
 i samarbete med  

 
 

 
 
 

Johannes Olsson 
 
 
 
 

Blekinge Tekniska Högskola 

Sektionen för teknik 

Maskinteknik 

Karlskrona 

År 2015 

 
 
Följande arbete är utfört som en obligatorisk del av utbildningen på 
programmet civilingenjör i maskinteknik vid maskinteknik på Blekinge 
Tekniska Högskola. 
Handledare Ansel Berghuvud och Pierre Berglund 
 
  

Glasfiberram 
Design av en glasfiberprodukt utgående från en Stålprodukt 



2 



3 

Sammanfattning 

 
Detta arbete utgår ifrån hur processen kan se ut vid produktutveckling av en 
glasfiberprodukt då en likvärdig produkt i stål finns. Arbetet är gjort från 
uppdrag utav Roxtec International AB och handlar om designarbetet för en 
glasfiberram.  
 
Arbetet har gjorts i samarbete med Roxtec och utgår ifrån deras idéer om att 
designa en ny produkt för att hjälpa dem att få in sin produkt i fler marknader. 
Arbetet går ut på att beskriva processen för att designa en glasfiberram och 
sedan få fram ett resultat som visar en design och tillverkningsmetod som 
passar Roxtecs krav. Glasfiberramen är en ram som används av Roxtec för att 
hålla deras tätningsmoduler på plats. Dessa moduler används för att hålla tätt 
vid genomföring av kablar och rör. För att modulerna ska hålla tätt pressas de 
ihop vilket sätter stor stress på ramen och är grunden till vad som 
dimensionerar designen av ramen. 
 
I arbetet tas ett antal  koncept tas fram vilka har möjlighet att följa Roxtecs 
krav och att hålla för krafterna ramen utsätts för. Koncepten dimensioneras 
sedan genom användning av CAD och FEM med hjälp av Autodesk Inventor 
och Autodesk Simulation Mechanical. Efter dimensioneringen används all 
information som framkommit om koncepten för att ranka dem. Detta görs för 
att  hitta de koncept som är de bästa enligt de krav som finns.  
 
En stor del av arbetet består även av att hitta vilka olika tillverkningsmetoder 
som finns för glasfiber och se hur de fungerar med de olika koncepten. För att 
se hur tillverkningsmetoderna påverkar slutresultatet rankas metoderna mot 
varandra och mot hur de fungerar med de olika koncepten.  
 
Slutligen används det som har framkommit genom arbetets gång för att ge 
rekommendation om en design av en glasfiberram och en tillverkningsmetod 
som kan passa Roxtecs behov och krav. 

 
Nyckelord:  
glasfiberram, produktdesign, Roxtec, tätningsmoduler, tillverkningsmetoder 
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Abstract 

This work is based on how the process might look like at the development of 
a glass fiber product when an equivalent product made of steel is available. 
The work is done from a mission out of Roxtec International AB and is about 
the design work for a fiberglass frame. 

The work has been done in cooperation with Roxtec and assumes their ideas 
about designing a new product to help them to get their product into more 
markets. The work is to describe the process of designing a fiberglass frame 
and then obtain a result which is a design and manufacturing method 
appropriate to Roxtec's requirements. The fiberglass frame is a frame used by 
Roxtec to keep their sealing modules in place. These modules are used to hold 
tight the passage of cables and pipes. For modules to be able to hold tight they 
are pressed  together, which puts great stress on the frame and is the basis of 
what dimension the design of the frame need to have. 

The work raises a number of concepts which are able to follow Roxtec 
requirements and to hold under the forces the frame is exposed to. The 
concepts then modeled using CAD and FEM using Inventor and Autodesk 
Simulation Mechanical in order to find the right dimensions. After this all the 
information obtained about the concepts is used to rank them. This is done in 
order to find the concepts that are the best according to the requirements. 

A large part of the work also consists of finding the different manufacturing 
processes which exists for fiberglass and see how they work with the 
concepts. To see how manufacturing processes affect the final ranking the 
processes are ranked against each other and against how they work with the 
concepts. 

Finally, what has emerged throughout the work is used to give a 
recommendation on the design of a fiberglass frame and a manufacturing 
process that suits Roxtec's needs and requirements. 

Keywords: 
fiberglass frame, product design, Roxtec, sealing modules, manufacturing 
methods
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1 Inledning 
 
 

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Om Roxtec 

Roxtec International AB grundades år 1990 av Mikael Blomquist i hans 
garage med uppfinningen av produkten MultidiameterTM. Multimetern är en 
gummiprodukt som erbjuder tätningslösningar till flera olika storlekar av rör 
och kablar. Den gör detta genom bestå av moduler med avskalningsbara lager 
för att kunna passa en mängd olika rör- och kabeldiametrar. Dessa moduler 
passar in i en ram som fylls upp med moduler för att kunna hålla tätt. I ramen 
placeras slutligen ett kilverktyg som pressar ihop modulerna för att garantera 
en perfekt tätning. 

Ett exempel på hur Roxtecs produkt används kan ses här (Figur 1) där den 
används vid en kabelgenomföring vid Öresundsbron.  

 
Figur 1: Kabelgenomföring Öresundsbron. (Roxtec, 2015)[9] 
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Roxtec är nu världsledande på modulbaserade tätningssystem med ett flertal 
olika tätningslösningar som fungerar såväl på land som under vatten och jord. 
 
 

1.1.2 Om nuvarande produkt 

För att skapa ett tätt system när kablar och rör installeras genomförs ett flertal 
steg och med hjälp av ett antal olika delar kan ett hållbart resultat 
åstadkommas. I Roxtecs manual går de igenom över 20 steg för installationen 
av produkten. En kortare guide visas nedan med sex steg och en bild (Figur 2)  
som visar  hur produkten fungerar. 

Steg 1. skala av så många lager det behövs för att kabeln ska passa i 
gummimodulen. Kabeln ska passa på så sätt att när två modulhalvor placeras 
på var sin sida om kabeln ska det vara ett mellanrum på 0,1-1mm. 

Steg 2. är att placera modulerna med kablarna i ramen. Det är viktigt att under 
hela installationsprocessen att alla ytor smörjs med medföljande 
smörjningsmedel för att garantera en bra täthet. 

Steg 3. innebär att fylla upp resten utav ramen med oanvända moduler som 
har en gummicylinder istället för en kabel i sig. Hela ramen fylls upp till den 
punkten där kompressionsverktyget ska få plats. 

Steg 4. är att smörja och placera in kompressionsverktyget. Verktyget 
fungerar på så sätt att två bultar tvingar samman sidorna på verktyget där två  
kilar och pressar ner på gummimodulerna vilket försluter alla delar av 
modulerna och ger ett tätt resultat. 

Steg 5. är att skruva in bultarna för att försluta modulerna som förklarades i 
steg fyra. 

Steg 6. är att placera dit en del som håller bultarna på plats. 
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Roxtec använder sig av flera olika ramtyper för att hålla tätningsmoduler på 
plats. Dessa ramar består nuvarande av stål, aluminium, plast och glasfiber. På 
grund av att gummimodulerna trycks ihop för att säkerhetsställa perfekt 
tätning måste ramen klara av de krafterna som åstadkoms på grund av detta. 
Ramarna finns i flera olika storlekar och former för att tillfredsställa alla olika 
kunders behov. 

I detta arbete är det en stålram av typen S 6x1 som är grundformen vilket de 
nya designerna utgår från. Innermåttet på denna ram är vad de nya koncepten 
kommer utgå ifrån. Måtten är 120,5mm x 218mm x 60mm. Denna storlek på 
ram har, när modulerna är hoppressade av kilen, ett tryck på 1,3 N/mm2 kring 
hela ramen. Detta är den kraften som används vid senare beräkningar av 
hållfasthet av nya koncept gjorda på glasfiber.  
 
 

1.1.3 Problemdiskussion 

I informationen om den nuvarande produkten ses det att Roxtec redan har 
glasfiberramar, så frågan är nu varför göra ett nytt projekt om att designa 

Figur 2: Guide för installation av produkt X (Roxtec, 2015)[3] 
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glasfiberramar och vad är fördelarna med att ha en glasfiberram stället för en 
stål eller plastram? 

