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Sammanfattning 
Det	pågår	en	ständig	utveckling	för	att	få	fram	material	med	bättre	egenskaper,	billigare	
framställning	och	med	lägre	miljöpåverkan	jämfört	med	de	existerande.	Stig	Wahlström	
Hydraulik	AB	vill	utvecklas	och	där	så	är	möjligt	ta	tillvara	möjligheterna	med	nya	material	
i	syfte	att	bibehålla	och	utveckla	både	produktkvalité	och	marknadsposition.		
Hydraulikblocken	som	produceras	av	Stig	Wahlström	Hydraulik	AB	har	sitt	huvudsakliga	
användningsområde	i	fordon	inom	anläggningsindustrin.	
	
Som	ett	led	i	detta	utvecklingsarbete	startade	Stig	Wahlström	Hydraulik	AB	en	utredning	
av	möjligheten	att	tillverka	ventilblocken	i	andra	material	än	dagens.	
	
Den	här	studien	har	endast	analyserat	plaster	samt	keramer.	Keramer	uteslöts	ganska	
tidigt	då	det	stod	klart	att	de	inte	kunde	leva	upp	till	kriterierna	av	vad	materialet	skulle	
klara	av.	Även	härdplaster	valdes	bort	varför	det	fortsatta	arbetet	endast	omfattar	
termoplaster.	Kravet	är	att	de	ska	ha	liknande	egenskaper	som	dagens,	d	v	s	klara	de	tryck	
som	uppkommer,	tåla	temperaturer	från	‐40	°C	upp	till	120	°C,	vara	formbeständiga	med	
god	hållfasthet	samt	inte	komprimeras	eller	utvidga	sig	vid	belastning,	klara	de	miljökrav	
som	ställs	och	även	vara	oljebeständiga.	För	att	välja	att	producera	ventilblocken	i	ett	
alternativt	material	så	krävs	det	även	att	detta	blir	ekonomiskt	fördelaktigt	genom	att	t	ex	
tillverkningsprocessen	förenklas	och	förkortas.	
	
Studien	visar	att	formsprutning	är	den	metod	som	lämpar	sig	bäst	för	framställning	av	
hydraulikblock	i	plast.	PPA,	armerad	med	50	%	glasfiber	är	den	plast	som	har	bäst	
egenskaper	och	bäst	klarar	av	de	krav	som	ställs	på	materialet	och	plasten	går	utmärkt	att	
formspruta.	En	viktig	parameter	som	undersöktes	var	hållfastheten	i	gänga.	Det	gjordes	ett	
praktiskt	dragprov	för	att	verifiera	våra	hållfasthetsberäkningar.	Då	skurna	gängor	leder	
till	förstörda	molekylbindningar	så	är	formsprutning	av	dessa	det	som	ger	maximal	
hållfasthet,	dock	visade	vårt	dragprov	på	skuren	gänga	en	fullt	tillräcklig	hållfasthet.	Även	
o‐ringarnas	tätning	undersöktes.	Då	plast	är	ett	mer	töjbart	material	än	metall,	finns	större	
risk	för	läckage.	Båda	dessa	parametrar	gällande	ett	block	i	plast,	bevisas	armerad	PPA	att	
klara	av	med	viss	marginal.	
	



Nackdelen	med	att	formspruta	är	att	det	krävs	stor	tillverkningsvolym	för	att	det	ska	löna	
sig,	då	formverktyget	är	en	relativt	stor	investering.	
	
För	att	utvärdera	ventilblockets	material	och	tillverkningsprocess	gjordes	en	analys	av	
dagens	material	och	konstruktion.	Det	finns	flera	anledningar	till	att	ett	plastblock	skulle	
vara	ett	bättre	alternativ	än	metall.	Dock	har	arbetet	inte	lett	till	tillräcklig	bevisning	av	att	
ett	ventilblock	i	plast	skulle	vara	hållbart,	utan	ytterligare	prov	såsom	utmattning	och	
temperatur	krävs	för	att	verifiera	detta.	
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Abstract 
There	is	an	ongoing	development	to	produce	materials	with	better	properties,	cheaper	
manufacturing	process	and	with	less	environmental	impact.	Stig	Wahlström	Hydraulik	AB	
wants	to	develop	and	when	possible	take	advantage	of	the	possibilities	with	new	materials	
in	order	to	maintain	and	strengthen	both	the	product	quality	and	the	market	position.	The	
main	use	of	the	valve	blocks	produced	by	Stig	Wahlström	Hydraulik	AB	is	in	construction	
equipment	vehicles.	
	
As	a	step	in	this	development	work	Stig	Wahlström	Hydraulik	AB	started	an	investigation	
regarding	the	possibility	to	manufacture	the	valve	blocks	in	other	materials	than	today’s.	
	
This	study	has	analysed	plastics	and	ceramics.	After	a	short	research	ceramics	were	
excluded	because	it	stood	clear	that	their	properties	did	not	meet	the	requirements.	The	
continued	work	was	also	limited	to	thermoplastics.	The	material	should	withstand	the	
temperatures	and	stresses	and	meet	the	environmental	aspects	that	the	block	of	today	has	
as	requirements	and	also	be	oil‐resistant	and	have	a	dimensional	stability.		
It	is	important	that	the	alternative	material	results	in	an	economic	advantage	to	allow	for	a	
future	production	i	e	by	simplifying	and	shorten	the	manufacturing	process.	
	
The	study	shows	that	injection	moulding	is	the	most	suitable	manufacturing	method	for	a	
plastic	valve	block.	The	plastic	that	seems	to	be	most	suitable	is	PPA	reinforced	with	50%	
glass	fibre,	it	has	good	properties	for	the	purpose	and	meets	the	requirements	the	best.	An	
important	parameter	to	investigate	was	the	strength	in	a	plastic	thread.	We	did	
calculations	of	the	mechanical	strength	and	made	a	practical	stress	test	to	verify	our	
calculations.	Cut	thread	has	less	strength	then	moulded	thread,	but	the	test	proved	that	cut	
threads	had	enough	strength.	Another	part	that	was	important	to	investigate	was	the	o‐
ring	seal,	plastic	has	less	dimension	stability	then	metal	therefore	the	risk	of	leak	is	greater.	
Reinforced	PPA	proves	to	handle	this	both	parts,	with	a	certain	margin	of	safety.	
	
The	disadvantage	with	injection	moulding	is	that	a	mould	tool	is	a	relatively	large	
investment	which	requires	large	production	volumes	to	pay.		
	



To	evaluate	the	alternative	materials	and	manufacturing	process	of	the	valve	block,	an	
analysis	of	the	materials	that	currently	is	used	was	done.	There	are	several	reasons	that	a	
block	in	plastic	should	be	a	better	alternative	than	a	metal	one.	The	study	has	not	given	full	
evidence	that	a	valve	block	in	plastic	should	meet	the	requirements,	in	order	to	achieve	this	
further	tests,	like	exhaustion	and	temperature	stresses,	needs	to	be	done	to	verify	this.		
 
 
Key-words 
Hydraulic, Thermoplastic, Metal replacement, Injection molding 
  



 

 

Förord 

Denna rapport beskriver vårt examensarbete vid Kungliga Tekniska Högskolan, 
Maskinteknik med inriktning ekonomi och produktion. Examensarbetet har gjorts i 
samarbete med företaget Stig Wahlström Hydraulik AB som varmt välkomnat oss och 
vårt arbete. Rapporten har inneburit mycket faktainsamling och nulägesanalys men 
även praktiskt arbete i form av beräkningar och tester. 

Framförallt vill vi tacka vår handledare på Stig Wahlström Hydraulik AB Emil 
Svallingson som hjälpt oss på vägen och som möjliggjort vår framtagning av denna 
rapport. Han har alltid ställt upp att besvara våra frågor och kommit med idéer och 
information som gjort att vi hela tiden har kommit vidare i arbetet. Vi vill även tacka 
Anders Berkevall på Stig Wahlström Hydraulik AB som fördjupat oss i hydraulikens 
grunder och hur ett ventilblock kan se ut idag. Nils-Gunnar Olsson på KTH som hjälpt oss 
med den räknemässiga problematiken som vi stött på. 

Vår handledare på KTH, Mikael Grennard, har haft god uppföljning av vårt arbete och 
gett oss nya tips som hjälpt oss att förbättra rapporten. 

Vi vill tacka alla våra medarbetare och företaget Stig Wahlström Hydraulik AB som visat 
engagemang för vårt examensarbete . Vi känner att vi blivit väl bemötta vilket gjort det 
extra viktigt för oss att bidra på bästa vis i Stig Wahlström Hydrauliks AB:s 
materialutvecklingsbevakning och utvecklingsarbete.  

 

Stockholm i mars 2014 

Matilda Lagerholm 

Jens Söder 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

De ständigt ökande kraven på kvalitet och lägre pris på dagens produkter medför att de 
tillverkande företagen måste jobba med ständig produktutveckling. Företagen måste 
också arbeta med kontinuerlig effektivisering för att bibehålla eller förbättra sin 
position på marknaden. 

Nya material finns idag i alla former och utvecklas hela tiden för att få bättre 
egenskaper, ge billigare framtagning och minimal påverkan på miljön.  

På Stig Wahlström Hydraulik AB, härefter benämnt SWH, tillverkar man block och 
ventiler för hydrauliksystem som främst används inom truckar och lastbilar. Företaget 
använder sig av främst fyra olika material, två olika sorters stål som används vid 
komponenter som utsätts för högre tryck och två olika aluminiumtyper som används vid 
lägre tryck.  

Detta är ett examensarbete som utförts av två studenter på utbildningen Maskinteknik – 
industriell ekonomi och produktion vid KTH Södertälje, hösttermin 2013. 

1.2 Problemdefinition 

På SWH används idag ovan nämnda material och då företaget inte aktivt har följt 
utvecklingen på alternativa materialområden, saknar man viss vetskap om det har 
utvecklats nya material som skulle kunna motsvara de befintliga eller dessutom kan 
vara bättre i vissa aspekter. 

Finns material som är billigare, mer miljövänliga, mer hållbara eller som skulle kunna ge 
nya möjligheter som skulle kunna komplettera något/några av dessa fyra material? 

Skulle tillverkningen effektiviseras om materialen byttes ut?  

1.3 Mål 

Det här examensarbetet kommer att undersöka och presentera alternativa material och 
tillverkningsmetoder av ventilblock inom hydraulik hos företaget SWH, med primärt 
fokus på tillämpningsområdets krav gällande hållfasthet och funktion. Vi kommer även 
inom ramen för arbetet att analysera kostnads- och miljöaspekter. Genom att jämföra 
möjliga material mot de krav som ställs finns förhoppning om att hitta material som kan 
komplettera de material som används i dagens block. Då det alternativa materialet kan 
möjliggöra eller kräva andra tillverkningsmetoder, som får konsekvenser på till exempel 
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kostnad och tid, kommer även denna aspekt att utredas. Presentationen kommer att ske 
genom en skriftlig rapport samt en muntlig redovisning.  

• Vilka utmärkande egenskaper har det nya materialet? 

• Vilka tillverkningsmetoder lämpar sig bäst för materialet? 

• Vilka fördelar och nackdelar finns med det nya materialet?  

• Uppfyller det nya materialet kraven gällande hållfasthet, värmekapacitet, miljö 
och kvalitet? 

1.4 Kravspecifikation 

De krav som ställs på produkterna hos SWH kommer ofta från deras kunder. I dagsläget 
är Volvo Construction Equipment deras största kund och också de som ställer högst 
krav. 

 

• Temperaturområde: -40°C upp till 100°C. Men SWH har, för att säkerställa 
komponentens hållfasthet, krav på att materialet ska klara upp till 120°C. 
Material som inte helt uppfyller dessa temperaturkrav kan fortfarande vara 
intressanta för användning i speciella fall.  

• Tryck: Från 0,25 bar upp till 500 bar. Vanligen ligger det mellan 200 och 300 bar. 
Kravet är att det alternativa materialet ska ha kapacitet att klara minvärdet, även 
om detta värde bör vara så högt som möjligt. 

• Miljökrav: IMDS (international material data system)är en materialdatabas som de 
flesta fordonstillverkare använder sig av. I detta system behandlas två betydande 
listor med förbjudna ämnen och kemikalier som detta arbete kommer att beakta. 

� REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals)  
� GADSL (Global Automotive Declarable Substance List) 

• Formbeständighet: Materialet ska ha en god hållfasthet och vara formbeständigt, 
alltså inte komprimeras eller utvidga sig nämnvärt vid belastning eller 
temperaturförändring. Det ska ha en låg utvidgningskoefficient.  

• Materialet ska vara oljebeständigt. 

