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This thesis has been conducted in collaboration with Företaget AB in Uppsala,
Sweden. Företaget AB has launched a new kind of comfortable T-bar lift and this
report describes the development of Version II of this innovation. The aim has been
to ensure the quality, the choice of materials and further develop the product to
upgrade comfort. The result of the thesis is a recommendation to the company
regarding materials and manufacturing of Version II.
The theoretical roots came from the tools used in the design and development
process that follows. The work process began with generating a variety of feasible
suggestions. After culling among these the process continued with specifying
materials and the rib structure for the different concepts. Furthermore, using the
computerprogram SolidWorks several FEM analyzes were designed to test the
possible materials to a set number of requirements. The materials have also been
evaluated with manufacturing in mind. In the final phase of the evaluation process a
detailed description of the remaining proposals are given.
Three different proposals are put forward where the primary recommendation is
called "Förslag II". Förslag II is a product made of the same material and has the
same design as Företaget ABs previous version but with the addition of a soft
coating on the upper side of the seat. The coating is made of a durable type of
plastic foam, and will offer the passenger a very comfortable ride.
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Sammanfattning
Arbetet har genomförts i samarbete med Företaget AB i Uppsala. Liftföretaget Företaget
AB har lanserat en ny typ av bekvämare ankarlift och i denna rapport beskrivs arbetet
med utvecklingen av Version II av denna innovation. Syftet har varit att kvalitetssäkra
materialvalet samt att med utgångspunkt i Version I vidareutveckla produkten för
uppgradera komforten; att utveckla Version II av företagets lift. Resultatet av arbetet är
en rekommendation till företaget gällande materialval och tillverkningsteknik för
Version II.
Arbetets teoretiska förankring finns i de verktyg som använts och den design och
produktutvecklingsprocess det följer. Arbetsprocessen inleddes med att generera en
mängd olika materialförslag. Efter det gallrades förslagen och processen fortsatte för att
specificera material och ribbstruktur för produkten. Vidare har med hjälp av CADprogrammet Solidworks ett flertal FEM-analyser gjorts på konstruktionen för att testa
tänkbara material mot hållbarhetskrav. Materialen har även utvärderats med
tillverkningsteknik som grund. I slutfasen av processen ges en detaljerad beskrivning av
de förslag som kvarstår. Avslutningsvis hålls en diskussion av resultatet oc h
rekommendation ges.
Tre olika förslag läggs fram där den primära rekommendationen kallas ”Förslag II”.
Förslag II är en produkt gjord i samma material och har samma konstruktion som
Företagets Version I med ett tillägg av en mjuk dämpande beläggning på o vansidan.
Beläggningen är gjord av Polyuretan som kan liknas vid en hårdare och tåligare typ av
skumgummi, och kommer erbjuda åkaren en mycket komfortabel lifttur. De två andra
rekommendationerna utgår från att företaget inte är helt tillfredsställda med hur den
Version I har presterat; att den av någon anledning inte klarar de påfrestningarna det var
tänkt att den skulle. Rekommendationen som främst blir aktuell i det fallet är ”Förslag I,
PP GF30”. Detta förslag är tillverkat i ett starkare och tåligare material än det som
används i Version I men har ett har ett högre pris. Förslag I, PP GF30 har däremot ingen
mjuk beläggning på ovansidan eftersom det nya materialet har en högre densitet och
med beläggningen blir konstruktionen tyngre än vad som är tillåte t. Samma sak gäller
det tredje förslaget, ”Förslag I, ABS/PC”, det har bättre egenskaper och ett högre pris.
Förslaget har inte heller någon mjuk beläggning på ovansidan då den blir för tung.
Materialet i det tredje förslaget, ABS/PC, är en plast som är mycket tålig mot slag och
stötar och blir rekommendationen om den första versionen har problem med den typen
av skador.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Utförsåkning har länge varit ett populärt sätt att roa sig om vintrarna och redan på 1930talet kom de första släpliftsystemen som tog folk upp för backarna. De första liftarna
hade endast rep att hålla sig fast vid, men utvecklingen gick fort och 1938 installerades
den första så kallade ”T-bar”-liften, i Sverige känd som Ankarliften; en dubbelsidig
släplift formad som ett uppochnervänt T. Denna lift verkar ha tillfredsställt åkarna så
pass att utvecklingen helt stannade av, för än idag finns en stor utbred ning av dessa
liftar, i synnerhet i Europa. (Svenska Skidanläggningars Organisation, 2016)
Först 2015, när Företaget AB1 grundas, tar utvecklingen åter vid. Företagets idé är att
förnya den åldrade designen på dagens ankarliftar och genom det skapa ett eko nomiskt
alternativ till de allt mer populära sittliftarna. Framförallt är det komforten som har står i
centrum vid framtagning av en ny design, men viktigt är även att förnya utseendet. Sett
till ett stort perspektiv är syftet med Företagets nya lift att locka besökare till
skidanläggningarna med en ny, fräsch och attraktiv produkt. Företaget AB erbjuder
detta genom en till synes enkel lösning vilken ger liften ett nytt utseende och högre
komfort. Genom att göra själva sitsen på liften bredare ökar ytan som trycket från
åkaren fördelas på och således blir färden upp för backen mer behaglig. Den bredare
designen medför även möjlighet till en reklamplats på undersidan av liften, vilket blir en
förnyelse av utseendet och uppskattas av skidanläggningarna och åkarna.
Företaget AB har under en längre tid arbetat fram en första version av liftsitsen och är i
skrivandets stund nästintill färdigställda med denna. Företa get arbetar just nu för lansera
produkten vid ett antal Svenska skidanläggningar under säsongen 2016/-17. Version I
av liften kommer endast att tillverkas i en mindre upplaga med fokus på att få ut
produkten snabbt till ett antal utvalda anläggningar. Med detta gjort avser Företaget AB
sedan att rikta sig till en större marknad och behöver då uppskala produktionen för att
tillfredsställa den väntade efterfrågan. Detta ställer krav på att kunna tillverka produkten
i större skala än vad som kommer att göras med Version I. Version II ska tillverkas i ca
10 000 st enheter. Denna uppskalning ställer större krav på kvalitén hos produkten och
särskilt viktigt blir materialet den ska tillverkas av. Företaget vill även få en lägre
produktions- och materialkostnad jämfört med Version I.
Företaget AB erbjuder en affärsmodell där de leasar sin produkt till skidanläggningarna.
Detta medför att det är Företaget AB själva står som ägare av produkten och blir således
ansvariga att byta ut en defekt produkt inom ramen för leasingkontraktet. Detta upplägg
gör att det finns synnerliga skäl att premiera en så lång livslängd som möjligt; då
Företaget AB själva får stå för kostnaden att byta ut och serva en defekt produkt.
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Namnet är en pseudonym och företaget heter egentligen något annat.
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Företaget AB önskar även vidareutveckla sin produkt för att för att upprätthålla en
attraktiv tilltalande produkt. På denna aspekt önskar företaget, om möjligt, öka
komforten ytterligare och med Version II uppvisa en än mer tilltalande produkt.

1.2 Syfte
Syftet med examensarbetet är att kvalitetssäkra materialvalet i Version II av företagets
produkt, liftsitsen, för att liftsitsen ska klara de högre ställda kraven på kvalitet som
följer av en uppskalning. Arbetet ska även undersöka möjligheten att vid areutveckla
komforten hos liftsitsen för att erbjuda anläggningarna och åkarna en uppdaterad och
bekvämare upplevelse med Version II.

1.3 Mål
Målet för examensarbetet är att uppdatera Version I av liftsitsen och lägga fram ett eller
flera förslag för Version II. Förslagen ska i enighet med syftet fokusera på materialvalet
och säkerställa en god kvalitet. Förslagen bör även vara genomtänka gällande företagets
önskan om ökad komfort.

1.4 Metod
Projektet har handlat om att göra inkrementella förbättringar av en befintlig produkt och
grunden till arbetsprocessen ligger i en produktutvecklingsprocess. I och med arbetets
fokus på materialval är vissa delar särskilt viktiga i detta arbete. Den teoretiska modell
som har följts i arbetet och de verktyg som använts redogörs fullständigt i teoriavsnittet;
en sammanfattad redogörelse framgår här.
Initialt vidtogs en planeringsfas där en förstudie gjordes för att sätta sig in i projektet
och inhämta kunskap i ämnet. Här gjordes en genomgång av litteratur som behandlade
olika materialtyper och produktutveckling.
Vidare antogs den första fasen av projektet med idegenerering kring
förbättringsförslagen vilken genomfördes med en mängd teoretiska metoder och verktyg
för att uppnå bästa resultat. Bland annat användes ”Collective note book”, ”Analogies”
och ”Pugh-matris” (se förklaring och referenser i Teoridel).
Nästa fas gick ut på att djupare analysera de idéer som valts gå vidare med. Här gjordes
en gallring i den mängd olika material som framkommit under idégenereringen med
hjälp av en kravlista. CAD-programmet SolidWorks användes för att testa olika
parametrar som exempelvis vikt. De olika materialen prövades även mot hållfasthet med
beräkningar och simuleringar i FEM. En gallring gjordes även mad avseende på
tillverkningsteknik.
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Vidare gjordes en komparativ analys av de idéer som kvarstod med verktyget Selection
with multiple constraints. Slutligen sammanställdes en detaljerad beskrivning av de
slutliga förslagen och de rekommendationer som utlovats.
I steget Embodiment/ Utveckling på systemnivå låg fokus på att genomföra de
rekommenderade prövningarna på de material som sedan föreslagits. Även en
utvärdering av aktuella tillverkningstekniker gjordes i enighet med denna fas och en
sökning av möjliga leverantörer har gjorts.

1.5 Avgränsningar
Arbetet genomförs i en liten del av en större produktutvecklingsprocess och använder
verktyg och metoder från denna. Projektet går ej in på Concept/ Konceptutvecklingssteget i produktutvecklingsprocessen. Projektet har arbetat igenom slutskedet av
Embodiment/ Utveckling på systemnivå och en större del av Detail/ Detaljutveckling.
Dock är ingen av faserna genomarbetat fullständigt. Version II har inga modifikationer i
ytmodelleringen eller infästningen för stången då företaget vill behålla den befintliga
geometrin och produktarkitekturen. Ingen komplett CAD-modell med ritningar är gjord.
I projektet har heller inga prototyper producerats för fysiska tester. Ingen köpa/tillverka
analys, monteringsschema eller specifikation för verktyg och inköp är gjord.

1.6 Nulägesanalys
En genomgång gjordes av dels den ursprungliga ankarliften och även Version I av
Företagets lift. Av särskilt intresse var materialet som den ursprungliga ankarliften var
tillverkad av. Dock visade det sig efter kontakt med tillverkare att materialet som
används är en företagshemlighet och således ingenting de upp ger 2 . Genom vidare
kontakt med en insatt person hos Liftbyggarna 3 och empirisk analys av en lift har
mycket pekat på att de nuvarande modellerna är tillverkade av en polypropenblandning.
Det är dock svårt att avgöra vilka tillsatser som finns och andelarna i blandningen.
Vanligtvis gör tillverkaren tillägg och anpassningar i blandningen för att den ska klara
de produktspecifika förhållandena.
Av intresse var även Version I. Då Företaget AB under projekttiden fortfarande befann
sig i en utvecklingsfas av Version I har designen och detaljerna hos denna förändrats
och förnyats kontinuerligt under projektets gång. Inledningsvis fanns endast en prototyp
av Version I färdigställd, tillverkad i en prototypplast som inte var avsett för bruk. Dock
gav denna modell en god uppfattning om hur prod ukten skulle se ut och fungera.
Det som funnits att tillgå, som spelat en central roll i projektet, var en CAD- modell av
Version I. Denna CAD- modell har varit grunden för formen och konstruktionen hos de
förslag till Version II som examensarbetet genererat.
2
3

Persson, P-E, Liftbyggarna. Personlig kommunikation, 1 april 2016.
Ibid.
3

1.6.1 Produktbeskrivning Version I
Kontinuerligt under arbetets gång har en nästintill färdigställd produkt av Vers ion I
arbetats fram av Företaget. Version I har en bredare sits än den klassiska ankarliften
med tillagda handtag vid infästningen för stången. Infästningen för stången är designad
för att passa på de stänger som redan idag finns monterade, det ska gå att byta ut det
befintliga “ankaret” som sitter på stången idag. Detaljen efterbearbetas med borr för att
uppnå olika innerdiametrar vid fästpunkten. Version I följer också samma
monteringstandard som på de ursprungliga liftsitsarna. Detta innebär att s itsen fästs i
stången med en sprint för att följa säkerhetsstandarden (SS 2005).
Materialet som används till Version I är en typ av PP-blandning. Se specifikation i
Tabell 1.
Tabell 1 Specifikation för Företagets plast.

Företagets plast
Elasticitetsmodul: 1200 MPa
Densitet: 0,9 g/cm^3
Tvärkontraktionstal: 0,41
Sträckgräns: 27 MPa
Brottgräns: >50 MPa
Figur 1.1 Konceptbild av Version I.

Följande kravspecifikation användes av Företaget AB vid framtagningen av Version I.
Kravspecifikation för Version I
Uppnå direktiv enligt SS-EN 13796-1:2005 (Swedish Standard Institut, 2005)
Tåla hårda slag. Skall tåla släppas mot vall i 6 m/s.
Max vikt på 1,3 kg
Driftsäker mellan -30 till +20 grader celsius.
Skyddad mot UV-strålning. Klarar 3 år i drift
Så nära samma friktionskoefficient som dagens ankarliftsäte som möjligt.
Konstruktionen ska kunna passa alla T-bygelhalsar.
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2 Teori
Teoriapplikationen genom arbetet utgår ifrån en initial datainsamling. En litteraturstudie
har renderat teorier i arbetsmetodik och tillvägagångssätt för hela design- och
produktutvecklingsprocessen. Särskilt har verktyg och metoder för idégenerering och
utvärdering studerats. Vidare beskrivs tillverkningsmetoder och metoder för
materialutvärdering i detta avsnitt.