Anledningen till att Roxtec vill ha en ny design för glasfiberramar är för att 
den nuvarande designen använder sig av korta fibrer som funkar som en sorts 
förstärkning av en plastmassa. Detta ger en fördel i hållfasthet jämfort med 
plast utan att behöva göra några andra ändringar i tillverkningen eftersom det 
kan tillverkas på samma sätt. Vad det inte ger är samma storlek av styrka som 
en armering med glasfiber tråd eller glasfiberdukar kan ge vilket består av 
långa fibrer som kan stäcka sig över hela produkten för att ge en betydligt 
bättre hållfasthet än vad de korta fibrerna klarar av. 

Fördelen från ramarna gjorda av stål är att glasfiberramarna kan klara vissa 
certifikat som behövs för att kunna användas på båtar och fartyg. Det är också 
betydligt lättare än stål och kan därför användas då vikt är en variabel som 
måste räkas med. 

Det här är ett projekt som tidigare har forskats på hos Roxtec för att kunna 
användas på skepp men var tvunget att pausas. I detta arbete utgås det inte 
ifrån något av de redan framtagna resultaten utan istället börjas arbetet från 
början av designfasen för att få ett nytt perspektiv på utmaningen av att göra 
en ramdesign utav glasfiber. Det arbete som redan finns har gett ett resultat av 
en design för en glasfiberram men den är inte klar för produktion. I detta 
arbetet finns det därför en möjlighet att  samma resultat som Roxtec har tagit 
fram är vad som blir liknande ett av slutresultaten. Om detta händer kan det 
ses som en konfirmation på att deras design är gjord med samma tankar och 
krav som designen i detta arbete men detta är inget som kommer diskuteras i 
denna rapport. 
 
 

1.2 Mål 

Målet med projektet är att skapa en design för en ram gjord av glasfiber. 
Ramen måste fungera med de nuvarande modulerna och ska klara åtminstone 
samma krafter som den stålram vilket den nya designen utgår ifrån. 
Glasfiberramen skall också ha möjlighet att klara de certifikat som behövs för 
användning på skepp.  
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Slutligen ska rekommendationer om design på ramen och metoder för 
tillverkning av ramen göras. Detta för att ge Roxtec en start på vad de kan titta 
närmare på inom tillverkning och en fungerande design som passar med den 
rekommenderade tillverkningsmetoden. 
 

 

1.3 Avgränsningar 

Avgränsningar som gjorts är att glasfibermaterialet som används inte har 
studerats eller valts för specifika anledningar. Istället har ett standard material 
valts för att kunna fungera med alla olika tillverkningsmetoder eller koncept. 
Det har också därför inte gjorts någon studie på hur glasfibermaterialet 
påverkar koncepten beroende på vilken riktning fibrerna ligger, istället har en 
fiberriktning som ger samma hållfasthet åt alla riktningar valts. 
 
En annan avgränsning är att på grund av tidsbrist har inte en prototyp kunnat 
göras och därför har resultaten inte kunnat verifieras. 
 
För koncept 6 med upptäckes det att modellen var osymmetrisk på en del 
därför mot slutet av arbetstiden gjordes en ny modell. Problemet är att vid 
försök av samma FEM analys som fungerat bra vid alla tidigare försök 
kraschar programmet vid tester av denna modell. Modellen som användes 
tidigare är den som de andra modellerna mätts mot men då det inte finns 
någon FEM analys på den nya modellen saknas vissa uppgifter i rapporten 
angående spänningar samt dimensioner. 
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1.4 Frågeställning 

För att göra en plan om hur projektet kommer att utföras och vad som 
kommer att ingå i arbetet har ett antal frågor gjorts som kommer att besvaras i 
arbetet. 

Frågorna är: 

 Vad innebär glasfibertillverkning och vilka olika metoder finns det? 

 Hur kan en ny ram i glasfiber designas? 
 

 Vad är de minsta möjliga dimensioner på produkten? 

 Hur kan koncepten förbättras på olika sätt? 

 Vilken tillverkningsmetod är mest lämplig i Roxtecs fall och för det 
slutgiltiga konceptet? 
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2 Teori  
 
I detta kapitel beskrivs vissa objekt som senare kommer nämnas i rapporten. 
Kapitlet är till för att ge läsaren en förståelse av en del metoder som används 
samt vara en samlad plats för beskrivningar av tillverkningsmetoder inom 
glasfibertillverkning. 

2.1 DFM 

Huvudmetoden som används I detta arbete är DFM eller "Design for 
manufacturing". DFM är en metod för att designa en produkt utifrån ett 
produktions perspektiv där produkten designas för att vara enkel och hög 
kvalitativ med en låg kostnad och produktionstid. 

DFM börjar med att göra en problem definition där bland annat funktionen 
och kraven för produkten specificeras. Därefter görs ett antal koncept som ska 
passa in på dessa krav och kunna utföra funktionen som produkten behöver 
utföra. Efter detta minskas antalet koncept med hjälp av ny kunskap och 
information om tillverkningsprocesser.  Slutligen väljs ett koncept ut vilket 
sedan förbättras och leder till en högkvalitets produkt som inte är för dyr eller 
tidskrävande att tillverka. (Mazumdar, 2002, 85-98)[1] 

 
Figur 3: Designflödesdiagram för DFM (Design flow diagram in DFM, Mazumdar, 2002, sida 
88)[1] 
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2.2 FEM 

FEM eller Finita elementmetoden är en metod som används för att beräkna 
spänningar och töjningar på en detalj som utsätts av en kraft. FEM fungerar 
genom att istället för att göra en beräkning av hela detaljen görs flera enklare 
beräkningar av små delar av detaljen. Först behöver detaljen därför delas in i 
ett antal delar, detta görs genom att skapa ett "mesh" som är ett slags rutnät 
vilket delar detaljen, beroende på hur små delar detaljen delas upp i ändras 
noggrannheten av resultatet. Mindre delar ger ett mer noggrant resultat men 
kräver mer tid eller datorkraft för att beräkna eftersom om detaljen delas upp i 
mindre delar blir det även fler delar och därför fler beräkningar för 
programmet att göra. 

Som ett enkelt exempel kan det ses på en 2D yta istället för en 3D-modell för 
att förklara konceptet med FEM. Om en ytan under en kurva söks kan denna 
räknas ut genom att lösa integralen för kurvan. Till exempel, ytan under 

kurvan för  mellan x=-10 och x=15 kan lösas genom att lösa 
integralen för kurvan nedan (Figur 4).  

 

 

 

 

Integralen för kurvan hittas med hjälp av följande beräkningar. 

Figur 4: Kurva för ((x^3)/5) 
+50 
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Ekvation1: integral av kurva 

 

 

Ekvation2: integral av kurva lösning 

 
Om inte integralen enkelt kan lösas, kan istället ytan uppskattas genom att till 
exempel räkna arean på en rektangel som är ungefär samma storlek som ytan 
(Figur 5).  

 
Figur 5: Kurva med en rektangulär approximering av arean 
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Enligt bilden (Figur 5) kan arean uppskattas genom att beräkna arean av 
rektangeln med måtten  vilket blir 1925 vilket är i närheten av 
det exakta måttet 1331,3 men ändå nästan 50% för stort vilket inte skulle ge 
ett särskilt bra resultat i de flesta fall. 

Söks ökad noggrannheten kan det istället användas flera rektanglar för att 
beräkna ytan. 

 
Figur 6 : Kurva med fem rektanglar för approximering av arean 

Användning av fem rektanglar istället för en (Figur 6), kommer nu 
uppenbarligen ge oss ett mer noggrant resultat. I fallet ovan uppskattas arean 
genom att beräkna rektanglarnas area. Resultatet blir 

 Vad vi kan se här är att resultatet blir betydligt bättre och i 
många fall är detta resultatet tillräckligt. Men då det söks ett nära exakt 
resultat kommer fler rektanglar behövas. 

Detta blir tillslut väldigt många rektanglar eller i 3D fallet kuber (eller andra 
3D former) vilket, även om det är lätta beräkningar skulle ta mycket lång tid 
att göra för hand. En dator är dock mycket bra på att göra ett stort antal enkla 
beräkningar snabbt och detta är grunden till hur finita elementmetoden 
fungerar. (Dr. H. “Jerry” Qi. 2006.)[4] 
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2.3 Glasfibertillverkning 

Glasfibertillverkning är ett brett område med flera olika metoder för 
tillverkning och ett stort antal materialval med olika egenskaper som passar 
flera olika produkter och användningsområden. I denna rapport kommer det 
gås igenom flera olika tillverkningsmetoder och vad de har för fördelar och 
nackdelar.  
 
