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Sammanfattning 

Examensarbete är den avslutande delen i utbildningen till Civilingenjör, arbetets omfattning är 

20 poäng av de totalt 180 poäng som utgör utbildningen. Examensarbetet har utförts på Sapa 

Automotive i Vetlanda.  

Syftet med examensarbetet har varit att ta fram en utvecklingsmetod som Sapa Automotive kan 

använda sig av vid sina utvecklingsprojekt, gällande själva konstruktionsarbetet, av takräcken till 

bilindustrin.  

Sapa Automotive är specialiserade inom produktutveckling och tillverkning av komponenter och 

system baserade på strängpressade aluminiumprofiler för fordonsindustrin. En av Sapa 

Automotives affärsidéer är erbjuda kunderna utveckling av takräck till personbilar. I dessa 

projekt tar Sapa Automotive på sig att utifrån givna designförutsättning utveckla de ingående 

komponenterna och sedan industrialisera den färdiga konstruktionen.  

Resultatet av examensarbetet var en manual som Sapa Automotive kan använda sig av vid 

kommande utvecklingsprojekt. Manualen innehåller CAD-metodik, dokumentationsmallar, 

konstruktionsriktlinjer och toleranskedjeblankett. Och även en beskrivning på hur konstruktören 

själv kan utföra sina egna FEM-beräkningar direkt i CAD-verktyget.  
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Abstract 
The master thesis is the final part of the Master of Science education, the thesis extent 20 points of 

the total 180 that the educations contains of. This master thesis has been done at Sapa Automotive in 

Vetlanda.  

The aim with the thesis was to develop a method that describes how Sapa Automotive should work 

in their development project, concerning the design work, of roof rails to the automotive industry.  

Sapa Autototive is specialized within product development and manufacturing of components 

containing extruded aluminum profiles to the automotive industry. One of the business areas is 

design and manufacturing of roof rails for passenger cars. In this projects Sapa Automotive handles 

the design of the parts that the roof rail is build and they also handles the industrialization of the 

finished design.  

The result of the master thesis was a guidebook that Sapa Automotive could use in their upcoming 

development project. The guidebook contains CAD-methods, documentation forms, design 

guidelines and tolerance chain form. And also descriptions on how the designer can to his/her own 

FEA-calculations in the CAD-program. 
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1. Inledning 
På en mer global marknad måste företagen konstant utveckla sin egen organisation och sina 

produkter för att klara av den hårdare konkurrensen och de krav som ställs för att överleva. 

Kraven på kortare ledtider, effektivare utveckling och kostnadseffektivisering innebär att 

företagen hela tiden måste utveckla sina arbetssätt och metoder. 

 

1.1 Sapa och Sapa Automotive 
Sapa är en av världens största tillverkare av aluminiumprofiler med fokus på att utveckla och 

erbjuda kreativa lösningar baserade på aluminiumprofiler som skapar mervärde för kunden. 

 

Det hela började i Vetlanda 1963, då de två grundarna av Sapa, Lars S Bergenhem och Nils 

Bouveng, under några år tidigare varit i USA och sett möjligheterna med aluminiumprofiler och 

studerat hur man producerar dessa på ett kostnadseffektiv och konkurrenskraftigt sätt. De 

erfarenheter man samlat på sig under vistelsen tog man med sig hem till Sverige igen. Där man 

visste att kunderna redan börjat ställa nya krav på sina leverantörer av aluminiumprofiler. 

Snabbhet och flexibilitet var ledorden. Den 16 april 1963 pressas den första profilen och i maj 

invigs pressen officiellt, Sapa hade nu börjat produktionen. 

 

Efter detta har Sapa fortsätta att växa både inom Sverige och utanför landets gränser. 

 

Sapa Automotive är ett av Sapa’s strategiska affärssegment som är specialiserad inom 

produktutveckling och tillverkning av komponenter och system baserade på strängpressade 

aluminiumprofiler för fordonsindustrin. Affärsidén är att erbjuda kunderna smarta, lätta, 

innovativa och kostnadseffektiva lösningar för att hjälpa kunderna att bli mer lönsamma inom 

sitt område. Huvudkontoret är baserat i Vetlanda, Sverige, med lokala säljkontor utspridda i 

Europa och Asien. Huvuddelen av enhetens produktion av komponenter sker i bland annat 

Sverige, Holland, Polen, Kina och Frankrike. 