2.1 Design- och produktutvecklingsprocessen
Design- och produktutvecklingsprocessen presenteras i detta avsnitt övergripande för att
skapa en helhetsbild. Avgränsningarna för detta arbete gör dock att vissa delar är av
större intresse, då delarna erfarits i projektet. Med anledning av detta redogörs några av
stegen mer utförligt. Avsikten är att förklara arbetsprocessen och de verktyg som
använts.
Ulrich & Eppinger (2014) skriver om design och produktutvecklingsprocessen och
beskriver dess olika faser. De presenterar en modell i sex steg: Planering,
Konceptutveckling, Utveckling på systemnivå, Detaljutveckling, Testning och
vidareutveckling samt Produktionsupptakt, se Figur 2.1 (Ulrich & Eppinger, 2014 s.45).

Figur 2.1 Design och produktutvecklingsprocessen enligt Ulrich & Eppinger (2014 s.45)

Som ovan nämnt är vissa av dessa steg extra intressanta i detta projekt då det till stor del
handlar om materialval och inte utvecklar några nya koncept eller fysiska produkter. De
delar som blir synnerligen betydande är: Utveckling på systemnivå och Detaljutveckling
då det är här materialvalet utförs. Ashby (2005) styrker detta argument i sin bok
Materias Selection In Mechanical Design, då han redogör för en modell i tre steg som
behandlar val av material i mekanisk design. Stegen: Concept, Embodiment och Detail
från Figur 2.2 passar väl in på stegen Konceptutveckling, Utveckling på systemnivå och
Detaljutveckling från Ulrich & Eppingers (2014) modell. Där Embodiment och Detail
är det steg som behandlas i detta arbete.
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2.1.3 Utveckling på system nivå/ Embodiment
I fasen arbetas det på en övergripande nivå för att, utifrån de genererade koncepten,
bestämma produktens delar och hur de ska hänga samman. Hänsyn bör tas till både
fysiska och funktionella termer, i vad som kallas Produktarkitektur (Ulrich & Eppinger,
2014 s.245-273; Baxter 1996 s.273). Materialet får i denna fas en prövning, rent
tekniskt, mot vad de kommer att utsättas för. Exempelvis fysiska påfrestningar,
temperatur och andra omgivningsspecifika parametrar bör tas i åtanke vid gallring av
materialen (Ashby 2005 s.13). En annan del av fasen består av att utröna möjliga
tillverkningsprocesser för att vidare kunna specificera vilka verktyg som ska användas i
tillverkningen (Baxter, 1996 s.272). Även en sökning av möjliga leverantörer för
nyckelkomponenter, köp/tillverka-analys och en definition av monteringsschema bör
göras (Ulrich & Eppinger, 2014 s.45).
En viktig aspekt är dock att inte vara för specifik i de val som görs då för tidiga beslut
kan leda till låsningar i processens vid senare steg. Målet med Embodiment-steget är att
få fram ett utkast på den tänkta layouten för att kunna sända den vidare till det
nästkommande steg, Detaljutveckling/ Detail (Ashby 2005 s.13).
2.1.4 Detaljutveckling/ Detail
Vid utveckling av produkten på detaljnivå ska i princip en färdig produkt finnas på
pappret. Detaljfasen ska framställa en komplett specifikation av geometri, material och
toleranser för samtliga delar hos produkten. Även en definition av de
standardkomponenter vilka ska köpas in ska göras i detta steg. Det som fasen ska
producera är kontrolldokumentation i form av ritningar, CAD- modeller,
monteringschema samt en specifikation för verktyg och inköp. (Ulrich & Eppinger,
2014 s.46)
Specifikt gällande material i denna fas skriver Ashby (2010 s.18) “At the detailed
design stage, a supplier must be identified, and the properties of his product used in the
design calculations.” Med andra ord ska leverantör och datablad för alla delar vara
fastställda i detta steg.

2.2 Metoder och Verktyg
Baxter (1996) betonar i ett långt kapitel (kap. 4) hur essentiell kreativiteten är vid
idégenereringen. Han presenterar en rad metoder och verktyg för att lyckas med detta.
Även urvalsprocessen är en process där många metoder och verktyg finns att tillgå.
Nedan är ett urval av verktyg och metoder som använts i projektet sammanfattade
utifrån litteraturen.
Brainstorming
Ett klassiskt verktyg är Brainstorming, som i sin enklaste form består av en grupp
individer vilka samlas vid ett tillfälle för att kasta ur sig lösningsidéer till ett uppfört
problem (Baxter, 1996 s.75). Trots dess popularitet påstås metoden vara av ringa
effektivitet. Tanken med metoden är att individernas idéer, när de presenteras i gruppen,
6

ska underblåsa varandra, frodas och utvecklas. Dessvärre verkar inte metoden inbringa
dessa effekter utan tenderar istället att smalna gruppens tankegångar och resultera i få
lösningsförslag. Fördelar finns dock i att metoden är förhållandevis enkel och kan
medföra viktiga diskussioner.
Brainwriting
En modifikation av den klassiska Brainstormingen är Brainwriting. Metoden har alla
Brainstormingens fördelar och genom att individerna preparerat sina idéer innan
sessionen kan förlusten av tankegång undvikas i större utsträckning. (Baxter, 1996 s.81)
Collective note book
Collective note book är en typ av idégenerering vilken har en process som sträcker sig
över en längre period. Deltagare i ett projekt blir initialt presenterade för ett problem, de
får sedan en “note book” de hela tiden ska bära med sig för att kunna skriva ner idéer till
lösningar som kommer till dem i vardagen. En vanlig tidsperiod brukar vara cirka en
månad, men det varierar. Fördelarna med detta verktyg är att det finns möjlighet att
involvera obegränsat med individer samt att metoden är geografiskt oberoende. Det
finns även fördelar i att de inte är särskilt krävande vad gäller tid och samordning; den
flyter obemärkt, parallellt med det normala arbetet. (Baxter, 1996 s.87)
Analogies
Ett sätt att tänka, vilket Baxter föreslår vi idégenerering, är nått han kallar Analogies.
Tankesättet kan beskrivas som en associationsmetod där andra produktslag med
liknande egenskaper ska inspirera till en lösning för den aktuella produkten. (Baxter,
1996 s.91)
PUGH-Matris
Metoden används för val av koncept. Syftet är att gallra bland de koncepten som
tidigare genererats för att få en uppfattning om vilka det är värt att gå vidare med. I
vissa fall kan det även framkomma att kombinationer av olika koncept kan erbjuda en
bra lösning. Praktiskt går det till så att en matris ställs upp med de olika koncept och de
förutbestämda kriterierna. Kriterierna i matrisen ska värdeviktas beroende deras
betydelse för produkten och dess krav. Vidare görs en uppskattning om huruvida varje
enskilt koncept uppfyller varje kriterium i förhållande till ett referensobjekt. Poängen
summeras sedan och det blir tydligt vilka koncept som kan anses värdiga att arbeta
vidare med; upptäckten av eventuella kombinationer blir också objekt för vidare arbete.
(Bergman & Klefsjö, 2012 s.113; Ulrich & Eppinger, 2005 s.204)
Vad som bör iakttags i sammanhanget är det faktum att metoden har sina
tillkortakommanden och brister. Den grundläggande föreställningen om att summan av
värdet på de enskilda kriterierna ska motsvara helhetskvaliteten hos konceptet, kan vara
vilseledande. Det kan med andra ord finnas mer komplexa samband mellan kriterierna,
vilka inte skildras i Pughs utvärderingsmetod. Det finns även risker i att utvärdera rent
subjektiva parametrar med Pughs metod. Det kan antags att designteamet sannolikt inte
representerar den generella preferensen om till exempel utseendet hos produkten.
(Ulrich & Eppinger, 2005 s.214)
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Produktfunktionsanalys
Produktfunktionsanalys eller Function Analysis Systematic Technique (FAST) hjälper
designteamet att få en detaljerad förståelse om produkten ur ett funktions- och
kundperspektiv. Detta kräver att teamet är införstådda i hur produkten kommer att
användas och hur användaren kommer att uppleva detta. Genom att systematiskt
strukturera de funktioner som produkten har, eller kommer att ha, ges en grundlig
förståelse för funktionerna. Rent praktiskt går det till så att alla tänkbara funktioner
Brainstormas fram genom att ställa sig fråga: “vad gör produkten?”. Nästa steg i
processen är att ordna funktionerna i ett Funktionsträd, en typ av hierarkisk struktur
med de absolut primära funktionerna i toppen. Nästa skikt i funktionshierarkin består av
så kallade basfunktioner. De är direkta produkter av de primära funktionerna och är
essentiella för deras funktion. Denna relation skikten emellan fortskrider genom hela
hierarkin. Förenklat det sägas att en förflyttning “uppåt” i trädet svarar på frågan
varför?; förflyttning i motsatt riktning besvarar frågan hur?. Konklusionen blir en botten
hos trädet som består av funktioner vilka inte kan fragmenteras ytterligare. Dessa
funktioner representerar de mest grundläggande attributen hos produkten och blir
således konkreta. (Baxter, 1996 s.236-238).
Selection with multiple constraint
Selection with multiple constraints (Ashby, 2005 s.241) är en metod som används för att
välja material då det existerar fler begränsningar än det finns fria variabler. Detta görs
genom följande steg:
Granska genom att undersöka varje begränsning i tur och ordning.
Rangordna valen med hjälp av ett prestandamått eller ett indexvärde på
materialegenskapen. Exempel på detta kan vara volym, massa eller kostnad.
Sök ytterligare underlag för de topprankade kandidaterna för att göra det
slutgiltiga valet.

2.3 Plaster
Delen beskriver sammanfattat de plaster som varit med i arbetets urvalsprocess.
PE
PE står för 30% av hela världens plastanvändning och finns i flera olika kvalitéer
beroende på hur uppbyggnaden av plasten ser ut. Gemensamt för alla PE-plaster är att
de är billiga.
HDPE
HighDensityPolyEten är en variant av PE plast som har god seghet i låga temperaturer.
Den används i skruvkorkar i förpackningar, rör och grindstänger i skidbackar.
Nackdelen är att den har relativt dålig styvhet.
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LLDPE
LinearLowDensityPolyEten är en annan variant av PE plast som används som
kabelisolering och olika typer av behållare. Den har likt HDPE god seghet i låga
temperaturer och låg styvhet. Går också att svetsa.
EEA
EEA eller Jonomer som den också kallas är en klass av polyetensampolymer. Används i
skosulor och i skalet till golfbollar. Plasten är slagseg ner till -100 grader men har låg
styvhet.
PP
PolyPropen är en av de vanligast använda plasterna. Det finns kvalitéer som har långa
fibrer vilket ger bra styvhet kombinerat med hög slagseghet även i låga temperaturer
vilket är fördelaktigt för vår produkt. Detta är beroende på leverantör och handelsnamn
då det finns över 70 olika varianter av PP-plast. Det går också att blanda PP-plast med
PE-plast för öka slagsegheten vid låga temperaturer. denna blandning kallas PP
copolymer eller PPc. Fördelarna med PP är att det är en lätt och billig plast med tanke
på dess egenskaper. Nackdelarna är dock att den är svårlimmad och klarar ej UV- ljus.
Det finns dock sätt att stabilisera PP- plasten mot UV-ljus t.ex. genom att tillsätta sot.
PS
PolyStyren är en billig plast som är lätt att bearbeta, lätt att limma och är mycket styvt
och hårt. Den används till instrumentpaneler och olika typer av förpackningar.
Nackdelen är att den inte klarar av låga temperaturer då den blir spröd utomhus. Det
finns modifierade kvalitéer av plasten tex HIPS SB och SPS där slaghållfastheten ökar
men de har alla problem med låga temperaturer vilken är ett stor problem för vår
produkt.
ABS
PolyAkrylnitrilButadienSyren är också en vanlig plast som t.ex. används till lego,
plastmöbler och i många bildetaljer. Den har god slagseghet vid låga temperaturer och
har en gynnsam kombination av styvhet och ythårdhet. Den går också lätt att limma och
svetsa och har låg formkrympning. Denna plast är också känslig för UV-ljus.
PMMA
PMMA även känt som plexiglas är en plast som har ett stort användningsområde. Den
är genomskinlig vilket gör att den har god resistens mot UV-ljus. Den är hård,
nötningsbeständig och har hög styvhet.
PPA
PPA eller Polyftalamid är en plast som används i bland annat hårborstar, kåpor och
ventiler i duschar och kylsystem. Plasten har mycket bra nötningsegenskaper och hög
slagseghet vid låga temperaturer. Materialet har låg friktion är bra att använda till
tunnväggiga detaljer. PPA är dock dyr och ändrar färg vid fuktupptagning.
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PC
Polykarbonat används i t.ex. mobiltelefoner, CD skivor, solglasögon. Plasten har hög
slaghållfasthet och kan klara låga temperaturer. Materialet kan dock bli
anvisningskänsligt vid lägre temperaturer och är också känsligt för repor. Plasten tar
också an en ful gul färg om den utsätts för solljus.
PVDF
PolyVinyliDenFluorid är en ovanlig plast som klarar extremt kalla förhållanden. Den
har hög styvhet, god slagseghet och tår UV- ljus. Nackdelarna är dock att den är dyr, är
svår att limma och har väldigt låg friktion vilket kan bli en säkerhetsrisk.
ABS/PMMA
ABS/PMMA har en bra väderbeständighet och kombinerar plexiglas reptålighet och
ytfinnish med ABS slagseghet. Beläggningen är även UV-resistent med hjälp av
plexiglasets materialegenskaper. Beläggningen är konstruerad med koextuderad PMMA
på ett bärarskikt av ABS. Beläggningen används i skidboxar, sportartiklar och
maskinskydd.
PP GF30
PP GF30 är glasfiberförstärkt PP som är ett material som har funnits på marknaden i
många år. Glasfibrerna ökar egenskaperna hos polypropenplasten vilket ger ökad
styvhet och draghållfasthet. PP GF30 har även mindre formkrympning och behåller
materialegenskaperna bättre än PP i låga temperaturer. Används i bildetaljer som till
exempel krokarna i bagageutrymmet på bilar. 30 indikerar andelen glasfiber i
legeringen.
PC/ABS
Både PC och ABS är amorfa material och har en styvhet omkring 2500 MPa.
Legeringen får också en styvhet i det området. Materialen är inte lösliga i varandra uta n
bildar två faser. Vanligen används en kompatibiliserare för att öka dispergeringen,
uppdelningen och på så sätt öka brottsegheten och slagsegheten speciellt vid låg
tempratur. Den har t.ex. tre gånger bättre slagseghet vid låga temperaturer jämfört med
ABS. Legeringen är billigare än PC och slagsegheten vid -30 är flera gånger högre än
PC, ABS och de flesta andra legeringarna. Den har även bättre UV-stabilitet än PC.
ABS+ PC används idag till fordonsdetaljer och höljen för mobiler, surfplattor och
bärbara datorer.
PUR
Utmärkande egenskaper för Polyuretanskum är: nötningsbeständighet, låg termisk
ledningsförmåga (isolerande) samt hög dämpning. Alla dessa egenskaper gör att
materialet var ypperligt för den tänkta tillämpningen. En nackdel var dock dess
kännslighet för UV-strålning; det går dock att lösa på samma sätt som för
konstruktionsplasterna, genom olika tillsatsämnen. PUR kan varieras i oändlighet för att
få olika egenskaper. Det som framförallt skiljer skummen åt är deras densitet och
följaktligen mjukheten.
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2.4 Tillverkningsteknik
Här beskrivs kort den tillverkningsteknik som slutligen rekommenderas. Syftet är att
förklara tekniken samt att presentera för och nackdelar med de olika
tillverkningsteknikerna.
2.4.1 Formsprutning
Definitionen för formsprutning lyder: en cyklisk process för att tillverka identiska
artiklar från en gjutform (Zheng et. al, 2011 s.1). Tillverkningsmetoden är den mest
använda för produktion av polymerer. Teknikens främsta fördelar ligger i att snabbt och
repetitivt kunna tillverka komplexa detaljer.