 

2.3.1 Tillverkningsmetoder 

Ett antal tillverkningsmetoder som möjligtvis kan användas i slutproduktionen 
av produkten kommer här att förklaras. Metoderna valdes ut för att de är 
metoder som jobbar med långa fibrer inom glasfiberkonstruktion vilken är 
vad produkten som denna rapport kommer att använda sig av. Nedan ges en 
kortfattad beskrivning av de olika tillverkningsmetoderna och deras fördelar 
samt nackdelar. 

2.3.1.1 Filament winding 

Filament winding fungerar genom att glasfibertråd snurras runt en form i olika 
vinklar beroende på krav på hållfasthet, formen tas sedan bort och kvar är en 
rörformad produkt. Metoden ger en hög hållfasthet med en normal till hög 
kostnad. 

Fördelar 

 snabb produktion 

 enkla och billiga maskiner 

Nackdelar   

 starkt begränsad form av produkten 
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2.3.1.2 Pultrusion 

Med pultrusion dras fibermaterialet genom en form vilket ger en produkt som 
har ett konstant tvärsnitt. 

Fördelar 

 Snabb produktion  

 Lätt att tillverka produkter av hög längd 

Nackdelar   

 Starkt begränsad form av produkten 

2.3.1.3 Hand lay-up 

Med hand lay-up metoden tillverkas produkten för hand, glasfibermattor läggs 
på en form och täcks sedan med harts. 

Fördelar 

 Bra formfrihet 

 Inga dyra maskiner behövs 

Nackdelar 

 Långsam produktion. 
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2.3.1.4 Wet lay-up 

Som med hand lay-up är wet lay-up en metod där produkten tillverkas för 
hand genom att placera materialet på en form, skillnaden är att med wet lay-
up är glasfibermattorna redan täckta av harts innan de läggs på formen. 

Fördelar 

 Bra formfrihet 

 Inga dyra maskiner behövs 

Nackdelar 

 Långsam produktion 

2.3.1.5 RTM (Resin Transfer Molding) 

RTM använder sig av en form där glasfiber först placeras, sedan stängs 
formen och hartsmassan pumpas in. 

Fördelar 

 RTM är en metod med hög formfrihet, utöver detta har det inga 
speciella för eller nackdelar 
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2.3.1.6 SRIM (Structural Reaction Injection Molding) 

SRIM är rätt likt RTM då glasfibrerna först läggs in och hartsen sedan 
pumpas in i formen. Skillnaden här är att med SRIM har man större 
möjligheter till att lägga in andra konstruktionselement av till exempel stål i 
produkten på ett enkelt och noggrant sätt.  

Fördelar 

 Mycket hög formfrihet 

 bra hållfasthet för en relativt kort produktionstid 

Nackdelar 

 Dyrt/svårt att ändra på om produktdesignen ändras 

2.3.1.7 Compression molding 

Compression molding använder sig av två formhalvor för att pressa ihop 
glasfiberkonstruktionen medan den härdas för att skapa ett starkare resultat. 

Fördelar 

 Snabb produktion och bra hållfasthet. 

 Bra formfrihet 

Nackdelar   

 Dyra verktyg 
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2.3.1.8 Stamping 

Stamping börjar med att göra ark av glasfiberförstärkt plast, dessa värms 
sedan upp och körs igenom en press som ger produkten sin slutgiltiga form. 

Fördelar 

 Snabb produktion  

Nackdelar   

 Starkt begränsad form av produkten 

 

2.3.1.9 ATL/AFP (Automated tape laying / automated fiber placement) 

ATL och AFP använder sig av robotar för att placera lager av fibertejp eller 
fibertråd på en form. 

Fördelar 

 Tack vare datorkontroll över små fiberdalar kan delar med bra 
precision skapas likadant varje gång delen tillverkas. 

 En maskin kan producera flera olika delar utan större ombyggnader 

Nackdelar   

 Har inte samma möjlighet till snabb producering som maskiner som är 
byggda för ett speciellt ändamål 

 Dyr maskin och kvalificerad personal behövs 
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2.3.1.10 Infusion 

Med infusion placeras glasfibermaterialet först torrt i en form, plastmassan 
förs sedan in i formen och härdas under vakuum och värme för att 
plastmassan ska kunna ta sig in i alla lager av glasfibrer. 

Fördelar 

 Enkelt uppskalbart  

 bra formfrihet 

Nackdelar   

 Många formar behövs för snabb produktion vilket kräver mycket plats 

(Mazumdar, 2002, 102)[1] 
(Gardner Business Media, Inc. 2015)[5]  
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3 Metod 
 
Detta kapitel går igenom alla metoder som används för att hitta resultatet av 
arbetet på ett bra sätt. Kapitlet visar grunden av hur alla delar i arbetet senare 
kommer att göras i resultatdelen. 

3.1  Planering och huvudmetoder 

Projektet har till stor del planerats efter mallar från BTH på hur mycket tid 
som borde läggas ner på huvuddelarna som är i detta fall: planering, 
informationssamling, huvudarbetet, rapportskrivning och 
redovisningsförberedning. Den mer detaljerade planen är uppbyggd från 
huvudmetoden av projektet vilket är DFM eller "Design for manufacturing".  

DFM valdes eftersom metoden ger en övergripande beskrivning på vad som 
är viktigt och vad som skall göras för att designa en fysisk produkt som sedan 
kommer att tillverkas med en viss tillverkningsmetod. Genom att följa 
riktlinjerna för DFM kan därför en bra produkt hittas som är både enkel att 
tillverka för ett lägre pris och som kommer att hålla för de krav som sätts på 
produkten. Detta är något som är viktigt för de flesta produktionsföretag och 
metoden passar bra in på Roxtec som är ett företag som i första hand tillverkar 
och säljer produkter.

 
Figur 7: Designflödesdiagram för DFM (Design flow diagram in DFM, Mazumdar, 2002, sida 
88)[1] 
Med DFM planeras arbetet att göras enligt en mall som säger att först skall 
problemet definieras, vilket innebär att informationssamling av glasfiber var 
det första steget för att se vad som finns att jobba med. Sedan analyseras den 
produkten som den nya produkten utgår ifrån för att se vilka mått och krav 
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den produkten har på sig vilket kommer att vara krav på den nya produkten 
också. I detta steg behövdes det tas reda på vilka krav som gäller för den nya 
produkten när det gäller värmetålighet, hållfasthet, töjning, storlek, 
säkerhetsfaktor mm. Dessa krav kom direkt från Roxtec. 

Steg två i DFM modellen är att ta fram ett antal koncept, för att göra detta kan 
flera andra metoder användas och detta kommer tas upp senare i rapporten. 
Det som DFM beskriver om konceptgenereringen är att det finns ett antal 
riktlinjer att följa. När det är lämpligt har dessa riklinjer varit grunden till 
designval. 

 

 Riktlinjer för DFM: 

 Minimera antalet delar,  

 Eliminera användandet av skruvar och skruvfästen 

 Minimera antalet variationer av produkten 

 Designa produkten för enkel service 

 Minimera antalet monteringsriktningar 

 Designa för lätt hopsättning av delar 

 Överväg lätthet av handling av produkten 

 Designa för multifunktionalitet 

 Designa för lätt tillverkning 

 Föredra moduldesign 
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Vidare med DFM följer att antalet koncept skall minskas och tillslut ska en 
slutgiltig design väljas. Detta sker med hjälp av andra metoder som kommer 
beskrivas senare i rapporten. Huvuddelen av detta är att ett antal krav eller 
kriterier bestäms vilket sedan koncepten vägs emot. 

Det sista steget i DFM är att förbättra det slutgiltiga koncepten för att ge en 
färdig produkt. Detta är också det en del av metoden som kommer att gås 
igenom mer senare i rapporten i. 
 