1.5 Lösningsmetod 

För att få full kännedom om ventilblockens beskaffenhet undersöktes befintliga material 
och tillverkningsmetoder. Med kunskap om de nuvarande materialens egenskaper 
ställda mot kraven på ett ventilblock kunde alternativa material tas fram. 

Information om nya alternativa material hämtades genom intervjuer och studiebesök 
och en närmare undersökning av de mest relevanta framtagna materialen utfördes. Med 
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hjälp av hållfasthetsberäkningar, FEM-analys och praktiska tester kunde det med viss 
säkerhet avgöras om de alternativa materialen uppfyllde kraven.  

Litteratur och internet var återkommande informationskällor. Under hela arbetet avsågs 
att hålla en löpande kontakt med uppdragsgivare och handledare. 

1.6 Avgränsningar 

• Arbetet kommer endast ta upp det material som utgörs av själva blocken och 
kommer inte analysera något av de tillhörande komponenter som ventiler och 
skruvar etc.  

• Arbetet kommer endast att undersöka alternativa material inom termoplaster 
och keramer.   

• Gällande miljöaspekten kommer endast materialets livslängd och förbjudna 
ämnen enligt Annex XIV och GADSL att undersökas. 

• Arbetet kommer att fördjupa sig i maximalt fem alternativa material, finns 
ytterligare material som verkar lämpliga så redovisas endast dessa kortfattat i 
rapporten. 

• Arbetet kommer fokusera på att undersöka alternativa material och i mindre 
utsträckning utreda behov av eller möjlighet till förändrade 
tillverkningsmetoder. 

• Härdplaster kommer ej att utredas 
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2 Nulägesbeskrivning 

2.1 Vad är hydraulik? 

 

Figur 1: Ett exempel på ett hydrauliksystem 

Hydraulik är ett samlingsnamn för de komponenter som innefattas i ett så kallat 
hydrauliksystem, se Figur 1, och grundprincipen för hydraulik är att överföra energi via 
vätska, i detta fall hydraulolja. Oljan har två funktioner, att överföra energi och att 
smörja systemets ingående rörliga delar.  

Ett hydraulsystem är en konstruktion som består av någon form av kraftkälla, där 
energin sedan styrs och överförs av oljan till en hydraulmotor eller hydraulcylinder som 
omvandlar energin till rörelseenergi. Ofta handlar det inom hydraulik inte bara om att 
överföra energi utan genom att utnyttja olika deplacement där trycket i systemet verkar 
kan man skapa stora kraftutväxlingar. [1] 

Ett enkelt exempel på detta är en hydraulisk domkraft. En hydraulpump bestående av en 
hydraulcylinder är då kopplad till en hydraulcylinder med en betydligt större kolvarea 
som sedan kommer att agera lyft, se Figur 2. 
Eftersom F = p*A så kan en liten kraft med kolven verkande på en liten area ge en stor 
kraft på en motsvarande större area, då trycket fortfarande är lika stort. Beroende på 
kolvareornas storlek i förhållande till varandra avgörs alltså helt hur stor 
kraftförstärkningen blir. [2][3] 
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Figur 2: Illustration av en hydraulisk domkraft 

För att oljan ska kunna styras så används ventiler. Det finns många olika sorters ventiler 
beroende hur man vill att oljan ska flöda och vilken funktion som ska uppfyllas. 

Här är tre exempel på vanliga ventiler som nedan kommer att beskrivas kortfattat.  

• Back- och spärrventiler 
• Flödesreglerande ventiler 
• Tryckreglerande ventiler 

 
 
Back- och spärrventiler 

Om en cylinder ska lyfta en last som i exemplet med domkraften ovan så är det viktigt 
att hålla oljan innesluten. Då används en backventil för att hålla upp lasten, genom att 
förhindra oljan att flöda i bakåtriktning. Men för att cylindern ska gå att sänka igen bör 
ventilen vara dubbelverkande(pilotstyrd). [4][5] 

Figur 3: Symbol för backventil 

Flödesreglerande ventiler 

En strypventil är ett exempel på en flödesreglerande ventil och används vanligen i 
vattenkranar för att kunna reglera vattenflödet, från noll till max. [4][5] 
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Figur 4. Symbol för strypventil 

Tryckreglerande ventiler 

De vanligaste tryckreglerande ventilerna är begränsnings- och reducerventiler.  

Tryckbegränsade ventiler används till att styra och begränsa tryck och består generellt 
av en fjäderbelastad kägla där trycket ger en kraft motriktad fjädern. Om tryckkraften är 
större än fjäderkraften rör sig käglan och släpper fram volymströmmen.  

 

Figur 5: Symbol för tryckbegränsande ventil 

Tryckreducerande ventiler arbetar i princip som de tryckbegränsade, skillnaden är att 
trycket vill stänga ventilen då tryckkraften är större än fjäderkraften och att det är 
trycket efter ventilen som reglerar. [4][5] 

        

Figur 6: Symbol för tryckreducerande ventil 
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2.2 Ventilblockets funktion 

 

Bild 1: Ett exempel på ett ventilblock  

Ett ventilblock kan vara utformat på oändligt många olika sätt. Men i regel har det som 
uppgift att hålla en uppsättning ventiler fästa och tätade och sedan låta vätskan styras 
rätt. Blocken består av inlopp, utlopp och av flertalet kanaler där vätskan kan strömma 
igenom. 

I detta fall är ventilerna fästa med gängförband. Det är mycket viktigt att ventilerna 
sitter tätt skruvat i blocket så att ingen olja läcker ut. Därför är ventilerna försedda med 
o-ringar.  

Principen för o-ringens funktion är att den komprimeras mellan de omgivande väggarna 
och åstadkommer tätning mot dessa. 

I hydrauliksystem överförs vanligtvis mycket stora krafter vilket skapar höga tryck i 
systemet. Därför utsätts de komponenter i systemet för en stor påfrestning. Trycket i 
själva blocket kommer av oljan som styrs in genom ventilerna. 
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2.3 Nuvarande material 

Ventilblocken på SWH tillverkas i ett flertal olika material främst beroende på vilket 
arbetstryck blocket kommer att utsättas för. I detta kapitel kommer kort fakta redovisas 
om de mest vanliga material som används av företaget idag, automatstål SS 1914-04 och 
två kvaliteter av aluminium.  

Generellt ser bearbetningsprocessen likadan ut för de olika blocken och materialen.  De 
får vanligen in materialen i kvadratiska stänger, formpressade i rätt storlek. Dessa kapas 
sedan i mindre klossar. Varje kloss bearbetas i en fleroperationsmaskin, där fräsning, 
borrning och gängning och även gradning sker. Överblivet överskottsmaterial är sedan 
operatörens uppgift att ta bort.  

När blocken har fått sin geometri ska de in på tvätt som består av tre steg; ultraljud, 
blåsning och vakuumtork. Beroende på material och önskemål från kund får blocket 
slutligen en ytbehandling som är viktigt för att förhindra korrosion och förfinar även 
utseendet. [6] 

2.3.1 Automatstål 

Vid bearbetning av stål önskas korta spån, stora skärhastigheter och en viss ytfinhet. 
Detta uppfyller inte ett vanligt kolstål. Genom tillsatser av vissa ämnen kan man 
förbättra dessa önskemål. 
Automatstål är en legering av svavel och mangan. Svavlet ger en god skärbarhet men 
ämnet ger skadlig inverkan på varmformbarheten, vilket manganet hjälper till att 
motverka. [7] 
På SWH används automatstål SS 1914-04 där även bly är en tillsats, som ger ytterligare 
positiv inverkan på skärbarheten. 
 
Fördelar jämfört med aluminium [11] 

• Bättre elasticitet, inte lika spröd och benägen att spricka 
• Klarar tryckstötar i hydrauliken bättre 
• Slipper lösa stålsäten 

 

Automatstål levereras ofta kalldraget. Kallbearbetningen och den relativt höga 
manganhalten ger en högre brottgräns (se tabell 1) och en tämligen låg förlängning. 

Automatstålen levereras till SWH med varierande mått mellan 50-100 millimeters 
kvadratstänger. 
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Fysiska egenskaper Automatstål SS1914-04 

Densitet (g/cm³) 7,7–8,03 

Elasticitetsmodul (GPa) 190–210 

Sträckgräns min (MPa) 245 

Brottgräns (MPa) 360/630 

Poissons konstant 0,27-0,3 

Tabell 1. Egenskaper för SS 1914-04, där samtliga värden utgår ifrån en temperatur på 

materialet på 25 °C. Man har här utgått ifrån en kalldragen rund stång, 63-100 mm. [8] 

Ytbehandling   

All typ av bearbetning av stål medför en risk till försämring av dess naturliga 
korrosionsbeständighet. För att återställa korrosionsbeständigheten tillgriper man 
normalt en kemisk ytbehandling.  

SWH använder normalt iriserande passivering som ytbehandlingsteknik för block i 
automatstål. Stålet beläggs då med 12μm zink+järn. 

Med passivering, som förstärker stålets naturliga oxidfilm, ges en tillräcklig 
korrosionsbeständighet. En stor fördel är att passivering inte påverkar ytfinheten 
(negativt). [9] 

Andra egenskaper hos iriserande passivering: 

• Goda korrosionsskyddande egenskaper 
• Jämna skikt på detaljer med svår geometri 
• Tål temperaturer upp till +150°C 

2.3.2 Aluminium 

Några viktiga egenskaper hos aluminium är: 

• Låg vikt. Densiteten är 2,7 kg/dm³.  
• Hög hållfasthet. Aluminiumlegeringar har brottgränser upp till 700 Mpa. De 

behåller även sin goda seghet vid låga temperaturer. 
• God korrosionshärdighet. På aluminium bildas vid kontakt med luftens syre ett 

oxidskikt. Detta är mycket tunt och tätt och utgör ett utmärkt skydd mot 
korrosion. 

• Lättbearbetat. Aluminium är väl lämpat för plastisk bearbetning såsom 
strängpressning, valsning och annan plastisk formning som smidning, bockning 
och djuppressning. Det kan också fogas genom svetsning, lödning och limning och 
bearbetas genom skärande bearbetning. 
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• Lätt att återvinna. Aluminium är lätt att återvinna. När det smälts ner behövs 
bara 5 % av den energimängd som gick åt vid primärframställningen. 

Inom mekanisk industri så lämpar sig aluminium mycket bra. Fördelarna som nämnts 
ovan gör att aluminium blir den mest användbara konstruktionsmetallen efter stål inom 
mekanisk industri. Användningen av olika aluminiumprofiler ökar starkt, eftersom de 
möjliggör billiga och effektiva konstruktionslösningar. [10] 

Nuvarande aluminiumkvaliteter hos SWH 

De aluminiumsorter som SWH använder sig av i dagsläget är EN AW-6082 som används 
vid tryck upp till 300 bar och EN AW-7075 som är en höghållfast aluminiumlegering och 
kan klara tryck över 300 bar. [11] 

Fördelar jämfört med stål: 

• Sliter mindre på verktygen 
• Bättre att bearbeta då det tar kortare tid 
• Lägre vikt per volymenhet 

Fysiska egenskaper EN AW-6082 T6 Plattstång 

Densitet (g/cm³) 2,71 

Elasticitetsmodul (GPa) 70 

Smältpunkt (°C) 650 °C 

Max 

användningstemperatur (°C) 

 
470 °C 

Sträckgräns (MPa) 110 

Brottgräns (MPa) 290 

Poissons konstant 0,33 

Tabell 2. Egenskaper för aluminiumlegeringen EN AW-6082 T6 [12] 
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EN AW-7075 T6 är en zink- och kopparlegerad kvalitet med en mycket hög hållfasthet, 
jämför brottgräns och sträckgräns i tabell 2 och tabell 3. Den används bland annat i 
flygplan och andra konstruktioner som kräver hög hållfasthet i förhållande till vikten. 
Nackdelen är att den har mindre god korrosionsbeständighet. 

Fysiska egenskaper EN AW-7075 T6 

Densitet (g/cm³) 2,81 

Elasticitetsmodul (GPa) 72 

Smältpunkt (°C) 475-635°C 

Max  

användniungstemperatur (°C) 

 
470 °C 

Sträckgräns (MPa) 145 

Brottgräns (MPa) 525 

Poissons konstant 0,33 

Tabell 3. Egenskaper för aluminiumlegeringen EN AW-7075 T6 [13] 

Ytbehandling  

SWH använder sig främst av två olika ytbehandlingar för aluminium, vanlig anodisering 
och hårdanodisering. Hårdanodisering används för att ge högre slitage- och 
nötningbeständighet. Båda dessa ytbehandlingstekniker kan göras i två varianter, natur- 
eller svartanodisering. Naturanodiseringen ger ett transparant oxidskikt och 
svartanodiseringen ger ett oxidskikt som är svartpigmenterat. Varför man har en natur- 
och en svartfärgad ytbehandling beror enbart på utseende, de två skiljer sig inte åt 
funktionsmässigt. 