 

Några av de komponenter som  enheten arbetar med är;  

 

 Takräck 

 Motor- och drivlinekomponenter ( t.ex. bränslelister, motorkåpor, motorfästen)  

 Chassidetaljer (t.ex. krockstrukturer)   

 Dekorativa detaljer  (t.ex. instegslister) 

 

En av Sapa Automotives affärsidéer är erbjuda kunderna utveckling av takräck till personbilar, 

se figur 1. I dessa projekt tar Sapa Automotive på sig att utifrån givna designförutsättning 

utveckla de ingående komponenterna och sedan industrialisera själva produkten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Takräck utvecklat av Sapa Automotive. (Foto, Sapa Automotive) 
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1.2 Bakgrund 

På en marknad där konkurrensen är hård, marginalerna små, samtidigt som kunderna förväntar 

sig korta ledtider, god kvalitet, kostnadseffektiv utveckling och kostnadseffektiva lösningar finns 

det behov av att effektivisera och standardisera utvecklingsarbetet för att erhålla goda resultat 

och vinna ytterligare affärer. Detta är något Sapa och Sapa Automotive insett och vill kunna 

erbjuda sina kunder.  

 

1.3 Syfte 
Huvudsyftet med examensarbetet var att utveckla en metodik för hur utvecklingen av takräcken 

på Sapa Automotive ska gå till, detta för att skapa ett tydligare arbetssätt, effektivare utveckling, 

underlätta kommande utvecklingsarbetet och försäljning av denna typ av utvecklingsuppdrag.  

 

Genom att gå igenom dagens utvecklingsprocess och vara aktiv medarbetare i ett aktuellt 

utvecklingsprojekt så skulle ett förslag på en förbättrad arbetsmetodik tas fram. I metoden skulle 

bl.a. CAD-metodik, tillverkningskontroll (släppningskontroll vid gjutning) och 

toleranskedjeanalys ingå. 

 

Önskemål fanns också om att utvärdera CATIA V5’s FEM-modul, Generative Structural 

Analysis. Syftet med denna utvärdering var att bedöma hur lätt det var att komma igång med 

denna modul  och vilka möjligheter den ger.  

 

Även en kortare utvärdering av 3D-måttsättning önskade, syftet här var också  att undersöka hur 

lätt det var att komma igång med det verktyg CATIA V5 erbjuder och för att se vilka möjligheter 

och brister 3D-måttsättningar innebär i stort. 
 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet har utgått ifrån det aktuella takräcksprojekt som skede parallellt med att 

examensarbetet utfördes. 

 

De avgränsningar som gjordes var att enbart fokusera på det konstruktionsnära arbetet 

(konstruktion och beräkning)  och att bibehålla de konstruktionslösningar som Sapa Automotive 

valt att jobba med historiskt. De tillverkningsmetoder som det fokuserades på i arbetet var 

pressgjutning och strängpressning av aluminiumprofiler.  

i 
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2. Metod 
2.1 Teori och referenser 
För att utöka författarens kunskaper och bredda förståelsen för det som skulle behandlas i arbetet 

gjordes en djupare studier i litteratur som behandlade de berörda områdena. Detta för att skapa 

en teoretiskgrund att bygga arbetet på. De områden som kunskap och information hämtats ifrån 

är enligt nedan. 

 

 Produktutveckling 

 CAD 

 Tillverkningsteknik 

 FEM-teori 

 

2.2 Empiriska studier 
Förutom att studera teorin gjordes även en empirisk studie av området. Denna information 

inhämtades ur internt material som fanns inom Sapa Automotive, erfarenheter från tidigare 

projekt, diskussioner med kollegor, intern utbildning och CAD-utbildning 
  
De utbildningar som genomfördes var intern Sapa introduktion om företaget och dess processer 

(tillverkning och försäljning) och Profil Akademin (Sapa’s utbildning i profilkonstruktion). Detta 

för att ha en förståelse för själva företaget och dess produkter. Dessutom fick författaren 

möjlighet att gå grundutbildning i CATIA V5.  