 

3.2 Konceptgenerering 

Konceptgenereringen görs genom brainstorming med hjälp av ett verktyg som 
kallas "Road map for creative ideas". Detta verktyget kommer från en 
arbetsmodell som kallas värdemodellen. Huvudsakligen används ett antal 
innovations principer  tagit från värdemodellen för att hjälpa med att hitta nya 
koncept. Koncepten är både framtagna under kort tid genom att brainstorma 
ett antal koncept och seden välja de mer realistiska, och även genom att över 
längre tid hitta nya koncept efter mer kunskap av problemet har tagits fram. 
(Value Model. 2012)[6] 
 

3.3 Dimensioneringsmetod 

Till att börja med för dimensionering väljs ett godtyckligt mått på tjockleken 
av en enkel ram. Sedan ritas ramen upp i CAD med hjälp av Autodesk 
Inventor Professional 2015. CAD-modellen importeras sedan till Autodesk 
Simulation Mechanical 2015 där det sedan kan göras en FEM analys av 
ramen för hur spänningar och töjningar blir med det godtyckliga måttet. 

CAD ritningarna och FEM analysen görs för att för det första ge en bild av 
hur koncepten ser ut då estetik är en del av kraven för ramen. Huvudsakligen 
görs dock analyserna för att kunna hitta svaga delar av designen för att sedan 
kunna förbättra konceptet, sedan dimensioneras konceptet med hjälp av FEM 
analysen och hållfasthetskraven ramen har på sig. 
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Den första FEM analysen sätts upp på ett sådant sätt att den ena öppna sidan 
av ramen är fast för att simulera hur ett koncept kan påverka ramen.  Först 
väljs statisk kraftfall sedan sätts elementtypen till "brick" efter det läggs 
krafterna på som ett tryck på insidan av ramen. Mesh steget av FEM analysen 
görs utan några "Refinement points" eller liknande i detta fall utan görs bara 
så fint som möjligt över hela detaljen utan att leda till en för lång analystid. 
Detta är på grund av att resultaten här kommer bara användas som en riklinje 
till senare dimensioneringar och behöver inte ha stor precision. Materialet 
som använd är endast ett standard långfibligt glasfibermaterial där materialet 
klarar att ta upp samma mängd krafter på alla håll, det vill säga att 
fiberorienteringen har inte varit ett ytterligare steg i 
dimensioneringsprocessen. 

 Ramen analyseras sedan av FEM programmet och användning av von Mises 
funktionen i programmet ger en bild på hur spänningarna och töjningarna ser 
ut i ramen och hur stora de är vid denna tjocklek. Nästa steg är att se om 
tjocklekarna som behövs för att möta kraven är acceptabla enligt de mål som 
finns för produkten. Om den inte gör detta så behöver ramhuvuddelen också 
designas om för att passa in på produktens mål och krav. Efter att grundramen 
har blivit testad tas en slutsats fram om hur dimensioneringen ska gå vidare 
med de framtagna koncepten. Med hjälp av föregående slutsatser kan nu 
dimensioneringen av koncepten påbörjas.  
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Dimensionering av koncepten går enligt följande process: 

 
Figur 8: Dimensioneringsprocess 

Detta kan se ut som en ineffektiv process då det till stor del är en kvalificerad 
gissning vid justeringarna av måtten varje gång nya mått sätts på produkten. 
Men eftersom det inte gör med så stor noggrannhet kan detta stegen göras 
relativt snabbt och enkelt vilket gör det mer effektivt än att försöka sätta upp 
en matematisk modell för hand för varje koncept. Varje koncept behöver som 
mest 3-5 ändringar innan de kommer till en acceptabel närhet av kraven. 
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3.4 Val av slutgiltig design 

För att komma fram till vilken design som är bäst lämpad till vad Roxtec 
behöver görs en rankning av koncepten .Rankningen av koncepten kommer 
att ske med hjälp av en så kallad Pugh matris .En Pugh matris är en tabell där 
koncepten betygssätts efter ett antal kriterier (exempel se bild nedan). Notera 
att bild endast är ett exempel och används inte i resultatet av rapporten.  

 
Figur 9: Exempelbild på Pughmatris [http://www.whatissixsigma.net/pugh-matrix/] 
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För att skapa en Pugh matris behövs ett antal koncept och ett antal kriterier. 
Dessa koncept och kriterier sätts upp i en tabell som den ovan och sedan 
betygssätts koncepten med avseende på kriterierna. Betygsättningen kan utgå 
ifrån den produkten som skall förbättras, från ett av koncepten eller av ett 
medelvärde av hur de olika koncepten ligger till med avseende på kriterierna. 
Kriterierna kan även vara viktade om de olika kriterierna är av olika viktighet 
för produkten. Efter att koncepten har betygssatts rankas de och de koncept 
som har fått högst antal poäng kan antigen kombineras med andra koncept 
eller förbättras för att hitta det mest lämpliga konceptet.  
(Ulrich, Karl T., och Steven D. Eppinger. 2012)[2] 

I fallet för val av slutgiltig design väljs en Pugh matris där koncepten mäts 
mot varandras medel och kriterierna viktas efter vad som anses mest viktigt. 
 
 

3.5 Val av tillverkningsmetod 

Val av tillverkningsmetod börjar med en utvärdering av vilken metod som är 
objektivt bäst. Detta sker, som med val av slutgiltig design med hjälp utav en 
Pugh matris. I detta fall ingår ingen viktning av kriterierna då det när denna 
utvärdering görs inte finns något information om vilka kriterier som skulle 
kunna vara bättre än andra. 

Det slutgiltiga valet av tillverkningsmetod kommer senare genom att gå 
igenom vilka koncept som är valda och hur de funkar med de olika 
tillverkningsmetoderna och även vilka tillverkningsmetoder som skulle passa 
Roxtecs behov bäst. Detta är på grund av att även då en tillverkningsmetod är 
bra behöver den inte passa bra med en specifik produkt eller för en viss 
produktion. 
 
 

3.6 Förbättringar av slutgiltig design 

Förbättringar av den slutgiltiga designen sker genom att titta på den valda 
designen och se hur den kan förbättras. Detta kan ske genom att minska 
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volymen av produkten genom att kolla hur spänningarna ligger och på så sätt 
se om material kan tas bort. Estetiken av designen kan även förbättras och 
hela produkten kan möjligtvis förbättras med nya idéer eller genom att 
kombineras med andra koncept. 
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4 Resultat 
 
Här börjar arbetet ta form genom att använda sig av metoderna i föregående 
kapitel för att skapa ett resultat. Detta sker genom konceptgenerering 
dimensionering rankning och en viss diskussion av resultat från dessa delar. 

4.1 Första koncepten 

För att hitta bra lösningar börjar resultatdelen nu med att brainstorma fram ett 
antal koncept. Dessa koncept illustreras sedan med hjälp av en digital 3d 
modell för att ge en bild av hur produkten sedan skulle kunna se ut.  
 

4.1.1 Koncept 1 

Det första konceptet är också det enklaste, genom att ha en stor kant runt 
ramen som hjälper till att ta upp krafter kan maxspänningarna i konceptet 
minskas. 

 
Figur 10: Koncept 1 
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4.1.2 Koncept 2 

Koncept nummer två är en något mer avancerad version av koncept ett där de 
delar av ytterramen som inte hjälper till med att ta upp lika mycket krafter 
som resten av ramen är borttagna för att spara material. 

 
Figur 11: Koncept 2 
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4.1.3 Koncept 3 

koncept nummer tre funkar på samma sätt som koncept två men istället för att 
ha en kantig form så används en elliptisk form för att möjligtvis fungera bättre 
med vissa tillverkningstekniker. 

 
Figur 12: Koncept 3 
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4.1.4 Koncept 4 

Koncept nummer fyra har en tjockare men mindre kant än föregående 
koncept. Detta är för att kunna få samma hållfasthet som tidigare men att ha 
en mindre storlek på produkten för att bättre kunna passa in i olika situationer. 

 
Figur 13: Koncept 4 



37 

4.1.5 Koncept 5 

Koncept nummer fem är lik koncept fyra men istället för en tjock kant 
används två tunnare kanter för att försöka få samma effekt på hållfastheten 
som i koncept fyra men med mindre material och tunnare väggar för att 
minska härdningstiden och därmed produktionstiden. 