Att tänka på vid konstruktion är att hårdanodskiktet ger en dimensionsökning av den 
ytbehandlade detaljen med ca 40-50% av skiktets tjocklek och detta måste man ta 
hänsyn till vid konstruktion av detaljer med stor måttnoggrannhet.  

Ytan på en aluminiumdetalj blir efter anodisering hård, korrosionsbeständig, 
nötningsbeständig och elektrisk isolerande. Vilket i sin tur ger en ökad livslängd. Det 
som kan vara bra att veta med dessa ytbehandlingar gällande miljöaspekter är att de ej 
ger upphov till allergier hos människor, de har ingen påverkan på omgivningen av att 
ligga ute i naturen och att vid en jämförelse med andra ytbehandlingsmetoder är 
anodisering en av de mindre miljöpåverkande processerna. [14] 
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3 Alternativa material 

3.1 Allmänt om termoplaster 

Andelen metallkomponenter som byts till plast ökar ständigt eftersom utvecklingen av 
termoplaster medför att plasterna blir alltmer konkurrenskraftiga alternativ. 
Det finns många anledningar till att plasten är ett bättre alternativ än metall: 

 
• Det går åt mindre energi att värma upp plast, då dess smältpunkt är betydligt 

lägre 
• Lägre transportkostnader eftersom plaster generellt har en låg densitet/vikt 
• Ingen efter- eller ytbehandling behövs, färre bearbetningssteg 
• God korrosionsbeständighet 
• Ljuddämpande jämfört med metaller 
• Ger ofta längre livslängd för de bearbetande verktygen 

 

Dock finns en rad egenskaper hos plaster som man måste ta hänsyn till. 

• Dess belastningskurva är icke linjär vilket försvårar hållfasthetsberäkningar 
• De är mer känsliga för högre temperaturer, därför viktigt att ta reda på maximal 

användningstemperatur (dock måste man beakta att materialets egenskaper kan 
förändras inom de temperaturgränser som anges) 

• Plaster kan vara anisotropa, vilket innebär att de kan ha olika fysikaliska 
egenskaper i olika riktningar 

• Formförändras lättare vid belastning 
• Vid tillverkning där produkten har stora skillnader i tjocklek finns stor risk för 

sjunkningar vid de tjockare partierna, därför bör plastdetaljer ha en 
tjockleksfördelning som är anpassad till formsprutningens geometri, till exempel 
ingötets placering och flytsträckornas längd. [15][16] 
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Figur 7: En översikt av skillnader i E-modul och draghållfasthet hos olika plaster och 

metaller 

Som Figur 7 visar kan det vara svårt att nå upp i samma styrkor som metaller om man 
vill ha en plast som ska ersätta en metalldetalj. En omkonstruktion kan många gånger 
vara nödvändig vid materialbyte för att få den optimala lösningen.  Man kan se i figuren 
att oförstärkt plast har både låg elasticitetsmodul och låg draghållfasthet. Så en 
förstärkning med någon form av armeringsmaterial är i detta fall, med ventilblock som 
utsätts för högre spänningar, ett måste. [17] 

3.2 Tillsatsämnen i plaster 

Plaster består ofta av en eller flera tillsatsämnen, detta för att ge materialet önskade 
egenskaper. Tillsatsämnena delas vanligen in i olika grupper beroende på vilken 
funktion de har. De vanligaste tillsatsmedlen är mjukgörare, stabilisatorer, färgämnen 
och flamskyddsmedel.  

Mjukgörare 

Mjukgörare används för att bland annat förbättra bearbetbarheten. Det minskar även 
viskositeten och glasomvandlingstemperaturen. Det mest använda mjukningsmedlet är 
ftalater som står för 95 % av den totala mjukgöraranvändningen. Det finns stora 
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skillnader mellan olika ftalater gällande miljö- och hälsorisker, man skiljer därför på 
ftalater med hög molekylvikt och ftalater med låg molekylvikt. De mest använda 
ftalaterna är DINP och DIDP som har en hög molekylvikt, dessa är inte miljöfarliga. 
DEHP, DBP och BBP är ftalater med låg molekylvikt och är både miljö- och hälsofarliga. 
[52] 

Stabilisatorer 

Stabilisatorer används för att stabilisera plasten mot ljus, värme och nedbrytning. 
Värmestabilisatorer som används är tenn- och zinkföreningar och ämnen mot 
nedbrytning kan vara antioxidanter som bisfenol och trisnonylfenolfosfit. 

Färgämnen 

Färgämnen används för att ge ett bättre utseende och även för att förhindra att 
ultraviolett strålning tränger in i plasten. Plaster som är känsliga mot ultraviolett ljus 
blir lätt spröda. 

Flamskyddsmedel 

Plaster utgörs till stor del utav olja och är därför brandfarliga, därför behöver man höja 
plastens antändningstemperatur, detta gör dock materialet sprödare. Ett vanligt 
förekommande flamskyddsmedel är aluminiumoxid.[53] 

3.3 Armering av plast 

Att armera en plast med glasfiber eller kolfiber ger en kraftig förbättring av både styvhet 
och hållfasthet men det ökar också sprödheten hos termoplasterna. Även ythårdheten 
och reptåligheten förbättras.  
Glasfiber är det vanligaste armeringsmaterialet medan kolfiber är starkare men dyrare. 

Fibrerna kan se ut på många olika vis beroende på användningsområde. Kortfiber 
används vanligen vid förstärkning av termoplast, långfiber tillsätts härdplast, t.ex. ester- 
och epoxiplast.    

3.3.1 Glasfiber 

Glasfiber är nedsmält glas som har formats till fibrer med tjocklekar mellan 0,001 och 
0,1 mm. Dessa används främst till att förstärka andra material. 
Glasfibern har flera goda egenskaper: 

• Hög dragbrottgräns 
• Låg täthet jämfört med metaller 
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• Dess hållfasthet är så gott som oförändrad mellan 0 och 300°C 
• Hög dimensionsstabilitet, den töjs och krymper ej 
• God elektrisk isolator 
• God fukt-, vatten- och kemikaliebeständighet 

 

E-glas som är den vanligaste formen av glasfiber har en E-modul på 73 GPa, 
draghållfasthet på 3450 MPa och en densitet på 2,6 g/cm3. 

Glasfiber är ett isotopt material som innebär att egenskaperna är desamma i alla 
riktningar. 

Att armera plaster med glasfiber ger en ökad mekanisk hållbarhet, bättre 
värmebeständighet och man kan minska volymen hos en produkt och ändå få samma 
hållfasthet. [18] 

3.3.2 Kolfiber 

Kolfiber används till att armera och förstärka upp andra material. Det är en 
armeringsfiber som har i syfte i en fiberkomposit att armera matrisplasten, styva upp 
den, öka hållfastheten och de mekaniska egenskaperna. Armeringsfiber är enbart väldigt 
tunna trådar som inte kan ta upp någon annan last än dragbelastning. När de här tunna 
trådarna sätts samman i en matrisplast får man en komposit som kan ta upp laster i alla 
riktningar. Dessa matriser kan liknas vid mattor. [19] 
Fördelar med kolfiberarmeringar är: 

• hög hållfasthet 

• hög styvhet (hög E-modul) 

• en låg temperaturutvidgning 

• hög hållfasthet vid utmattning 
 

Kolfiber binds bra av termoplaster vilket gör att fiberns draghållfasthet även kommer 
till sin rätt vid belastningar som böj och tryck. Egenskaperna hos kolfiberkvaliteten kan 
dock variera och det beror på olika tillverkningsförutsättningar och utgångsmaterial.  

Den vanligaste kvaliteten som man brukar använda är standardkvalitet, då man uppnår 
mycket bra egenskaper till ett jämförelsevis lågt pris. Den vanliga kolfibern har en låg 
densitet på cirka 1,8 g/cm3, E-modul på 218 GPa och en draghållfasthet på cirka 2000 
MPa. De bättre kvaliteterna som High Strength, HS, är kolfiber med en E-modul på 265 
GPa och har en draghållfasthet runt 4500 MPa vilket är ungefär fem gånger högre än 
stålets draghållfasthet. Priset på fibrerna är vanligen stigande med högre E-modul. 
Kolfiber används ofta i konstruktioner till bilar, båtar, cyklar, fiskespön, flygplan, 
helikoptrar, surfbräden och mycket annat. Den används också ofta till att förstärka 
bärande konstruktioner som till exempel balkar, väggar, pelare och broar. Kolfibern har 
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på så sätt ökats i användningen av konstruktörer och byggare där det kan förenkla 
byggprocesser väsentligt. [20] 

 

 

Bild 2: Kolfiberväv 

 
 
 
En generell jämförelse mellan glasfiber och kolfiber blir följande: 
Fördelar kolfiber kontra glasfiber 

• lättare  

• styvare 

• mer värmebeständig 
Nackdelar kolfiber kontra glasfiber 

• sämre slagtålighet 

• mycket dyrare, upp till cirka 40 gånger högre [21] 
 
Fördelar jämfört med metall är att materialet inte rostar medan en nackdel är att det 
kan uppstå sprickbildning mellan olika lager i fibern. 
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3.4 Termoplaster 

Nedan följer ett urval av konstruktionsplaster som har verkat extra intressanta för 
blockets ändamål. Plasterna har dels rekommenderats från olika materialkunniga 
personer och dels genom egen efterforskning. 

Plasternas specifika egenskaper redovisas vilket sedan följs av en tabell med fysiska 
egenskaper av en armerad variant av respektive plast. 

3.4.1 Polyamid (PA) 

Polyamid är en delkristallin konstruktionsplast. Den är stark och värmetålig och är ett 
av de mest använda materialen inom industrin. Polyamid finns i en mängd olika 
kvaliteter med varierande egenskaper, t.ex. PA6, PA6.6, PA4.6, PA6G där PA6 är den allra 
vanligaste. Sifferbeteckningen står för antalet kolatomer i molekylerna som bygger upp 
monomeren. Gemensamt kännetecknas de av mycket bra mekanisk hållfasthet samt hög 
nötningsresistens. Materialet kan förstärkas med till exempel glasfiber för att få 
ytterligare metalliska egenskaper. Polyamid är vanlig inom maskinindustrin och 
används till bland annat kugghjul, glidlister och glidlager. [22] 
Fördelar 

• Tål en hög användningstemperatur 
• God styvhet, vid glasfiberförstärkt 
• Lättbearbetad 
• Mycket nötningsbeständig 
• Mekanisk styrka 
• Resistent mot oljor, fetter, diesel och de flesta lösningsmedel 
• Kan modifieras och förstärkas för att bl.a. ge högre styvhet och styrka och tåla 

högre temperaturer  
 

Nackdelar 

• Absorberar mycket fukt från omgivningen vilket kan förändra materialets 
egenskaper, såsom minskad styvhet, svällning, lägre elasticitetsmodul och 
dimensionsförändring. 

• Spröd vid låga temperaturer 
 

Den amidplast som verkar vara mest intressant är PA66 GF30 som är armerad med 30 
% glasfiber. PA66 absorberar mindre fukt och klarar högst temperaturer av de olika 
polyamidkvaliteterna. [23] 
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Fysiska egenskaper PA66 GF 30 

 Fuktig Torr 

Densitet (g/cm³) 1,35 1,35 

Elasticitetsmodul (GPa) 3,2 5,9 

Maxtemperatur vid 

kontinuerlig användning (°C) 

 
120 

 
120 

Maxtemperatur vid tillfällig 

användning (°C) 

 
240 

 
240 

Lägsta temperatur (°C) – 20 – 20 

Draghållfasthet (MPa) 75 100 

Poissons konstant 0,45–0,5 0,45–0,5 

Tabell 4. Gällande vissa egenskaper agerar Polyamid olika i torrt och fuktigt tillstånd [24] 

3.4.2 Polyftalamid (PPA) 

Polyftalamid är en grupp högpresterande polyamider. Plasten är delkristallin och 
aromatisk (skör). Jämfört med PA6 och PA66 tar den upp betydligt mindre fukt och har 
därmed en högre dimensionsstabilitet. Den har också bättre mekaniska och kemiska 
egenskaper och kan användas långvarigt i temperaturer upp till 185 °C. EMS och DuPont 
är två världsledande plastföretag, EMS använder varunamnet Grivory och DuPont kallar 
plasten för Zytel. [25][27] 
PPA kan bara framställas genom formsprutning och då vanligen med fiberarmering. 
Plasten kan armeras med upp till 70 % glasfiber för att ge en så hög styrka som möjligt. 
På grund av plastens höga styrka och styvhet är den mycket vanlig vid ersättning av 
produkter i metall.  PPA används främst inom bil- och elektronikindustrin, till exempel 
som nippel(se Bild 3). Glasfiberarmerad PPA kostar cirka 80 kr/kg. [26] 

Fördelar 

• Hög elasticitetsmodul 

• Bra kemikaliebeständighet 

• Hög maximalt tillåten användningstemperatur 

 

Nackdelar 

• Slagsegheten är något sämre än hos polyamid 
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Bild 3: En nippel gjord av glasfiberarmerad PPA.  