 
2.4 Utvärdering av CATIA V5 FEM-modul 
Som ett första steg i utvärderingen av CATIA V5’s FEM-modul, General Structural Analysis 

(GAS), användes några av hållfasthetslärans elementarfall, detta för att kunna jämföra resultatet 

från FEM-analyserna med de analytiska resultaten. Detta var ett snabbt och relativt enkelt sätt att 

undersöka precisionen och möjligheter med denna modul i CATIA V5.  

 

Som steg två i denna utvärdering användes det aktuella takräcksprojektet där en jämförelse 

mellan resultatet som erhölls i CATIA V5 med resultatet som beräknades på 

beräkningsavdelningen på Sapa. Detta för att se hur överensstämmelsen var mellan de två 

programmen och för att förstå om detta var ett verktyg som Sapa kunde ha nytta av i sina 

utvecklingsprojekt. 

 
2.5 Utvärdering av 3D-måttsättning 
För att utvärdera 3D-måttsättning gjordes en studie av de möjligheter CATIA V5 erbjuder inom 

området. Tanken vara att utföra en pilot i den påhängsmodul som finns till CATIA V5. Men då 

det tyvärr visade sig att Sapa inte hade den tilläggsmodul som behövs för att kunna göra detta i 

CATIA V5, blev det bara fakta insamling om själva modulen och arbetssättet. 

 
2.3 Utvecklingsmetod takräck 
Med hjälp av den fakta och de lärdomar som samlades in under arbetets gång skrevs en 

utvecklingsmanual för takräcksutveckling. Då kravställningen för examensarbetet var att 

fokusera på det konstruktionsnära och att metoden skulle innehålla bl.a. CAD-metodik, 

beräkningar, toleranskedjeberäkningar fokuserades själva faktainsamlingen om hur dagens 

utvecklingsarbeten bedrivs på Sapa Automotive på just dessa områden. Det aktuella projektet 

användes som fallstudie för den nya metoden, förutsättningarna och indata från detta projekt 

användes till att parallt utveckla ett takräck med den nya metoden. 
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3 Teori 
Här presenteras delar av den fakta  som inhämtades under den teoretiska studien och som ligger 

till grund för själva metodutvecklingsarbetet . 

 

Inledningsvid behandlas produktutvecklingsprocessen generellt, för att sedan övergå i mer 

specifika områden så som ritningar, CAD-system, FEM-analyser, och tillverkningsmetoder 

(gjutning och strängpressning). 

 

3.1 Produktutveckling 
Johannesson (Johannesson, H. et. al., 2004) börjar med att beskriva de tre drivkrafter vid 

produktutvecklingen enligt nedan; 

 

 Teknik - Baseras på användning av ny teknologi, som öppnar för nya tillämpningar som 

marknaden inte kunnat förutse. T.ex. Laser (mätlaser, CD-läsare, svetsning) 

 

 Marknad – Marknadens krav och konkurrerande produkter driver utvecklingen i detta 

fall. Här handlar det mycket om att hitta nya sätt att kombinera redan känd teknik och 

lösningar för att tillfredställa marknadens behov och efterfrågan. T.ex. bilar och telefoner 

 

 Samhället – I detta fall är det lagar och regler som driver utvecklingen. Det kan handla 

tex om miljö- och säkerhetsfrågor.  

 

Den globala marknadsekonomin ställer allt större krav  på produkternas prestanda, pris, kvalité, 

kundanpassning, användaranpassning, servicebarhet och säkerhet. Samtidigt som konkurrensen 

företagen emellan också ökar. Detta driver produktutvecklingen mot kortare produktlivscykler. 

Samtidigt som miljökraven ibland styr åt motsatt håll. Detta har inneburit att 

produktutvecklingen har blivit en kritisk funktion för företagen, då det gäller att vara effektiv i 

sin utveckling. (Johannesson, H. et. al., 2004). 