 
Figur 14: Koncept 5 
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4.1.6 Koncept 6 

Koncept nummer sex använder sig av en sorts I-balks profil för att öka 
hållfastheten av produkten och även hålla sig stabil utan att behöva göra 
kanten tjockare. 

 
Figur 15: Koncept 6 
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4.1.7  Koncept 7 

Koncept nummer sju är ett mer unikt koncept och idén med detta koncept är 
att genom att gå från båda hållen på väggen som ramen skall fästas vid kan 
man få en betydligt bättre profil som ser till att spänningar och töjningar hålls 
låga genom hela produkten. Konceptet består av två delar som sätts ihop för 
att ge detta resultat. 

 
Figur 16: Koncept 7 
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4.1.8 Koncept 8 

Koncept nummer åtta ser från utsidan ut som bara en tjock ram gjord av 
glasfiber vilket skulle innebära en hög kostnad och härdningstid. Men när 
man tittar på insidan av konceptet ser man att det är fyllt med ett billigare 
fyllnings material. Detta är gjort för att skapa en profil som kan klara av högre 
krafter utan att få en stor töjning. 

 
Figur 17: Koncept 8 
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4.2 Utvärdering och dimensionering av alla koncept 
 
Denna del inleds med ett antal tester för att se hur ramen påverkas av de 
krafter som ramen kommer att utsättas för. Sedan görs dimensionering för alla 
koncept för att sedan kunna jämföra dem rättvist mot varandra. 

4.2.1 Krav på ramen 

Kraven på ramen är först och främst att den ska hålla för de krafter som den 
utsätts när den används med en säkerhetsfaktor på två.  Dessa krafter består av 
ett jämt tryck på ramens insida på 1,3 N/mm2. När denna kraften är pålaggs 
ska ramen heller inte deformeras utöver en viss punkt. Den maximalt tillåtna 
deformationen är 0,5 mm på insidan av ramen där måttet är 120,5mm. 

Andra krav är att ramen ska klara av temperaturer mellan -30 och 80ºC, och 
klara brand enligt A60. Ramen ska också vara vatten och gas tät i 6 respektive 
3 bars tryck. 

Eftersom glasfibermaterialet ej specificeras i denna rapport är det svårt att 
säga hur det klarar av tryck och värme men i de flesta fall av normala 
glasfibermaterial är kraven uppfyllda. 

A60 innebär att ramen ska klara av att hålla sig tät och förhindra 
brandspridning i minst 60 minuter. För att klara detta måste värmeisolering 
läggas till på båda sidorna om ramen efter rör och kablar är installerade. Detta 
är något som inte kommer att tas upp i denna rapport. 
 
 

4.2.2 Test av grundramen 

Målet för produkten är att ha en låg volym och kort tillverkningstid. På grund 
av detta behöver grundramen som alla koncept byggs på vara så tunn som 
möjligt men också hålla för krafterna samt inte töjas för mycket. för att testa 
detta har en FEM modell gjorts för en tjocklek och sedan har tjockleken 
justerats för att fungera med kraven. 
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4.2.2.1 Simulation 1 

Den första simuleringen är en ram med tjockleken 5mm. Simuleringen är 
uppsatt på så sätt att en optimal ytterkant på en sida är simulerad genom att 
göra en kant fast och lämna den andra kanten fri på ramen. 

Resultaten av detta blev en maxtöjning av ramen på 3,55mm (Figur 18) och 
en maxspänning på 398,7 N/mm2 nere vid kanten som är fast och en 
maxspänning på 346,8 N/mm2 vid hörnen av ramen(Figur 19) 

 
Figur 18: Töjningar 

 

Vad som kan ses från simuleringen är att vid en helt icke flexibel kant skapas 
det stora spänningar emot den kanten viket inte är önskvärt då målet är att 
sprida ut spänningarna så mycket som möjligt. Vad som kan ses angående 
töjningar är att även vid en optimal kant så kommer ramen töjas ut 3,55 mm 
på båda långsidorna vilket i detta fall är för mycket för att produkten ska 
kunna uppfylla de krav den har på sig.  

Det finns flera sätt att minska spänningarna och töjningarna av ramen, i detta 
fall kommer två metoder användas och testas. Den första är att öka tjockleken 
av ramen för att se om det är möjligt att ha en relativt tunn tjocklek utan att få 
de problem som uppstod vid en tjocklek på 5mm. Den andra metoden är att 

Figur 19: Spänningar 
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minska töjningarna och därmed minska spänningarna genom att lägga till 
förstärkande element på produkten.   

4.2.2.2 Simulering 2 

I simuleringen utgås det från en ram med en tjocklek på 10 mm. Simuleringen 
är annars uppsatt på samma sätt som det första experimentet med en fast kant 
och ett jämt tryck från insidan.  

Resultatet av simuleringen är mycket likt resultatet i simulering nummer ett. 
Spänningar och töjningar ser ut som det gjorde i föregående experiment. 
Skillnaden är att maxspänningen ligger på 98 N/mm2 och maxtöjningen ligger 
på 0,48mm. Båda dessa resultat är mer acceptabla och detta skulle kunna vara 
en lösning på grundramen. 

Nackdelen med denna design är att det är ett ineffektivt sätt att lösa ett 
problem med flera lösningar. Materialanvändningen blir betydligt större vid 
ökad tjocklek på ramen vilket ökar både kostnaden och produktionstiden av 
produkten. Målet med detta projekt är att hitta en effektiv lösning som 
använder lite material och har en kort produktionstid, därför undviks tjockare 
dimensioner som denna om möjligt. 

4.2.2.3 Simulering 3 

Detta experiment utgår från en ram med tjockleken 5mm, samma tjocklek 
som i experiment nummer ett. Det som läggs till i detta experiment är en 
stödkonstruktion som är där för att hålla ihop ramen och sprida ut 
spänningarna.  

Resultatet av detta experiment är att med bara två stödelement av samma 
material och tjocklek som ramen kan maxtöjningen minskas ner från 3,55mm 
till 1,33mm (Figur 20). Maxspänningarna minskas från 398,7 N/mm2 ner till 
207,2 N/mm2 (Figur 21). 
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Figur 20: Töjningar 

 

Med hjälp av stödelement kan produkten designas med mindre material på ett 
mer effektivt sätt. Beroende på hur resten av produkten designas kan fler eller 
färre stödelement behövas. En nackdel kan vara att om för många stödelement 
skulle vara nödvändiga för att få acceptabla resultat leder det till att produkten 
blir mer komplicerad vilket leder till minskad frihet vid val av 
tillverkningsmetod och ger en svårare installation av produkten.   

4.2.2.4 Diskussion av simuleringsresultat 
 
Både metod ett (tjockare profil) och två (stödelement) har gett resultat som 
kan hjälpa göra produkten tillräckligt styv och hållbar för att uppfylla kraven 
produkten har på sig. Skillnaderna mellan metoderna är att metod två kräver 
mindre material och blir därför billigare och har en kortare härdningstid. Men 
metod två har nackdelen att den gör produkten mer komplicerad vilket 
begränsar val av tillverkningsmetod och försvårar produktionen. 
 
Slutsatsen av dessa experiment är att om möjligt skall ett få antal stödelement 
användas och när det behövs kan tjockleken ökas men detta undviks helst. 
Nästa steg är nu att implementera dessa metoder i koncepten och se hur 
spänningar och töjningar blir samt hur detta påverkar dimensioneringen. 
 
 
  

Figur 21: Spänningar 
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4.2.3 Konceptdimensionering 
 
Innan dimensioneringen gjordes en snabb översikt av koncepten för att se om 
någon av dem kan sorteras bort direkt innan mer jobb läggs ner på dem. I 
detta steg valdes koncept 7 och koncept 8 bort. Anledningen till varför 
koncept 7 inte gick vidare var på grund av att den är högt begränsad till en 
maxmal väggtjocklek för att den ska fungera som det är tänkt. Detta leder till 
att konceptet kan ha mycket få användningsområden vilket inte är önskvärt. 
Koncept 8 valdes bort av en något mer subjektiv anledning, konceptet valdes 
bort eftersom det är mer en plastram som försöker se ut som en glasfiberram 
genom att lägga ett tunt lager glasfiber på sig. Målet med detta projekt är att 
göra en glasfiberkonstruktion, därför har koncept 8 valts bort. 
 
