ytterst liten midjebildning att ske. För en seg plast kommer midjan
att förlängas med flera procent tills plaststaven går av. För många polymerer sker en viss
orientering av kedjemolekylerna vid midjebildningen som ger den egenskapen att uppträda
mer segt.18
Så länge som sträckgränsen för tänderna inte överskrids kommer tänderna att endast
förlängas elastiskt, förutsatt att plasten har en linjär elastisk deformation. I figur 3.3 och
figur 3.4 går det att se hur de långa tänderna förskjuts kraftig. Tänderna fjädrar däremot
tillbaka direkt när belastningen släpps. De kortare tänderna, se figur 3.1 och figur 3.2, får en
plastisk deformation då sträckgränsen överskrids för materialet, och materialet stannar kvar
i förskjuten position.
2.3.4 Grepens materialegenskaper
Grepens materialegenskaper är önskvärda att erhålla för att kunna förstå hur och varför
grepen beter sig som den gör vi olika belastningar. Och för att välja ett annat material som
ska kunna ersätta PC-ABS blir denna information nödvändig. Utan vetskap om PC-ABSlegeringens egenskaper är det svårt att välja ett annat material som ska kunna fungera med
liknande egenskaper som PC-ABS. PC-ABS har en förlängning till sträckgräns på 5% (se
bilaga 1).
För att erhålla materialets E-modul kan ett böjprov genomföras. Beroende på blandningen
av PC och ABS kommer plasten att få olika egenskaper. Olika tillsatsmaterial, fyllmedel
och defekter så som osmält plastgranulat som förekommer i blandningen kommer att
inverka på E-modulen.
E-modulen vid ett böjprov kan räknas ut med hjälp av balkteori och har ekvationerna19
!! !

! ! = !!" ! ! ! !
!! =

!! !

(2.14)
(2.15)

!"

17

Erik Ullman, Karlebo: Materiallära (Stockholm: Liber AB, 2003), s. 404.
Ullman, s. 404.
19
Hans Lundh, Grundläggande Hållfasthetslära (Stockholm, Hans Lundh, 2000), s. 336, 349.
18
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! ! = förskjutningen av balken med avståndet ! från upplagd punkt
! ! ! ! = vart på balken kraften angriper
! = kraften som verkar på balken
! = längden mellan balkens uppläggningspunkter
! = balkens tröghetsmoment (beror på tvärsnittet)
Ekvation (2.15) är balkens tröghetsmoment där bredden och höjden på balken anges.
!

Genom att kombinera ekvationerna och sätta ! = ! = ! (kraften verkar i mitten av balken)
ges E-modulen av
!! !

! = !!!! !

(2.16)
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2.4 Tillverkning – Formsprutning
Det är inte bara konstruktionen av grepen som är av intresse. Tillverkningen har en stor
betydelse för grepens funktion och användbarhet genom att olika defekter kan uppstå vilka
orsakar spänningar i materialet. Alla inre spänningar och defekter kommer att bli avgörande
för hur grepen kommer att kunna användas och belastas utan att haveri uppstår. Genom att
grepen formsprutas finns det ett flertal aspekter där eventuella problem kan förekomma.
Grepens form gör att den kan vara svår att få till i formsprutning. En första yttre kontroll av
grepen påvisar inga defekter orsakade av formsprutningen. Men det kan finnas inre blåsor
eller hålrum i konstruktionen som ger upphov till spänningskoncentrationer. Med tanke på
grepens stora antal tänder och i övrigt stora form är det viktigt att formen fylls ut på ett
lämpligt sätt vid formsprutningen.
Ute i industrin är det normalt att tryck, temperatur och insprutningshastighet får anpassas
väldigt mycket till hur formen ser ut och efter plastens viskositet vid olika temperaturer.
Det vanligaste är att man i efterhand justerar in tryck, temperatur och insprutningshastighet
under arbetets gång. Arbetet är en process där man får ”känna sig fram” för att hitta bäst
lämpade värden för varje detalj. Det finns oftast datablad från tillverkare som
tillhandahåller lämpliga värden för respektive plast vilket ger bra riktlinjer att hålla sig
efter.20
2.4.1 Tryck
Flytfronter uppstår vid formsprutning som beror på att smältan direkt börjar stelna när
formen fylls.21 Flytfronten kan betraktas som ett stelnat plastskal som skjuts framför det
smälta materialet genom kanalerna. Det hela beror på att formen håller avsevärt mycket
lägre temperatur än plastsmältan vilket gör att plasten kyls av när det kommer in i formen.
Plasten uppför sig samtidigt inte som ett idealiskt tryckmedium vid själva formfyllnaden, så
som vatten eller olja, och därav måste spruttrycket beaktas.22
Då fyllningen av formrummet fortgår kommer flytmotståndet att öka på grund av plastens
viskositet. Motståndet måste övervinnas av trycket från maskinen om formrummet ska
fyllas helt. Samtidigt gäller det att använda spruttrycket med försiktighet då ett för högt
tryck lätt bildar inre spänningar, medan ett för lågt tryck ger inre blåsor eller sjunkningar
och en dåligt utfylld form. De inre spänningarna och eventuella blåsor bidrar till att grepens
mekaniska egenskaper kan komma att försämras.23

20

Peter Tamp, Muntlig information (Grisslehamn, 2016-04-20)
Perstorpsboken: Plastteknisk Handbok (Stockholm, Tryckeri AB Björkmans Eftr, 1980), s. 369f.
22
Perstorpsboken, s. 370.
23
Perstorpsboken, s. 370.
21
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2.4.2 Insprutningshastighet
Eftersom det flytande plastmaterialet måste nå ända ut i de yttersta tänderna kan det
innebära att det finns större spänningar i just de yttre tänderna. Det beror på att flytfronten
som bildas direkt när plastsmältan skjuts in i formen har stelnat en längre tid än de tänder
som är monterade i mitten.
Insprutning bör ske så snabbt som möjligt för att korta ner tiden som plasten hinner smälta
på.24 Med tanke på den komplicerade formen kommer det ta en stund att fylla formen och
det kommer uppstå hög friktion mellan smältan och formväggarna. Det leder till att trycket
måste vara högt. Det mest optimala är att ha så lågt tryck som möjligt, utan att blåsor och
håligheter uppstår, men samtidigt tillräckligt högt för att snabbt och effektivt fylla
formen.25
2.4.3 Temperatur
Andra aspekter som kan påverka produkten vid formsprutning är plastsmältans och
formverktygets temperatur. Vid en för hög smälttemperatur kommer polymererna att börja
brytas ned. De mekaniska egenskaperna blir sämre vilket i sig beror på de kortare
molekylkedjorna. Men om smälttemperaturen skulle vara för låg ökar risken för osmälta
granulat, som också det försämrar de mekaniska egenskaperna.
Formfyllnaden påverkas också av temperaturen i plastsmältan och formtemperaturen. Ett
formverktyg med en hög formtemperatur ger ett lägre tryckbehov och plasten flyter ut
lättare i formen. En högre formtemperatur ger även en mindre orientering eftersom plasten
inte fastnar på lika lätt mot formväggarna. (se kapitel 2.4.4).26 Plastens viskositet är också
direkt kopplad till temperaturen, en högre temperatur ger en mindre viskös plastsmälta som
enklare fyller formen.27
2.4.4 Orientering av polymerer
När en produkt formsprutas uppkommer det ofta en viss orientering av
polymermolekylerna i materialet. Detta beror på att vid formfyllnaden uppstår det
hastighetsskillnader i smältan. Spänningar uppstår i smältans flytfront som i sin tur kan
delas in i tre zoner, det yttersta skinnet, skjuvzonen och kärna. Molekylkedjorna som
påverkas av dessa spänningar kommer att orienteras i flödesriktningen. Orienteringen av
molekylerna leder till att detaljen kan få anisotropa egenskaper.28 Detaljens mekaniska
egenskaper som draghållfasthet och slaghållfasthet kan komma att påverkas. Graden av
orienterade molekyler varierar beroende på hur djupt ner i tvärsnittet man kollar. Störst
orientering sker i skjuvzonen där kylhastigheten är högre än i mitten på smältan.29

24

Perstorpsboken: Plastteknisk Handbok (Stockholm, Tryckeri AB Björkmans Eftr, 1980), s. 369f.
Hans-Erik Strömvall, Producera i plast (Stockholm: Industrilitteratur AB, 2002), s. 103f.
26
Strömvall, s. 102
27
Ulf Bruder, Karl Leidig, Ernst A. Poppe, Karl Schirmer, Plastforum nordica, del 2 (2001: nr 7, maj), s. 16f.
28
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anisotropi
29
Hans-Erik Strömvall, Producera i plast (Stockholm: Industrilitteratur AB, 2002), s. 109-111.
25
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2.4.5 Sammanflytningslinjer
Vid tillverkning av plastkonstruktioner förekommer ofta så kallade sammanflytningslinjer
eller vällinjer.30 Dessa linjer beror på att två materialströmmar möts under själva
formgjutningsprocessen. Sammanflytningslinjerna orsakar, i en formsprutad detalj,
försämrad hållfasthet och ytdefekter som efterliknar hårfina linjer på godsets yta.