Den variant som rekommenderades, av Richard Edfast från Erteco, till blockets ändamål 
är ”Grivory HTV-5” som är armerad på 50 % glasfiber. ”Grivory HTV-5” är EMS 
varunamn för PPA GF50. Den har en mycket hög E-modul och tål kortvarigt 
temperaturer upp till 300 °C. 

Fysiska egenskaper PPA GF50 

Densitet (g/cm³) 1,64 

Elasticitetsmodul (GPa) 18 

Maxtemperatur vid 

kontinuerlig användning (°C) 

 
150 

Maxtemperatur vid tillfällig 

användning (°C) 

 
300 

Lägsta temperatur(°C) - 

Draghållfasthet (MPa) 250 

Poissons konstant 0,4 
 Tabell 5. Egenskaper hos PPA armerad med 50 % glasfiber. Observera att lägsta 

temperatur ej är inskrivet, detta värde kunde ej hittas. [28] 
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3.4.3 Polykarbonat (PC) 

Polykarbonat är en termoplastisk polymer som ofta benämns under varumärket 
Makrolon och Lexan. Materialet är värmebeständigt och extremt slagtåligt och kan 
infärgas i en mängd olika färger, vanligast är transparant, opal- och rökfärgad. Det är lätt 
att bearbeta och varmforma vilket gör att det används mycket inom industrin och till 
säkerhetsinglasningar. För ökad reptålighet finns det även polykarbonat med extra hård 
yta. Plasten går även att glasfiberarmera för ökad hållfasthet. [29] 
Fördelar 

• Mycket hög slagseghet 

• Goda elektriska egenskaper 

• Hög användningstemperatur 

• Lägre formkrypning än de flesta andra plaster 

• Bra utomhusbeständigt 

Nackdelar 

• Ej reptåligt 

• Mekaniska egenskaper försämras i varmt vatten över 60 °C 

• Är känslig för mikrosprickningar och brottanvisningar 

• Hög tendens till spänningssprickbildning vid konstant belastning 

• Dålig kemikaliebeständighet 
 
Polykarbonat armerad med 30 % glasfiber valdes godtyckligt. 

Fysiska egenskaper för PC GF30  

Densitet (g/cm³) 1,43 

Elasticitetsmodul (GPa) 6 

Maxtemperatur vid 

kontinuerlig användning (°C) 

 
120 

Maxtemperatur vid tillfällig 

användning (°C) 

 
140 

Lägsta temperatur (°C) – 100 

Draghållfasthet (MPa) 90 

Poissons konstant 0,35 

Tabell 6. Egenskaper för PC med 30 % glasfiber [30] 
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3.4.4 Polyoximetylen (POM) 

POM är mer känt under varunamnet Delrin eller med materialbenämningen acetalplast 
och besitter en utmärkt kombination av seghet, styvhet, utmattningshållfasthet och 
fjädringsegenskaper som gör att den passar i tuffa miljöer som ställer högre krav på 
kvalitet. POM liknar PA på många sätt men har en låg vattenabsorption och därav den 
mer formbeständig. Den har låg friktion och tål mycket nötning med hög elasticitet och 
slagstyrka. Kortvarigt klarar den temperaturer upp till 140 °C. POM är en termoplastisk 
konstruktionspolymer med utmärkt bearbetbarhet och mångsidigt användningsområde. 
Den finns i färgerna natur eller svart, där svart är den mest UV-stabila. 
Livsmedelsindustrin använder sig ofta av POM, eftersom materialet lätt går att rengöra 
och ej påverkas särskilt av rengöringsprodukter. POM går även att förstärka med 
glasfiber och kolfiber. [31] 
POM används inom maskin- och fordonstillverkning, transport- och matningsteknik, 
elektronik, finmekanik, hushållsmaskiner, livsmedels och medicinteknik. Exempel på 
produkter som tillverkas i POM är bland annat kugghjul, glidlager, maskindelar, 
tätningar, isolatorer, valsar, stickproppar, rör- och knådredskap och detaljhållare. [32] 
Kilopriset för glasfiberarmerad POM är cirka 40 kr/kg. [26] 

Fördelar 

• Den styvaste oarmerade konstruktionsplasten 

• De mekaniska egenskaperna påverkas obetydligt i temperaturområdet -40 °C till 
+ 80 °C 

• Hög seghet utan tillsatser 

• Hög utmattningshållfasthet 

• Utmärkta friktion och nötningsegenskaper 

• Bra beständighet mot bensin och lösningsmedel 

• God svetsbarhet och lättbearbetad 

Nackdelar 

• Låg maximalt tillåten användningstemperatur  

• Gnisselljud uppstår lätt om materialet gnids mot sig själv 

• Känslig för skarpa hörn 
 

POM finns i två olika kvaliteter, POM-C och POM-H. De har likvärdiga egenskaper på de 
flesta områden men POM-C tål något högre temperaturer. En glasfiberarmering på 25 % 
valdes godtyckligt. 
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Fysiska egenskaper POM-C GF25 

Densitet (g/cm³) 1,58 

Elasticitetsmodul (GPa) 9 

Maxtemperatur vid 

kontinuerlig användning (°C) 

 
100 

Maxtemperatur vid tillfällig 

användning (°C)  

 
140 

Lägsta temperatur(°C) – 20  

Draghållfasthet (MPa) 130 

Poissons konstant 0,32 

Tabell 7. Egenskaper för POM-C, armerad med 25 % glasfiber. C står för copolymer. [33] 

3.4.5 Polyfenylensulfid (PPS) 

PPS, vars mest kända varunamn är Fortron och Tedur, är en plast som fungerar utmärkt 
för formsprutning. Materialet är resistent mot aggressiva kemikalier och används ofta 
till pumpdelar, värmesköldar, folier, generatordelar och mätare. Andra typiska 
användningsområden är kemisk processutrustning såsom ventiler, pumpar och 
kompressorkomponenter. Glasfiberarmerad PPS är ett oerhört styvt material med E-
modul över 20 GPa med 60 % glasfiber, vilket är högre än de flesta andra plaster som 
ligger mellan 0,2 till 15 GPa. Materialet tål hög temperatur och är en av de plaster som 
har bäst kemikaliebeständighet. Materialet känns igen genom att den har en metallisk 
klang när man slår på det. [34][35] 
PPS är oftast glasfiberarmerat med upp till 65 % glasfiber och används till 
formsprutning. Glasfiberarmerad PPS kostar cirka 100 kr/kg. [26] 

 

Fördelar 

• Hög mekanisk styrka, styvhet och hårdhet, även vid stigande temperaturer. 

• Mycket hög kemikalie- och hydrolysresistans (upp till 200 °C). 

• Mycket goda slit- och friktionsegenskaper. 

• Mycket hög maximalt tillåten användningstemperatur 

• God dimensionsstabilitet. 

• God UV-resistans 
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Nackdelar 

 

• Låg brottöjning 

 
PPS valdes med 60 % glasfiberarmering, på rekommendation med kontakt från EMS. 

Fysiska egenskaper PPS GF60 

Densitet (g/cm³) 1,93 

Elasticitetsmodul (GPa) 20 

Maxtemperatur vid 

kontinuerlig användning (°C) 

 
240 

Maxtemperatur vid tillfällig 

användning (°C) 

 
270 

Lägsta temperatur(°C) – 40  

Draghållfasthet (MPa) 185 

Poissons konstant 0,4 

Tabell 8. Egenskaper för PPS med armering på 60 % glasfiber. [36] 

3.4.6 Polyetereterketon (PEEK) 

PEEK är ett mycket allsidigt material, i kombination med dess utmärkta 
kemikalieresistans så har materialet de bästa mekaniska egenskaperna och 
temperaturtåligheterna av alla termoplaster. Ser man då till användningsområde som 
PEEK lämpar sig bra för så är det inom många industriella områden, bland annat hårt 
belastade lager, kugghjul, pumpdelar och hydraulikdelar. [37] Den här plasten är dock 
mycket dyr och kostar cirka 1200 kr/kg med kolfiberarmering. [26] 
Fördelar  

• Mycket hög maximalt tillåten driftstemperatur 

• Hög mekanisk styrka, hårdhet och styvhet. Även vid höga temperaturer. 

• Väldigt hög kemikalie- och hydrolysresistans. 

• Mycket goda friktions- och slitegenskaper. 
 

Nackdelar 

• Mycket dyr 
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PEEK valdes med en armering av kolfiber på 30 %. Detta rekommenderades av Frohe 
AB. Då kolfiber är något starkare kan armeringshalten vara lite lägre. 

Fysiska egenskaper PEEK CF30 

Densitet (g/cm³) 1,41 

Elasticitetsmodul (GPa) 13 

Maxtemperatur vid 

kontinuerlig användning (°C) 

 
250 

Maxtemperatur vid tillfällig 

användning (°C) 

 
310 

Lägsta temperatur(°C) – 20 

Draghållfasthet (MPa) 224 MPa 

Poissons konstant 0,25 

Tabell 9. Egenskaper för PEEK armerad med 30 % kolfiber.[38][39] 

3.4.7 Akrylnitril-butadien-styren (ABS) 

ABS är en slagseg plast med varierande mängd akrylnitril-, butadien- och styren-
monomerer. De olika monomererna står för olika egenskaper av plasten, akrylnitril gör 
plasten värmebeständig och kemikalieresistent, butadien ger slagseghet och smidighet 
vid låga temperaturer och styren ger en hög glans och styvhet. [40] 
 
ABS har en amorf struktur vilket gör att den inte tål lika höga temperaturer men plasten 
har goda egenskaper som att den inte absorberar fukt och att den är formstabil under 
belastning. 
Plasten används främst till maskinkåpor, såsom datorer, TV-apparater och 
instrumentbrädor i bilar. [41] 
 
ABS-plasten har ett mycket lågt pris och kostar cirka 20-25 kr/kg. [26]På grund av detta 
förekommer det att man blandar ABS med konstruktionsplaster som t.ex. PC vilket 
förbättrar egenskaperna hos ABS-plasten med bibehållen kostnadsfördel. 

Fördelar 

• Lågt pris 

• Formstabilt 

• Ingen fuktabsorption 

• Är unik för att användas i 3D-skrivare 
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Nackdelar 

• Tål ej högre temperaturer 

Armering med glasfiber kan öka styvheten med 2-3 gånger, men nedan följer data för 
ren ABS. 

Fysiska egenskaper ABS 

Densitet (g/cm³) 1,96 

Elasticitetsmodul (GPa) 2,4 

Maxtemperatur vid 

kontinuerlig användning (°C) 

 
85 

Maxtemperatur vid tillfällig 

användning (°C) 

 
100 

Lägsta temperatur (°C) – 32 

Draghållfasthet (MPa) 45 

Poissons konstant 0,5 

Tabell 10. Egenskaper för ren ABS. Armerad ABS verkar sällsynt och svårt att hitta 

egenskaper för den, därmed valdes att redovisa den rena ABS:ens egenskaper. [42] 

3.5 Keramer 

Keramer är oorganiska icke-metalliska material. Tillverkningen av keramer sker genom 
en process där pulverformigt råmaterial binds ihop till en fast massa genom att den 
värmebehandlas, detta kallas för sintring. Efter att kroppen stelnat blir keramerna 
mycket hårda och svåra att bearbeta. Man strävar därför efter att ge produkten dess 
slutliga form innan den sintras.  
Keramer saknar så kallade metallbindningar och är uppbyggda med kovalenta 
bindningar. Avsaknaden av fria elektroner gör att de vanligen saknar elektrisk 
ledningsförmåga. De är även spröda och styva och många har en relativt låg densitet. 
Dessa egenskaper gör att de skulle passa utmärkt som konstruktionsmaterial om det 
inte vore för sprödheten. Avsaknaden av ett plastiskt område gör att de i de flesta fall 
inte kan användas som konstruktionsmaterial självständigt. De spröda egenskaperna 
kan förbättras genom att konstruktionskeramer konteras i en hållare med mer elastiska 
egenskaper. De utgör en egen huvudgrupp av material tillsammans med metaller 
respektive plaster och de tillverkas oftast i lera eller andra mineraler som råmaterial. 
Exempel på keramer är cement, betong, tegel, glas och några olika värmebeständiga 
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material. Plastisk bearbetning är inte möjlig. Det finns en rad olika formningsmetoder, 
bland dessa finns slamgjutning, pressning av pulver, isostatisk pressning, extrudering, 
formsprutning, trycksintring, isostatisk trycksintring och termisk sprutning.  