 

Enligt Ullman (Ullman, D. G., 2003) finns det tre sätt att mäta en produktutvecklingsprocess 

effektivitet 

 

 Produktkostnad 

 Kvalité 

 Time to Market  

 

Oavsett vilket produkt som utvecklas vill alltid kunderna och företag ha det billigare, bättre och 

snabbare.  

 

Produktutvecklingen har traditionellt byggt mycket på intuitiva bedömningar. Långt tillbaka i 

tiden kunde en person själv konstruera och tillverka en hel produkt. Men i mitten av 1900-talet 

började produkter och tillverkningsmetoder att bli mer avancerade, en person kunde inte längre 

ha kunskapen för alla processer i kedjan. Olika specialiserade gruppen fick ta hand om sitt 

specialistområde, konstruktion, tillverkning, provning och ledarskap. (Johannesson, H. et. al., 

2004)  
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Arbetssättet som varit gemensamt är att man många gånger utgått ifrån tidigare lösningar, eller 

från en teknisk idé och har jobbat fram en ny färdig produkt. Utvärdering och förbättring har 

skett genom att bygga prototyper och prova dessa fysiskt i t.ex. laboratorier. Det typiska för detta 

arbetssätt har varit att allt skett sekventiellt, konstruktion gör sin uppgift och lämnar sedan vidare 

till nästa funktion som gör sin uppgift för att sedan lämna vidare i sin tur. Ett sådant arbetssätt 

blir ofta dyrt och tids- och resurskrävande. Ullman (Ullman, D. G., 2003) benämner detta som en 

”Over-the-Wall” utvecklingsprocess. 

 

Företagen har därför från senare delen av 1900-talet och framåt jobbat med att effektivisera 

produktutvecklingsprocessen och driva utvecklings- och konstruktionsarbetet som en 

systematisk och parallellprocess. Denna typ av arbetssätt kallas ”Concurrent Enginereging” 

(Ullman, D. G., 2003) eller ”Integrerad produktutveckling” (Johannesson, H. et. al., 2004)  

 

Syftet med detta parallella arbetssätt är att redan från början säkerställa produktens kvalitet då 

man från början tar med alla funktioner inom företaget och deras specifika krav och kunskaper. 

På detta sätt sparas tid då olika grupper/team med ansvar för mer eller mindra kopplade 

aktiviteter kan jobba parallellt med sina uppgifter och kontinuerligs utbyta information 

(Johannesson, H. et. al., 2004).  

 

Genom att arbete enligt denna princip skapas förutsättningar för att minska ledtiderna för projekt 

och riskerna för sena ändringar minskas, detta då kostnaderna för förändringar ökar så snart som 

fysiska detaljer tagits fram och framförallt serietillverkning påbörjats (Ullman, D. G., 2003). 

 

Enligt Ullman (Ullman, D. G., 2003) är kommunikation en nyckelfunktion vid integrerad 

produktutveckling. Här är det viktigt att alla använder sig av samma ”språk” för att beskriva 

samma objekt, metoder och handlingar, detta för att inte skapa onödig förvirring och 

missförstånd.  Ullman (Ullman, D. G., 2003) påpekar att vi lever i en informationsålder. Men för 

att detta ska vara till någon användning för oss påpekar han att vi behöver förstå vikten av den 

information som kommuniceras och att den kommuniceras i rätt tid.   

 

Både Ullman (Ullman, D. G., 2003) och Johannesson (Ullman, D. G., 2003) nämner att 

utvecklingsprocessen skiljer från produkt till produkt och från företag till företag. Men det finns 

ändå mycket gemensamt när det kommer till själva grunden för arbetet. 

 

Johannesson (Johannesson, H. et. al., 2004)  och Ullman (Ullman, D. G., 2003)  väljer båda att 

dela in produktutvecklingsprojekt i två huvudtyper enligt nedan; 

 

 Nyutveckling – Här utvecklas något helt nytt som man inte har någon erfarenhet av sedan 

tidigare. Utgångspunkten i detta fall är ett upplevt behov av en produktlösning som löser 

ett specifikt uppkommet problem. Denna typ av utveckling kännetecknas av höggrad av 

kreativitet, nya innovationer, osäkerhet och risker. 