Figur 2.4 tänder med ribbförstärkning

Grepen löper stor risk att få sammanflytningslinjer i de yttre tänderna, se figur 6. Ribborna
gör att smältan kommer fördelas olika mellan de tre tänderna längst ut. Smältan kommer
vid varje korsning gå flera vägar. När flytfronterna går ihop igen kommer de att krocka med
varandra. Materialet möts dock inte stumt, utan materialströmmarna har möjlighet att flyta
ihop någorlunda. Beroende på vart och hur dessa sammanflytningslinjer går ihop kan det i
sammanflytningsområdet bli hållfasthetsproblem vid belastning.31
Slagsegheten för grepen kommer att bli försämrad oavsett hur sammanflytningslinjen ser ut
och hur flytfronterna möts. Ingötets position är direkt avgörande för att få en bra utfyllnad
av formen och för att undvika sammanflytningslinjerna.32

30

K Berggren, J-F Jansson, L-Å Nilsson, H-E Strömvall, Konstruera i plast (Stockholm: Liber AB, 1997), s.
203-206.
31
Hans-Erik Strömvall, Producera i plast (Stockholm: Industrilitteratur AB, 2002), s. 169-171.
32
Strömvall (2002), s. 169-171
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2.5 Tidigare utförd studie
Ett tidigare examensarbete behandlar samma problem med att grepens tänder inte har en
tillräcklig hållfasthet. I arbetet presenteras flera FEM-analyser där det yttre partiet på
grepen belastas.33 Analyserna påvisar höga spänningar i radierna vid ribborna.

Figur 2.5 CAD-modell som användes vid det tidigare examensarbetet

FEM-analysen används som ett jämförande verktyg där flera analyser används för att se
vart de högsta koncentrationerna uppstår. Olika koncept konstrueras och simuleras med
hjälp av FEM för att få fram en bättre konstruktion.

Figur 2.6 Konstruktionslösning från förra studien

Studien resulterar i den konstruktionslösning som illustreras i figur 2.6. En triangulär form
valdes och med en tjocklek på 1 millimeter. Denna konstruktion ska enligt författarna göra
grepen mindre känslig för belastning. Det som blir problematiskt är att spänningarna inte
fördelas ut lika bra över ett större område utan koncentreras fortfarande i vissa punkter.

33

Emanuel Fjelstad & Mohammed El Haribiti, Design och konstruktionsförbättringar: En omkonstruktion av
mockningsredskapet SverigeGrepen, Examensarbete 15 hp (Uppsala: Uppsala Universitet, 2013)
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3 Material
Materialet i grepen måste analyseras om ett nytt material ska kunna tillämpas på grepen där
samma funktion och användarvänlighet ska gälla samtidigt som materialkostnaden ska
kunna reduceras. Grepens PC-ABS-blandning har en bra styrka och seghet, vilket kan ses i
kapitel 3.1. Plasten ger en bra funktionalitet. Om önskad funktion ska behållas måste
materialets egenskaper kartläggas.

3.1 Praktiskt böjprov
De moment, krafter och belastningar, som uppstår vid användning och som beskrivs
närmare i kapitel 2.1.2, kan bli extremt stora. Det gör att grepen måste ha en konstruktion
som klarar av hela belastningen alternativt en konstruktion som möjliggör att den på något
sätt undviker att bygga upp extrema spänningar i tänderna. Det kan komma att bli
problematiskt när så pass stora krafter uppstår och det är inte självklart att det är möjligt att
konstruera om grepen för att klara av belastningarna. Det som redan är känt är att
hörntänderna i det förstärkta partiet är mer utsatt för skador än resterande delar.

Figur 3.1 Sned tand vid kraftigt böjande belastning

I figur 3.1 går det att se hur den yttre tanden deformeras plastiskt vid den kraftiga
utböjningen. Utböjningen gjordes med hjälp av en tång där kraften är tänkt att efterlikna en
brytande kraft som kan uppstå vid normal användning. Tanden böjs tillbaka i
ursprungsposition och böjs sedan nedåt med samma typ av rörelse. Vid andra nedböjningen
uppstår tydliga sprickor i tanden, se figur 3.2. Genom att böja tillbaka tanden en ytterligare
gång lossnar tanden från grepen.
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Figur 3.2 Sprickor uppstår vid andra böjningen

Till skillnad från när samma test utfördes på de tänder som saknar ribbor blev resultatet helt
annorlunda. Istället för att deformeras plastiskt, som de yttre tänderna gjorde, kommer
dessa att endast flexa ut, se figur 3.3 och 3.4. När belastningen på tanden släpps återgår den
till sin ursprungsposition. Ingen plastisk deformation uppstår. Detta gäller både för
utböjning rakt neråt och böjning i sidled.

Figur 3.3 Böjning nedåt av lång tand
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Figur 3.4 Böjning åt sidan av lång tand

I övrigt kan en knäckande belastning göra att tänderna böjs längst ut i spetsen, figur 3.5.
Den typen av belastning kan uppträda när grepen förs framåt och en tand fastnar i
underlaget, medan användaren fortsätter att skjuta på med kraft. Denna deformation var
däremot svår att uppnå.

Figur 3.5 Deformerade långa tänder
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3.2 Trepunktsböjning
Testet som genomförs är en trepunktsböjning av den PC/ABS som grepen är tillverkad i.
Från grepen går det att tillverka ett antal materialprover som testas genom böjning.
Avståndet mellan provbitens stödpunkter är 20 millimeter. Avståndet är väldigt smalt men
det gör att provbiten kan deformeras något mer än om ett bredare avstånd används. Det
smalare avståndet ger visserligen en större tryckkraft, men provbiten får en mindre
förskjutning vilket är önskvärt på grund av det begränsade spelet mellan oböjt och böjt
prov.
Från grepen kan ett antal materialprover tillverkas som testas i ett böjprov. Provbitarna har
formen av ett rätblock i dimensionen 52x6x6 (mm). Böjprovet följer ingen ISO- eller
ASTM-standard då provbitarna som tillverkas av grepen inte är tillräckligt stora. Det finns
dock en defekt i provbitarna. Det går att se tydliga blåsor och håligheter i bitarna. Detta
kommer att påverka resultatet negativt eftersom spänningarna kommer att bli mycket högre
runt håligheterna och plastbitarna blir mycket svagare.

Figur 3.6 Plastprov för trepunktsböjning
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Figur 3.7 Rigg för trepunktsböjning

3.2.1 Resultat från trepunktsböjning
Resultaten från böjproven går att se i figur 3.8. Provbitarna belastas upp emot 1000 Newton
och med en förskjutning på ca 1,2 millimeter innan plasticering börjar ske (observera hur
belastningen börjar vid 0,2-0,3 millimeters förskjutning). På provbitarna går det att se hur
en midja börjar bildas. Bitarna belastas upp till 1500 Newton och en förskjutning på 5
millimeter utan att gå av. Efter 5 millimeter får provbitarna kontakt med
böjprovsutrustningen på ett annat ställe och får en annan belastningspunkt. Grafen börjar
därav dra iväg uppåt. Testet måste avbrytas då randvillkoren förändras.