Figur 2.2 Funktionsskiss formsprutningsmaskin (Design-technology, 2015)

Vid formsprutning av plast är råvaran plastgranulater vilka värms upp och smälter
samman, sedan matas de in i en form för att där svalna och stelna till den färdiga
produkten. Uppsättningen består av flera viktiga element: Tratt (Hopper),
Värmeelement (Heater), Skruv (Screw) och Form (Mould), och går att se i
funktionsskissen i Figur 2.2. Processen inleds med vad som kallas Plasticeringsfasen.
Granulat fylls på i tratten och faller därifrån ner i trumman där skruven befinner sig.
Skruven drivs av en motor och roterar, vilket pressar granulatet framåt mot skruvens
topp där formen finns. När granulatet pressas av skruven skapas friktion vilket bildar
värme; tillsammans med värmen från värmeelementen gör detta att plasten smälter och
längst fram vid skruvens slut lagras plastsmältan. När tillräckligt med smälta ansamlats
upphör skruvens rotation; med detta är plasticeringsfasen avslutad. Nästa steg i
processen är Injektionsfasen som i sig består av fyra delar: fyllning, packning, kylning
och ejektion. Inledningsvis öppnas passagen in till formen och hela skruven pressas
framåt så att smältan injiceras, fyller hela formen och skapar ett tryck. Formen är
relativt sval och plasten börjar därför stelna så fort den hamnat i formen. När smältan
svalnar krymper den och det bildas glapp i formen. Skruven trycker då på ytterligare för
att fylla ut formen till fullo, detta kallas packning. Efter detta får plasten svalna
ytterligare för att fullständigt stelna till detaljens form. Slutligen öppnas formen och
plastdetaljen tycks ut ur den, varpå formen stängs och hela processen upprepas.
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Konstruera för formsprutning
När detaljer ska tillverkas genom formsprutning finns en del viktiga aspekter att ta
hänsyn till. Detaljerna bör hålla en jämn godstjocklek eftersom tjockleken påverkar
nedkylningshastigheten och således krympningen av godset (Bruder, 2008 s.11). Med
olika tjocklek kan ojämnheter och sprickor uppstå på grund av krympningen. Det är
även fördelaktigt att hålla den generella godstjockleken så tunn som möjligt då detaljen
svalnar fortare vid lite tjocklek vilket ger en snabbare takt i produktionen. Ytterligare en
viktig aspekt vid design för formsprutning är så kallade släppvinklar. Eftersom detaljen
tillverkas i en form är det centralt att den, med enkelhet, går att få ur formen när den
stelnat, vilket släppvinklarna ser till. Vidare bör även mjuka radier väljas framför skarpa
hörn, eftersom en radie minskar risken för brott i detaljen. (Bruder, 2008 s.12)
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3 Genomförande och Resultat
Avsnittet beskriver tillvägagångssättet för arbetet, vilka metoder och verktyg som
använts vid de val som gjorts. Processen är beskriven kronologiskt och följer den
design- och produktutvecklingsprocess vilken redogjorts för i föregående avsnitt,
“Teori”.

3.1 Idegenerering för Version II
3.1.1 Produktfunktionsanalys
Teamet 4 valde som första steg att använda flera klassiska idégenereringsmetoder. I en
inledande del av fasen valde teamet att genomföra en Produktfunktionsanalys (FAST),
se Bilaga 1. Syftet var med detta var att få en god uppfattning om vilka behov produkten
skulle mätta. Teamet ställde sig frågan vad produkten skulle utföra för uppgift. Svaret
var att dra åkaren upp för backen på ett bekvämt sätt vilket blev de primära funktionerna
för produkten och representeras av de gråa rutorna i Bilaga 1. Dessa understödjs av
basfunktionerna representeras av de röda rutorna i Bilaga 1. Nedåt i
produktfunktionsträdet finns attribut som svarar på frågan hur basfunkt ionerna skulle
uppfyllas. Exempelvis för att produkten ska vara hållbar behöver den vara stöttålig
vilket är beroende av materialet. Resultatet visade på några centrala funktioner hos
produkten: Säkerhet, Användarvänlighet, Hållbarhet samt Estetik. Det visade sig att
många av de efterfrågade attributen hos produkten var kopplade till två större block
vilka påverkar kriterierna i stor utsträckning. Det första stora blocket är formen hos
produkten, den kommer inte att behandlas i någon vidare utsträckning i detta arbete. Det
andra blocket syftar till materialval vilket är kärnan i arbete.
3.1.2 Brainstorming och Analogies
Det andra som skedde var att teamet satte sig för en klassisk Brainstorming för att finna
möjliga idéer för den nya versionen. En rad idéer och förslag framkom, se Bilaga 2.
Brainstormingen övergick i metoden Analogies och teamet började associera till
produkter som finns i liknande miljöer och andra miljöer med liknade påfrestningar,
exempelvis utemöbler, sportutrustning och cykelsadlar, se fullständig lista i Bilaga 2.
Under denna session uppstod idén om att på något sätt kombinera olika material för att
uppnå en mjukare sits, likt en cykelsadel. Andra tankar om kombinationer handlade om
att på något sätt likna en möbel med lättmetall och trä, på detta sätt skulle även estetiska
poänger kunna inhämtas. Associationsmetoden renderade även idéer om att likna en
surfbräda eller skateboard, då de produkterna har god hållbarhet och förmodligen skulle
kunna erbjuda estetiskt tilltalande utseende.

4

“Teamet” består av Hilding Parke och Johan Ljunglund, författarna av denna rapport.
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3.1.3 Collective note book
Teamet har under projektets första veckor fört anteckningar över idéer som dykt upp i
enighet med metoden Collective note book. Med detta har framförallt förfiningar av de
idéer som framkom vid Brainstormingen uppstått, men även a ndra idéer producerades.
En produkt av Collective note book var att försöka skapa en liftsits helt i trä. Tanken var
att trä borde klara påfrestningarna, vara ungefär lika bekvämt men erbjuda betydlig
häftigare utseende.
3.1.4 Brainwriting
Med brainwriting utforskades materialet plast vidare. Individerna i teamet skrev innan
sessionen ner varsin lista med tänkbara plastmaterial för konstruktionen tillsammans
med för- och nackdelar. Under brainwritingen presenterades förslagen och för- och
nackdelar diskuterades. Resultatet av sammanträdet blev en lista med de plastmaterial
som teamet var överrens om att de kunde passa till produkten. Exempelvis framkom
kompositmaterial som glasfiber samt en mängd plastvarianter som HDPE, HIPS,
PMMA (plexiglas), ABS och PP-plast, se fullständig lista i Bilaga 3.
3.1.5 Pugh-matris
Med hjälp av resultatet från den tidigare utförda produktfunktionsanalysen tillsammans
med kravspecifikation för Version I samt tvingande standarder från branschen (SS,
2005), skapades en Pugh- matris (Bilaga 4). Pugh- matrisens kolumn för kriterier delades
in i tre kategorier. En var titulerad Krav, med innebörden att alla dessa kriterier måste
vara uppfyllda för att idén överhuvudtaget skulle gå vidare. De andra två kategorierna
var Material och Tillverkning och syftade till att förtydliga strukturen, för att kunna se
var idén hade sina brister. Viktningen av kriterierna baserades i huvudsak på de
önskemål och krav vilka kommit från Företaget AB. Referensobjekt som valdes var det
idé som ligger närmst Version I, det vill säga en konstruktion helt i plast. Anledningen
till det valet var att kunna jämföra och urskilja förbättringar och försämringar hos de
nya idéerna i relation till Version I.
Pugh- matrisen visade att många av idéerna blev ohållbara, framför allt sållade kravlistan
bort många. Vidare sågs att det var svårt att slå referensobjektet i kategorin
Tillverkning. Den simpla plastkonstruktionen är förhållandevis enkel att tillverka; flera
av de nya idéerna har fler moment i tillverkningen eller fordrar mer tidskrävande
tekniker. De idéerna som slutligen valdes att gå vidare med var de som fick högst
sammanlagd poäng; även en samlad bedömning gjordes av faktorer som inte framgår av
Pugh- matrisen, gällande hur mycket sämre eller bättre produkten är på en parameter.
Exempelvis kan materialkostnaderna för ett förslag vara högre, och således resultera i
kraftig poängförlust, även om den reella skillnaden inte är större än några få procent.
3.1.6 Förslag
De idéer som gick vidare efter utvärderingen med Pughs- matris presenteras nedan som
förslag. Den fullständiga matrisen med alla idéer finns redovisad i Bilaga 4. Nedan
beskrivs de idéer som gick vidare.

14

Förslag I
(Pugh-poäng: 0)
En sits helt i plast, lik Version I. Tanken var här att förbättringen skulle genereras enbart
av en genomarbetat jämförelse av plaster som passar in på de befintliga kraven och
specifikationerna. Alla olika plaster för ideerna som framkom genom Brainwriting
inkluderades i detta förslag. Idén plockade poäng i Pugh- matrisen framförallt på pris
och simplicitet vid tillverkningen, då antagandet gjordes att den kunde formsprutas.
Dock fick den lägre poäng för estetik och komfort.

Figur 3.1 Modell av Förslag I

Förslag II
(Pugh-poäng: -3)
En modell i grunden lik Version I, helt i plast, men med någon typ av vaddering eller
“dämpande” material på ovansidan, vad som kommer att kallas Padding. Detta skulle
erbjuda högre komfort men bli något dyrare och ge ett extra moment vid tillverkningen.
Idén fick i Pugh-matrisen höga poäng för komfort men förlorade poäng för
komplexiteten vid tillverkningen, som drar upp tillverkningskostnaden samt pristillägget
för extra material. Vad som bör noteras här är att de ökade kostnaderna förmodligen är
små i relation till fördelarna de genererar. Dock framstår förslaget som sämre än
referensobjektet (negativa poäng) eftersom det är dyrare, även om den bara är lite
dyrare.

Figur 3.2 Modell av Förslag II

Förslag III
(Pugh-poäng: -2)
En konstruktion helt i trä. Trä skulle framförallt vara estetiskt tilltalande och fick höga
poäng i Pugh- matrisen på det kriteriet. Den klarar av alla de krav som finns ställda men
antagande gjordes att den är mer komplex att tillverka vilket gav minuspoäng vid
tillverkningen. Det som gjorde att denna idé ändå gick vidare var att det ansågs vara
snyggt och är dessutom mer miljövänligt än plasten5 . Ett kriterium var att materialet
skulle vara temperaturisolerande, vilket generellt gäller för trä jämfört med plast
(Jernkontoret; Professional Plastics).

5

Gamstedt, K., Uppsala Universitet. Personlig kommunikation, 7 april 2016.
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Figur 3.3 Modell av Förslag III

Förslag IV
(Pugh-poäng: -2)
Träkonstruktion med Padding. Idé var en kombination av Förslag III och II, där en
träkonstruktion utgjorde stommen som sedan kompletterades med Padding för att öka
komforten ytterligare. Fördelarna med Förslag IV var att det var estetiskt tilltalande,
miljövänligt 6 och bekvämt; baksidan av myntet var den ökade komplexiteten som
antagligen skulle krävas vid tillverkningen samt materialkostnaden för två material.