 

 Vidareutveckling – Är den dominerande typen av utvecklingsprojekt. Här 

vidareutvecklar företagen sina produkter som man har lång erfarenhet av och känner till 

väl  

 

Innan utvecklingen av en ny produkt kan påbörjas behöver behovet för den tänkta produkten 

förstås. Här behöver marknaden undersökas, en produkt utan kunder kommer aldrig att kunna 

återbetala kostnaderna för utveckling och tillverkning (Ullman, D. G., 2003). 
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Nästan varje utvecklingsprojekt startas med en förstudie där man förutsättningslös gör en analys 

och tar fram bakgrundsmaterial när det gäller marknad och teknik. Det är redan i detta skede 

viktigt att ta med kompetens från de olika delarna inom företaget så att man kan analysera 

problemet från alla infallsvinklar. Målet med förstudien är att den ska ge grunden för en 

kravspecifikation gällande produkten (Johannesson, H. et. al., 2004), (Ullman, D. G., 2003). 

 

När det första inledanden förstudien är gjord och en kravspecifikation är sammanställd börjar 

arbetet med att ta fram koncept för hur den nya produkten ska utformas. Kravspecifikation ligger 

till grunden för hela konceptframtagandet (Ullman, D. G., 2003).  

 

En konceptförslag innehåller enligt Johannesson (Johannesson, H. et. al., 2004) följande; 

 

 En preliminär produktlayout med utrymmesuppskattningar 

 En preliminär kostnadsuppskattning 

 Beskrivningar av den/de tänkta lösningsprinciperna. 

 Motivering för de olika lösningarna 

 Sammanställning av de grova beräkningar, experiment som eventuellt gjorts  

 

Enligt Ullman (Ullman, D. G., 2003) är en av de stora utmaningarna vid konceptutvecklingen att 

dokumentera och kommunicera den framtagna informationen till rätt personer i rätt tid.  

 

Utvärderingen av de lösningsalternativ som tagits fram i konceptfasen ska sedan jämföras mot 

den framtagna kravspecifikationen. Och utifrån resultatet av denna jämförelse kan man sedan gå 

vidare och göra ett val av vilket koncept det ska arbetas vidare med under själva 

konstruktionsarbetet (Johannesson, H. et. al., 2004). 

 

När ett koncept har blivit valt så börjar arbetet med att förfina detta koncept till en verklig 

produkt. Enligt Ullman (Ullman, D. G., 2003) börjar tyvärr många utvecklingsprojekt i detta steg 

utan att en konceptfas har utförts. Detta leder enligt honom många gånger till dålig kvalitet och 

höga kostnader för sena ändringar i projektet. 

 

Målet med denna del av utvecklingsarbetet är att dimensionera och ta fram underlag (ritningar) 

som tillåter att enstaka artiklar kan tillverkas för vidare analyser och provning. Med andra ord 

kunna verifiera den valda lösningen (Johannesson, H. et. al., 2004).  

 

Även i detta skede av utvecklingsarbetet påpekar Ullman (Ullman, D. G., 2003) vikten av att 

kommunikation. Han ser även att man här har så kallade konstruktionsgenomgångar där 

konstruktionen granskas av de olika funktionerna inom projektet.  

 

I detta skede av utvecklingsfasen utvärderas och valideras den framtagna produkten. Detta kan 

göras genom beräkningar, funktionsprovning och Mock-up montering (Johannesson, H. et. al., 

2004). 