Figur 3.8 Böjprovskurva
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Med hjälp av Matlab (se bilaga 3 för Matlabkod) kan graferna ritas upp och E-modul och
flytpunkt kan beräknas från den plottade grafen, se figur 3.9. E-modulen beräknas med
ekvation (2.16) och får ett medelvärde på ca 1500 MPa, vilket är långt under
produktdatabladets angivna värde för böjprov vilken uppgår till 2300 MPa (bilaga 1).
Flytpunkten nås vid ca 1100 Newton och vid 1,2 millimeters förskjutning.
PC-ABSen påvisar en väldigt hög seghet och en lång plastisk förlängning innan ett
eventuellt brott sker. I bilaga 1 visar materialdatabladet en förlängning på 100% innan brott
sker.

Figur 3.9 Böjprovskurva med tangentlinjer

Ett av resultaten blev mycket sämre än de andra. Böjprovskurvan visas i figur 3.10.
Resultatet påvisar samma E-modul som tidigare prover, men sträckgränsen är nu mycket
lägre. När sträckgränsen uppnås börjar kurvan sjunka igen till ca 3,5 millimeter
förskjutning (3,5 millimeter från initierad belastning, belastning startar vid ca 0,8
millimeter). Efter 3,5 millimeter förskjutning förändras randvillkoren genom att
böjanordningen tar i på ett annat ställe. Anledningen till varför kurvan ser ut som den gör är
att provbiten har en synlig hålighet precis där den förskjutande kraften angriper.
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Figur 3.10 Resultat från test med synlig defekt
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3.3 Fraktografi
Eftersom inget brott uppstod i trepunktsböjningen undersöks istället brottytorna från några
bitar som bröts av vid testet i kapitel 3.1. I figur 3.11 går det att se små håligheter som
bildas när tänderna deformeras. Brottet som uppstår efter en böjande belastning skapar
dessa mikroskopiska porer som uppkommer nära ytan på tänderna. I figur 3.12 går det att
tydligt se orienteringen av polymererna nära ytan och där polymerkedjorna har skiktats.34
I figur 3.12 bröts tanden av mer våldsamt än vad den gjorde för provet i figur 3.11. När ett
tandbrott sker på grepen är det normalt inte av en ensam belastning som har av tanden,
plasten är för seg för att gå av direkt. Tänderna utmattas helt enkelt till brott. När grepen
används och en tand blir kraftigt böjd kommer användaren att böja tillbaka tanden till sin
ursprungliga position. Dessvärre är nu redan plasten skadad i och med att de små
sprickorna finns kvar som visas i figur 3.11. Detta gör att nästa belastning inte behöver vara
lika stor som den tidigare belastningen för att tanden ska böjas och deformeras plastiskt
eller till och med gå av.

Figur 3.11 Sprickor uppträder nära ytan vid kraftig böjning

34

Derek Hull, Fractography, Observing, Measuring and Interpreting Fracture Surface Topography
(Cambridge: Cambridge University Press, 1999)
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Figur 3.12 Området påvisar orientering av polymerkedjorna
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3.4 Ersättningsmaterial
Genom att sammanställa en lista på flertalet olika plaster med olika egenskaper går det att
sålla ut åtta lämpliga material som kan ersätta PC-ABS35. I tabell 1 är PC-ABS markerad
med gult för att synliggöra referensvärdet. En längre lista med fler plaster är sammanställd i
bilaga 2.
Tabell 1 Plaster med materialegenskaper och pris

Material) Styvhet)(MPa)) Draghållfasthet)(MPa)) Densitet)(!/!"! ))
POM!sampol!
2700!
65!
1,41!
ASA!
2500!
35!
1,07!
PC+ABS!
2200!
50!
1,11!
PMMA!
3000!
70!
1,19!
POM!
3000!
70!
1,42!
ABS!
2400!
42!
1,04!
PS!
3100!
34!
1,05!
PVC!styv!
2900!
45!
1,4!

Pris)
3!
3!
3!
2,5!
2!
2!
0,8!
0,7!

Priset i tabell 1 är ett prisindex som baseras på priset för PP (Polypropen).36 Materialen i
tabellen har valts utifrån dess styvhet (E-modul), draghållfasthet (till brottgräns) och pris.
Priset får inte överstiga priset för PC-ABS. Styvheten och draghållfastheten för de nya
plasterna valdes med PC-ABS som referens då PC-ABS har väldigt bra materialegenskaper.
POM (Polyoximetylen) och ABS är två plaster som kan ersätta PC-ABS. E-modulen och
sträckgränsen är för båda väldigt hög och priset är mindre än PC-ABS.
POM har en bra draghållfasthet och är ej känslig för sprickbildning med god
nötningsegenskap. Slagsegheten är god ända ner till -40°C och har samtidigt en hög
temperaturbeständighet. Dessvärre är POM känsligt mot UV-ljus vilket kan försvåra
användning utomhus.37
ABS har ett relativt lågt pris med god slagseghet även vid låga temperaturer. ABS är även
den känslig för UV-ljus.38
En styvare variant av PVC (Polyvinylklorid) påvisar även egenskaper som kan ersätta PCABS. PVC är dock väldigt svårbearbetad och har hög smältviskositet. Formsprutning är en
mindre förekommande bearbetningsmetod för PVC.39

35

Henrik Lindberg, Henriks Plaster: Handbok (vadstena: alatryck, 2016), s. 14-25.
Lindberg, s. 5f.
37
Lindberg, s. 140f.
38
Lindberg, s.92-94.
39
Lindberg, s. 82f.
36
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4 FEM-analys
4.1 CAD-modell
Grepen modelleras i ett utförande likt det som används i kapitel 2.5. Modellen i sig är en
efterliknande konstruktion där måtten har tagits från den riktiga grepen. Endast det främre
partiet av grepen är modellerat. FEM-studien kommer av den anledningen att flyta på
mycket snabbare då endast en mindre del av grepen behöver simuleras.

Figur 4.1 CAD-modell på strögrep

De simulerande krafterna läggs längst ut på tänderna. Det är där som det största momentet
uppstår och det är samtidigt där tänderna fastnar och belastas mest. I figur 4.1 visas den
modell som FEM-studien kommer utföras på. Modellen fixeras i ytor vars funktion är att
simulera det bakre partiet på grepen som kommer ge stöd åt det främre partiet. Krafterna
anges till 10 Newton per tand och angrips längst ut på tanden i en riktning som varierar
mellan de olika simuleringarna. De riktningar som förekommer är rakt nedåt och åt sidorna.
Spänningen i simuleringsfigurerna anges enligt von Mises flytvillkor och anger
effektivspänningen i konstruktionen.40 Ordagrant kan man säga att när effektivspänningen
uppnår materialets sträckgräns uppstår plastisk deformation, material börjar flyta.

4.2 Simulering
Figur 4.2 illustrerar resultatet från böjning nedåt av tänderna. Varje tand belastas här med
10 Newton var, kraften är riktad rakt nedåt och krafternas angreppspunkt fixeras längst ut
på tänderna. Enligt simuleringen kommer den långa tanden att förskjutas längst till skillnad
från det yttre partiet med ribbförstärkning som uppträder betydligt styvare.
I den längre tanden påvisas en något högre spänning än i de korta tänderna. Spänningen
ligger runt 25 MPa i de relevanta områdena. De korta tänderna har en högre
spänningskoncentration långt ut på tanden, ingen spänning verkar uppstå innanför ribborna
40

Hans Lundh, Grundläggande Hållfasthetslära (Stockholm, Hans Lundh, 2000), s. 233-237.
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som kan ses i figur 4.3. Den långa tanden har en bättre fördelning av spänningarna än vad
de yttre tänderna har. Högsta spänningen uppstår i en av radierna och uppgår till 75 MPa.

Figur 4.2 FEM-analys vid nedböjning av tänder

Figur 4.3 Spänningskoncentrationer uppstår där brott vanligtvis förekommer
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Vid sidledsbelastning som visas i Figur 4.4 uppträder tänderna väldigt olika. Skillnaden
mellan deras förmåga att förskjutas i sidled är stor. Det förekommer stora spänningar i alla
tänder men de yttre har stora spänningar längre ut där brott normalt förekommer på grepen.
Spänningen uppgår även här till ungefär 25 MPa. Högst spänning uppstår vid radierna på
ribborna och ligger på en storleksordning runt 72 MPa.
Från simuleringen går det att se hur styvt det yttre partiet verkligen är, till skillnad från de
andra tänderna utan ribbor som kan förskjutas mycket mer. De långa tänderna kommer i
verkligheten att sällan förskjutas så pass mycket som de gör i den här simuleringen, vilket
gör att de spänningar som går att observera för den långa tanden i figur 4.2 och 4.4 inte
nödvändigtvis kommer uppstå.