Figur 3.4 Modell av Förslag IV

3.2 Materialval
Efter att förslag skapats gick processen in i materialvals delen av fasen Embodiment
eller Utveckling på systemnivå. Här görs materialvalet genom en prövning av de tänkta
materialen för förslagen. En gallring görs med avseende på materialegenskaper,
tillverkningstekniker och förslagen testas med en FEM-analys.
3.2.1 Materialegenskaper
Till en början var steget uppdelat i tre olika block, för att hitta material med olika
egenskaper för skilda syften. Dels skulle en stark och hållbar plast finnas för att skapa
grundkonstruktionen i Förslag I & II. Vidare skulle ett passande träslag för att skapa
grundkonstruktionen i Förslag III & IV finnas. Det sista blocket bestod i att testa ett
mjukt och isolerande material för att bilda paddingen till Förslag II & IV.
Grundkonstruktion
Ett gott förarbete för att finna plaster till Förslag I & II gjordes under idégenereringen, i
och med Brainwriting, där många plaster listades, se Bilaga 3. En fullständig lista med
beskrivning av alla undersökta plasterna i projektet kan ses i teoriavsnittet om plaster.
För att vidare specificera vad materialet verkligen behövde klara av sammanställdes en
lista med krav som sedan infördes i en tabell (se Bilaga 5). Kraven i tabellen bygger på
6

Gamstedt, K., Uppsala Universitet. Personlig kommunikation, 7 april 2016.
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kravspecifikation för Version I (se kap. 1.6.1 Produktbeskrivning Version I), som i sin
tur baserats på standarder gällande i branschen (SS, 2005). Dessutom kompletterades
kraven utifrån egna erfarenheter, samt med det krav på kompabilitet med limning som
uppstått på grund av paddingen. Med en färdig kravlista gjordes jämförelser med de
material som tidigare hade genererats. Genom sökande i böcker, datablad från
tillverkare, internettsökningar samt diskussion med experter kunde slutligen en tabell ta
form som tydligt visade vilka material som klarade de uppsatta kraven, se komplett
sammanställning i Bilaga 5. Denna tabell var grundvalen till den gallring som tog plats i
detta skede.
Tabellen var färgkodad, grön färg indikerar att materialet klarar begränsningen och rött
indikerar att materialet inte klarar begränsningen. Om det uppstod motsäjande
information eller om indexvärdet var sämre än de konkurrerande materialen, men inom
ramen för att markeras som godkänd så markerades detta med gul färg. Detta
resulterade i en lättöverskådlig lista där många av de ursprungliga materialen kunde
sållas bort.
Känslighet för UV- ljus visade sig inte vara en avgörande faktor, då det finns
behandlingar som gör att plasterna klarar av UV- ljus. Den kan dock bidra till en mer
komplicerad tillverkning.
Materialets friktion är en viktig faktor då det kan vara en säkerhetsrisk att ha ett för glatt
material. Personskador ska inte öka pga. materialvalet. Det är dock inte heller en helt
avgörande faktor för förslag II och IV då friktionen kan fås av padding.
Vid gallringen av träslag behövdes en ny begränsning läggas till i beräkningen. Då trä är
ett levande virke så måste materialet vara rötbeständigt. Träslag sorteras in i fem olika
klasser av rötbeständighet där klasserna går från mycket beständigt till icke beständigt.
Denna klassning innefattar en beständighet mot virkesförstörande organismer.
Klassningen inkluderar också ett mått av virkets hårdhet då mjukare träslag har en högre
tendens till nötningsskador vilket gör det lättare för nedbrytare att angripa materialet.
Rötbeständigheten är dock inte en avgörande faktor om trä behandlas med ett yttre skikt
av epoxy eller glasfiber likt dagens kanoter. Detta skikt ökar rötbeständigheten i
materialet då organismer ej kommer åt kärnmaterialet. Slagtåligheten och styvheten
ökas också med hjälp av detta skikt då det hjälper till att fördela ut belastningen över en
större yta. Detta skulle vara också fördelaktigt för ankarliftsisen då skadad sits skulle
kunna behandlas innan det påverkar träkärnan.
Anledningen att alla träslag är markerade gul färg i tabellen under begränsningarna låg
temperatur och låg fuktabsorption är för att obehandlat trä kan ha problem med att fukt
bryter sig in i materialet fryser vid låga temperaturer och detta skapar sprickor i
materialet. Trä går att behandla på massvis av sätt för att undvika dessa problem men
detta lägger till ett extra steg i tillverkningsprocessen och är därför värt att ta med i
beräkningarna.
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Tabell 2 Material som gick vidare.
Plaster

Plastlegeringar

Träslag

PP

ABS/PC

Teak

ABS

PP GF30

Idegran

PMMA

ABS/PMMA

Ek

PPA

Furu

PC

Lärk

PVDF

Björk
Bok
Ask
Asp

Padding
Vid utforskning av möjliga material sågs inte till hållfasthetsegenskaper då paddingen
kommer ha en ringa inverkan på konstruktionens hållfasthet. Även här hade ett visst
förarbete gjorts i under idégenerering. Genom associationsmetoden hade förslag om att
använda ett material som förekommer i bland annat traktorsäten, armstöd på
kontorsstolar och sittliftar. Litteraturstudien gav att materialegenskaperna var
tillräckliga för att klara av kraven på materialet. Detta är även bevisat av att materialet
används dag i liknande miljöer. Materialprov beställdes av ett typiskt PUR-skum som
klarade av mjukhetskravet.
3.2.2 Tillverkningsmetod
Till Embodiment-fasen hör även att börja se över vilka tillverkningstekniker som är
aktuella för produkten och de aktuella materialen. I denna del av projektet gjordes en
sökning och inhämtning av fakta för att undersöka vilka tillverkningsmetoder som var
möjliga för de aktuella materialen och formen. Formen för produkten som ska tillverkas
är relativt komplex. Den har vad som kallas dubbelkrökta ytor, vilket innebär att en yta
är krökt i två olika riktningar, likt en sfär. Formen innehåller äve n en upphöjning och ett
runt genomgående hål för infästningen av stången. Den sista anmärkningsvärda
formdetaljen är ribbstrukturen på undersidan av produkten vilken skapar hålrum. Alla
dessa attribut hos produkten inverkar på vilka tillverkningsmetoder so m går att använda
sig av. I Tabell 3 finns redovisat de tillverkningsmetoder som normalt är aktuella vill
tillverkning av detaljer i Termoplast, vilket omfattar de plaster som hitintills gått vidare
vid den gallringen. Tabellen visar olika tillverkningsmetoder och var deras
begränsningar ligger gällande geometriska former. De enda metoderna som klarade alla
de former som den aktuella produkten innehar var formsprutning och gjutning.
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X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X

Rotationssymmetri

X
X

Hålrum

Ej runda hål

X

Runda hål

X
X
X
X
X
X

Småskaliga upphöjningar/
nedsänkningar

X
X
X
X
X
X

Dubbelkrökta ytor

Enkelkrökta ytor

Formsprutning
Strängsprutning
Formblåsning
Rotationsgjutning
Varmformning
Gjutning

Plana ytor

Tabell 3 Tillverkningsmetoder för termoplaster (Ashby et.al 2009 s.85).

X
X
X
X
X
X

Därefter sågs till den volym som skulle tillverkas, 10 000 st. Gjutning av plastdetaljer
passar för batcher mellan 10-100 st. och är följaktligen inte lämpligt för den aktuella
tillverkningsvolymen (Ashby et al., 2009 s.89). Formsprutning är däremot inom ramen
vad gällde anpassning till storskalig tillverkning, då metoden är optimerad vid
tillverkning av serier större än 10 000 st detaljer (Ashby et al., 2009 s.92).
I nästa skede undersöktes vilka av materialen som kan formsprutas och således kan
producera den komplexa formen. Uppenbart är att trä inte gick att formspruta, men
bland plasterna fanns även en kandidat som saknar de nna egenskap. ABS/PMMA är
inte en harmonisk blandning av plasterna utan är istället uppbyggd som två lager. En
beläggning är konstruerad med koextuderad PMMA på ett bärarskikt av ABS (MA
plast, 2016). Materialet kommer i färdiga “sheets” som passar att varmformning; som
tidigare visat kan inte den aktuella formen produceras med denna tillverkningsmetod.
Således faller materialet ABS/PMMA bort och går inte vidare ur denna fas.
Vad gäller tillverkning av grundkonstruktionen i trä söktes råd av en person som var
kunnig på träkonstruktioner. Martin Blomkvist 7 är snickare och konstruerar i trä. Hans
synpunkt angående en träkonstruktion med den utstakade formen var att den skulle bli
omöjlig oavsett tillverkningsmetod. Ribborna och infästningen är för komplexa former
och sitsen skulle istället behöva tillverkas i ett solitt stycke. Detta skulle göra att
träförslagen klarar påfrestningarna och de skulle även få en bra yta för reklam på
undersidan. Konstruktionen skulle dock bli för tung med denna utformning, oavsett
vilket av de framtagna träslagen som användes. Den estetiska och ergonomiska formen
skulle i detta fall behöva rekonstrueras dramatiskt för att trä skulle kunna användas.

7

Blomkvist, M., personlig kommunikation 25 april 2016.
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Efter denna genomgång stod klart för teamet att Förslag III & IV inte längre var aktuella
eftersom en anpassning för tillverkningen skulle medföra att de inte klarade det uppsatta
viktkravet. De förslag som kvarstod efter analysen av möjliga tillverkningsmetoder var
då Förslag I & II, gjorda i någon av plasterna exkluderat ABS/PMMA.
För att utröna möjliga tillverkningsmetoder som var aktuella för paddingen tog teamet
kontakt med en tillverkare av materialet. Niklas 8 är VD och försäljningschef på
företaget Roflex, som formgjuter detaljer i PUR. I ett telefonsamtal förklarades
situationen och Niklas hade idéer och tips om både vilken PUR-kvalitet och
tillverkningsteknik som kunde användas. Han förklarade att de som troligen skulle
passa bäst för den önskade applikationen var att formgjuta PUR-beläggningen direkt på
grundkonstruktionen.
3.2.3 Selection with multiple constraints
Teamet började med att leta information om de olika materialen. Detta gjordes genom
att undersöka varje begränsning som Företaget AB har satt på ankarliftsitsen och
försöka hitta ett jämförbart indexvärde för varje material och begränsning. Dessa värden
fylldes in i Tabell 4.
Dessa rangordnades sedan preliminärt då teamet ansåg att många av materialen var
mycket lika gällande egenskaper. Teamet valde därför att gå vidare med samtliga
kandidater till steg tre. Steg tre innebar att hitta ytterligare information om materialen
som kan hjälpa beslutet. Denna typ av information är ofta svår att jämföra med ett
indexvärde men kan vara vital vid ett slutgiltigt val.
Tabell 4 Selection with multiple constraints (Lindberg, 2016)

Pris förhållande till PP
Densitet (gram/cm3)
Styvhet (MPa)
Draghållfasthet (MPa)
Formkrympning (%)
Försprödningstemp (C°)
Pris förhållande till PP
Densitet (gram/cm3)
Styvhet (MPa)
Draghållfasthet (MPa)
Formkrympning (%)
Försprödningstemp (C°)

8

PP
1
0,91
1500
30
1,5
-5
ABS/PC
3
1,07
2200
50
0,5
-30

PP GF30
1.4
1,12
6000
85
0,2
-30
PC
4
1,2
2400
65
0,6
-40

Rydh, N., Roflex. Personlig kommunikation 17 maj 2016.
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ABS
2
1,04
2400
42
0,6
-30
PPA
12
1,2
3000
65
2
-40

PMMA
2,5
1,19
3000
70
0,5
-40
PVDF
16
1,76
1200
35
3
-60

PVDF hamnade sist på den preliminära rangordningen då dess pris är högt och dess
egenskaper var relativt dåliga. Den är även en ovanlig plast vilket gör att det kommer bli
svårare att hitta en leverantör. Dess friktionskoefficient är låg vilket kan bli en
säkerhetsrisk för Förslag I, då åkaren riskerar att “halka av” liften. Sammantaget blir
PVDF en dyr plast med sämre egenskaper vilket gjorde att den inte gick vidare i
urvalsprocessen.
Näst sist på den preliminära rangordningen hamnade PPA. PPAs materialegenskaper
var bra men dess pris mycket högre än de konkurrerande plasterna. PPA har goda
nötningsegenskaper och kan användas i tunnväggiga detaljer vilket är egenskaper som
skulle ge en sits med lång livslängd. Dess friktionskoefficient är dock låg, likt PVDF,
vilket kan bli en säkerhetsrisk. PPA ändrar även färg i utomhusmiljöer då plasten blir
utsatt för UV-ljus och vid upptagning fukt. Dessa faktorer gjorde att även denna plast
valdes bort.
PC var också en lovande konkurrent på grund av dess materialegenskaper. Den är även
markant billigare jämfört med PPA och PVDF. PC är dock känslig för repor och gulnar
när den utsätts för UV- ljus. PCs pris jämfört med dess egenskaper är också snäppet
högre än de kvarstående plasterna. Teamet beslutade därför att även ta denna plast ur
urvalsprocessen. De material som gick vidare efter Selection with multiple constraints
visas i Tabell 5.
Tabell 5 Material som gick vidare efter Selection with multiple constraints.