Vid tillverkning av keramer finns också en del problem. Det kan vara svårt att 
reproducera materialegenskaperna vid storvolymsproduktion. Keramernas sprödhet 
kan jämföras med att en metall kräver 100 000 gånger mer energi för spricktillväxt. Det 
är även svårt att framställa keramer med låg porositet. [43] 

Keramer har följande egenskaper: 

• Hög smältpunkt 

• Hög elasticitetsmodul 

• Låg värmeutvidgningsbeständighet 

• Låg värmeledningsförmåga 

• Hög hårdhet 

• Liten brottöjning 

• Elektrisk isoleringsförmåga 

• Kemisk stabilitet och korrosionsbeständighet 

• Låg densitet jämfört med metaller 

Med dessa egenskaper som keramer besitter valdes att avstå från vidare eftersökning 
och arbete kring materialet. Det på grund av att det inte möter de krav på vad som ska 
uppfyllas utan är för sprött och oelastiskt.  
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4 Tillverkningsmetoder 

4.1 Formsprutning 

Formsprutning är den vanligaste metoden som används för bearbetning av plast och då 
främst termoplast. Den är även användbar för termoplaster, härdplaster och elaster. Det 
går att bearbeta alla vanliga plaster genom formsprutning. Det kan vara en homogen 
eller ihålig kropp och även material med fiberförstärkning, som glasfiber eller kolfiber, 
går bra att formspruta. 
Metoden härstammar från pressgjutning av metaller som man sedan har utvecklat till 
att forma detaljer för plaster. Plasten väljs ut efter rätt polymerer, tillsatser som 
mjukgörare, färgämne, stabiliseringsmedel och armeringsmaterial. Formsprutningen, se 
Bild 4, går till så att granulat av den plast man har valt värms upp till den smältpunkt 
som rekommenderas för just den plasten.  Den smälta plasten sprutas in i en kall form 
med hjälp av en roterande skruv och där smältan sedan svalnar och stelnar, och den 
färdiga detaljen som har kristalliserats kan sedan plockas ut. Den smälta plasten som 
sprutas in i formverktyget har normalt en temperatur mellan 175- 275 °C.  

Det är viktigt att formverktyget är rätt utformat för att detaljen ska bli bra och alltså 
avgörande för vilken kvalitet som den slutliga produkten ska få. Formverktygen har en 
del viktiga uppgifter vid bearbetningen. Dels att forma den smälta plasten till önskad 
geometri, att kyla den formade smälta plasten och att trycka ut den färdiga detaljen ur 
formen med hjälp av ett utstötningssystem. Det är mycket viktigt att hela formen fylls 
och att det smälta materialet inte stelnar på vägen. Plasten blir då spröd och gör att den 
lätt går sönder. Trycket som behövs för att spruta in plasten varierar men normalt 
används 50 till 100 Mpa, men kan i vissa fall vara uppe i 300 Mpa. [44] 

 

Bild 4: Formsprutningsprocess 
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4.1.1 Formspruta till färdig geometri 

Formsprutning är oftast det bästa alternativet för att ta fram produkter som är 
komplicerade och i ganska stora volymer. Det är viktigt med en jämn godstjocklek och 
att den ligger mellan 2 och 6 mm. Överskrider tjockleken 6 mm så tar det för lång tid att 
kyla ner materialet och då kan det krympa och få sjunkningar. Det gör att detaljen kan 
bli skev. Det är också en metod som lämpar sig väl när det ställs höga krav på den 
färdiga produktens måttnoggrannhet eller där man vill ha en fin yta. Formsprutning är 
dels ett kostnadseffektivt val om stora serier nyttjas men även ett miljövänligt val 
eftersom det inte krävs så mycket energi och att detaljen oftast är färdigbearbetad när 
den kommer ut ur formpressningsformarna.  [26] 
Om för- och nackdelar med formsprutning ska analyseras utifrån SWH så måste man ta 
hänsyn till vissa parametrar som vilken geometri blocken har, hur många detaljer som 
tillverkas per år och vilken plast som skulle vara mest lämplig. En nackdel är att SWH 
tillverkar förhållandevis små serier block per år, och för att det ska löna sig att 
formspruta krävs cirka 500 st/år och uppåt, enligt Frohe AB. Att ta fram ett formverktyg 
för en detalj liknande ventilblock kostar idag cirka 250 000 kr och uppåt. Fördelarna är 
att det är smidigt ur tillverkningssynpunkt där inget efterarbete krävs som att borra, 
fräsa och ytbehandla. Utifrån egenskaperna och hållfastheten i en plastgänga så är det 
bättre att formspruta detaljen.  

4.1.2 Formspruta block och sedan borra geometri 

Detta alternativ dök upp då vi insåg att formspruta ett block till färdig geometri kunde 
bli dyrt vid små serier.  
Alternativet förutsätter att det idag tillverkas block med samma blockstorlek men med 
olika kanaler. Eftersom vi då får större serier per formverktyg så skulle det kunna bli 
mer ekonomiskt att formspruta homogena block och sedan borra hålen i efterhand. 

Dock finns vissa nackdelar med denna lösning. Borras gängorna så förstörs 
molekylbindningarna i plasten och detta leder till försämrade egenskaper och därav 
sämre hållfasthet i gängan. 

En annan nackdel är att skärverktygen utsätts för hårt slitage på grund av den kraftiga 
armeringen, vilket blir kostsamt om man ska behöva byta ut dessa med jämna 
mellanrum. 
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4.1.3 Formspruta och sedan pressa in metallinsatser 

Att använda metallinsatser i hålen där ventilerna ska fästas ger både bättre hållfasthet i 
gängor och deformationen i hålen blir heller inte lika stor. Se Bild 5 för en variant av 
detta. Dock kan det vid mindre deformationer uppstå spänningar i plasten eftersom de 
olika materialen agerar olika, vilket vid en längre påfrestning kan orsaka sprickor. 
 
Det finns olika metoder för att tillverka plastblock med metallinsatser. 
Gängade metallinsatser kan placeras i formverktyget så att den smälta plasten sprutas in 
och flyter kring insatsen för att sedan stelna och på så sätt låsa fast insatsen.  

Insatserna kan även pressas in i efterhand i det formsprutade blocket. Hål ska då vara 
formade, antingen genom borrning eller från formverktyget, avsedda för insatsens 
placering. Hålen måste ha en mindre diameter än insatsens ytterdiameter. Pressningen 
kan ske med antingen kalla eller varma insatser eller med ultraljud. 

Enklast är att kallpressa medan varmpressning ger bäst resultat då plasten som är i 
kontakt med insatsen mjuknar och lägger sig helt mot insatsens yttre geometri.  

För att metallinsatsen ska vara ordentligt fäst vid plasten är det viktigt att yttersidan 
inte är helt slät. Den måste ha någon form av mönstring för att öka motståndet mellan 
väggarna. [45][46] 

 

Bild 5: Gängad metallinsats i en plastdetalj  
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5 Hållfasthetsberäkningar 

Några detaljer i ett ventilblock i plast har granskats närmare, med hänsyn till 
hållfastheten.  
Dessa är: 

• skurna gängor i plast, för att se om de är tillräckligt hållfasta 

• ventilhålets deformation, för att avgöra om o-ringarna tätar ordentligt 
 
Det har utförts både praktiska prov och teoretiska beräkningar för att kunna utreda 
dessa frågetecken. 
 
Hållfasthetsberäkningar baseras på att ett linjärt samband råder mellan töjning och 
spänning (Hookes lag).  

Spänning (MPa)

 

                  Töjning (mm) 

Bild 6: Spännings- och töjningsdiagram för POM med deformationshastigheter på 0.0004, 

0.04, 1.1 enheter per sekund, tester gjorda vid en normaltemperatur på 25 °C 

Kurvorna i Bild 6 visar att materialet är förhållandevis linjärt upp till cirka 40-50 MPa. 
Detta antas även generellt gälla för övriga plaster i undersökningen. Därmed har linjär 
elasticitet antagits i Finita Element (hädanefter angivet som FEM)-analysen och i de 
övriga beräkningar som följer nedan.  [47][48] 
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5.1 Töjning av ventilhål 

SWH har Trelleborg Sealing Solutions som en av sina o-ringsleverantörer. I samarbete 
med Jan Gyldner och Pär Utterström från Trelleborg Sealing Solutions kunde o-
ringsberäkningar och vidare väsentliga värden att erhållas. Ett o-
ringsberäkningsprogram fanns tillgängligt på Trelleborgs hemsida för att erhålla dessa 
värden. 
Ett av SWH utvalt block användes som grund för de mått som behövdes för 
beräkningarna. 
Programmet beräknade hur mycket o-ringen var komprimerad vid normalläge då 
ventilen är fäst i ventilhålet. 
 

  

Mått (mm) Tolerans 

d2 = 2,62 - 
d4 = 38  H8 
d5 = 38   f8 
Material o-ring: NBR 

Ihoptryckning o-ring 

 min max 
mm: 0,43 0,7 
%: 17,23 25,74 

Tabell 11. Mått och toleranser för 

ventilen och ventilhålet och värden för 

ihoptryckning av o-ring som erhållits från 

o-ringsberäkningsprogrammet.

Bild 7: Mått och toleranser över 

ventilhålet där o-ringen är fäst

 

Utifrån de angivna toleranser som hål och axel har enligt ritning, gavs ett minvärde och 
ett maxvärde på hur mycket o-ringen var komprimerad: 0,43 mm och 0,7 mm, se Tabell 
11. Bild 7 beskriver vad de olika måttanvisningarna står för.  

För att ha en marginal används det lägre värdet som utgångspunkt. Enligt Trelleborg ska 
o-ringen inte vara under 6 % komprimerad, för då finns risk för läckage. Så för att ha lite 
marginal rekommenderas istället minsta komprimering 10 %. Med denna siffra kan den 
maximala tillåtna töjningen för ventilhålet beräknas. [49] 
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O-ringens ursprungliga diameter är 2,62 mm, då o-ringen är komprimerad med 0,43 mm 
har den en diameter på 2,19 mm. Om o-ringen skulle vara komprimerad 10 % (den 
minsta tillåtna) skulle den ha en diameter på 2,358.  

Av detta följer att den maximala töjningen på ventilhålets diameter, utan att o-ringen 
slutar täta, får vara: 

( ) mm336,02358,219,2 −=×−  

Detta innebär att hålets diameter på 38 mm men som enligt toleransrättningen kan vara 
upp till 38,039 mm får töjas upp till 38,375 mm, ventilens mått förutsetts kvarstå, se 
nedanstående figur. 

 

Figur 8. Figuren visar att o-ringen kan vidgas 0,168 mm utifrån o-ringens ursprungliga 

läge i ventilhålet. Detta innebär att ventilhålets diameter kan töjas med 0,168*2 mm utan 

risk för läckage. 

5.1.1 Formler för töjning av hål enligt Hookes lag 

En kort härledning till en generaliserad formel för att beräkna töjningen av ett ventilhål 
vid ett visst tryck följer.  

Figur 9 är en illustration av ett ventilhål med radien a. Hålet sitter långt från andra hål 
och blocket är stort, därför studeras en cirkulärsymmetrisk plan modell, där ytterradien 

R må gå mot oändligheten. Hålet är utsatt för ett inre tryck . Löpande koordinaten 
betecknas med r. [50] 

 

Håldiameter 

 38,039 mm 

Håldiameter 

 38,375 mm 

Ventildiameter 

38 mm 

Ventildiameter 

38 mm 

2,19 mm 2,358 mm 0,168 mm 

Ursprungsläge Maximalt tillåten 

utvidgning 
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Figur 9. Block med ventilhål 

 

På hålradien (r=a) gäller: 

Spänningar: 

2

2

r

a
r

ρ
σ

−
=    [1] 

2

2

r

aρ
σ ϕ =     [2] 

Effektivspänningen: 

( )( )ϕϕ σσσσσ rre −+=
22

  [3] 

Förskjutning i r-led: 

( )r
E

r
rru νσσε ϕϕ −==)(  [4] 

På hålradien får man alltså: 

( )
( )
E

a
au

νρ +
=

1
  [5] 

r = a 

d = 2a 

 

R = b    b→∞ 

D = 2b  
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5.1.2 Beräkning av töjning 

I detta avsnitt kommer töjningsberäkningar att göras på ett flertal av de plastmaterial 
som redovisats i kapitel 3.3 och inledande även aluminium för att få ett värde att 
jämföra med. 
Då flertalet av de aluminiumblock som konstrueras hos SWH har ett maximalt 
arbetstryck på 200 bar kommer beräkningar att avse det trycket. 