Figur 4.4 sidled böjning av tänder
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Figur 4.5 spänningskoncentrationer uppstår vid förväntat område
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5 Konceptutveckling och konstruktion
De nya koncepten kommer att vara mycket begränsade till den befintliga strukturen.
Eftersom grepen redan har den övergripande funktionen som önskas är det olämpligt att
göra allt för stora ändringar som kan komma att påverka funktionen negativt. Det är bara
hållfastheten för det förstärkta partiet som måste förbättras.
Från ett praktiskt test i grepens normala miljö, visade det sig att de yttre tänderna sitter
blottade och får ta emot stor belastning, se kapitel 2.1.2. Även när grepen används som en
skrapa för att rensa i hörn används de yttre tänderna för att enklare komma åt i trånga
utrymmen.
Även om alla koncept som presenteras i kapitel 5.1 är fullt genomförbara måste verktyget
ändå beaktas. Beroende på vilka ändringar som blir nödvändiga för verktyget kommer
kostnaden att variera kraftigt. Ändringar i det befintliga verktyget är fullt möjliga att göra
med mindre till större ingrepp. Större förändringar kan däremot komma att kräva ett helt
nytt verktyg vilket kan bli extremt dyrt till skillnad om Sverigegrepens leverantör, GH
plast, gör mindre förändringar genom att lägga till eller ta bort material i gjutformen.

Figur 5.1 Formsprutningsverktyg för grepen
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5.1 Konceptgenerering
5.1.1 Koncept 1
Detta koncept är baserat på Sverigegrepens egna koncept som eventuellt ska ersätta den
befintliga grepen. Det som är gemensamt med koncept 1 och Sverigegrepens koncept är
tänderna och den lösning de har på sidan. Tänderna är nu aningen tjockare längst in mot
korgen och de sidmonterade tänderna har ersatts av att de två yttersta tänderna har satts
ihop och mellanrummet mellan dem har fyllts igen och bildar en homogen platta.
I koncept 1 har däremot de mittmonterade tänderna kortats av med 20-30 millimeter. Att
korta ner tänderna med ett tiotal millimeter samtidigt som tjockleken ökas med någon
millimeter kommer tänderna att bli starkare och funktionen är fortfarande någorlunda
densamma. Tänderna kommer att kunna flexa lite mindre och blir styvare än tidigare.
De yttre tänderna som numera är ihopsatta till den bågliknande formen eliminerar de korta
utstickande tänderna som originalgrepen har. Den igenfyllda strukturen kommer att
uppträda med bättre egenskaper när arbete längsmed båsväggarna pågår genom att
spänningarna fördelas över en större yta.
Konceptet kommer med stor sannolikhet att kräva ett nytt verktyg. Den nya yttre delen
flyttas upp tillsammans som den yttre tanden böjs ned skulle göra att en efterbearbetning
inte längre är lämplig och kostnadsmässigt försvarbar.

Figur 5.2 Koncept 1
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5.1.2 Koncept 2
En enklare form av förändring som helt baseras på den befintliga grepen görs genom att
helt enkelt ta bort de ribbor som sitter mellan de yttre tänderna. Genom att ta bort ribborna
kommer de yttre tänderna att bli mer flexibla och tappar då sin styva funktion. Det kan leda
till att tänderna endast flexar ifrån likt tänderna i mitten, istället för att fastna och gå av.
Dessvärre kan speciellt den yttre tanden bli extra känslig mot den påfrestande belastningen
från väggarna när den får ta emot all belastning själv.
Även här går det att öka tjockleken på tänderna och korta ner dem som i koncept 1, som ska
ge grepen bättre styvare egenskaper.
Till skillnad från koncept 1 är den här möjlig att få till i det befintliga verktyget med en viss
bearbetning.

Figur 5.3 Koncept 2
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5.1.3 Koncept 3
Det här konceptet är likasom koncept 2 baserat på den befintliga grepen. Här förekommer
ingen förändring av tänderna i mitten. Kanterna har nu som i koncept 1 fyllts igen och en
ribba har lagts till längst ut. Konceptet lämpar sig mycket bättre till att ta upp hårda stötar
på sidan och kan användas som en skrapa.
Konceptet är möjligt att tillverka från den befintliga formen och kräver endast att formen
fräses ur för att lägga till det nödvändiga materialet på grepen.

Figur 5.4 Koncept 3
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5.1.4 Koncept 4
Det här konceptet är baserat på koncept 1, men utan att fylla igen de yttre tänderna. Det
som är snarlikt är hur de yttre tänderna sätts ihop för en ökad stabilitet och tålighet.
Konceptet är baserat på det nuvarande verktyget och kräver endast en viss efterbearbetning
av det yttre partiet.

Figur 5.5 Koncept 4
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5.1.5 Koncept 5
Det här konceptet är baserat på koncept 1 och koncept 3. De yttre tänderna fylls igen helt
för att öka stabiliteten och tåligheten när den används när hörn och kanter där den kan
fastna. Koncept 5 baseras på den befintliga formen men där koncept 1 efterliknas med den
böjda formen i det yttre partiet. Att koncept 5 är spetsigare gör det möjligt att grepen lättare
förs fram i ströet och att den kommer lättare åt i hörn. Tanden längst ut kortas av med 1020 millimeter för att få den spetsigare utformningen som kan möjliggöra en bättre
funktionalitet genom att den lättare kommer åt i trånga utrymmen. De två yttre tänderna
bärs upp med hjälp av fyllningen mellan dem.
Konceptet är även mycket lämpligt att tillverka eftersom den är helt baserad på den
nuvarande grepen och endast kräver att lite material läggs till på grepen. Att endast korta av
den yttre tanden är även relativt enkelt att genomföra.

Figur 5.6 Koncept 5
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5.2 Konceptval
Vid val av vilket koncept som kommer att lämpa sig bäst för fortsatt undersökning används
Pugh-matrisen. Genom att använda matrisen flera gånger och hela tiden sålla bort de sämre
koncepten kommer det bästa konceptet vara kvar. I matrisen används tre termer som
kommer bestämma vilket koncept som är bäst. Det är kostnad, hållbarhet och funktionalitet.
Kostnaden är baserad på hur mycket ändringarna i verktyget kommer att kosta. Större och
svårare ändringar ger en högre kostnad. Hållbarhet är hur bra konceptet förmodas hålla vid
normal användning utan att gå sönder. Funktionaliteten avgör hur bra grepen är att använda
med den nya konstruktionen. Kostnad och hållbarhet är de två viktigaste värdena och väger
tyngst.
Tabell 2 Pughmatris för originalgrepen (referens) och koncept 1,2,3,4 och 5

Pugh - koncept
Kostnad
Hållbarhet
Funktionalitet

Referens
0
0
0

1
+
+

2
0
-

3
+
+

4
+
+

5
+
+

Från första matrisen faller koncept 2 snabbt bort när originalgrepen används som referens.
Hållbarheten får samma värde som referensvärdet då de yttre tänderna nu är mer flexibla,
vilket tar bort möjligheten att tänderna går av där de normalt brukar. Men tänderna kan nu
istället bli känsligare mot stötar. De båda egenskaperna väger upp varandra och gör att
hållbarheten för koncept 2 landar på 0.
Funktionaliteten blir däremot sämre eftersom grepen nu kan upplevas som något instabil
och svag när den används som en skrapa eller vid arbete när väggar. Den allra yttersta
tanden har större chans att klara sig mot hårda stötar från väggarna om den skulle ha en
ribbförstärkning som gör att den bättre tål hårda stötar. Eftersom efterbearbetning krävs blir
det en större kostnad än referensen.
Tabell 3 Pughmatris för koncept 1,3,4 och 5