PP
ABS
PMMA
PP GF30
ABS/PC
Paddingen: PUR
3.2.4 FEM
Då detaljen är konstruerad för att dra/släpa skidåkare upp för en backe anses ett lyft vara
ett extremfall, som med högsta sannolikhet inte kommer att ske. Att konstruktionen
ändå klarar en sådan belastning blir således ett bevis på att den håller för sitt tänkta
ändamål och beräkningarna gjordes för detta specialfall.
Vid extremfallsbelastning för två åkare antas liften vara i balans. Kraften som är pålagd
detaljen kommer ifrån Y- ledet med ett värde på 1600N, vilket är ekvivalent med ett
vertikalt lyft av två personer (varje person 75kg + 5kg utrustning).
Vid extremfallsbelastning för en åkare, till skillnad från när två åkare belastar detaljen,
så hamnar kraften i en liten vinkel mot anlagsytan, se Figur 3.3.5. Detta till följd av att
detaljens geometri skapar obalans då den ena sidan är obelastad. Det är många
parametrar som avgör från vilken vinkel kraften kommer ifrån, så som längd på stången,
vart åkaren väljer att placera sig och linans längd. För att utföra beräkningarna utgår
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kraften vinkelrätt från ett fiktivt plan som ligger 11,25 grader från x-axeln. Detta är den
maximala vinkeln sitsen kan ha innan lutningen av sitsen blir negativ. Kraften är 800N
(75kg person + 5kg utrustning). Likt extremfallsbelastning för två åkare så antas även
här att ett lyft utförs.

Figur 3.5 Visuell representation av
extremfallsbelastning för en åkare.

Sitsen kommer att fästas på en metallstång, som i beräkningarna kan antas vara en
fullständigt stel kropp då den är betydligt styvare än plasten som detaljen i fråga består
av. Då stångens diameter kan variera har den största möjliga stångdiametern valts som
styrande fixerad yta. Den största diametern motsvarar även den minsta godstjockleken
för röret som fästpunkten består av, därmed är de mindre stängernas belastning lägre på
detaljen och beräkningarna utfördes därför på den maximala diametern.
SolidWorks erbjuder flera av materialen förprogrammerade med värden för deras
egenskaper, dock fanns inte alla de material från Tabell 5 med. För att kunna utföra
beräkningar de material som inte fanns förprogrammerade användes värden hämtat från
externa källor och fördes in i SolidWorks materialbibliotek och applicerades i tur och
ordning på modellen. FEM beräkningar för de två extremfallen utfördes på de olika
materialen och en rapport samanställdes för att dokumentera resultaten för var och ett av
de kvarstående materialen. Dessa FEM-rapporter finns bifogade i Bilaga 6-9.
När teamet undersökte de olika materialen på den ursprungliga CAD- modellen, som
erhållits av Företagets konstruktörer, insågs att majoriteten av de kvarstående materialen
inte klarade viktkravet från kravspecifikationen, särskilt inte när paddingen adderades.
De kvävdes därför ändring i konstruktionen för att materialen skulle klara viktkravet.
Då Företaget AB vill ha kvar samma ergonomiska ytmodellering som i
ursprungskonstruktionen var teamet begränsade gällande ändringar i konstruktionen.
Det går inte heller att ändra på infästningen för “stången” då denna följer
säkerhetsstandarden: Säkerhetskrav för linbaneanläggningar för persontransport –
Transporterande anordningar (SS, 2005).
Det enda teamet hade utrymme att modifiera, för att klara viktkravet, var ribbstrukturen
i modellen. Ribbstrukturen är en betydande del av konstruktionen och har inverkan på
hur materialet klarar belastningar. För att minska vikten på detaljen valdes att minska
antalet ribbor vilket gör att konstruktionen blir svagare. Ribbstrukturen är dock
konstruerad för att klara belastningarna när detaljen är gjord i en PP-plast, som har
sämre hållbarhet än de nya materialen. Så trots att detaljen rent konstruktionsmässigt
blev svagare vägdes detta upp genom att materialet var starkare. Ribbstrukturen hade
ursprungligen tre kryss på vardera halva av detaljen och ett extra kryss i mitten, där de
största påfrestningarna uppstår. Vid eliminering av ribborna valdes att först ta bort den
extra förstärkningen i mitten. Detta medförde att vikten minskade tillräckligt för att de
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nya plasterna skulle komma under viktgränsen på 1300 gram i Förslag I, utan padding;
de klarade även belastningarna vid en ny FEM-analys. Däremot gjorde paddingen, som
väger 128 gram, att Förslag II överskrider viktkravet. För att minska vikten ytterligare,
för att göra utrymme för paddingen, valdes att eliminera fler ribbor. Teamet laborerade
här med CAD modellen för att se vilket av de tre kvarvarande ribbkryssen som kunde
elimineras med minst påverkan på hållbarheten. Kryssen plockades bort ett åt gången
och en ny FEM-analys gjordes, varpå resultatet utvärderades.

Figur 3.6 Ursprunglig ribbstruktur.

Vad som räknas som acceptabelt för de olika värdena är helt materialberoende. Ett
acceptabelt resultat för spänning (stress) är ett värde som underskrider sträckgränsen för
materialet, exempelvis 28Mpa för PP-plast. Förlängningen (strain) fungerar på samma
sätt som för spänningen, det får inte överskrida maxvärdet för materialet och uttrycks i
procent. Displacement, d.v.s. förflyttning, beror på de två tidigare parametrarna men har
inget gränsvärde eftersom det är den unika detaljens egna förflyttning. Istället görs ett
antagande om huruvida de visuella förflyttningarna, som uppstår vid belastningen, är
rimliga i förhållande till ursprungsformen. I detta fall är sitsen konvex sett från sidan;
vid maxbelastning kan den tillåtas bli helt rak/platt eller en aning negativt deformerad,
men det anses inte godkänt att formen blir konkav.
Enligt FEM-analysen för PP överstiger Von Mises spänningarna i materialet materialets
brottgräns. (Brottgränsen är 30 MPa och max-spänningen vid FEM analysen är dryga 35
MPa, se Tabell 4) PP plasten klarar därmed inte påfrestningarna vid extremfallen och
tas ut ur urvalsprocessen.
PMMA var en kandidat med stor potential då dess egenskaper jämfört med priset var
lockande. Det visade sig dock att plexiglas densitet var för hög vilket gjorde att det inte
var möjligt att få till en fungerande modell som klarar viktkravet, belastningsfallen och
behåller nuvarande ytmodellering. I Informationssökningen kom det även upp att
PMMA måste vara genomskinlig vilket kan bryta mot säkerhetskraven, detta är dock
inte konfirmerat. Det finns ingenting skrivet i standarden om färg eller transparens på en
ankarlift. Tänkbart är dock att en genomskinlig färg gör att liften blir svår att se vilket
medför en fara.
Resterande material klarade belastningarna vid extremfallen och gick därmed vidare i
urvalsprocessen. Kvarstående materialen var efter detta steg: PP GF30 och ABS/PC, se
Tabell 6.
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Tabell 6 Material som gick vidare efter FEM-analys.

PP GF30
ABS/PC
Padding: PUR

3.4 Detaljbeskrivning av förslag
Avsnittet beskriver i detalj de förslag som tagit sig igenom alla gallringar och är förslag
till Version II. Detaljbeskrivning är en del av processteget Utveckling på detaljnivå/
Detail men i enlighet med avgränsningarna kommer den inte omfatta ritningar. Det som
ingår i beskrivningen är modell i CAD, specifikation för förslagen samt förslag på
tillverkningsmetod. I fasen har det även sammanställts rapporter av de FEM-analyser
som gjorts av de presenterade förslagen (Bilaga 6-9). I rapporterna ingår en slutsats som
beskriver att förslagen klarar de uppsatta belastningsfallen som testades med FEManalysen.
3.4.1 Förslag I, ABS/PC
Förslaget är en konstruktion i blandplasten ABS/PC, med mycket god slagseghet, samt
en ny ribbstruktur. Plasten kan levereras av Företagets leverantör, se produktblad sist
bland bilagor. Den nya ribbstrukturen har skapats för att minska vikten och innebär att
den dubbla förstärkningen kring infästningen är borttagen samt ett kryss i ytterkanten av
konstruktionen. Vikten för Förslag I, ABS/PC är 1286 gram och en volym om 1201
cm3 . Förslaget är tänkt att tillverkas genom formsprutning vilket kan utföras av
Företagets leverantör. ABS/PC har ett prisindex som ligger på 3 i relation till PP vilket
gör att materialkostnaden blir större (Lindberg, 2016).
Tabell 7 Specifikation av Förslag 1, ABS/PC

Förslag I, ABS/PC

FEM-analys: Stress & Strain

Specifikation
Vikt [g]: 1286
Volym [cm3 ]: 1201
Pris [PP=1]: 3
Styvhet [MPa]: 2200
Brottgräns [MPa]: 50
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3.4.2 Förslag I, PP GF30
Detta förslag är tillverkat i en glasfiberförstärkt PP-plast, PP GF30, och har fått en
uppdaterad ribbstruktur. Materialet kan levereras av Företagets leverantör, se
produktblad sist bland bilagor. PP GF30 är ett mycket starkt och styvt material som har
en högre densitet än en vanlig PP-plast. Med anledning av detta har stora modifikationer
gjorts i ribbstrukturen. Den nya ribbstrukturen består av fyra stycken kyssribbor jämt
fördelade på undersidan av detaljen utefter en längsgående central balk. Ett femte kryss
är även placerat i centrum av infästningen. Konstruktionen i PP GF30 får en vikt på
1268 gram och en volym om 1112 cm3 . Förslaget är tänkt att tillverkas genom
formsprutning och kan utföras vid av Företagets leverantör. PP GF30 har ett prisindex
som ligger på 1,4 i relation till PP vilket gör att materialkostnaden blir något större
(Lindberg, 2016).
Tabell 8 Specifikation av Förslag I, PP GF 30.

Förslag I, PP GF30

FEM-analys:
Strain

Stress

& Specifikation
Vikt [g]: 1267
Volym [cm3 ]: 1112
Pris [PP=1]: 1,4
Styvhet [MPa]: 6000
Brottgräns[MPa]: 85

3.4.3 Förslag II, PP & PUR
Förslag II består av en grundkonstruktion identisk med Förslag I med en beläggning
utav intergralskum i Polyuretan (PUR) på ovansidan. Grundkonstruktionen i Förslag II
är gjord i samma PP-plast som den tidigare Version I är tillverkad av. Beläggning på
ovansidan är gjord av PUR-skum där en möjlig leverantör är Roflex (Roflex; Rydh
2016). Ribbstrukturen är inte ändrad från Version I då den redan hade en så låg vikt att
det fanns utrymme för tillägg beläggningen. Följaktligen finns sex kryss och en dubbel
förstärkning kring infästningen för stången. Förslaget till utformningen av paddingen på
ovansidan har designats för att ge ett estetiskt utseende samtidigt som det erbjuder en
mjuk och isolerande sits. Beläggningen för det framlagda förslaget är vågformad och
mäter 300 mm på längden, bredden varierar mellan 50 och 100 mm och tjockleken är 5
mm. Förslag II har en total vikt om 1292 gram där 128 g utgörs av beläggningen och
1164 g av grundkonstruktionen. För tillverkning av liftsitsen rekommenderas att den
formsprutas i ett förstasteg och att därefter formspruta på beläggningen i ett andra steg.
Det finns flera i Sverige som kan utföra detta moment och en av dem är Roflex i
Karlskoga (Rydh, 2016). Dock utför inte anläggningen i Karlskoga någon
formsprutning av termoplaster varför detta måste göras på annat håll vartefter
beläggningen kan adderas. Kostnaderna för Förslag II kommer att vara högre än
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Version I då det tillkommer ett steg i tillverkningsprocessen samt ytterligare
materialkostnader för paddingen.
Tabell 9 Specifikation av Förslag II, PP & PUR.