 

Enligt Johannesson (Johannesson, H. et. al., 2004) konstrueras inte alltid prototyper direkt för 

serietillverkning, men korrekt produktionsutrustning. Prototyperna tillverkas oftast i ett mindre 

antal och med inslag av manuella och hanverksmässiga metoder. Därför kan det underlag som 

legat till grunden för prototyperna behöva omarbetas, i det fall det inte gjorts från början, så att 

korrekt serietillverkning kan göras. Denna del av arbetet kallar Johannesson (Johannesson, H. et. 

al., 2004) tillverknings- eller slutkonstruktionsfasen. 
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Enligt Ullman (Ullman, D. G., 2003) slutar inte den ansvariga konstruktörens ansvar när korrekt 

tillverkningsunderlag är klart. Ofta behövs även support när produkten är i serietillverkning. Det 

kan behövas små justeringar av produkten med tiden för att förbättra någon del i processen eller 

eventuella kvalitetsavvikelser. Ändringarna som sker ska hanteras och även här är det viktigt att 

dokumentera vad som görs och varför. 
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3.2 Ritningar 
Enligt Ullman (D. G. Ullman, 2003) är ritningar inte enbart konstruktörens föredragna sätt att 

förmedla sin information, de är också en  viktig del i själva utvecklingsprocessen. Framtagningen 

av ritningar sker samtidigt som utvecklingen av geometrin och utvecklingen av dessa funktion. 

Desto mer mogen en produkt blir, desto formellare blir dess ritningar. 

 

Under utvecklingsfasen sker framtagning av en mängd olika typer av ritningar, Ullman (D. G. 

Ullman, 2003) har valt att dela in dessa i tre kategorier enl. nedan.  

 

 Översiktsritningar/layoutritningar 

Syftet översiktsritningen är precis som namnet att ge en överblick av produkten, 

den agerar som ett stöd i utvecklingsarbetet. På denna ritning anges bara viktiga 

huvudmått och eventuellt förklaringar till funktionen. När produkten når en viss 

mognadsgrad brukar ofta denna typ av ritning bli mindre meningsfull. Den 

information som behövs har då istället börjat ta form på de andra typerna av 

ritningar.  

 

 Detaljritningar 

Beskriver de enskilda detaljerna i produkten. Dimensioner på detaljen visualiseras 

och dess toleranser anges. Material och tillverknings detaljer måste beskrivas för att 

tillverkningsprocessen ska kunna ske korrekt. Eftersom detaljritningen 

representerar den slutgiltiga detaljer och kommer att användas vid tillverkningen, 

måste varje ritning godkännas av ansvarig chef. 

 

 Sammanställningsritningar  

Sammanställningsritningens uppgift är att visualisera hur de ingående detaljerna 

passar ihop. Dessa ritningar liknar till stor del översiktsritningarna men dess syfte 

skiljer sig åt. På sammanställningsritningen kan tex. specifika monterings 

instruktioner anges. På samma sätt som för detaljritningar ska dessa godkännas av 

ansvarig chef. 
 

 

En ritning utan toleranser på alla mått är ofullständig. Toleranser uppgift är att agerar gränser vid 

tillverkning av artikeln eller sammanställningen. Enligt Ullman (David G Ullman, 2003) visar 

studier på att bara en bråkdel av alla toleranser på en ritning påverkar detaljen eller 

sammanställningens funktion, huvuddelen av en artikels mått kan ligga utanför tolerans men 

ändå uppfylla dess funktion. Om hårdare toleranser specificeras kommer kostnaden för artikeln 

att gå upp produkten påpekar Ullman (D. G. Ullman, 2003). Så vid toleranssättning av de icke 

kritiska måtten på en artikel, bör konstruktören efterstäva nominella toleranser som gäller för den 

tilltänkta tillverkningsmetoden. 
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3.3 Computer Aided Design- CAD 
Enligt Hans Johannesson (H. Johannesson et al, 2004), utvecklades CAD-system från börja för 

att med hjälp av datorstöd kunna generera tvådimensionella ritningar, dessa hade tidigare skapats 

på den klassiska ritbrädan. I och med detta effektiviserades ritningsframtagningen, ändringar 

kunde göras enklare och geometrier kunder kopieras  och återanvändas. 