Pugh - koncept
Kostnad
Hållbarhet
Funktionalitet

1 (referens)
0
0
0

3
+
0

4
+
-

5
+
0

I tabell 3 med koncept 1 som referensvärde går det att sålla bort koncept 4, som i princip är
exakt likadan som koncept 1. En av skillnaderna är det igenfyllda mellanrummet av de yttre
tänderna. Eftersom koncept 1 har det yttre partiet helt igenfyllt blir hållbarheten för koncept
1 mycket bättre. Tänderna för koncept 1 är samtidigt tjockare och någorlunda kortare än
vad de är för koncept 4, vilket gör dem starkare.
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Även om koncept 1 är ett väldigt lämpligt alternativ som förmodas hålla bättre än koncept 3
och 5 måste även koncept 1 elimineras. Eftersom koncept 1 måste tillverkas från ett helt
nytt verktyg vilket kommer kosta mycket mer än vad ändringarna på koncept 3 och 5
kommer kosta. Koncept 3 och 5 har även en snarlik hållfasthet med samma funktionalitet
som koncept 1, men är mycket billigare att tillverka då dessa kan tillverkas från det
befintliga verktyget genom några enklare modifieringar. Koncept 1 blir inte ekonomiskt
försvarbar när koncept 3 och 5 kan användas.
Det som kan skilja koncept 3 och 5 ifrån varandra är funktionaliteten som avgörs av hur
den yttre delen ser ut. Koncept 5 har en mer spetsig utformning vilket kan göra att den är
lättare att arbeta med, till skillnad från koncept 3 som lättare kan komma att fastna när man
för grepen framåt. Koncept 3 kan lämpa sig bättre för hårda stötar i sidan och för
användning vid skrapning. Koncept 5 är något dyrare att få till, men funktionen kan bli
bättre. Koncepten är till stor del likvärdiga med en liten fördel för koncept 3 eftersom
kostnaden väger tyngre.
I tabell 4 genomförs Pughmatrisen en sista gång och då mellan koncept 3 och 5. Kostnaden
kommer bli något högre för koncept 5 men det kan ge en ökad funktionalitet. Hållbarheten
mellan koncepten är likvärdig. Båda koncepten är värda att fortsätta undersöka.
Tabell 4 Pughmatris för koncept 3 och 5

Pugh - koncept
Kostnad
Hållbarhet
Funktionalitet

3 (referens)
0
0
0

5
0
+

Den gemensamma faktorn är att de befintliga ribborna tas bort och de två yttre tänderna
sätts ihop till en homogen kropp. Figur 5.7 och 5.8 illustrerar den tänkta utformningen för
det nya främre partiet. I konceptskissen i figur 5.4 har koncept 3 en ribba längst ut. I figur
5.7 är den ribban borttagen då den inte kommer tillföra någon större funktion utan bidrar
endast med en högre kostnad.
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Figur 5.7 CAD-modell på koncept 3

Figur 5.8 CAD-modell på koncept 5
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5.3 FEM-analys på koncepten
I jämförelse med varandra är det enligt FEM-analysen inte någon större skillnad mellan
koncept 3 och koncept 5. Koncept 3 påvisar något bättre hållfasthet vid böjning nedåt, se
figur 5.10 och 5.12. Till skillnad från den ursprungliga grepen kommer nu hela strukturen
att ta upp de belastande krafterna och spänningen överstiger inte 16 MPa. I tänderna ligger
spänningen runt 10 MPa i alla belastningsfallen.
Om grepen istället belastas med tillräckligt stor kraft kommer den nu gå sönder längre in
där tänderna fästs. När och hur detta brott kommer att ske och se ut är oklart. Den största
spänning som uppstår vid en belastning på 10 Newton är i radien vid infästningen och
uppgår till 16 MPa.
Krafterna anbringas längst ut på den undre tanden av det förstärkta partiet och är på 10
Newton.

Figur 5.9 FEM-analys, koncept 3, böjning åt sida
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Figur 5.10 FEM-analys, koncept 3, böjning nedåt

Figur 5.11 FEM-analys, koncept 5, böjning åt sida
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Figur 5.12 FEM-analys, koncept 5, böjning nedåt
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6 Diskussion
6.1.1 Modell
CAD-modellen som används för FEM-analyserna är endast en avbildning av den riktiga
grepen. Måtten stämmer någorlunda överens, men vissa radier och tjocklekar på ribbor är
nödvändigtvis inte densamma. De modeller som erhölls av Sverigegrepen gick inte att
använda i SolidWorks och en egen CAD-modell fick skapas. Modellen räcker för att påvisa
vart spänningskoncentrationerna uppstår vilket kan observeras i FEM-analysen i kapitel 4.
I FEM-analysen för de nya koncepten anbringas endast en kraft på en tand. Det är för att
visa hur spänningen fördelas ut om en tand belastas istället för att spänningarna
koncentreras. I figur 4.3 belastas samma tand som i figurerna 5.10 och 5.12 och en skillnad
mellan koncentrationerna går att observera.
I FEM-analysen kan det vara intressant att se hur spänningarna varierar när olika ”number
of elements” används, det vill säga hur upplösningen på rutnätet kommer att påverka
spänningskoncentrationerna för FEM-analysen. Men eftersom den här studien är mer
kvalitativ blir det inte relevant. Simuleringen är endast till för att visa vart större områden
av spänningskoncentrationer uppstår, spänningens värde är endast relevant för ett
jämförande ändamål. Och samtidigt är den modell som används för FEM-analysen endast
en avbildad variant av den riktiga modellen. Måtten på grepen och CAD-modellen stämmer
heller inte helt överens med varandra, och att då bedöma riktigheten av FEM-analysens
upplösning på en modell som inte är en exakt avbildning av den verkliga produkten blir
överflödigt. En relativt hög upplösning används redan för analysen. FEM-analysen ger
faktiskt för den här studien relevant information som påvisar vart de högsta spänningarna
förekommer.
Det är svårt att säga hur de nya koncepten kommer att fungera i verkligheten. FEManalyserna på de båda koncepten påvisar en lägre spänningskoncentration i grepen till
skillnad från originalet. Omkonstruktionen gör nu att spänningen nu fördelas på ett större
område. Brottrisken för de kortare tänderna är nu eliminerad eftersom de kortare tänderna
har konstruerats bort och har ersatts av en mer homogen kropp. Det finns nu istället en risk
att eventuella brott kan förekomma på andra ställen som är svåra att förutsäga. Störst risk
för brott finns nu i radierna i infästningen för den omkonstruerade delen där enligt FEManalysen påvisar de högsta spänningskoncentrationerna.
Funktionaliteten i de nya koncepten är svåra att avgöra utan att i praktiken testa dem. Det
går inte att skapa en CAD-modell och säga att modellen i praktiken kommer att fungera
bättre utan att i verkligheten testa den i avsedd miljö. Det går däremot att göra kvalitativa
uppskattningar om hur den förmodas uppträda vid en viss typ av användning. Det vore
lämpligt att innan några av koncepten massproduceras, tillverka ett antal prototyper för att
testa funktionaliteten.
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6.1.2 Material
Eftersom det är extremt svårt att uppskatta storheten på de krafter som uppstår vid en
varierande användning blir det komplicerat att välja ett material som är mer eller mindre
lämpat än ett annat material. PC-ABS är väldigt starkt, styvt och segt. Däremot har den en
väldigt kort töjning innan flytning börjar. Ett material som klarar av en längre töjning utan
plastisk deformering skulle vara önskat, samtidigt som E-modulen är fortsatt hög.
E-modulen har utan tvekan en stark inverkar på grepens funktionalitet. En för låg E-modul
gör grepen mjukare och kan göra grepen funktionsmässigt oduglig. Känslan som uppstår
vid användning av grepen är att den blir gummiartad och tänderna blir för sladdriga. Om Emodulen är för hög blir plasten ofta mindre benägen att förskjutas så pass mycket som den
gör just nu. Grepen kommer bli väldigt styv och stark vid användning, men eftersom vi inte
riktigt vet hur stora krafterna och stötarna faktiskt kan bli är det svårt att veta om en hög Emodul kan lämpa sig bra eftersom tändernas flexibilitet kan vara den avgörande
egenskapen. Det gäller att hitta en bra balans mellan funktionalitet, styvhet och flexibilitet i
grepen. Detta är något som endast kan avgöras genom att prova sig fram eller göra en
noggrann uppskattning om hur grepen kommer att kännas med ett material med högre Emodul, något som en erfaren användare måste besluta om.
En parameter som inte har beaktats i det här arbetet är slagseghet. Grepens förmåga för
slagseghet beror givetvis på hur grepen används och är också något som varierar mellan
olika användare. Vissa användare kan om möjligt vara extremt våldsamma när grepen
används, dvs. att de skjuter fram grepen väldigt snabbt rakt in i en vägg eller att grepens
tänder hugger tag i båsväggarna och orsakar en hög och snabb impulsbelastning. PC-ABS
är väldigt segt och klarar hög belastning, men slagbelastning kan göra att flytpunkten för
plasten överstigs och tänderna böjs. Som det går att observera i fraktografin i kapitel 4
bildas det små porer i det yttre skiktet på plasten vilket gör att den blir extra känslig för
belastningar. Om tänderna böjs tillbaka när de har deformerats till rak form blir det
ytterligare en plastisk deformation. PC-ABS har förmågan att klara av en tillbakaböjning
utan att tanden lossnar. Det påvisar en väldigt hög seghet i materialet som böjprovet i
kapitel 3.2 visar.
I kapitel 3.1 anges inga krafter som används för att böja tänderna. Ren armstyrka användes
för att böja tänderna och ger att testet givetvis inte är vetenskapligt, utan är mer av ett
kvalitativt test för att få en första uppfattning om vart tänderna kan tänkas gå av. Det hela
kan summeras med att det var betydligt enklare att böja till de kortare tänderna än de långa,
som var extremt flexibla.
Materialpriserna som anges i tabellen är baserade på kostnader som var aktuella när boken
skrevs. Plastpriserna varierar kontinuerligt över tiden och till exempel kan en volymplast
som PS variera upp till 50% över ett års tid. Men även skillnaden mellan plastens kvalitet
och vem man köper av gör att priset varierar kraftigt.41