Förslag II, PP & PUR

FEM-analys: Stress & Specifikation
Strain
Vikt [g]: 1292
Volym [cm3 ]: 1507
Pris [PP=1]: 1
Styvhet [MPa]: 1500
Brottgräns[MPa]: 50
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4 Analys
Produktions- och materialkostnad
Ett av önskemålen från Företagets sida var att Version II skulle ha lägre
produktionskostnad och materialkostnad. Inget av förslagen kan dock väntas ha en lägre
materialkostnad vid en jämförelse med Version I, där PP-plast använts. PP-plast är den
plast som idag har det absolut lägsta priset och det blir följaktligen en högre
materialkostnad om materialet byts ut. Däremot kommer batchstorleken öka till 10 000
st, vilket gör det motiverat att använda sig av formsprutning vid tillverkningen.
Formsprutningen bidrar till att produktionskostnaden kan hållas låg och batchstorleken
medför att styckkostnaden för varje tillverkad detalj kan antags sjunka, även om
materialkostnaden ökat.
Affärsmodellen
Anmärkningsvärt i Företagets fall är att de har en affärsmodell vilken särskilt gynnas av
en långlivad produkt. Om Företaget sålde sin produkt och kunde lämna en kort garanti,
skulle det vara bra för försäljningen om produkten inte höll mycket längre än denna
garanti. Kunden hade då behövt införskaffa en ny produkt och Företagets försäljning
skulle gynnas. Detta är dock inte fallet. Eftersom Företaget leasar produkten kommer de
själva stå för kostnaden för byten och underhåll. Detta gör att de särskilt gynnas av att
materialet är med hållbart och således bidrar till en ökad livslängd.
Förslag
Att ABS/PC och PP GF30 som föreslagits båda är starkare och mer hållbara plaster är
positivt för affärsmodellen. Genom att använda dessa plaster kan livslängden för
produkten förväntas bli längre; det är däremot svårt att avgöra hur mycket längre.
Livslängden gör att produkten inte behöver bytas ut lika ofta och således blir kostnaden
för ersättningsprodukter lägre i jämförelse med en kortlivad PP-plast.
Vidare finns en skillnad i egenskaperna mellan ABS/PS och PP GF30. Den stora
skillnaden mellan plasterna ligger i att ABS/PC har en mycket hög slagseghet vid låga
temperaturer. PP GF30 har däremot en mycket hög styvhet och har mycket goda
egenskaper i förhållande till dess pris. Av de plaster undersökts har PP GF30 högst
“hållfasthet per krona”. Därför rekommenderas i första hand PP GF30 om Företaget AB
behöver byta till en starkare och mer hållbar plast. Visar det sig däremot att Version I
inte klarar slag i den önskade utsträckningen kan det vara ekonomiskt försvarbart, med
tanke på Företagets affärsmodell, att använda den dyrare ABS/PC. Denna plast står
emot slag bättre än både PP GF30 och Företagets plast.
Version I är inte lanserad ännu och livslängden är oviss. Visar det sig att materialet som
används i Version I håller tillräckligt bra, blir rekommendationen av ABS/PC och PP
GF30 obefogade; den extra hållbarheten som kommer med dessa material blir redundant
samtidigt som det ökar kostnaderna. Om så är fallet kan plast från Version I behållas i
grundkonstruktionen.
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En fördel med Företagets plast är att den är betydligt lättare än de material som valts till
Förslag I; detta ger utrymme att för den padding som används i Förslag II. Med Förslag
II kan kriterium två och tre mötas bättre än i Förslag I. Kriterium två möts då Paddingen
erbjuder en mjukare sits samt en isolerande effekt vilket medför att brukaren kan
uppleva produkten som påtaglit bekväm. Dessutom gör additionen av beläggningen att
produkten får ett nytt fräscht utseende, särskilt med anledning av utformningen på
paddingen, som uppfyller kriterium tre. Eftersom Företagets plast är en PP-plast och
följaktligen går att formspruta möter Förslag II även det första kriteriet. Däremot
tillkommer ett steg i tillverkningsprocessen vilket gör den något mindre anpassad för
storskalig produktion än Förslag I då produktionsprocessen blir med komplex. Förslag
II är ändå det ända som möter alla de uppsatta kriterierna.
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5 Diskussion
Mål
Angående målen för projektet finns tre kriterier där kriterium två och tre i
sammanhanget är svårbedömda då produkten inte framställs i fysisk form får
bekvämligheten baseras på materialprover. Att skapa en produkt som är iögonfallande
och attraktiv är viktigt men svårbedömt då det är subjektiva parametrar. Huruvida
kriteriet är uppnått baseras därför främst på åsikter från Företaget AB med tillhörande
sfär.
Pugh-matris
Att använda Pugh matrisen för att välja mellan koncept som skiljer sig relativt lite från
varandra visade sig inte ge ett bra resultat. Då ett marginellt dyrare koncept fortfarande
bara visas som dyrare i Pugh matrisen när det jämförs med referensprodukten. Detta gör
att viktningen av kriterierna blir oerhört viktigt då små skillnader i viktningen skapar
stora skillnader i resultatet då pris väger tyngre än t.ex. bekvämlighet så kommer det ett
lite dyrare men betydligt bekvämare koncept automatiskt blir rankat sämre i Pugh
matrisen. Detta analoga tillvägagångssätt gör att det resultat som fås i Pugh matrisen
inte nödvändigtvis visar verkligheten. Pugh matrisen ger dock vägvisning om den
undersöks kritiskt istället för att stirra sig blind på resultatet.
FEM
Under FEM-analys gjordes försök att utföra en s.k. “droptest simulation” för att
undersöka kravet om slagtålighet. Detta konstruerades genom att modellen skulle falla
och träffa marken med en hastighet på 6 m/s. SolidWorks kunde dock inte genomföra
dess simuleringar då modellen visade sig vara för komplicerad.
Företagskontakt
Under arbetet var teamet tvunget att ta kontakt med olika leverantörer och tillverkare av
de olika materialen för att få datablad och prisuppskattningar. Detta var en svår uppgift
då majoriteten av företagen inte var villiga att ge ut uppgifter utan en beställningsorder.
Det var också problem med att mycket av informationen teamet sökte var
företagshemligheter och därför inte gavs ut. Speciellt svårt var det att få prisuppgifter
om de olika materialen då varje leverantör har sina egna varianter av plasterna vi sökte,
alla med olika egenskaper och pris. Vid intervju med Gamstedt 9 fick teamet reda på att
kilopriset skiftar från dag till dag. Detta gjorde att teamet valde att istället välja att
jämföra med ett prisindex, d.v.s. hur plasternas pris förhåller sig till varandra, då
prisskillnaderna inte varierar lika mycket.

9

Gamstedt, K., Uppsala Universitet, Personlig kommunikation, 7 april 2016.
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Konceptförslagen
Eftersom Version I i skrivandets stund inte installerats och börjat brukas, har inte
produkten fått sin fullständiga prövning ännu. När produkten längre fram börjar
användas, kommer förmodligen potentiella förbättringsmöjligheter identifieras.
Anledningen till att fler koncept slutligen föreslagits är att de alla har olika
specialegenskaper och därför passar olika inriktningar för tänkbara förbättringar.
Säkerhetsstandarden
Det finns inga klara direktiv i säkerhetsstandarden med vad som räknas som lätt
avstigning. Enligt säkerhetsstandarden får “T-bygeln och sitsen ska ha en fast, slät yta,
med rundade kanter och vara utformad för att erbjuda passagerare tillräckligt stöd och
även tillåta lätt avstigning när som helst under färd”. En beläggning av PUR-skum på
sitsen skulle resultera i en högre friktion jämfört med sitsen som finns på marknaden i
dag. Dock används idag en liknande padding i sätena på sittliftar vilka faller under
samma säkerhetsstandard. Därför bör Förslag II inte bryta mot säkerhetsstandarden.
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6 Rekommendation
6.1 Rekommendationer
Arbetet har resulterat i tre olika förslag till Version II av Företagets lift. Förslagen är
anpassade för olika de scenarion Version I kan tänkas följa.
Förslag II är det enda som möter alla kriterierna och blir följaktligen den primära
rekommendationen. Om Företagets plast klarar de verkliga förhållandena samt anses ha
en tillräcklig livslängd är materialet lämpligast till grundkonstruktionen. Med paddingen
uppfylls även önskemålet om ökad komfort, varför Förslag II är komplett.
Visar det sig att Version I har brister och inte fullt ut klarar påfrestningarna finns
anledning att rekommendera Förslag I PP GF 30 då materialet har betydligt bättre
egenskaper än Företagets plast.
Finns synnerliga brister i materialets slagseghet finns anledning att rekommendera
Förslag I ABS/PC då denna plast står emot slag bättre än både PP GF30 och Företagets
plast.

6.2 Fortsatta studier
De presenterade förslagen har inte genomgått hela produktutvecklingsprocessen och en
rekommendation är att denna slutförs i framtiden. För att slutföra projektet bör den
beskrivna processen återupptags vid steget Utveckling på detaljnivå/Detail för att
komplettera steget och sedan utföra de resterande steg.
Det bör undersökas om det finns möjlighet att ändra grundkonstruktionen ytterligare
och gå utanför den aktuella, och i detta arbete tvingande, ytmodelleringen. Om det tillåts
att göra ändringar i denna finns möjlighet att minska vikten hos grundkonstruktionen
ytterligare och möjlighet finns att applicera paddingen på ett av de mer hållbara
materialen. Följaktligen skulle ett förslag som både har bättre hållfasthetsegenskaper
och är mer bekväm kunna skapas.
En utredning bör göras om Förslag II bryter mot säkerhetsstandarden (SS, 2015)
gällande lätt avstigning eftersom det inte finns några exakta direktiv i standarden.
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Bilagor
Förteckning över bilagor
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

1
2
3
4
5
6

Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9

FAST
Förslag från Brainstorming & Analogies
Plastförslag från Brainwriting
Pugh-matris
Tabell över material
Simulation of Företaget AB 2.0 - Förslag I PP GF30 2
Åkare
Simulation of Företaget AB 2.0 - Förslag I PP GF30 1
Åkare
Simulation of Företaget AB 2.0 - Förslag I ABS/PC 2 Åkare
Simulation of Företaget AB 2.0 - Förslag I ABS/PC 1 Åkare

33

Bilaga 1 - FAST

Bilaga 2 – Förslag från Brainstorming & Analogies
Trä
1 klass trä, typ Tik
Coolt med ett naturligt material
Miljömässigt bra, även enl.
Materialexpert.
Snyggt!
“Utanför boxen”
Lackat trä
Som trä, fast klarar mer vatten
Kork
Mjukt
Inte så hållbart
Coolt
Utanför boxen
isolerande
Metall
Aluminium
Kallt om stjärten
Hårt om stjärten
Lätt och starkt
Beläggningar
Sylomer och sylodyn beläggning
Tänkbara beläggningar
En plastmatta, yogamatta-material
Polyuretanskum beläggning
Cykelsäte gel
Mjukt och skönt
PUR (Analogies)
Mjukt
Finns i sittliftarna
Klarar kyla
Värme isolerande
Går ej att limma?
Komposit
Glasfiber
Som används i båtar och dyl.
Hållbart
PP glasfiber
Används idag
Klarar alla krav
Tråkig

Kombinationer
Ram med nät, som en
trädgårdsstol (Analogies)
Bekvämt
Nytt
Fastna?
Storskaligtillverkning?
Ömtåligt
Fjäderdämpat material
(Analogies.)
Som en cykelsadel…
Storskaligt?
Komplicerad tillverkning
Komposit sandwich (Analogies)
Uppbyggd som en skida/
snowboard
Starkt och hållbart
Dyrt
Ej storskaligt
Klarar kraven
Aluminium vaddread med PUR
Kombination av två tidigare
nämnda
skarkt
Mjukt
Snyggt
Aluminium och trä (Analogies)
Som en Parkbämk/trädgårdsstol
Snyggt
Nytt. utanför boxen
Skönare än bara al.
Ej storskalig tillverkning??
Surfbräde-material (Analogies)
PS och PUR
Hållbar
Klara vatten
Plast (PP) och PUR
Klarar alla krav
Hållbart och mjukt
Isolerar
Stor tillverkning?
PP svårt att limma

Bilaga 3 – Plastförslag från Brainwriting
HDPE plast (UV beständig)
Hårdplast, samma plast som i
grind-stänger.
Klarar kyla och slag
Billig
PP plast
Används idag (i komposit)
Klarar alla krav
Inte så snygg, lite tråkig
Billig
Kan formsprutas

PC plast
Genomskinlig
Mycket hållbar, klarar kraven
Plexiglas-likt
PMMA plexiglas
Antagligen dyrt
Ganska cool
Klarar kraven
PVDF

PE plast
Vanligaste plasten som finns,
typ
Finns flera varianter: HD, LD
Lätt att arbeta med
Lite sämre
Hög seghet vid låg temp.
MA, miljövänlig plast
Intressant nyutvecklad plast.
Miljövänlig
Dyrare
Klarar kraven bra
PUR-Elast
Flexibelt
Slitstarkt
Slagtåligt
Ingen prisuppgift

Flourplast
Klarar låga temp.
Styvt material
Klarar kyla
UV beständig
PS
Gå att limma
Styv, hård
HIPS
High impact polysteren
Högre slagseghet, är PS
ABS
God slagseghet, vid låg temp.
Lätt bearbetat
Går att limma
(Absorberar fukt)

Bilaga 4 - Pugh-matris
Förslag I

Förslag II

Förslag III

Förslag IV

Viktning

Plast

Plast & Padding

Trä

Trä & Padding

Temperatur (-40 +30)

-

JA

JA

JA

JA

Slagtålig

-

JA

JA

JA

JA

UV-resistent (möjlig)

-

JA

JA

JA

JA

Ytfinhet (frikt.)

-

JA

JA

JA

JA

Vattentåligt

-

JA

JA

JA

JA

Hållfasthet

-

JA

JA

JA

JA

Vikt (1 kg)

-

JA

JA

JA

JA

Pris - material

4

0

-1

-1

-1

Värmeisoerande

5

0

1

1

1

Komfort (mjuk)

3

0

1

1

1

Tymplighet

2

0

0

0

0

Livslängd

3

0

0

0

0

Estetik

4

0

0

1

1

Miljö

2

0

0

1

1

S:a

23

0

4

10

10

Pris - tillverkning

4

0

-1

-1

-1

Storskalig

5

0

0

-1

-1

S:a

9

0

-4

-9

-9

S:a

37

0

0

1

1

Krav

Material

Tillverkning

-

-

-

-

-

-

Slagtålig

UV-resistent (möjlig)

Ytfinhet (frikt.)