 

Nästan allt ritningsunderlag som tas fram idag görs med hjälp av CAD-system, det finns flera 

olika system beroende på vilket behov användaren har. CAD-systemen tillämpar både 3D-

modellering och 2D-modellering. Drivkraften som motiverar är effektivare utvecklingsprocess, 

reducera produktionskostnaderna och korta ledtiderna (H. Johannesson et al, 2004)   

 

Dessa CAD-system tillåter konstruktören att skapa statiska tredimensionella modeller med fasta 

dimensioner och parameteriserade modeller där dimensionerna är parametersatta så att dessa kan 

styras genom att ändra dessa värden (H. Johannesson et al, 2004).  

 

Från dessa modellerna skapas sedan ritningsunderlag halvautomatiskt, ritningsvyer genereras 

direkt från 3D-modellen och förenklar ritningsarbetet. På detta sätt växer mognadsgraden på allt 

underlag samtidigt. Enligt Ullman (D. G. Ullman, 2003) är detta både en välsignelse och en 

förbannelse som han beskriver enligt nedan. 

 

Välsignelse 

 Solidmodellering tillåter snabb framtagning av koncept och visar hur sammanställningen 

ser ut/fungerar utan att ta fram kostsamma prototyper. 

 

 Användningen av solidmodellering förbättrar utvecklingsprocessen då; funktioner, 

dimensioner och toleranser utvecklas och arkiveras bara en gång, reducerar risken för fel. 

 

 Interfaces mellan artiklar utvecklas så att komponenter delar samma funktioner, 

dimensioner och toleranser. Säkerställer att komponenterna passar mot varandra. 

 

 Ritningar produceras semiautomatisk i systemet, minskar behovet av experter med 

ritningskunskap och ritningsstandarder. 

 

 Solidmodeller är användbara för att tillverka FFF-modeller, kommunicera produkten, 

underlättar för marknadssida etc. 
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Förbannelse 

 Det finns tendenser att man överger skisstadiet. Skisser är ett bra sätt att generera många 

idéer. Det tar mycket längre tid att göra en solidmodell än det tar att rita en snabbskiss på 

ett papper. Detta leder till mindre konstruktionsalternativ i början av utvecklingsarbetet. 

 

 För mycket tid läggs på detaljer i ett för tidigt skedde. Solidmodellering kräver ofta 

detaljrikedom för att fungera korrekt, även för att göra grova skisser. Att tänka igenom 

dessa detaljer redan i ett tidigt stadium kan vara felinvesterad tid. Oftast lever det som 

ritades dit som ett förslag kvar även om det inte är tillräckligt bra bara för att mycket tid 

lagts på förslaget. 

 

 Ofta används mycket värdefulltid till för att enbart använda verktyget. 
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3.3.2 CATIA V5 
Dassault Systemes beskriver i det egna utbildningsmaterialet CATIA V5 Fundamentals Book 1 

(Dassault Systemes, u.å) för CATIA V5 som ett konstruktionsverktyg som låter konstruktören 

skapa komplexa konstruktioner. Programmet beskrivs även som ett funktionsbaserat, 

parametriserat och fullt associativt CAD-system. Detta innebär (Dassault Systemes, u.å); 

 

 Funktionsbaserat innebär att varje detalj byggs upp med hjälp av olika individuella 

element, dessa element kallas funktioner. Några typiska funktioner visas i figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. CATIA modell med dess specifikationsträd 

 

 

 Parametriserat innebär att dimensioner och relationer som används för att skapa en 

funktion sparas i modellen. På detta sätt underlättas förändringar av modellen  under 

arbetes gång. 

  

 Fullt associativt betyder att dokument som är kopplade mot modellen, tex ritningar och 

sammanställningar, uppdateras när en ändring sker på modellen 
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3.3.3 CATIA GPS/GAS 
CATIA V5 GPS (Generative Part Structural Analysis) och CATIA V5 GAS (Generative 

Structural Analysis) är två tilläggs applikationer till CATIA V5 från Dassault Systemes, som 

tillåter konstruktören att utföra enklare hållfasthetsanalyser, FEM-analyser, direkt i CAD-

verktyget. Figur 3 visar en typisk bild från CATIA V5 GAS. 