Samma geometri och mått används som i o-ringsberäkningen ovan, vilket ger en radie 
på ventilhålet på 19 mm. 

Man får med ekvation 6: 

( ) ( ) ( ) ( )( ) MPae 6,341020102010201020
662626

≈×××−×+×=σ        [6] 

Hållfasthetskriteriet vid statisk påkänning blir alltså etillåten S
mtrl

σσ ×>  där S är en 

lämpligt vald säkerhetsfaktor. 

Aluminium 

Genom att sätta in erhållna värden från tabell 3 in i ekvation 5 beräknas töjningen av 
ventilhålets radie för ett block i aluminium i ekvation 7 nedan. 

( ) ( )
mm

E

a
au 0125,0

1070

33,01019,0106,341
)(

9

6

≈
×

+××
=

+
=

νρ
  [7] 

Polyamid (PA66 GF30) 

Med ekvation 5 och erhållna värden från tabell 4, beräknas i ekvation 8 töjningen av 
ventilhålets radie för ett block i armerad PA. 

( )
mmau 162,0

109,5

45,01019,0106,34
)(

9

6

≈
×

+××
=   [8] 

Polyfenylamid (PPA GF50) 

Med ekvation 5 och erhållna värden från tabell 5, beräknas i ekvation 9 töjningen av 
ventilhålets radie för ett block i armerad PPA. 

 

( )
mmau 0511,0

1018

4,01019,0106,34
)(

9

6

≈
×

+××
=   [9] 
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Polyfenylensulfid (PPS GF60) 

Med ekvation 5 och erhållna värden från tabell 8, beräknas i ekvation 10 töjningen av 
ventilhålets radie för ett block i armerad PPS. 

( )
mmau 0460,0

1020

4,01019,0106,34
)(

9

6

≈
×

+××
=   [10] 

 

Polyetereterketon (PEEK CF30) 

Med ekvation 5 och erhållna värden från tabell 9, beräknas i ekvation 11 töjningen av 
ventilhålets radie för ett block i armerad PEEK. 

( )
mmau 0632,0

1013

25,01019,0106,34
)(

9

6

≈
×

+××
=   [11] 

 

Polyoximetylen (POM GF25) 

Med ekvation 5 och erhållna värden från tabell 7, beräknas i ekvation 12 töjningen av 
ventilhålets radie för ett block i armerad POM. 

( )
mmau 0964,0

109

32,01019,0106,34
)(

9

6

≈
×

+××
=   [12] 

 

Den i o-ringsberäkningen erhållna största tillåtna radieökning, 0,168 mm, överskrids 
inte för någon av dessa plaster vid ett tryck på 200 bar.  

Även hållfasthetskriteriet kan uppfyllas av flertalet plaster vid en rimligt tilltagen 
säkerhetsmarginal. 

De två plaster som är mest hållfasta och töjer sig minst är PPA med 50 % glasfiber och 
PPS med 60 % glasfiber. 
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5.2 FEM-analys av gänga i plast 

Hållfasthetsproblem kan även tänkas uppstå vid gängor i blocket. En FEM-analys 
utfördes på en gänga i plast, principen är att ventilen är i metall medan det gängade 
hålet ventilen fästs i är av plast. Spänningar och deformationer i gängorna för plasthålet 
studerades. 

Gängans förskjutning 

Elasticitetsmodulen hos metall är flera storleksordningar större än hos plast. Därför blir 
deformationerna avsevärt mindre i metall. I stort sett deformeras metallgängorna inte 
alls i jämförelse med plastens gängor. Detta innebär att den trycklast som verkar på 
ventilen ger en axiell förskjutning hos denna, samma för alla gängvarv. 

I vanliga fall där inner- och yttergänga är av liknande material tar de tre första 
gängvarven upp det mesta av kraften och utsätts därför för störst påfrestning. I detta fall 
är det annorlunda, man kan generellt säga att hela ventilen rör sig som en stel kropp 
med alla gängvarven. Detta innebär att kraften jämt fördelas över många flera gängvarv. 
Görs gängan lång, kan den alltså ta upp en större last. 

Därmed kan en förskjutning lika stor hos alla gängvarv antas. I beräkningen ges ventilen 
därför en godtycklig förskjutning, här vald till 0,1 mm. 

Totalkraft på gängan  

Spänningsfördelningen i plastgängorna visas i Bild 8. Man kan beräkna kontaktkrafterna 
mellan ventilen och de olika gängvarven. Totalkraften mellan metalldelen och plastdelen 
kan då fås genom att summera alla kontaktkrafter.  

Denna totalkraft ska motsvara trycklasten från oljetrycket. Med angivna värden gav 
FEM-analysen ett värde på totalkraften F på 2419 N.  
För ytterdiametern på ventilhålet valdes godtyckligt en standardgänga, G3/8”, 
motsvarande cirka 16,8 mm. 

Med formeln 
2a

F

×
=

π
ρ  [13] där a är ytterradien på ventilhålet, får man ut att vid 

angivna förhållanden utsätts gängan för ett tryck på 109 bar. Det betyder att vårt valda 
värde på förskjutningen 0,1 mm motsvarar detta tryck. 
 
Spänningar i gängorna 

 
På Bild 8 och Bild 9 nedan illustreras olika spänningar som uppstår i gängorna, störst 
påfrestning verkar återfinnas i gängbottnarna där en huvudspänning på 72 MPa kan 
utläsas.  
Vill vi återigen använda ett tryck på 200 bar, ändras maximala huvudspänningen enligt 
följande: 
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MPa132
109

200
72 =×  

Brottgränsen för glasfiberarmerad PPA är på 250 MPa, vilket ger en säkerhetsmarginal 

på: 9,1
132

250
==S  

Även PPS och PEEK klarar denna spänning med en god marginal. Däremot går PC, PA 
och ABS bort då deras brottgränser ligger under 100 MPa, se tabell 12. 

 Brottgräns Säkerhetsmarginal 

PPA 250 MPa 1,9 
PEEK 224 MPa 1,7 
PPS 185 MPa 1,4 
POM 130 MPa 1 
PA 100 MPa 0,7 
PC 90 MPa 0,7 
ABS 45 MPa 0,34 

Tabell 12. Översikt för plasternas brottgränser och dess säkerhetsmarginal då gängorna 

belastas med 132 MPa. Plasterna redovisas i fallande ordning, där PPA har störst 

säkerhetsmarginal. 

 

Dock innebär inte att en lokal hög spänning leder till haveri för gängan, det kan måhända 
bara uppstå en lokal plastisk deformation. Men plaster är tidsberoende material, så risk 
finns att deformationen kan öka med tiden hos en belastad gänga, som sedan leder till 
haveri. 

 

Bild 8: Största huvudspänningen i dragning för gänga i genomskärning 
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Bild 9: Maximal skjuvspänning 

Den högsta beräknade skjuvspänningen uppgår till cirka 18 MPa. Då skjuvhållfastheten 
hos undersökta plaster har visat sig ligga mellan 60 och 90 MPa är den högsta 
beräknade skjuvspänningen godtagbar. 

I denna FEM-analys har endast räknats på tre gängvarv, ökar man på med flera varv går 
största spänningen ner vilket ökar på säkerhetsmarginalen ytterligare. 

5.3 Dragprov på gänga i plast 

Experimentet avsåg att finna det tryck som en gänga i plast maximalt kan klara av innan 
gängan brister.  
Hålet gängades med gängtapp. I plastbiten skruvades en metallskruv med rätt 
dimension. En hydraulisk domkraft användes för att lägga på lasten. Trycket i 
domkraftens hydraulolja mättes med manometer. Vi kunde, efter att ha kommit upp i 

strax över 50 kg/ 2cm , se att trycket inte längre kunde upprätthållas. Detta tolkas som 
att plasten börjar deformeras plastiskt. 
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Två olika plaster testades, PEEK och POM. Dessa två plaster fanns möjlighet att testas på 
inom arbetets ram. Provbitarna hade olika diametrar vilket medförde att vi fick använda 
olika dimensioner för gängorna för de två bitarna. 
Vid PEEK användes gängor av dimension G1/4” och vid POM G3/8”. 

Provbitarna utsattes för tryck upp till 150 bar, i båda fallen med resultatet att gängorna 
höll och detta med en ytterst kvarstående liten deformation. 

Area POM 

2

2

767,1
2

5,1
cm=×








π  

Area PEEK   

2

2

131,1
2

2,1
cm=×








π

Genom formeln manometerAreaF ρ×=  [14] får vi att kraften på ”ventilen” som belastar 

plastgängan var för POM-biten på 2650 N och för PEEK-biten på 1696 N. För att räkna ut 
vad dessa krafter motsvarar för tryck hos oljan i ett ventilblock följer ett antal steg.  

Arean på domkraftens kolv var 8 2cm  vilket innebär att det uppmätta oljetrycket på 150 

bar motsvarar en kraft på 12000 N.  

Med formeln: 
Area

F
verklig =ρ  [15] kan då motsvarande oljetryck räknas ut för ett 

ventilblock i respektive material. 
 
Tryck POM Tryck PEEK

bar679
767,1

12000
=  bar1060

131,1

12000
=  

Slutsatsen är att man skulle kunna använda ett oljetryck på 679 bar i POM och 1060 bar 
i PEEK. 
 

Experimentell precision 

Testerna gjordes på oarmerad plast medan de rekommenderade alternativa materialen 
enligt detta examensarbete är ordentligt armerade. 

Gängans längd var i testet något kort, cirka 6 mm, vilket medför att en gänga i normal 
längd bör klara än större krafter. 

Gängorna i testet är skurna vilket kan förstöra molekylbindningar i plasten och göra 
gängan mindre hållfast. Hade de istället varit formsprutade hade de förmodligen klarat 
än större krafter. 

Pålastning gjordes endast en gång per gänga, således fås inget utmattningsprov. Provet 
gjordes i rumstemperatur 20 °C. 
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5.4 Utmattning 

Plasters tålighet mot upprepade belastningar påverkas av fuktighet och temperatur.  I 
likhet med vad som gäller för metaller, särskilt stål, burkar man ibland ange en 
utmattningsgräns hos plaster. Det är dock omtvistat, om regelrätt utmattning kan 
uppstå vid lastväxlingar inom det i vårt arbete förekommande påkänningsområde. 
PEEK är en av de plaster som är mest utmattningståliga. 
 

 
 
Bild 10: Wöhler-diagram för bl.a. armerad PEEK och PPS 
 
Ett Wöhler-diagram, se Bild 10, visar spänningsamplituden i förhållande till livslängden i 
antalet belastningscykler. Utmattningsgränsen är den spänning diagrammet visar då 
kurvan planar ut och blir horisontell. [51] 
 
Plastens typiskt viskoelastiska egenskaper gör att utmattning kan ske i kombination 
med krypning vilket innebär att både belastningens frekvens och medelnivå kan ha 
inverkan på livslängden.  
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6 Analys 

Av de plaster som tagits upp är det ett par stycken som sticker ut och bäst motsvarar 
kraven. 

Följande plaster visar sig inte leva upp till kraven. 

� PA tar upp för mycket fukt och är därmed inte lika dimensionsstabilt som de 
andra plasterna 

� PC tål ej olja tillräckligt, då sprickor lätt utlöses. 

� ABS är för klen som ren plast, en efterforskning kan göras om ABS kan blandas 
med någon annan plast för att uppnå rätt egenskaper. Vanligast förekommande 
plastkombination är dock med PC som nämnt har dålig kemikaliebeständighet. 

Följande plaster lever helt eller delvis upp till kraven, delvis innebär att de kan vara 
användbara i situationer där specifika krav inte är lika höga som normalt. 

Polyoximetylen (POM) 

POM har en betydlig nackdel i sammanhanget, dess temperaturtålighet är för dålig. Dock 
redovisas ändå den plasten, då den enligt våra tester verkar vara mycket hållfast och 
dess pris är relativt lågt jämfört med de andra intressanta plasterna, vilket är en stor 
fördel. 

Polyetereterketon (PEEK) 

Ska ett ventilblock utsättas för högre temperaturer än normalt så är PEEK ett bra 
alternativ. Den fungerar i miljöer upp till 250 °C dock med kraftigt försvagade 
hållfasthetsegenskaper.  