Vattentåligt

Hållfasthet

Vikt (1 kg)

5

3

2

3

4

2

23

Värmeisoerande

Komfort (mjuk)

Tymplighet

Livslängd

Estetik

Miljö

S:a

4

5

9

37

Pris - tillverkning

Storskalig

S:a

S:a

Tillverkning

4

Pris - material

Material

-

Temperatur (-40 - +30)

Krav

Viktning

6

9

1

1

-3

1

1

1

0

-1

-1

-1

NEJ

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Al

9

-4

0

-1

13

1

1

1

0

1

1

-1

NEJ

JA

JA

JA

JA

JA

JA

-6

-9

-1

-1

3

1

1

0

-1

1

0

-1

JA

NEJ

JA

JA

JA

NEJ

JA

-1

-9

-1

-1

8

1

1

0

-1

1

1

-1

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

-1

-9

-1

-1

8

1

1

0

-1

1

1

-1

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

-8

-9

-1

-1

1

-1

1

1

0

0

0

-1

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

-4

-9

-1

-1

5

0

1

1

1

0

0

-1

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Al & Padding Al-ram med nät (solstol) Al och trä Limträ (skateboard)Komposit sandwich (surfbräda) Kolfiber

Bilaga 5 – Tabell över material
(Lindberg, 2016)
PLASTER

PE

HDPE

LLDPE

EAA

PP

SB

SPS

ABS

PMMA

PPA

PS

HIPS

PC

PVDF

STYVHET
LÅG TEMP
SLAGHÅLLFASTHET
UV BESTÄNDIG
SEGHET
LÅG FUKTABSORB
Lätt ATT LIMMA
FRIKTION
PLASTER
STYVHET
LÅG TEMP
SLAGHÅLLFASTHET
UV BESTÄNDIG
SEGHET
LÅG FUKTABSORB
Lätt ATT LIMMA
FRIKTION
PLASTER
STYVHET
LÅG TEMP
SLAGHÅLLFASTHET
UV BESTÄNDIG
SEGHET
LÅG FUKTABSORB
Lätt ATT LIMMA
FRIKTION

PLASTLEGERING
STYVHET
LÅG TEMP
SLAGHÅLLFASTHET
UV BESTÄNDIG
SEGHET
LÅG FUKTABSORB
Lätt ATT LIMMA
FRIKTION

ABS/PMMA

PP
glasfiber

ABS/PC

TRÄ

Tik

Idegran

Ek

Furu

Björk

Bok

Asp

Ask

STYVHET
LÅG TEMP
SLAGHÅLLFASTHET
UV BESTÄNDIG
SEGHET
LÅG FUKTABSORB
Lätt ATT LIMMA
FRIKTION
RÖTBESTÄNDIGHET
TRÄ
STYVHET
LÅG TEMP
SLAGHÅLLFASTHET
UV BESTÄNDIG
SEGHET
LÅG FUKTABSORB
Lätt ATT LIMMA
FRIKTION
RÖTBESTÄNDIGHET

Tabellförklaring
Motsägande information
Klarar begränsningen
Klarar ej begränsningen

Lärk

Hilding Parke
2016-05-23

Bilaga 6 - Simulation of
Företaget AB 2.0 - Förslag I
PP GF30 2 Åkare
Date: den 23 maj 2016
Designer: Hilding Parke
Study name: Static 2
Analysis type: Static

Description
Hållfasthetsberäkningar för två åkare

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Assumptions
Kraften kommer i rakt Y-led för att simulera två åkare.

Model Information

Model name: Företaget AB 2.0 - Förslag I PP GF30 2 Åkare
Current Configuration: Default

Solid Bodies
Document Name and
Reference
Cut-Extrude37

Treated As

Solid Body

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Volumetric Properties
Mass:1.26817 kg
Volume:0.00111247 m^3
Density:1139.95 kg/m^3
Weight:12.428 N

Document Path/Date
Modified
C:\Users\hipa7108\Downloa
ds\Företaget AB 2.0 Förslag I PP GF30 2
Åkare.SLDPRT
May 23 12:28:55 2016

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Study Properties
Study name

Static 2

Analysis type

Static

Mesh type

Solid Mesh

Thermal Effect:

On

Thermal option

Include temperature loads

Zero strain temperature

298 Kelvin

Include fluid pressure effects from
SOLIDWORKS Flow Simulation
Solver type

Off

Inplane Effect:

Off

Soft Spring:

Off

Inertial Relief:

Off

Incompatible bonding options

Automatic

Large displacement

On

Compute free body forces

On

Friction

Off

Use Adaptive Method:

Off

Result folder

SOLIDWORKS document
(C:\Users\hipa7108\Downloads)

FFEPlus

Units
Unit system:

SI (MKS)

Length/Displacement

mm

Temperature

Kelvin

Angular velocity

Rad/sec

Pressure/Stress

N/m^2

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Material Properties
Model Reference

Properties

Components

Name:
Model type:
Default failure
criterion:
Tensile strength:
Elastic modulus:
Poisson's ratio:
Mass density:

PP GF30
Linear Elastic Isotropic
Unknown

SolidBody 1(CutExtrude37)(Företaget AB 2.0 PP GF30)

7.5e+007 N/m^2
2.5e+009 N/m^2
0.375
1140 kg/m^3

Curve Data:N/A

Loads and Fixtures
Fixture name

Fixture Image

Fixture Details
Entities:
Type:

1 face(s)
Fixed Geometry

Fixed-2

Resultant Forces
Components
Reaction force(N)
Reaction Moment(N.m)

Load name

X
-0.00587372
0

Y
1599.36
0

Load Image

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Resultant
1599.36
0

Load Details
Entities:
Reference:
Type:
Values:

Force-1

Z
-0.0428895
0

2 face(s), 1 plane(s)
Top Plane
Apply force
---, ---, -1600 N

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Connector Definitions
No Data

Contact Information
No Data

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Mesh information
Mesh type

Solid Mesh

Mesher Used:

Curvature based mesh

Jacobian points

29 Points

Maximum element size

14.9053 mm

Minimum element size

2.98106 mm

Mesh Quality

High

Mesh information - Details
Total Nodes

110600

Total Elements

63225

Maximum Aspect Ratio

1491.9

% of elements with Aspect Ratio < 3

61.8

% of elements with Aspect Ratio > 10

7.44

% of distorted elements(Jacobian)

0

Time to complete mesh(hh;mm;ss):

00:00:15

Computer name:

ANG-6K1107-31

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Mesh Control Information:
Mesh Control Name

Mesh Control Image

Mesh Control Details
Entities:
Units:
Size:
Ratio:

Control-1

1 Solid Body (s)
mm
14.9049
1.5

Sensor Details
No Data

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Resultant Forces
Reaction forces
Selection set

Units

Sum X

Sum Y

Sum Z

Resultant

Entire Model

N

-0.00587372

1599.36

-0.0428895

1599.36

Reaction Moments
Selection set

Units

Sum X

Sum Y

Sum Z

Resultant

Entire Model

N.m

0

0

0

0

Beams
No Data

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Study Results
Name

Type

Min

Max

Stress1

VON: von Mises Stress

937.139 N/m^2
Node: 31208

4.23001e+007 N/m^2
Node: 18134

Företaget AB 2.0 - Förslag I PP GF30 2 Åkare-Static 2-Stress-Stress1

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Name

Type

Displacement1

URES:

Resultant Displacement

Min

Max

0 mm
Node: 425

18.5679 mm
Node: 831

Företaget AB 2.0 - Förslag I PP GF30 2 Åkare-Static 2-Displacement-Displacement1

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Name

Type

Min

Max

Strain1

ESTRN: Equivalent Strain

3.871e-007
Element: 30832

0.00876854
Element: 6878

Företaget AB 2.0 - Förslag I PP GF30 2 Åkare-Static 2-Strain-Strain1

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Name

Type

Displacement1{1}

Deformed shape

Företaget AB 2.0 - Förslag I PP GF30 2 Åkare-Static 2-Displacement-Displacement1{1}

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Image-1

Image-2

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Conclusion
Maximal spänning är 43.55MPa, vilket redovisas i Image-1 ovan, och därmed ligger värdet väl under brottgränsen på
85MPa vilket betyder att den borde ligga under sträckgränsen för materialet.
Maximal töjningen är 0.9 %, vilket redovisas i Image-2 ovan, och därmed ligger värdet väl under brottöjningsgränsen på 3
% vilket betyder att den borde ligga under sträcktöjningsgränsen för materialet.

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Bilaga 7 - Simulation of
Företaget AB 2.0 - Förslag I
PP GF30 1 Åkare
Date: den 23 maj 2016
Designer: Hilding Parke
Study name: Static 3
Analysis type: Static

Description
Hållfasthetsberäkningar för en åkare

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Assumptions
Kraften kommer vinkelrätt från ett plan med 11,25 graders lutning i förhållande till x-axeln för att simulera en
åkare.

Model Information

Model name: Företaget AB 2.0 - Förslag I PP GF30 1 Åkare
Current Configuration: Default

Solid Bodies
Document Name and
Reference
Cut-Extrude37

Treated As

Solid Body

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Volumetric Properties
Mass:1.26817 kg
Volume:0.00111247 m^3
Density:1139.95 kg/m^3
Weight:12.428 N

Document Path/Date
Modified
C:\Users\hipa7108\Downloa
ds\Företaget AB 2.0 Förslag I PP GF30 1
Åkare.SLDPRT
May 23 12:28:55 2016

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Study Properties
Study name

Static 3

Analysis type

Static

Mesh type

Solid Mesh

Thermal Effect:

On

Thermal option

Include temperature loads

Zero strain temperature

298 Kelvin

Include fluid pressure effects from
SOLIDWORKS Flow Simulation
Solver type

Off

Inplane Effect:

Off

Soft Spring:

Off

Inertial Relief:

Off

Incompatible bonding options

Automatic

Large displacement

On

Compute free body forces

On

Friction

Off

Use Adaptive Method:

Off

Result folder

SOLIDWORKS document
(C:\Users\hipa7108\Downloads)

FFEPlus

Units
Unit system:

SI (MKS)

Length/Displacement

mm

Temperature

Kelvin

Angular velocity

Rad/sec

Pressure/Stress

N/m^2

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Material Properties
Model Reference

Properties

Components

Name:
Model type:
Default failure
criterion:
Tensile strength:
Elastic modulus:
Poisson's ratio:
Mass density:

PP GL30
Linear Elastic Isotropic
Unknown

SolidBody 1(CutExtrude37)(Företaget AB 2.0 Förslag I PP GF30 1 Åkare)

7.5e+007 N/m^2
2.5e+009 N/m^2
0.375
1140 kg/m^3

Curve Data:N/A

Loads and Fixtures
Fixture name

Fixture Image

Fixture Details
Entities:
Type:

1 face(s)
Fixed Geometry

Fixed-2

Resultant Forces
Components
Reaction force(N)
Reaction Moment(N.m)

Load name

X
156.002
0

Y
784.253
0

Load Image

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Resultant
799.618
0

Load Details
Entities:
Type:
Values:

Force-1

Z
-0.0600267
0

1 face(s)
Apply force
---, ---, 800 N

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Connector Definitions
No Data

Contact Information
No Data

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Mesh information
Mesh type

Solid Mesh

Mesher Used:

Curvature based mesh

Jacobian points

29 Points

Maximum element size

14.9053 mm

Minimum element size

2.98106 mm

Mesh Quality

High

Mesh information - Details
Total Nodes

110600

Total Elements

63225

Maximum Aspect Ratio

1491.9

% of elements with Aspect Ratio < 3

61.8

% of elements with Aspect Ratio > 10

7.44

% of distorted elements(Jacobian)

0.202

Time to complete mesh(hh;mm;ss):

00:00:13

Computer name:

ANG-6K1107-31

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Mesh Control Information:
Mesh Control Name

Mesh Control Image

Mesh Control Details
Entities:
Units:
Size:
Ratio:

Control-1

1 Solid Body (s)
mm
14.9049
1.5

Sensor Details
No Data

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Resultant Forces
Reaction forces
Selection set

Units

Sum X

Sum Y

Sum Z

Resultant

Entire Model

N

156.002

784.253

-0.0600267

799.618

Reaction Moments
Selection set

Units

Sum X

Sum Y

Sum Z

Resultant

Entire Model

N.m

0

0

0

0

Beams
No Data

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Study Results
Name

Type

Min

Max

Stress1

VON: von Mises Stress

334.346 N/m^2
Node: 43106

5.2846e+007 N/m^2
Node: 18134

Företaget AB 2.0 - Förslag I PP GF30 1 Åkare-Static 3-Stress-Stress1

Name

Type

Displacement1

URES:

Resultant Displacement

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Min

Max

0 mm
Node: 425

19.011 mm
Node: 508

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Företaget AB 2.0 - Förslag I PP GF30 1 Åkare-Static 3-Displacement-Displacement1

Name

Type

Min

Max

Strain1

ESTRN: Equivalent Strain

1.82726e-007
Element: 44022

0.00840383
Element: 8101

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Företaget AB 2.0 - Förslag I PP GF30 1 Åkare-Static 3-Strain-Strain1

Conclusion
Maximal spänning är 52.85MPa och därmed ligger värdet väl under brottgränsen på 85MPa vilket betyder att
den borde ligga under sträckgränsen för materialet.
Maximal töjningen är 0.84 % och därmed ligger värdet väl under brottöjningsgränsen på 3 % vilket betyder att
den borde ligga under sträcktöjningsgränsen för materialet.

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Bilaga 8 - Simulation of
Företaget AB 2.0 - Förslag I
ABS/PC 2 Åkare
Date: den 23 maj 2016
Designer: Hilding Parke
Study name: Static 2
Analysis type: Static

Description
Hållfasthetsberäkningar för två åkare

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Assumptions
Kraften kommer i rakt Y-led för att simulera två åkare.