41

Henrik Lindberg, Henriks Plaster: Handbok (vadstena: alatryck, 2016), s. 6.

44

Examensarbete: KONSTRUKTIONSUTVÄRDERING OCH OPTIMERING AV STRÖGREP

6.1.3 Tillverkning
De håligheter och den orientering som förekommer i grepen orsakas av tillverkningen. Men
tillverkningen verkar trots allt vara väldigt bra. Håligheterna går inte att genom denna
studie hänvisa till någon nedsatt hållfasthet. Och effekten av polymerkedjornas orientering
kan till och med ha en positiv effekt på grepens hållfasthet. Tillverkningen påverkar
onekligen materialegenskaperna otroligt mycket. Beroende på hur polymererna orienteras i
formsprutningen kan resultatet bli annorlunda till skillnad från när provbitar fräses ut från
ett större stycke. När böjprovstester enligt ISO- eller ASTM-standard förekommer är det
normalt att tillverka proverna direkt genom formsprutning. Med andra ord genomgår
materialproverna endast ett tillverkningssteg.
6.1.4 Böjprov
Böjprovet borde ersättas med ett dragprov. Segheten i PC-ABS-blandningen underskattades
och provbitarna var inte tillräckligt bra utformade för att få till en böjning där brott kan
uppstå. Dragprov är betydligt bättre när sega material ska testas då det finns möjlighet till
en lång förlängning. Samtidigt innehåller provbitarna många håligheter som gör att provet
kan bli svagare än förväntat. Värt att tillägga är att provbitarna tillverkas av en del av
grepen som påvisar en god hållfasthet och aldrig har haft några problem med
brottanvisning, även om det finns många håligheter just där. Tänderna behöver
nödvändigtvis inte ha dessa håligheter.
Resultatet från böjprovet är långt ifrån det värde som tillverkaren anger i produktdatabladet.
Mycket beror givetvis på hur böjprovsuppställningen är. Om samma böjprov görs enligt
den standard som anges i produktdatabladet skulle eventuellt andra värden erhållas.
Materialproverna skulle kunna beställas som färdiga prover enligt en standard. Men nu är
det materialet i den färdiga grepen som ska undersökas eftersom formsprutningen kan
påverka hållfastheten i grepen. Materialproverna är ju samtidigt tillverkade för att just
genomföra dragprov/böjprov på och kan prestera bättre än materialet i grepen.
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7 Slutsatser
7.1.1 Modell
Från FEM-studien som genomfördes i kapitel 4.2 går det att se hur störst belastning
uppkommer där brotten på grepen normalt sker. Resultatet från samma analys påvisar
visserligen en stor spänning i de långa tänderna. Men den avgörande skillnaden som
bestämmer tändernas egenskaper och deras tendens till brott är hur långt tänderna böjs ut. I
både den teoretiska härledningen av spänningar i en balk och enligt FEM-analysen går det
att visa hur spänningskoncentrationerna blir högre i de kortare tänderna när grepen belastas.
De längre tänderna har en förmåga att flexa och böjas ut väldigt långt, till skillnad från de
kortare tänderna på kanten som är väldigt stumma. Om alla tänder böjs ned av samma
rörelse, oberoende av kraften, kommer de kortare tänderna att hamna i kritiskt
spänningstillstånd långt innan de längre tänderna ens är i närheten av samma spänning. Det
vill säga att den största belastningen kommer ske på de yttre förstärkta tänderna då dess är
styvare.
Tänderna kommer inte gå av vid en första kraftig förskjutning, se figur 7.1. Tänderna
kommer endast att deformeras plastiskt. Det som orsakar att tänderna går av är när
användaren böjer tillbaka tanden för att fortsätta sitt mockningsarbete. Böjningarna i tanden
ger mikroskopiska sprickor i plasten vilket gör den svagare vid varje plastisk deformation.