Med hjälp av resultaten från simuleringen av ramen kan nu stödelement och 
tjocklek av ramen estimeras för att börja testa koncepten mot de 
hållfasthetskrav som är på produkten. 
 
Draghållfastheten för ett standard glasfiber material vilket kommer att 
användas i dessa dimensioneringsfall ligger på cirka 3450MPa. En 
säkerhetsfaktor på 2 ger en gräns på 1725MPa. 
(Ever Barbero. 2008)[7] 
(AZoM.com. 2008)[8] 
 
Maximala töjningen tillåten ges av hur mycket bredare ramen blir under last. 
Vid maximal last får bredden max vara 121mm vilket är en ökning på 0,5mm 
från det ursprungliga måttet. Detta kommer sedan visa sig vara den 
begränsande faktorn för dimensioneringen vilket visas i resultatdelen. 
 
I nästa del kommer det att visa sig att dimensionering så gått som helt beror 
på att hålla nere töjnigen då spänningarna som uppstår vid de konstruktioner 
som används blir relativt låga. Detta är på grund av att glasfibrerna är bra på 
att stå emot höga spänningar och därför är målet med dimensioneringen att 
göra detaljerna så tunna som möjligt för att hålla volymen och därmed 
kostnaden låg. Men med tunna detaljer kan ramarna lätt töjas och därför 
behöver vissa delar överdimensioneras relativt till spänningarna för att få rätt 
form då ramen är belastad.  
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Dimensioneringen har skett på följande vis: först har en preliminär storlek på 
detaljerna valts med utgångspunkt av resultaten från tidigare simulering, 
sedan har produkten testas med hjälp av FEM för att se hur spänningarna och 
töjningarna ser ut. Efter det har dimensionerna justerats för att ge ungefärliga 
resultat som håller sig på gränsen av den tillåtna töjningen. 
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4.2.3.1 Koncept dimensionering, koncept med stödelement 
  
Koncept 1 med stödelement 
Max spänningar: 81,1N/mm2 Max måttförändring (Δ Z): 0,497mm 

  
 

Koncept 1 med stödelement, enkelt 
rektangulärt koncept, maxspänningar vid 
insidan av hörnen på ramen.  

Mått: 
Ramtjocklek: 12mm 
Kanttjocklek: 12mm 
Kant dimension: 282mm * 174,5mm 
Ramdjup: 48mm 
För mer detaljerade mått se ritning i 
bilaga 1 

 
 
Koncept 2 med stödelement 
Max spänningar: 86,5 N/mm2 Max måttförändring (Δ Z): 0,518mm 

 
 

 
Koncept 2 med stödelement, flerkantigt 
koncept, maxspänningar vid insidan av 
hörnen på ramen.  

Mått: 
Ramtjocklek: 12mm 
Kanttjocklek: 12mm 
Kant dimension: 290,5mm * 282mm 
Ramdjup: 48mm 
För mer detaljerade mått se ritning i 
bilaga 2 
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Koncept 3 med stödelement 
Max spänningar: 79,1 N/mm2 Max måttförändring (Δ Z): 0,488mm 

  
 

Koncept 3 med stödelement, elliptiskt 
koncept, maxspänningar vid insidan av 
hörnen på ramen.  

Mått: 
Ramtjocklek: 12mm 
Kanttjocklek: 12mm 
Kant dimension: 284,5mm * 282mm 
Ramdjup: 48mm 
För mer detaljerade mått se ritning i bilaga 3 

 
Koncept 4 med stödelement 
Max spänningar: 80,7 N/mm2 Max måttförändring (Δ Z): 0,502mm 

 
 

 
Koncept 4 med stödelement, 
rektangulärt koncept med tjockare 
dimensioner, maxspänningar vid insidan 
av hörnen på ramen.  
Spänningar mer utbredda. 

Mått: 
Ramtjocklek: 9mm 
Kanttjocklek: 22mm 
Kant dimension: 208,5mm * 272mm 
Ramdjup: 38 
För mer detaljerade mått se ritning i bilaga 4 
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Koncept 5 med stödelement 
Max spänningar: 86,6 N/mm2 Max måttförändring (Δ Z): 0,527mm 

  

Koncept 5 med stödelement, rektangulärt 
koncept med två ihopkopplade kanter, 
maxspänningar vid mitten av kanten på 
långsidan av kanten, även spänningar runt 
hörnen på ramen. 

Mått: 
Ramtjocklek: 9mm 
Kanttjocklek: 7,5mm, 7,5mm 
Kantmellanrum: 14mm 
Kant dimension: 212,5mm * 276mm 
Ramdjup: 31mm 
För mer detaljerade mått se ritning i 
bilaga 5 

 
Koncept 6 med stödelement PROBLEM MED MODELL  
Max spänningar [spänningsmax koncept 6]
  

Max måttförändring (Δ Z) [måttförändring 
koncept6] 

  
 

Koncept 6 med stödelement, flerkantigt 
koncept med förstärkning på sidorna för att 
kunna ha minskad tjocklek på kant. 
Maxspänningar på utsidan av ramen där 
ramen möter kanten. 

Mått: 
Ramtjocklek: [mått] 
Kanttjocklek: [mått] 
Kant dimension: [mått] 
Ramdjup: [mått] 
För mer detaljerade mått se ritning i bilaga 6 
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4.2.3.2 Koncept dimensionering, koncept utan stödelement 
 
 
Koncept 2 utan stödelement 
Max spänningar: 66,4 N/mm2 Max måttförändring (Δ Z): 0,486mm 

  
Koncept 2 utan stödelement, enkelt 
rektangulärt koncept med material bortagen 
på hörnen av ramen, maxspänningar vid 
insidan av hörnen på ramen.  

Mått: 
Ramtjocklek: 16mm 
Kanttjocklek: 12mm 
Kant dimension: 290mm * 232,5mm 
Ramdjup: 48mm 
För mer detaljerade mått se ritning i 
bilaga 7 

 
Koncept 4 utan stödelement 
Max spänningar: 62,5 N/mm2 Max måttförändring (Δ Z): 0,500mm 

 
 

Koncept 4 utan stödelement, enkelt 
rektangulärt koncept med tjockare 
dimensioner, maxspänningar vid insidan av 
hörnen på ramen.  

Mått: 
Ramtjocklek: 18mm 
Kanttjocklek: 22mm 
Kant dimension: 282mm * 184,5mm 
Ramdjup: 38mm 
För mer detaljerade mått se ritning i 
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bilaga 8 
 
Koncept 5 utan stödelement 
Max spänningar: 69,8 N/mm2 Max måttförändring (Δ Z): 0,506mm 

   
 

Koncept 5 utan stödelement, rektangulärt 
koncept med två separerade kanter. 
maxspänningar vid mitten av kanten på 
långsidan av kanten, även spänningar runt 
insidan  av hörnen på ramen. 

Mått: 
Ramtjocklek: 13mm 
Kanttjocklek: 7,5mm, 7,5 mm 
Kant dimension: 276mm * 212,5mm 
Ramdjup: 31mm 
För mer detaljerade mått se ritning i 
bilaga 9 

 
Koncept 6 utan stödelement 
Max spänningar: 62,9 N/mm2 Max måttförändring (Δ Z): 0,500mm 
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Koncept 6 utan stödelement, flerkantigt 
koncept med förstärkning på sidorna för 
att kunna ha minskad tjocklek på kant. 
Maxspänningar på utsidan av ramen där 
ramen möter kanten. 

Mått: 
Ramtjocklek: 17mm 
Kanttjocklek: 8mm, 20mm 
Kant dimension: 319,09mm * 221,72mm 
Ramdjup: 40mm 
För mer detaljerade mått se ritning i bilaga 
10 

 
4.3 Val av slutgiltigt koncept 

 
 

4.3.1 Utvärdering av tillverkningsmetoder 

För att kunna göra en rankning av koncepten behövs det göras en utvärdering 
av metoderna som kan användas vid tillverkning av produkten. Detta görs för 
att vid nästa steg som är utvärdering av koncepten, poäng kan ges till 
koncepten beroende på vilka tillverkningsmetoder som fungerar bra med de 
olika koncepten. För att göra denna utvärdering användes en Pugh matris där 
alla metoder betygsattes mot ett antal kriterier. 