Model Information

Model name: Företaget AB 2.0 - Förslag I ABS/PC 2 Åkare
Current Configuration: Default

Solid Bodies
Document Name and
Reference
Cut-Extrude37

Treated As

Solid Body

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Volumetric Properties
Mass:1.28542 kg
Volume:0.00120132 m^3
Density:1070 kg/m^3
Weight:12.5971 N

Document Path/Date
Modified
C:\Users\hipa7108\Downloa
ds\Företaget AB 2.0 Förslag I ABS/PC 2
Åkare.SLDPRT
May 23 17:41:25 2016

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Study Properties
Study name

Static 2

Analysis type

Static

Mesh type

Solid Mesh

Thermal Effect:

On

Thermal option

Include temperature loads

Zero strain temperature

298 Kelvin

Include fluid pressure effects from
SOLIDWORKS Flow Simulation
Solver type

Off

Inplane Effect:

Off

Soft Spring:

Off

Inertial Relief:

Off

Incompatible bonding options

Automatic

Large displacement

On

Compute free body forces

On

Friction

Off

Use Adaptive Method:

Off

Result folder

SOLIDWORKS document
(C:\Users\hipa7108\Downloads)

FFEPlus

Units
Unit system:

SI (MKS)

Length/Displacement

mm

Temperature

Kelvin

Angular velocity

Rad/sec

Pressure/Stress

N/m^2

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Material Properties
Model Reference

Properties

Components

Name:
Model type:
Default failure
criterion:
Tensile strength:
Elastic modulus:
Poisson's ratio:
Mass density:
Shear modulus:

ABS PC
Linear Elastic Isotropic
Unknown

SolidBody 1(CutExtrude37)(Företaget AB 2.0 ABS PC)

4e+007 N/m^2
2.41e+009 N/m^2
0.3897
1070 kg/m^3
8.622e+008 N/m^2

Curve Data:N/A

Loads and Fixtures
Fixture name

Fixture Image

Fixture Details
Entities:
Type:

1 face(s)
Fixed Geometry

Fixed-2

Resultant Forces
Components
Reaction force(N)
Reaction Moment(N.m)

Load name

X
0.00912394
0

Y
1599.32
0

Load Image

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Resultant
1599.32
0

Load Details
Entities:
Reference:
Type:
Values:

Force-1

Z
-0.00722197
0

2 face(s), 1 plane(s)
Top Plane
Apply force
---, ---, -1600 N

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Connector Definitions
No Data

Contact Information
No Data

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Mesh information
Mesh type

Solid Mesh

Mesher Used:

Curvature based mesh

Jacobian points

29 Points

Maximum element size

15.5052 mm

Minimum element size

3.10105 mm

Mesh Quality

High

Mesh information - Details
Total Nodes

139122

Total Elements

79465

Maximum Aspect Ratio

1379.6

% of elements with Aspect Ratio < 3

64.4

% of elements with Aspect Ratio > 10

5.81

% of distorted elements(Jacobian)

0

Time to complete mesh(hh;mm;ss):

00:00:28

Computer name:

ANG-6K1107-31

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Sensor Details
No Data

Resultant Forces
Reaction forces
Selection set

Units

Sum X

Sum Y

Sum Z

Resultant

Entire Model

N

0.00912394

1599.32

-0.00722197

1599.32

Reaction Moments
Selection set

Units

Sum X

Sum Y

Sum Z

Resultant

Entire Model

N.m

0

0

0

0

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Beams
No Data

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Study Results
Name

Type

Min

Max

Stress1

VON: von Mises Stress

671.951 N/m^2
Node: 27217

2.69218e+007 N/m^2
Node: 23367

Företaget AB 2.0 - Förslag I ABS/PC 2 Åkare-Static 2-Stress-Stress1

Name

Type

Displacement1

URES:

Resultant Displacement

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Min

Max

0 mm
Node: 587

18.5739 mm
Node: 670

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Företaget AB 2.0 - Förslag I ABS/PC 2 Åkare-Static 2-Displacement-Displacement1

Name

Type

Min

Max

Strain1

ESTRN: Equivalent Strain

3.58072e-007
Element: 46788

0.00792301
Element: 60013

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Företaget AB 2.0 - Förslag I ABS/PC 2 Åkare-Static 2-Strain-Strain1

Name

Type

Displacement1{1}

Deformed shape

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Företaget AB 2.0 - Förslag I ABS/PC 2 Åkare-Static 2-Displacement-Displacement1{1}

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Conclusion

Maximal spänning är 26.92MPa, vilket redovisas i Image-1 ovan, och därmed ligger värdet väl under brottgränsen på
50MPa vilket betyder att den borde ligga under sträckgränsen för materialet.
Maximal töjningen är 0.79 %, vilket redovisas i Image-2 ovan, och därmed ligger värdet väl under brottöjningsgränsen på
5 % vilket betyder att den borde ligga under sträcktöjningsgränsen för materialet.

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Bilaga 9 - Simulation of
Företaget AB 2.0 - Förslag I
ABS/PC 1 Åkare
Date: den 23 maj 2016
Designer: Hilding Parke
Study name: Static 3
Analysis type: Static

Description
Hållfasthetsberäkningar för en åkare

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Assumptions
Kraften kommer vinkelrätt från ett plan med 11,25 graders lutning i förhållande till x-axeln för att simulera en
åkare.

Model Information

Model name: Företaget AB 2.0 - Förslag I ABS/PC 1 Åkare
Current Configuration: Default

Solid Bodies
Document Name and
Reference
Cut-Extrude37

Treated As

Solid Body

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Volumetric Properties
Mass:1.28542 kg
Volume:0.00120132 m^3
Density:1070 kg/m^3
Weight:12.5971 N

Document Path/Date
Modified
C:\Users\hipa7108\Downloa
ds\Företaget AB 2.0 Förslag I ABS/PC 1
Åkare.SLDPRT
May 23 17:41:25 2016

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Study Properties
Study name

Static 3

Analysis type

Static

Mesh type

Solid Mesh

Thermal Effect:

On

Thermal option

Include temperature loads

Zero strain temperature

298 Kelvin

Include fluid pressure effects from
SOLIDWORKS Flow Simulation
Solver type

Off

Inplane Effect:

Off

Soft Spring:

Off

Inertial Relief:

Off

Incompatible bonding options

Automatic

Large displacement

On

Compute free body forces

On

Friction

Off

Use Adaptive Method:

Off

Result folder

SOLIDWORKS document
(C:\Users\hipa7108\Downloads)

FFEPlus

Units
Unit system:

SI (MKS)

Length/Displacement

mm

Temperature

Kelvin

Angular velocity

Rad/sec

Pressure/Stress

N/m^2

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Material Properties
Model Reference

Properties

Components

Name:
Model type:
Default failure
criterion:
Tensile strength:
Elastic modulus:
Poisson's ratio:
Mass density:
Shear modulus:

ABS PC
Linear Elastic Isotropic
Unknown

SolidBody 1(CutExtrude37)(Företaget AB 2.0 Förslag I ABS/PC 1 Åkare)

4e+007 N/m^2
2.41e+009 N/m^2
0.3897
1070 kg/m^3
8.622e+008 N/m^2

Curve Data:N/A

Loads and Fixtures
Fixture name

Fixture Image

Fixture Details
Entities:
Type:

1 face(s)
Fixed Geometry

Fixed-2

Resultant Forces
Components
Reaction force(N)
Reaction Moment(N.m)

Load name

X
156.002
0

Y
784.319
0

Load Image

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Resultant
799.683
0

Load Details
Entities:
Type:
Values:

Force-1

Z
-0.016865
0

1 face(s)
Apply force
---, ---, 800 N

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Connector Definitions
No Data

Contact Information
No Data

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Mesh information
Mesh type

Solid Mesh

Mesher Used:

Curvature based mesh

Jacobian points

4 Points

Maximum element size

15.5052 mm

Minimum element size

3.10105 mm

Mesh Quality

High

Mesh information - Details
Total Nodes

139122

Total Elements

79465

Maximum Aspect Ratio

1379.6

% of elements with Aspect Ratio < 3

64.4

% of elements with Aspect Ratio > 10

5.81

% of distorted elements(Jacobian)

0

Time to complete mesh(hh;mm;ss):

00:00:21

Computer name:

ANG-6K1107-31

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Sensor Details
No Data

Resultant Forces
Reaction forces
Selection set

Units

Sum X

Sum Y

Sum Z

Resultant

Entire Model

N

156.002

784.319

-0.016865

799.683

Reaction Moments
Selection set

Units

Sum X

Sum Y

Sum Z

Resultant

Entire Model

N.m

0

0

0

0

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Beams
No Data

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Study Results
Name

Type

Min

Max

Stress1

VON: von Mises Stress

260.958 N/m^2
Node: 27217

3.44647e+007 N/m^2
Node: 23367

Företaget AB 2.0 - Förslag I ABS/PC 1 Åkare-Static 3-Stress-Stress1

Name

Type

Displacement1

URES:

Resultant Displacement

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Min

Max

0 mm
Node: 587

19.0002 mm
Node: 670

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Företaget AB 2.0 - Förslag I ABS/PC 1 Åkare-Static 3-Displacement-Displacement1

Name

Type

Min

Max

Strain1

ESTRN: Equivalent Strain

1.60785e-007
Element: 46788

0.008642
Element: 74271

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Företaget AB 2.0 - Förslag I ABS/PC 1 Åkare-Static 3-Strain-Strain1

Name

Type

Displacement1{1}

Deformed shape

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Hilding Parke
2016-05-23

Företaget AB 2.0 - Förslag I ABS/PC 1 Åkare-Static 3-Displacement-Displacement1{1}

Conclusion
Maximal spänning är 34.46MPa, vilket redovisas i Image-1 ovan, och därmed ligger värdet väl under brottgränsen på
50MPa vilket betyder att den borde ligga under sträckgränsen för materialet.
Maximal töjningen är 0.86 %, vilket redovisas i Image-2 ovan, och därmed ligger värdet väl under brottöjningsgränsen på
5 % vilket betyder att den borde ligga under sträcktöjningsgränsen för materialet.

Analyzed with SOLIDWORKS Simulation

Simulation of Företaget AB 2.0 – Förslag IPP GF30 2
Åkare

Bayblend T65 XF
Standard grades / Non reinforced

(PC+ABS) blend; unreinforced; general purpose injection molding grade; Vicat/B 120 temperature =
120 °C; improved flowability compared to T65.

ISO Shortname
Property

Test Condition

Unit

Standard

typical Value
-

Rheological properties
C Melt volume-flow rate

260 °C; 5 kg

cm³/10 min

ISO 1133

Molding shrinkage, parallel

150x105x3 mm; 260 °C / MT 80 °C

%

b.o. ISO 2577

0.5 - 0.7

Molding shrinkage, normal

150x105x3 mm; 260 °C / MT 80 °C

%

b.o. ISO 2577

0.5 - 0.7

Melt viscosity

1000 s ; 260 °C

Pa·s

b.o. ISO 11443-A

200

C Tensile modulus

1 mm/min

MPa

ISO 527-1,-2

2400

C Yield stress

50 mm/min

MPa

ISO 527-1,-2

54

C Yield strain

50 mm/min

%

ISO 527-1,-2

4.4

Stress at break

50 mm/min

MPa

ISO 527-1,-2

Strain at break

50 mm/min

%

b.o. ISO 527-1,-2

Izod impact strength

23 °C

kJ/m²

ISO 180-U

Izod impact strength

-30 °C

kJ/m²

ISO 180-U

N

Izod notched impact strength

23 °C

kJ/m²

ISO 180-A

45

Izod notched impact strength

-30 °C

kJ/m²

ISO 180-A

35

C Temperature of deflection under load

1.80 MPa

°C

ISO 75-1,-2

102

C Temperature of deflection under load

0.45 MPa

°C

ISO 75-1,-2

122

C Vicat softening temperature

50 N; 50 °C/h

°C

ISO 306

118

50 N; 120 °C/h

°C

ISO 306

120

C Coefficient of linear thermal expansion, parallel

23 to 55 °C

10 /K

-4

ISO 11359-1,-2

0.8

C Coefficient of linear thermal expansion, transverse

23 to 55 °C

-4

10 /K

ISO 11359-1,-2

0.85

C Burning behavior UL 94 [UL recognition]

0.85 mm

Class

UL 94

HB

C Relative permittivity

100 Hz

-

IEC 60250

3.1

C Relative permittivity

1 MHz

-

IEC 60250

3.0

C Dissipation factor

100 Hz

10

-4

IEC 60250

30

C Dissipation factor

1 MHz

10

-4

IEC 60250

85

Ohm·m

IEC 60093

1E14
1E16

-1

18

Mechanical properties (23 °C/50 % r. h.)

47
> 50
N

Thermal properties

Vicat softening temperature

Electrical properties (23 °C/50 % r. h.)

C Volume resistivity
C Surface resistivity

Ohm

IEC 60093

C Electrical strength

1 mm

kV/mm

IEC 60243-1

35

C Comparative tracking index CTI

Solution A

Rating

IEC 60112

250

C Water absorption (saturation value)

Water at 23 °C

%

ISO 62

0.7

C Water absorption (equilibrium value)

23 °C; 50 % r. h.

%

ISO 62

kg/m³

ISO 1183-1

1130

C Injection molding-Melt temperature

°C

ISO 294

260

C Injection molding-Mold temperature

°C

ISO 294

80

C Injection molding-Injection velocity

mm/s

ISO 294

240

Other properties (23 °C)

C Density

0.2

Processing conditions for test specimens

C These property characteristics are taken from the CAMPUS plastics data bank and are based on the international catalogue of basic data for
plastics according to ISO 10350.
Impact properties: N = non-break, P = partial break, C = complete break

Page 1 of 2 pages

Edition 24.10.2012

ISO Datasheet

Bayblend T65 XF

Disclaimer
Information Impact properties
Impact properties: N = non-break, P = partial break, C = complete break
Typical value
These values are typical values only. Unless explicitly agreed in written form, the do not constitute a binding material specification or warranted values. Values may be affected by the design of the
mold/die, the processing conditions and coloring/pigmentation of the product. Unless specified to the contrary, the property values given have been established on standardized test specimens at
room temperature.
General
The manner in which you use and the purpose to which you put and utilize our products, technical assistance and information (whether verbal, written or by way of production evaluations), including
any suggested formulations and recommendations, are beyond our control. Therefore, it is imperative that you test our products, technical assistance and information to determine to your own
satisfaction whether our products, technical assistance and information are suitable for your intended uses and applications. This application-specific analysis must at least include testing to
determine suitability from a technical as well as health, safety, and environmental standpoint. Such testing has not necessarily been done by us. Unless we otherwise agree in writing, all products
are sold strictly pursuant to the terms of our standard conditions of sale which are available upon request. All information and technical assistance is given without warranty or guarantee and is
subject to change without notice. It is expressly understood and agreed that you assume and hereby expressly release us from all liability, in tort, contract or otherwise, incurred in connection with
the use of our products, technical assistance, and information. Any statement or recommendation not contained herein is unauthorized and shall not bind us. Nothing herein shall be construed as a
recommendation to use any product in conflict with any claim of any patent relative to any material or its use. No license is implied or in fact granted under the claims of any patent.

Bayer MaterialScience AG
Polycarbonates Business Unit
51368 Leverkusen
Germany
plastics@bayer.com
www.plastics.bayer.com
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