Den är även en av de mest utmattningståliga plasterna och har således en längre 
livslängd.  

Materialet är betydligt dyrare än de övriga plasterna som redovisats och bör då bara 
användas i specialfall. 

Polyfenylensulfid (PPS) 

PPS tål också mycket höga temperaturer och har även den högsta elasticitetsmodulen av 
de plaster som studerats.  
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Polyftalamid (PPA) 

PPA:n har rekommenderats av tre oberoende personer inom plastbranschen, Ulf Bruder 
från DuPont, Richard Edfast från Erteco och Mårten Samuelsson från Frohe AB. Det 
verkar vara den plast som är mest passande för ett ventilblock.  

Därför gjordes noggrannare undersökning på PPA:ns reaktioner vid olika temperaturer. 
Diagrammet i Bild 11 visar att brottgränsen vid 120 °C, vilken är den maximala 
användningstemperaturen för ett block hos SWH, är cirka 150 MPa. Dock sker en 
mycket lång töjning innan brott sker.  Då o-ringen ej tillåter en större töjning än 0,9 % är 
gränsen för vilken maximal spänning som är acceptabel mycket lägre.   

För att konstruktionen ska klara temperaturer upp till 120 °C och ha en maximal töjning 
på 0,9 %, får spänningen maximalt vara 120 MPa. Detta motsvarar i FEM-analysen för 
gänga ett arbetstryck på 180 bar. 

Upp till 100 °C håller sig plasten tillräckligt stabil för att tåla spänningar upp till 150 
MPa, vilket enligt FEM-analysen för gänga motsvarar ett arbetstryck på 220 bar. 

 

Bild 11: Spännings- töjningsdiagram vid olika temperaturer för PPA med 50 % glasfiber i 

torrt tillstånd 

Ser man på användningen och hur länge materialet klarar av en viss påfrestning (Bild 
12) så skiljer sig töjningen inte särskilt mycket med avseende på användningstiden.  
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Bild 12: Spännings- töjningsdiagram, representerat av så kallade isokronkurvor 
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6.1 De bästa alternativen med egenskaper viktade mot varandra 

En egenskapsmatris sammanställdes för de plastmaterial som uppnår kraven för ett 
material till ett ventilblock bäst. Detta för att få en överskådlig bild över skillnader i de 
plastmaterial och de befintliga material som används idag. 

 Enhet PPA 
GF50 

PPS 
GF60 

PEEK 
CF30 

POM 
GF25 

Aluminium Automatstål 

Materialpris Kr/kg 80 100 1200 40 20-25 15 

Elasticitetsmodul GPa 18 20 13 9 70 190-210 

Draghållfasthet MPa 260 185 224 130 525 630 

Min. användnings- 

temperatur 

 

°C 

 
– 40 

 
– 40 

 
– 20 

 
– 50 

 
- 

 
- 

Max. användnings- 

temperatur 

 

°C 

 
150 

 
240 

 
250 

 
115 

 
477 

 
> 500 

Töjning av radie  

200 bar, r = 19 mm 

 

mm 

 
0,0511 

 
0,0460 

 
0,0632 

 
0,0964 

 
0,0125 

 
0,0045 

Smältpunkt °C 325 330 340 165 650 1000 

Tabell 13: I tabellen ovan visas fyra olika materialkandidater som kan vara lämpliga i en prototyp 

för tillverkning av ventilblock. Observera att den maximala användningstemperaturen är innan 

plasten tappar betydlig formbeständighet, för ökade krav på formstabilitet blir den maximala 

användningstemperaturen lägre. 

Kilopris 

Ser man på kilopriserna i Tabell 13 så är plasterna betydligt dyrare, dock har de en lägre 
densitet vilket innebär att ett block i plast blir lättare.  

För att avgöra skillnaden i materialkostnad per block hos aluminium kontra plast 
gjordes en enkel prisjämförelse:  
Om ett block i Aluminium väger 2 kg blir materialkostnaden cirka 50 kronor.  
Motsvarande block i PPA GF50 ger en vikt på 1,2 kg och därmed en materialkostnad på 
96 kr.  
Materialpriset för ett block i plast blir alltså dyrare, dock kräver aluminiumblocken en 
ytbehandling vilket ökar tillverkningskostnaden något. 
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7 Slutsats 

Resultatet av analysen visar att det är möjligt att tillverka och använda ventilblock i 
plast. Förutsättningen är dock att antingen temperatur eller tryckkrav kan jämkas nedåt 
och att tillverkningen sker i tillräckligt stora serier för att motivera kostnaden för 
formverktyget. 

Detta betyder att ett block av plast kan vara ett alternativ till de aluminiumblock som 
tillverkas idag och som är avsedda för lägre arbetstryck. 

Utmärkande egenskaper 

Den plast som bedöms vara mest lämplig är PPA med en 50 %-ig glasfiberinblandning, 
den uppfyller temperaturkraven och har en hög dimensionsstabilitet. Den har även ett 
överkomligt pris. Den är vanligt förekommande som metallersättning på grund av dess 
höga styrka, styvhet och krypresistens som är bättre än många andra plaster. I matrisen 
ser man att POM är en i jämförelse billig och enligt våra tester mycket hållfast plast, dock 
uppfyller den inte de krav som SWH ställer, främst gällande temperaturtålighet.  

Lämplig tillverkningsmetod 

Belastningstesterna visade att gängorna, trots att det var skurna istället för 
formsprutade, klarade den belastning som den utsattes för. Därmed torde det mest 
ekonomiska tillverkningsalternativet vara att formspruta ett homogent block och sedan 
borra geometrin, för att på så sätt få större serier till samma formverktyg,  

Däremot så är det svårt att avgöra om det är mer ekonomiskt att tillverka ett block i 
plast, kilopriset på armerade plaster är i regel högre än vad det är på de metaller som 
används idag men tillverkar man tillräckligt stora serier så kan verktygs- och 
bearbetningskostnaderna bli billigare vid formsprutning. 

Fördelar och nackdelar 

Den största fördelen med att tillverka i plast är den förkortade bearbetningsprocessen 
men det finns även andra positiva delar med att använda plast som 
konstruktionsmaterial. Plasten är miljövänligare i åtminstone två aspekter, dels har 
plaster lägre smälttemperatur och det krävs då mindre energi vid nedsmältning och dels 
är plasten mycket lättare vilket leder till minskade koldioxidutsläpp vid transport.   

Fördelar 

• Mindre miljöpåverkan genom både lägre specifik vikt och lättare konstruktion 

• Inte lika energikrävande att framställa 

• Snabbare bearbetning  

• Inget ytbehandlingsmoment i tillverkningen 

• Minimalt slitage på verktyg 
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Nackdelar 

• Högre kilopris 

• Investering i formverktyg (helst generell geometri så att det därigenom kan 
användas för stora serier) 

• Tillkommande tillverkningsmoment då dagens tillverkningsprocess kommer att 
kvarstå för de block som tillverkas för högre tryck 

 

Krav 

PPA med 50 % glasfiber uppfyller enligt tester och beräkningar flera av kraven. Den 
punkt som inte har kunnat fastställas är om plasten innehåller förbjudna kemikalier.  
  

Temperaturområde Stabil i temperaturer från -40 °C till  
100 °C, tappar lite av 
formbeständigheten vid 120 °C. 

Tryck Vid kritisk temperatur torde plasten 
klara arbetstryck upp till 200 bar, dock 
borde tryckkraven sänkas för lämpligt 
tilltagen säkerhetsmarginal 

Förbjudna kemikalier Ej fastställt 

Formbeständighet Enligt resultaten tillräckligt 
formbeständig inom temperatur- och 
tryckkrav 

Oljebeständighet Inga tester utförda men ska tåla olja 
enligt uppgift 

 
 
Detaljer som kan behöva ändras i blockkonstruktionen är  

• Minska väggtjocklekar 

• Eliminera skarpa hörn  

7.1 Reflektioner 

Uppgifter om materialegenskaper har varierat beroende på källa och måste därför 
behandlas kritiskt. Vi hade som avsikt att genomgående använda en och samma källa för 
samtliga materialvärden men detta kunde inte uppnås då ingen uppgiftslämnare hade 
uppgifter om alla eftersökta material. Eftersom der är dessa värden våra har 
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beräkningar baserats på ska värdena och resultaten enbart ses som riktvärden och inte 
som exakta värden.  

De värden som är angivna som maximal användningstemperatur i samtliga 
materialtabeller innebär inte att de är helt formbeständiga upp till den temperaturen, 
utan beroende på vad man har som töjnings- och tryckkrav är den maximalt tillåtna 
temperaturen antagligen lägre, detta bevisas i analysen för PPA GF50 på Bild 11.  

Bild 11 är ett diagram för PPA GF50 i torrt tillstånd. PPA GF50 i fuktigt tillstånd ger 
något försämrade egenskaper, detta har vi ej tagit hänsyn till och man bör ta i beaktande 
att alternativt undersöka om fukt kan tas upp från hydraulvätskan och avsättas i plasten 
så att dess egenskaper blir förändrade. 

Det praktiska dragprovet hade kunnat utföras med starkare utrustning för att se hur 
mycket gängan klarade av innan den brast, så högt tryck klarade dock inte utrustningen 
av att ge.  

Tillsatsämnen i plaster verkar variera beroende på plasttillverkare och det framgår 
sällan vilka tillsatsämnen som ingår i respektive plast. Det mest relevanta som hittades 
om tillsatsämnen var på kemikalieinspektionens hemsida, där de hade listat vilka 
tillsatsämnen som vanligtvis förekom i plaster. Det gick inte med den tid som stod till 
förfogande att närmare utreda om våra undersökta plaster har ämnen som är förbjudna 
enligt REACH och GADSL. Detta är något som man får ha i åtanke vid upphandling av 
leverantör att dessa lever upp till de aktuella direktiven. 

Enligt den av oss uppgjorda tidplanen för detta arbete så skulle arbetet påbörjas innan 
jul. Detta gav oss emellertid en trög start då inga företag hade möjlighet att ta emot oss 
för studiebesök förrän sent i januari, vilket var en viktig förutsättning för att vi skulle få 
tag i väsentlig fakta. Vi insåg även att vi hade otillräckliga kunskaper om plaster och 
hydraulik vilket ledde till att en hel del studier krävdes för att få en tillräcklig teoretisk 
grund. Detta var de två mest avgörande faktorerna till att arbetet arbetet tog längre tid 
än beräknat. 

7.2 Rekommendationer 

Då tidsramarna för detta arbete varit begränsade och att därmed inte alla identifierade 
frågeställningar kunnat klaras ut så rekommenderas att följande kompletterande 
arbeten och tester utförs. 

• Fullständig genomgång av verktygstillverkningskostnad, förslitning samt 
bearbetningstid för att fastställa den exakta tillverkningskostnaden för varje 
alternativ 

• Utformning av ventilblock modifierade för att tillverkas i plast, där hänsyn tagits 
till punkterna ovan 
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• Utmattningstester 

• Tester vid de kritiska temperaturerna, ner mot -40 °C upp till 120 °C 



39 

 

Referenser 

Litteratur 
 

� Bruder Ulf, Värt att veta om plast, en handbok av Ulf Bruder 2011 
� Ullman Erik, Materiallära, Karleboserien 
� E W Jarfors Anders m fl, Tillverkningsteknologi, Fjärde Upplagan 2010 
� Handbok och formelsamling i Hållfasthetslära, Instutionen för hållfasthetslära 

KTH 
� Ingvast Håkan, Hydraulikens grunder, ITH utgåva 2 1989  

 

Muntliga källor 
 

� Carlander Olof, Fabriksansvarig, Stig Wahlström Hydraulik AB 
� Edfast Richard, Försäljning av plastråvaror, Erteco Rubber and Plastic 
� Engström Alexander, Universitetsadjunkt, KTH 
� Florman Björn, Materialbiblioteket 
� Gyldner Jan, Sales engineer, Trelleborg Sealing Solutions Sweden AB 
� Olsson Nils Gunnar, Docent i hållfasthetslära, KTH 
� Samuelsson Mårten, CTO Project sales, FROHE AB 
 

Mailkonversationer 
 

� Bruder Ulf, författare, kursansvarig, tidigare anställd på DuPont, Bruder 
Consulting AB 

� Olsson Nils Gunnar, Docent i hållfasthetslära, KTH 
� Samuelsson Mårten, CTO Project sales, FROHE AB 
� Utterström Pär, Trelleborg Sealing Solutions Sweden AB 
 

Skriftliga källor 
 

� Rosén Jan-Peter, ”Hydraulik och dess tillämpning i produkter”, Mälardalens 
högskola 2011 