Resultatet av denna Pugh matris är att stamping är den tillverkningsmetod 
som är mest att föredra. Men beroende på utformningen av produkten kan ett 
annat alternativ vara bättre. 

Tabellen är enbart till för att visa vilken tillverkningsmetod som är mest 
önskvärd inom produktionen av produkten. 

*Pultrusion har endast hög hållfasthet i en rikting. 
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Tabell 1: Pughmatris för tillverkningsmetoder  
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4.3.2 Utvärdering av koncept med stödelement med 
utgångspunkt av tillverkningsmetoder 

I detta steg av konceptutvärderingen ges koncepten poäng för hur bra de 
fungerar med de olika tillverkningsmetoderna. Noll poäng ges då konceptet 
inte är kompatibelt med metoden, ett poäng betyder mindre bra kompatibilitet, 
två betyder bra kompatibilitet, och tre betyder mycket bra kompatibilitet. 

A. Filament winding  

B. Pultrusion 

C. Hand lay-up 

D. Wet lay-up 

E. RTM 

F. SRIM 

G. Compression molding 

H. Stamping 

I. ATL/AFP 

J. Infusion 
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Tabell 2: UTVÄRDERING AV KONCEPT MED STÖDELEMENT 

Koncept 
nummer 

A B C D E F G H I J 

1 0 0 3 3 2 1 3 1 2 2 

2 0 0 3 3 2 1 3 1 2 2 

3 0 0 3 3 2 1 3 1 2 2 

4 2 0 3 3 2 1 2 0 2 2 

5 1 0 2 2 2 1 2 0 2 2 

6 0 0 2 2 2 1 2 0 2 2 

 

4.3.2.1 Diskussion av resultaten  

Koncept 1, koncept 2, och koncept 3 får totalt 17 poäng var och fungerar med 
alla metoder utom filament winding och pultrusion. Fördelen med dessa 
koncept är att de fungerar bra med compression molding och de olika lay-up 
metoderna då formen lätt kan göras på flera olika sätt. De tre första koncepten 
har också fördelen att stamping möjligtvis kan användas då geometrin är 
tillräckligt enkel, hur framgångsrikt och effektivt denna metod är med 
dimensionerna av koncepten är dock okänt utan tester. 

Koncept 4 får totalt 17 poäng och fungerar med alla metoder utom pultrusion 
och stamping. Koncept 4 kan använda sig av Filament winding vilket är en 
mycket bra produktionsmetod. Metoden fungerar också av samma anledning 
som de föregående koncepten mycket bra med compression molding, hand 
lay-up och wet lay-up. 
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Koncept 5 får totalt 14 poäng och fungerar med samma metoder som koncept 
4 men får på ett flertal metoder mindre poäng på grund av en mer 
komplicerad geometri. 

Koncept 6 får totalt 13 poäng och fungerar med minst antal metoder. På grund 
av sin komplicerade geometri funkar koncept 6 inte med filament winding, 
pultrusion, eller stamping. detta gör att koncept 6 poängvis lägger sist på 
rankningen av koncepten med avseende av tillverkningsmetoder.  

Slutligen ses det från denna tabell (Tabell 2) att pultrusion inte är en möjlig 
tillverkningsmetod för något av de kvarstående koncepten. Detta betyder att 
denna inte behöver övervägas som metod senare i projektet när den slutgiltiga 
tillverkningsmetoden väljs. 

 



57 

4.3.3 Utvärdering av koncept utan stödelement med 
utgångspunkt av tillverkningsmetoder 

I detta steg av konceptutvärderingen ges koncepten poäng för hur bra de 
fungerar med de olika tillverkningsmetoderna. Noll poäng ges då konceptet 
inte är kompatibelt med metoden, ett poäng betyder mindre bra kompatibilitet, 
två betyder bra kompatibilitet, och tre betyder mycket bra kompatibilitet. 

A. Filament winding  

B. Pultrusion 

C. Hand lay-up 

D. Wet lay-up 

E. RTM 

F. SRIM 

G. Compression molding 

H. Stamping 

I. ATL/AFP 

J. Infusion 
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Tabell 3: UTVÄRDERING AV KONCEPT UTAN STÖDELEMENT 

Koncept 
nummer 

A B C D E F G H I J 

1 0 0 3 3 2 1 3 0 2 2 

2 0 0 3 3 2 1 3 0 2 2 

3 0 0 3 3 2 1 3 0 2 2 

4 2 0 3 3 2 1 2 0 2 2 

5 1 0 2 2 2 1 2 0 2 2 

6 0 0 2 2 2 1 2 0 2 2 

 

4.3.3.1 Diskussion av resultaten 

Resultaten blir i denna del mycket lika de resultaten från föregående del av 
samma anledningar som vid föregående del. 

Resultaten är dock inte jämförbara med varandra då tabellen endast jämför de 
olika koncepten med eller utan stödelement med varandra och inte båda 
tillsammans. När koncepten inte har stödelementen blir självklart 
tillverkningen mindre komplex på alla koncept därför när det gäller 
tillverkning är koncepten utan stödelement objektivt bättre.  

Skillnaden som är i siffrorna när koncepten utan stödelement utvärderas är att 
stamping inte längre är ett realistiskt val av tillverkningsmetod för de tre 
första koncepten. Detta är på grund av tjockleken av ramen, stamping 
fungerar endast då godstjockleken är låg. 
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4.3.4 Val av slutgiltigt koncept med stödelement 

Tabell 4: Pugh matris för koncept med stödelement 
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För att göra en jämförelse mellan de olika koncepten har en Pugh matris 
gjorts. Med hjälp av denna matris kan de olika koncepten jämföras med 
varandra med avseende av ett antal kriterier. Kriterierna har även viktats för 
att ge ett resultat som tar hänsyn till vad som anses vara av högst värde för 
företaget, Roxtec, och kunden som kommer att använda produkten. 

4.3.4.1 Volym av produkt 
Det första som jämförs är volymen av produkten. Anledningen till att detta 
kriteriet är inkluderad är på grund av tillverkningskostnader tillverkningstid 
och transportkostnader. Tillverkningskostnaden beror självklart på 
materialkostnaden och eftersom en större mängd material innebär en större 
materialkostnad är volymen viktig i detta fall. Tillverkningstiden beror på 
både härdningstiden av produkten vilket blir längre vid större volym i de 
flesta fallen, och tiden det tar att lägga på allt material vilket ökar vid högre 
volym. Transportkostnaden är också en del av volymen på grund av vikt av 
produkten. 

Koncepten rankas beroende på hur dess volym är med avseende på 
medelvärdet av alla koncepternas volym.  

4.3.4.2 Estetisk utformning 
Estetisk utformning var ett önskemål av Roxtec, de tyckte att denna del av 
produkten var mycket viktig. Den estetiska utformningen kan ha stor 
påverkan över om kunden köper produkten eller inte, speciellt i fall då 
produkten kommer att vara mycket synlig. 

Koncepten rankas subjektivt endast utav undersökaren. 

4.3.4.3 Kompatibilitet med tillverkningsmetoder  
För denna produkt kan valet av tillverkningsmetod ha lika stor effekt som 
valet av koncept. Hållfasthet, materialmöjligheter, tillverkningskostnad, och 
tillverkningstid med mera är alla påverkade av vilken tillverkningsmetod som 
slutligen används. Därför anses denna kriterier vara den viktigaste i valet av 
koncept. 

Koncepten rankas efter vilka tillverkningsmetoder de är kompatibla med och 
hur många olika konceptet fungerar med. 
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4.3.4.4 Designenkelhet 
Enkelheten av designen av koncepten påverkar hur enkelt det kommer att vara 
att tillverka produkten. 

Koncepten raknas efter hur enkel designen är med avseende på hur små 
detaljerna är och hur många olika dimensioner konceptet har.  

4.3.4.5 Installationsmöjlighet 
Installationsmöjligheten påverkar hur kunden kommer att se produkten. Bättre 
installationsmöjlighet innebär att produkten är lättare att installera och passar 
på fler ställen med mindre plats. 

Koncepten rankas efter storleken och formen på hela konceptet och detaljer i 
konceptet. 