Figur 7.1 En tand utsatt för kraftig deformation
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Konstruktionens variationer i hållfasthet beror på att belastningen inte fördelas ut över ett
större område och koncentreras i vissa punkter. Genom att ta bort ribborna kommer de
lokala spänningskoncentrationerna att försvinna och fördelas på ett större område. Men att
enbart ta bort ribborna som sitter mellan de tre yttre tänderna gör att konstruktionen med
stor förmodan blir känsligare i det yttre partiet mot hårda stötar. Om ribborna tas bort,
försvinner också styvheten i det yttre partiet som faktiskt är en bra funktion att behålla.
Styvheten som just nu finns i grepens kanter ger en bra skrapfunktion och lämpar sig bra
genom att den skyddar den yttre tanden mot hårda stötar från väggarna.
Som ett förbättringsförslag för grepens konstruktion är koncept 3 och koncept 5 lämpliga
kandidater. I dessa koncept är ribborna borttagna och ersatta med en mer homogen kropp.
Båda visar enligt FEM-studien en förbättrad hållfasthet till skillnad från originalgrepen.
Konstruktionen är nu mycket mer robust än tidigare och koncepten har en förmåga att
fördela spänningarna över ett större område. En viss styvhet finns fortfarande kvar i det
yttre partiet som kan ta upp en högre belastning än de mer flexibla tänderna.
Det är oklart om brott kan förekomma i de nya koncepten. Konstruktionerna är enligt FEManalysen lämpligare att klara av spänningar, men det är svårt att säga om de kommer hålla
för alla typer av tunga belastningar. Risken finns att brott endast förflyttas till ett annat
ställe.
Koncept 5 har enligt FEM-studien en något sämre hållfasthet än koncept 3. Men koncept 5
är om möjligt bättre funktionsmässigt tack vare sin spetsigare utformning på kanten.
Dessutom kan den spetsigare utformningen klara av att komma in i skrymmande
utrymmen. Koncept 3 är förmodligen mindre benägen att fastna i väggar genom att den
platta fronten inte lika lätt kan fastna i springor i väggarna.
Grepen har en avsaknad av radier. Även de radier som har lagts till i efterhand skapar
skarpa kanter. I dessa skarpa kanter kan höga spänningskoncentrationer uppstå. Ribborna
har också väldigt vassa kanter och hörn. Radierna bör lämpligast vara 0.5 – 0.7 gånger
plastgodsets tjocklek med en jämn yta som inte ger några skarpa kanter där
spänningskoncentrationer kan samlas.
7.1.2 Material
Plasten som används i grepen har en exceptionell seghet, se figur 7.1. Det krävs en stor
kraft för att lyckas bryta av tänderna i en enda brytning. Det som händer i tänderna är att de
med stor förmodan utmattas till brott. Från fraktografin går det att se de små håligheterna
som bildas nära ytan. Eftersom plasten har en ganska kort procentuell förlängning till
sträckgränsen är det lätt att tänderna överstiger gränsen och får små plastiska
deformationer. I den plastiska deformationen uppstår dessa små håligheter och sprickor
som kommer försvaga tänderna. I och med att användaren kommer böja tillbaka tänderna
efter att en någon tand blivit sned, och därmed gör grepen funktionsduglig igen, gör att
antalet defekter i plasten ökar eftersom ännu fler håligheter bildas när tanden böjs tillbaka.
Tanden blir hela tiden svagare och kommer lättare gå av.
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Även om E-modul och sträckgräns är två viktiga egenskaper för grepen så finns det en
annan egenskap som grepen har som kanske är en av de viktigare. Det är möjligheten att
böja tänderna utan plastisk deformation. Grepens tänder påvisar en väldigt god förmåga att
böja ut. Denna böjförmåga kan vara det som gör att de långa tänderna klara sig relativt bra
jämfört med tänderna på kanten. Tänderna kan böja ut så pass långt att tänderna som en
gång fastnat lossnar på grund av dess förmåga att böja undan. Scenariot kan efterliknas ett
stavhopp där stavhopparen kör ner staven i gropen och får staven att böja sig kraftigt. Om
inte staven har en förmåga att töja sig långt elastiskt kommer den gå av. Men staven flexar
endast och gör det möjligt för stavhopparen att komma över ribban när staven flexar
tillbaka.
Den procentuella töjningen är en viktig parameter för grepens funktion. PC-ABS har enligt
bilaga 1 en töjning på 5% (anges Tensile stress, yield vid dragning på 5mm/min). En högre
töjningsförmåga till sträckgränsen är önskvärd för att minska riskerna för plastisk
deformation.
För att minska plasternas känslighet mot UV-strålning går det att blanda i UV-stabilisatorer
vid tillverkningen. Hur UV-skyddet kan komma att påverka hållfastheten är oklart och tas
inte upp i denna studie.
7.1.3 Tillverkning
Blåsorna och håligheterna som uppstår i infästningsribban har ingen större inverkan på
grepens generella hållfasthet. Visserligen är det lämpligt att försöka få bort dessa
håligheter, men för tänderna kan denna studie inte påvisa att blåsorna och håligheterna
orsakar en nedsatt funktion för tänderna. Om blåsor och håligheter skulle förekomma i
tänderna skulle det märkas i ett väldigt tidigt stadie. Det är däremot inte omöjligt att det
förekommer enstaka blåsor och håligheter i tänderna för vissa grepar, men de kommer
sannolikt begränsa sig till ett område när tändernas infästning där tänderna är väldigt starka.
Blåsor och håligheter i provbitarna kan bero på några tänkbara orsaker så som otillräckligt
eftertryck eller en för stor skillnad mellan omkopplingstryck och eftertryck, en för kort
eftertryckstid, felaktig omkopplingspunkt och en för hög insprutningshastighet. Några
eventuella åtgärder är att öka eftertrycket, öka eftertryckstiden, korrigera
omkopplingspunkten och sänka insprutningshastigheten.42

42

Ulf Bruder, Värt att veta om plast (Karlskrona: Bruder Consulting AB, 2014), s. 209.
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8 Rekommendationer till fortsatt arbete
För ett fortsatt arbete på grepen rekommenderas det att tillverka en prototyp av någon av de
två koncept som presenterades i slutsatsen för att undersöka funktionaliteten. Det är möjligt
att från befintliga grepar tillverka en mindre avancerad prototyp genom att med en lödkolv
eller värmepistol försöka smälta fast små bitar av PC/ABS på grepens yttre parti. Detta är
möjligt då termoplasterna smälter och inte förkolnas som en härdplast. Prototypen kommer
givetvis inte prestera optimalt, men det kan vara ett tillräckligt underlag för att bilda sig en
uppfattning om funktion och hållfasthet.
Ett annat alternativ är att skapa Koncept 2 som endast innebär att ribborna kapas av och
tänderna kortas ner med några millimeter. Koncept 2 är billigast och enklast att skapa då
det endast kräver lite efterbearbetning. Genom att använda koncept 2 i mockning under en
viss tid går det att få mer data på om det verkligen är förstärkningsribborna som orsakar de
lokala spänningskoncentrationerna i de yttre tänderna.
Ytterligare arbete och undersökning krävs för att hitta ett lämpligt ersättningsmaterial till
PC-ABS. Det skulle kunna vara lämpligt att köpa in tillverkade materialprover av fler
plaster som verkar lovande och göra dragprov som följer en ASTM eller ISO-standard.
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Bilagor
•
•
•

Bilaga 1. PC-ABS, CYCOLOY ™ Resin C1200HF
Bilaga 2. Urval av plaster
Bilaga 3. Matlabkod för beräkning av E-modul och flytpunkt
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Bilaga 1 – PC-ABS, CYCOLOY ™ Resin C1200HF
(1)

TYPICAL PROPERTIES
MECHANICAL
Taber Abrasion, CS-17, 1 kg
Tensile Stress, yield, 5 mm/min
Tensile Stress, break, 5 mm/min
Tensile Stress, yield, 50 mm/min
Tensile Stress, break, 50 mm/min
Tensile Strain, yield, 5 mm/min
Tensile Strain, break, 5 mm/min
Tensile Strain, yield, 50 mm/min
Tensile Strain, break, 50 mm/min
Tensile Modulus, 1 mm/min
Flexural Stress, yield, 2 mm/min
Flexural Modulus, 2 mm/min
Hardness, H358/30
Hardness, Rockwell R
IMPACT
Izod Impact, unnotched 80*10*3 +23°C
Izod Impact, unnotched 80*10*3 -30°C
Izod Impact, notched 80*10*3 +23°C
Izod Impact, notched 80*10*3 -30°C
Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C
Izod Impact, unnotched 80*10*4 -30°C
Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C
Izod Impact, notched 80*10*4 -30°C
Charpy 23°C, V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm
Charpy -30°C, V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm
Charpy 23°C, Unnotch Edgew 80*10*3 sp=62mm
Charpy -30°C, Unnotch Edgew 80*10*3 sp=62mm
Charpy 23°C, V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm
Charpy -30°C, V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm
Charpy 23°C, Unnotch Edgew 80*10*4 sp=62mm
Charpy -30°C, Unnotch Edgew 80*10*4 sp=62mm
THERMAL
Thermal Conductivity
CTE, -40°C to 40°C, flow
CTE, -40°C to 40°C, xflow
Ball Pressure Test, 125°C +/- 2°C
Vicat Softening Temp, Rate B/50
Vicat Softening Temp, Rate B/120
HDT/Be, 0.45MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm
HDT/Ae, 1.8 MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm
Relative Temp Index, Elec
Relative Temp Index, Mech w/impact
Relative Temp Index, Mech w/o impact
PHYSICAL
Mold Shrinkage on Tensile Bar, flow (2) (5)
Density
Water Absorption, (23°C/sat)
Moisture Absorption (23°C / 50% RH)
Melt Volume Rate, MVR at 260°C/2.16 kg
Melt Volume Rate, MVR at 260°C/5.0 kg

Value
63
55
45
55
45
5
100
4
>50
2400
80
2300
96
115
Value
NB
NB
50
30
NB
NB
40
20
50
30
NB
NB
45
18
NB
NB
Value
0.2
8.E-05
8.E-05
PASSES
132
134
128
108
105
80
105
Value
0.5 - 0.7
1.15
0.6
0.2
8
22
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Unit
mg/1000cy
MPa
MPa
MPa
MPa
%
%
%
%
MPa
MPa
MPa
MPa
Unit
kJ/m²
kJ/m²
kJ/m²
kJ/m²
kJ/m²
kJ/m²
kJ/m²
kJ/m²
kJ/m²
kJ/m²
kJ/m²
kJ/m²
kJ/m²
kJ/m²
kJ/m²
kJ/m²
Unit
W/m-°C
1/°C
1/°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
Unit
%
g/cm³
%
%
cm³/10 min
cm³/10 min