� ”Kompendium för kurs i teknisk polymerkemi”, Åbo akademi university 2009 
 

Kap. 2.1 

[1]  Hydraulikgenomgång på Stig Wahlström Hydraulik AB 
 



40 

 

[2] Rosén Jan-Peter, ”Hydraulik och dess tillämpning i produkter”, Mälardalens 
 högskola 2011 
 
[3]  Kungliga Tekniska Högskolan, Hydraulik och pneumatik, 2013-12-18, 
 http://www.kth.se/polopoly_fs/1.219112!/Menu/general/column-       content/attachment/HP-kap10.pdf  
 
[4]  Ingvast Håkan, Hydraulikens grunder, Utgåva 2 ITH Örnsköldsvik, 1989 
 
[5]  Hydraulik, Hydraulik och systembyggnad, 2013-12-18,  

http://www.hydraulik.n.nu/ventiler  

Kap 2.3.1 

 

[6]  Telefonintervju med Olof Carlander, Stig Wahlström Hydraulik AB 
 
[7]  Ullman Erik, Materiallära, Karleboserien, sida 200-202 
 
[11] Emil Svallingson och Anders Berkevall Stig Wahlström Hydraulik AB, 

 Sammanställning av konstruktionskunskap, 2014-01-10 

[8]  Efunda, Stål, 2013-12-21, 
 http://www.efunda.com/materials/alloys/carbon_steels/show_carbon.cfm?ID=AISI_12L14&show_prop=a

ll&Page_Title=AISI%2012L14  

[9]  Damstahl, kemisk ytbehandling av rostfritt stål, 2013-12-22, 
 http://www.damstahl.se/Files/Billeder/2011/PDF/SV/Publikationer/8-Kemisk_ytbehandling.pdf  

Kap 2.3.2 

[10]  Ullman Erik, Materiallära, Karleboserien, sida 265-267 

[11]  Emil Svallingson och Anders Berkevall Stig Wahlström Hydraulik AB, 

 Sammanställning av konstruktionskunskap, 2014-01-10 

[12]  Alumeco, Mekaniska värden för aluminium, 2013-12-19, 
 http://www.alumeco.se/Default.aspx?ID=1201 

[13] Tibnor, Teknisk data aluminium EN AW-7075 T6, 2014-01-05 

 http://www.tibnor.se/BinaryLoader.axd?OwnerID=74afd10e-c6a3-401d-86bc-

2ba5e95a6ea2&OwnerType=0&PropertyName=Files&FileName=Tekniska+data+aluminium.pdf&Attachment=True 

[14]  Bodycote, Ytbehandling av aluminium, 2014-01-05, 
 http://www.bodycote.se/?OBH=261&ID=957 

Kap. 3.1 

[15]  PTA Plastic, Metallersättning, 2014-01-13, 
 http://www.ptaplastic.se/metallersattning___185.aspx 



41 

 

[16]  Plastkemiföretagen, Termoplaster, 2014-01-17, 
 http://www.plastkemiforetagen.se/Material/Plastskolan.pdf 

[17]  Dupont, Konstruktionstips, 2014-01-08, 
 http://plastics.dupont.com/myplastics/Mediator?id=512&locale=de_DE  

Kap. 3.2.1 

[18]  Epotex, Kompositer, 2014-02-24, http://www.epotex.se/industri/komposit/komposit 

Kap. 3.2.2 

[19]  Carbonstrikes, Kolfiber, 2014-02-14, http://www.carbontrikes.com/komposit/fibrer.htm 

[20]  Fiberkompositlaminering av Lars Viebke för KTH Maskinteknik, Kolfiber, 
 2014-02-23, http://www.kolfiber.info.se/ 

[21]  Thomasson Design, Prisjämförelse kolfiber och glasfiber, 2014-05-20, 
 http://www.thomassondesign.com/bygga/materialfakta/armeringsmaterial  

Kap. 3.1.1 

[22]  Bruder Ulf, Värt att veta om plast, En handbok av Ulf Bruder publicerad i 
 egen regi av Bruder consulting AB, 2013, sida 31 

[23]  Fermprodukter, Olika kvaliteter av Polyamid, 2014-04-23, 
 http://fermprodukter.se/?page_id=869 

[24]  Nordbergs tekniska AB, Materialdata för PA 6,6 GF 30%, 2014-02-15, 
 http://www.nordbergstekniska.se/testsheet_preview.aspx?Heading=PA-

6.6%20GF30&ID=29&MID=8&Type=P 

Kap. 3.1.2 

[25]  Bruder Ulf, Värt att veta om plast, En handbok av Ulf Bruder publicerad i 
 egen regi av Bruder consulting AB, 2013, sida 47 

[26]  Mårten Samuelsson Frohe AB, Studiebesök om formsprutning, 2014-01-27 

[27]  Mape Plastics AB, Allmänt om PPA, 2014-02-05, 

 http://www.mapeplastics.se/material/  

[28]  Campusplastic, Datablad Grivory GV-5h (PPA), 2014-02-03, 
 http://www.campusplastics.com/campus/en/datasheet/Grivory+GV-5H+black/EMS-

GRIVORY+|+a+unit+of+EMS-CHEMIE+AG/61/cf9bddd6  
 

Kap. 3.1.3 

[29]  Faktablad om plaster, Polybase, 2012 



42 

 

[30]  Nordbergs Tekniska AB, Materialdata PC GF30%, 2014-02-15, 
 http://www.nordbergstekniska.se/testsheet_preview.aspx?Heading=PC%20GF30&ID=6&MID=2&Type=P 

Kap. 3.1.4 

[31]  Nordbergs Tekniska AB, Fakta om POM, 2014-02-17, 
 http://www.nordbergstekniska.se/Product_Details.aspx?ID=1 

[32]  Nordic Plastic Group, Fakta om POM, 
  http://www.npgroup.se/vara-plaster/pom-acetalplast/ 

 

[33]  Nordbergs Tekniska AB, Materialdata för POM GF 25, 2014-02-20,    
 http://www.nordbergstekniska.se/testsheet_preview.aspx?Heading=POM-

C%20GF25&ID=104&MID=1&Type=P 
Kap. 3.1.5 

[34]  Vink, Fakta om PPS, 2014-02-22, http://www.vink.se/sv-SE/Produkter/Industri/PPS.aspx 

[35]  Resinex, Fakta om PPS, 2014-02-14,  http://www.resinex.se/polymertyper/pps.html  

[36]  Matweb Material Property Data, Materialdata för PPS GF 60%, 2014-02-25, 
 http://matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=09f2260fdb194c11bc7944317682a578&ckck=1 

Kap. 3.1.6 

[37]  Vink, Fakta om PEEK, 2014-01-17, http://www.vink.se/sv-SE/Produkter/Industri/PEEK.aspx 

[38]  Matweb Material Property Data, Materialdata för PEEK CA30%, 2014-02-03, 
 http://matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=155162e815f241848467e3ea1b659a48 

[39]  Nordbergs Tekniska AB, Materialdata för PEEK CA30%, 2014-02-03, 
 http://www.nordbergstekniska.se/testsheet_preview.aspx?Heading=PEEK%20CA30&ID=44&MID=6&Type

=P  

Kap 3.1.7 

[40]  Stegoplast, Fakta om ABS, 2014-01-26, 
 http://www.stegoplast.se/Vacuum/abs.asp 

[41]  Bruder Ulf, Värt att veta om plast, En handbok av Ulf Bruder publicerad i 
 egen regi av Bruder consulting AB, 2013, sida 28 

[42]  Nordbergs Tekniska AB, Materialdata för ABS, 2014-01-15, 
 http://www.nordbergstekniska.se/testsheet_preview.aspx?Heading=ABS&ID=36&MID=5&Type=P 

Kap. 3.3 

[43]  E W Jarfors Anders m fl, Tillverkningsteknologi Fjärde Upplagan 2010, sid 
 22, 244, 246 

Kap. 4.1 



43 

 

[44]  Gnosjöregionen, Formsprutning, 2014-02-20, 
 http://www.gnosjoregion.se/formsprutning/ 

Kap 4.1.3 

[45]  Grundläggande konstruktionsregler för plast Av Ulf Bruder, Metall är inte 

 plast, 2014-02-24, http://www.c-m.se/Dok/lathunden08.pdf 

[46]  Grundläggande konstruktionsregler för plast Av Ulf Bruder, Skruvförband, 

 metallinsatser i plast, 2014-02-24, http://www.c-m.se/Dok/Lathund06.pdf 

Kap 5  

[47]  Suvorova, JV et al, ”An approach to the description of the time-dependet 
 materials, Materials and design 24” (2003), s 293-297  
 
[48]  Suvorova, JV et al, ”Temperature influence in the description of time-
 dependet materials, Materials and design 24” (2003), s 299-304  
 
Kap 5.1  

[49]  Pär Utterström, Trelleborg, Trelleborg Sealing Solutions Sweden AB 

Kap 5.1.2 

[50]  Handbok och formelsamling i Hållfasthetslära 

[51]  Swerea, Dynamisk hållfasthet, 2014-03-02, 
 http://lotsen.ivf.se/?path=/KonsLotsen/Bok/Kap3/MekaniskaEgenskaper/StatiskOchDynamiskHallfasthet/

DynamiskHallfasthet.html   

[52] Plastkemiföretagen, Tillsatser, 2014-05-20 
 http://www.plastkemiforetagen.se/sektorgrupper/pvcforum/om_pvc/Pages/Tillsatser.aspx  

[53] Kemikalieinspektionen, Flamskyddsmedel, 2014-05-20
 http://www.kemi.se/sv/Innehall/Statistik/Kortstatistik/Kortstatistik-over-produkter-och-
branscher/Flamskyddsmedel/  

Bildkällor 
 

Omslagssida  http://hydraulik.wahlstrom.se/produkter/produkter-1/losningar-som-far-

konkurrenterna-att-hyperventilera 
 

Bild 1  http://hydraulik.wahlstrom.se/produkter/produkter-1/losningar-som-far-konkurrenterna-att-

hyperventilera  
 

Bild 2  http://www.carbontrikes.com/komposit/  

 

Bild 3  Plastinject, Nya plaster, nya möjligheter, 2014-01-14, 
 http://www.plastinject.se/sv/8plastinject/produktionsmetoder/metallersattning/ 



44 

 

 
Bild 4  http://www.magnusaase.no/lang/se/faq-formsprutning.html  
 

Bild 5  Aktuell produktion, Gängor vid direktgjutning, 2014-02-26, 
 http://www.aktuellproduktion.se/2012/02/sakra-gangor-for-direktingjutning/   
Bild 6  Suvorova, JV et al, ”An approach to the description of the time-dependet 
 materials, Materials and design 24” (2003), s 293-297  
 
Bild 7  http://www.tss.trelleborg.com/se/se/service/oringcalculator/layerpages_1/layer_en_metric.html  
 
Bild 8, 9  Ur FEM-analysen, med hjälp av Nils Gunnar Ohlson 
 
Bild 10 
http://lotsen.ivf.se/?path=/KonsLotsen/Bok/Kap3/MekaniskaEgenskaper/StatiskOchDynamiskHallfasthet/Dynamis
kHallfasthet.html  

Bild 11, 12  http://www.emsgrivory.com/en/ems-material-database/ 

 

Studiebesök 

 
Materialbiblioteket 27/11-2013 

Ett studiebesök genomfördes på Materialbiblioteket i Stockholm. Kontaktperson var 
Björn Florman som gav en genomgång av samtliga plastmaterial som fanns tillgängliga i 
biblioteket. Det fanns även möjlighet till att själva få känna på materialen vilket gav en 
bra bild av plasterna. 

 

Frohe AB 27/1-2014 

Ett studiebesök genomfördes på Frohe AB . Frohe har specialiserat sig på all sorts 
plastproduktion och formsprutning. Anläggningen ligger i Tyresö utanför Stockholm, 
Sverige, men de har även en anläggning i Wroclaw, Polen. Frohe är ett mångsidigt 
företag som betjänar många olika branscher inom bland annat medicin, jordbruk, 
elektronik och livsmedelsindustrin. Studiebesöket innebar introduktion till hur de 
arbetar och vilka plaster som lämpar sig bäst i det här arbetet. Under studiebesöket 
gjordes även en introduktion av vad man ska tänka på när man ska formspruta i plast.  

Fabrik SWH 

En telefonintervju gjordes med Olof Carlander som är platsansvarig på SWH vid 
anläggningen i Skövde. Frågor ställdes om nuvarande material och tillverkningsprocess, 
vilka för- och nackdelar som finns. En genomgång av nuvarande tillverkningsprocess 
gjordes steg för steg. Allt i syfte för att få en god kännedom i dagens problem hos 
hydraulblocket. 
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