4.3.4.6 Resultat pugh matris koncept med stödelement 

Resultatet från Pugh matrisen visar att koncept två fick högst betyg med 240 
poäng, 59 poäng mer är koncept sex som fick minst poäng och 13 poäng mer 
än koncept fyra som var näst högst poängvis. 

Vad som även kan noteras är att trots likheten mellan de tre första koncepten 
ligger koncept två betydligt bättre till. Vid utvärdering av koncepten utan 
stödelement kommer därför koncept ett och tre uteslutas. 
 
 

4.3.5 Förbättring av slutgiltigt koncept med stödelement 

Förbättringar av det slutgiltiga konceptet med stödelement sker genom att se 
till så att kraven för produkten uppfylls och också att utseendet förbättras samt 
om möjligt volymen minskas genom mindre ändringar på modellen. 
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Figur 22: Slutgiltigt koncept med stödelement 

 
Det slutgiltiga konceptet med stödelement har fått en något minskad volym 
genom att ändra på en del dimensioner samt ta bort onödiga stödelement. 

Med dessa förändringar uppfyller det kraven som är satta på den utan att 
överdimensionera produkten.  

Ritningar med specifika mått kan hittas i bilaga 11. 

Volym: 925837 mm3 

 
delta z (max 0,50): 0,50mm 
 
spänningsmax (max 1725): 
87 N/mm2 
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4.3.6 Val av slutgiltigt koncept utan stödelement 

 Tabell 5: Pugh matris för koncept utan stödelement 

 

4.3.6.1 Resultat pugh matris koncept utan stödelement 

Resultatet från Pugh matrisen visar att koncept två fick högst betyg med 235 
poäng, 48 poäng mer är koncept sex som fick minst poäng och 26 poäng mer 
än koncept fyra som var näst högst poängvis. Detta resultatet visar att även 
utan stödelement ligger koncept 2 bäst till enligt dessa kriterier. 
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4.3.7 Förbättring av slutgiltigt koncept utan stödelement 

Förbättringar av det slutgiltiga konceptet utan stödelement sker genom att se 
till så att kraven för produkten uppfylls och också att utseendet förbättras samt 
om möjligt volymen minskas något genom mindre ändringar på modellen. 

 
Figur 23: Slutgiltigt koncept utan stödelement 

Det slutgiltiga konceptet har genom att ändra designen något på ramen där 
spänningarna var små minskat i volym. Kanter har även rundats för att se 
bättre ut och förenkla tillverkningsprocessen 

Ritningar med specifika mått kan hittas i bilaga 12. 

  

Volym: 940466 mm3 

 
delta z (max 0,50): 0,50mm 
 
spänningsmax (max 1725): 
66 N/mm2 
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5 Rekommendation av slutgiltig design 
och tillverkningsmetod 

I denna delen av rapporten kommer jag diskutera vad jag har lärt mig från 
resultaten av projektet. Jag kommer här att gå igenom de två olika slutgiltiga 
koncepten för att se hur de skiljer sig från varandra och vilka fördelar eller 
nackdelar de har. Jag kommer också tillslut rekommendera en utav koncepten 
till Roxtec med avseende på vad jag anser är bäst i deras fall.  

Efter detta kommer jag gå igenom ett antal tillverkningsmetoder som jag 
anser kan vara passande till det valda konceptet och vad som är bra eller 
dåligt med dessa tillverkningsmetoder för Roxtec. Jag kommer även ge mer 
detaljerad information om en tillverkningsmetod som jag anser vara något 
bättre än de andra i detta fall. 
 
 

5.1 Slutgiltiga konceptet diskussion och 
rekommendation 

De koncept som nu är kvar är de som genom rapporten har kallats koncept 2. 
Dessa koncept är relativt simpla och består av först en ram med Roxtecs 
specifika mått på insidan och sedan en kant på utsidan för att öka hållfastheten 
och styvheten av ramen. Anledningen till att dessa två koncept har blivit valda 
som slutkoncept är på grund av ett antal olika faktorer som nämnts i rapporten 
men huvudsakligen är  anledningen att det är ett enkelt koncept, både för 
Roxtec att producera och för slutkunden att använda utan att ha ett högre pris 
än vad som behövs.  

Eftersom glasfiber är, relativt till stål och plaster är ett dyrt material har målet  
varit att ha en låg volym utan att påverka användarvänligheten, utseendet eller 
produktionen av ramen.  

Min rekommendation är därför att vid fortsättning av utveckling av 
glasfiberramen hålla designen enkel. Komplicerade lösningar kan ge en 
minskad volym och därför en mindre materialkostnad men på grund av 
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egenskaperna av långfibrig glasfiberkonstruktion blir produktionen betydligt 
svårare och dyrare med komplicerade lösningar. En annan faktor är utseendet 
av ramen, då ramen kommer att i de flesta fall installeras i en vägg är det 
önskvärt att så lite som möjligt av ramen sticker ut, detta är också något som 
den valda designen gör bra relativt till de andra koncepten. 

Frågan är nu, då båda valda koncept är av typen koncept 2, är konceptet med 
stödelement och en något lägre volym bättre eller är det enklare konceptet 
utan stödelement mer lämpligt. Jag anser att trots att designen på konceptet 
med stödelement är enkel och stödelementen inte utgör ett stort problem i 
tillverkningsprocessen kombinerat med den betydligt högre 
installationssvårigheten gör att jag rekommenderar designen utan 
stödelement.  
 

 

5.2 Lämpliga tillverkningsmetoder 

Från tidigare i rapporten kan det ses att det valda konceptet fungerar med ett 
flertal olika tillverkningsmetoder. Vilken som kan vara mest lämplig beror på 
ett antal olika faktorer. En av de större faktorerna är produktionshastighet, och 
detta beror till stor del på produktionskostnaden  och kostnaden av nya 
maskiner. Då det inte finns några specifikationer på detta just nu kommer jag 
anta att till en början produktionen är relativt låg jämförelsevis med Roxtecs 
andra ramar då denna ramen är speciellt designad för skepp då en viss 
certifiering behövs som betyder att ramen behöver tillverkas i glasfiber. 

De olika tillverkningsmetoderna som jag anser är lämplig är då "hand lay-up", 
"wet lay-up", "RTM" och "infusion". Hand lay-up och wet lay-up är två 
mycket lika tillverkningsmetoder som utgår ifrån att glasfiberdukar läggs i en 
form för hand för att sedan härdas. Skillnaden är att vid hand lay-up läggs 
hartsmassan på efter glasfiberdukarna och för wet lay-up är glasfiberdukarna 
redan täckta i harts innan de placeras i formen.  

RTM och infusion är också lika varandra på det sättet att glafiberdukarna 
placeras i formen först och sedan pumpas hartsen in. Skillnaderna här är att 
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vid RTM används en forms som pressas ihop medan Infusion använder sig av 
vakuum för att hålla samman formhalvorna. 

Det jag rekommenderar är att vid låg produktion använda sig av wet eller 
hand lay-up på grund av den låga start- och produktionskostnaden. Vid låg till 
medelhög produktion kan istället infusion användas då det ger en frihet till att 
öka produktionen efter han utan att minska produktionshastigheten drastiskt. 
 
 

5.3 Diskussion av resultat 

Resultatet med detta arbetet är alltså en rekommendation till Roxtec om vad 
de borde titta närmare på för design och tillverkningsmetod. De andra 
koncepten som inte rekommenderades kan också användas för inspiration till 
andra ramdesigner om den rekommenderade inte uppfyller några krav som ej 
inkluderats i rapporten. Därför har ritningar till alla dessa koncept inkluderats 
som bilagor. 

Nästa steg för Roxtec är nu att se hur den rekommenderade designen passar 
dem och om några ändringar behöver göras. Därefter behöver ett specifikt 
glasfibermaterial väljas för att sedan kunna tillverka en prototyp för slutgiltiga 
tester. Tillverkningsmetoden de sedan väljer kan bero på ekonomiska 
möjligheter då dyrare metoder kan betyda högre hållfasthet. Det kan också 
bero på hur de räknar med att försäljningen kommer att vara, beroende på det 
kan det vara med fördel att välja en annan en den rekommenderade. Men som 
det ser ut nu är troligtvis de rekommenderade en bra start. 
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