Standard
SABIC Method
ISO 527
ISO 527
ISO 527
ISO 527
ISO 527
ISO 527
ISO 527
ISO 527
ISO 527
ISO 178
ISO 178
ISO 2039-1
ISO 2039-2
Standard
ISO 180/1U
ISO 180/1U
ISO 180/1A
ISO 180/1A
ISO 180/1U
ISO 180/1U
ISO 180/1A
ISO 180/1A
ISO 179/1eA
ISO 179/1eA
ISO 179/1eU
ISO 179/1eU
ISO 179/1eA
ISO 179/1eA
ISO 179/1eU
ISO 179/1eU
Standard
ISO 8302
ISO 11359-2
ISO 11359-2
IEC 60695-10-2
ISO 306
ISO 306
ISO 75/Be
ISO 75/Ae
UL 746B
UL 746B
UL 746B
Standard
SABIC Method
ISO 1183
ISO 62
ISO 62
ISO 1133
ISO 1133
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ELECTRICAL
Comparative Tracking Index (UL) {PLC}
Volume Resistivity
Surface Resistivity, ROA
Dielectric Strength, in oil, 0.8 mm
Dielectric Strength, in oil, 1.6 mm
Dielectric Strength, in oil, 3.2 mm
Relative Permittivity, 1 MHz
Dissipation Factor, 50/60 Hz
Dissipation Factor, 1 MHz
Comparative Tracking Index
Relative Permittivity, 50/60 Hz
FLAME CHARACTERISTICS
UL Recognized, 94HB Flame Class Rating (3)
UL Recognized, 94HB Flame Class Rating 2nd value (3)
Glow Wire Flammability Index 650°C, passes at
Oxygen Index (LOI)

Value
Unit
Standard
2
PLC Code
UL 746A
>1.E+15
Ohm-cm
IEC 60093
>1.E+15
Ohm
IEC 60093
35
kV/mm
IEC 60243-1
25
kV/mm
IEC 60243-1
17
kV/mm
IEC 60243-1
2.7
IEC 60250
0.002
IEC 60250
0.007
IEC 60250
250
V
IEC 60112
2.8
IEC 60250
Value
Unit
Standard
1.2
mm
UL 94
3
mm
UL 94
1
mm
IEC 60695-2-12
23
%
ISO 4589
Source GMD, last updated:2016/01/29

Processing
Parameter
Injection Molding
Drying Temperature
Drying Time
Drying Time (Cumulative)
Maximum Moisture Content
Melt Temperature
Nozzle Temperature
Front - Zone 3 Temperature
Middle - Zone 2 Temperature
Rear - Zone 1 Temperature
Hopper Temperature
Mold Temperature
Back Pressure
Screw Speed
Shot to Cylinder Size
Vent Depth

Value
Unit
100 - 110
°C
3-4
hrs
8
hrs
0.02
%
275 - 300
°C
275 - 300
°C
260 - 300
°C
255 - 295
°C
250 - 290
°C
60 - 80
°C
60 - 90
°C
0.3 - 0.7
MPa
40 - 70
rpm
30 - 80
%
0.038 - 0.076
mm
Source GMD, last updated:2016/01/29
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Bilaga 2 – Urval av plaster
(Priserna baseras på kostnad per viktenhet relativt kostnad per viktenhet för Polypropen)
Material)
PEEK!
PAI!
PEI!
PSU!
PES!
PPA!
PA!6J3JT!
EP!
EP!Q!
PPE!
PBT!
PET!
PC!
PET!A!
POM!sampol!
ASA!
PC+ABS!
ABS!FR!
PMMA!
POM!
ABS!
PS!
PVC!styv!
PPS!
PEK!
Q!
PA6!15GF!
POM!25MD!
PP!15GF!
ASA+PC!
PA6+ASA!10MX!
PBT+SAN!20GF!I!
PC+PET!
COC!
ABS+!PA6!20MD!
PPSU!
PA6+ASA!
ASA+PMMA!
MABS!

Styvhet)(MPa)) Draghållfasthet)(MPa)) Densitet)(gram/!"! )) Prisindex)
4000!
100!
1,3!
80!
4500!
150!
1,4!
40!
3300!
105!
1,27!
25!
2600!
70!
1,24!
15!
2600!
84!
1,37!
15!
3000!
65!
1,2!
12!
2000!
70!
1,12!
9!
3000!
70!
1,2!
5!
3000!
72!
1,95!
5!
2500!
65!
1,06!
5!
2600!
52!
1,3!
4!
2500!
140!
1,38!
4!
2400!
65!
1,2!
4!
2300!
55!
1,33!
4!
2700!
65!
1,41!
3!
2500!
35!
1,07!
3!
2200!
50!
1,11!
3!
2100!
34!
1,2!
3!
3000!
70!
1,19!
2,5!
3000!
70!
1,42!
2!
2400!
42!
1,04!
2!
3100!
34!
1,05!
0,8!
2900!
45!
1,4!
0,7!
4000!
J!
J!
J!
3700!
105!
1,3!
J!
3500!
27!
1,5!
J!
3200!
J!
J!
J!
3200!
J!
J!
J!
3000!
J!
J!
J!
2800!
J!
1,15!
J!
2800!
45!
1,15!
J!
2700!
45!
1,35!
J!
2600!
J!
1,22!
J!
2500!
60!
1,02!
J!
2400!
J!
1,12!
J!
2200!
72!
1,3!
J!
2100!
40!
1,09!
J!
2100!
50!
1,1!
J!
2000!
J!
J!
J!
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Bilaga 3 – Matlabkod för beräkning av E-modul och flytpunkt.
clear
%load('bendingdata.mat')
[filename, ~] = uigetfile('*.txt');
data = shimadzutxt(filename);
time = data{1};
force = data{2};
d = data{3};

fig1 = figure();
p1 = plot(d,force);
set(gca,...
'FontUnits','points',...
'FontSize',12,...
'FontName','Times');
xlabel('Displacement, mm')
ylabel('Force, N')
markersize = 15;
lw = 1;
disp('Choose lower and upper bounds of displacement for calculation of
modulus');
[x,~] = ginput(2);
loindex = find(d >= x(1),1);
hiindex = find(d >= x(2),1);
%Calculate Modulus
mod = (force(hiindex) - force(loindex)) / (d(hiindex) - d(loindex));
ylow = force(loindex);
xlow = d(loindex);
xzinsect = xlow - ylow/mod;
xzinsectind = find(d >= xzinsect,1);
dmod = d-xzinsect;
modline = mod*dmod;
mllo = find(modline > 0,1);
mlhi = find(modline > force(hiindex)*2,1);
hold on
p2 = plot(d(mllo:mlhi),modline(mllo:mlhi));
plot(d(loindex),force(loindex),'.','markersize',markersize);
plot(d(hiindex),force(hiindex),'.','markersize',markersize);

disp('Choose lower and upper bounds of displacement at plateu');
[x2,~] = ginput(2);
loindex2 = find(d >= x2(1),1);
hiindex2 = find(d >= x2(2),1);

56

Examensarbete: KONSTRUKTIONSUTVÄRDERING OCH OPTIMERING AV STRÖGREP

slope = (force(hiindex2) - force(loindex2)) / (d(hiindex2) d(loindex2));
ylow2 = force(loindex2);
xlow2 = d(loindex2);
yzinsect = ylow2-xlow2*slope;
slopeline = d*slope + yzinsect;
p3 = plot(d,slopeline);
plot(d(loindex2),force(loindex2),'.','markersize',markersize);
plot(d(hiindex2),force(hiindex2),'.','markersize',markersize);
x0 = (yzinsect+mod*xzinsect)/(mod-slope);
y0 = slope*x0+yzinsect;
%[x0,y0] = intersections(d,modline,d,slopeline);
plot(x0,y0,'.','markersize',markersize);
set(p1,'linewidth',lw);
set(p2,'linewidth',lw);
set(p3,'linewidth',lw);
disp(['Floating stress point: ',num2str(y0),' N at ',num2str(x0),' mm
displacement']);
disp(['F/d = ',num2str(mod),' N/mm']);
L=20;
w=6;
h=6;
E=(L^3/(4*w*h^3))*mod

57