 

 
 

Figur 3. Bilden från CATIA V5 GAS 

 

 

Tre hypoteser gäller när applikationerna används (Dassault Systemes, u. å.); 

 

 Små förskjutningar 

 Låga spänningar 

 Linjär elasticitet 

 

Funktionerna i GPS och GAS applikationerna är associativa, det innebär att all indata till 

beräkningarna specificeras direkt på geometrin, alltså inte som vi klassisk FEM på noder och 

element. Detta innebär att själva analysen uppdateras automatiskt vid geometriförändringar 

(Dassault Systemes, u. å.) 
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3.4 Finita Element Metoden, FEM 
Termen Finita Element Metoden (FEM) introducerades under 1950-talet av R.W Clough, som 

arbetade som hållfasthetstekniker när han tillsammans med några kollegor publicerade ”Stiffness 

and Deflection Analysis of Complex Structures” (Sunnersjö, 1999). 

 

Ur ett rent matematiskt hänseende är finita elementmetoden en numerisk metod för att lösa 

linjära partiella differential ekvationer (Sunnersjö, 1999). 

 

Från början användes FEM för att lösa spänningsproblem, men efterhand har det applicerats 

inom många fler områden. Syftet med FEM är att söka distributionen av någon fältvariabel som 

till exempel förskjutningen i ett spänningsproblem, se figur 4, (G. R. Liu et al., 2003). 

 

 
 

Figur 4. Områden där FEM tillämpas med dessa variabler och samband. 

 

Hur ett fenomen uppför sig i ett system beror på hur geometrin eller området av systemet ser ut, 

egenskaperna för materialet eller mediet, randvillkoren, utgångsläget och lasterna.  

 

Tillvägagångssättet vid FEM-analys är att dela in det studerade området (gas, vätska eller solid) i 

flera små element (mesh) av lättare former (linjer, trianglar, rutor, tetraeder etc.) som är så små 

som möjligt och är permanent förbundna till varandra via sina hörnpunkter (noder) Se figur 5. 

(Bosch, Robert, 2004) 

 

 

 
Figur 5. Olika elementtyper som används vid FEM-analyser  
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På dessa små element appliceras sedan kända fysikaliska lagar. Anledningen till att det ska vara 

små element är för att uppförandet hos elementen formuleras som approximationer av linjära 

ekvationer, som bara blir möjliga på infinita element. Approximationen till verkligheten blir 

bättre med mindre element, men beräkningstiden ökar (Sunnersjö, 1999) 

 

I och med genombrottet med FEM är det idag enligt Sunnersjö (Sunnersjö, 1999) knappast 

möjligt att konstruera konkurrenskraftiga produkter med höga krav på styrka och/eller låg vikt 

utan att ta hjälp av FEM-verktyg. FEM-analyser har blivit en oumbärlig teknik vid modellering 

och simulering av avancerade ingenjörssystem inom väldigt spridda områden. FEM utförs 

vanligen med separata mjukvaror, som ABAQUS och ANSYS. (G. R. Liu et al., 2003). 

 

FEM-verktyg finns även implementerade i vanlig CAD mjukvara. Den integrerade varianten är 

ofta mycket snabbare och lättare att använda, eftersom många av stegen, som att bygga upp 

elementnätet, görs automatiskt av mjukvaran. Denna typ av mjukvara utför förenklade 

beräkningar och kan inte hantera komplexa system som de separata mjukvarorna. (Sunnersjö, 

1999) 

 

Den dominerande kostnaden för FEM-beräkningar enligt Sunnersjö (Sunnersjö,1999) är i 

allmänheten indataarbetet, alltså att definiera geometrier, laster, noder och element. Här finns 

stora möjligheter till rationaliseringar, dels genom att knyta konstruktionsarbetet närmare 

beräkning, dels genom automatgenerering av nod och elementnät. Knytningen till 

konstruktionsarbetet innebär att samma geometri direkt kan nyttjas, detta underlättas enormt om 

konstruktions arbetet utförs i ett kombinerat konstruktions och beräkningsprogram. 

 

Traditionellt genomförs hållfasthetsberäkningar främst för att verifiera att en given konstruktion 

förmår bära den förväntade belastningarna. Sådana beräkningar görs när ett konstruktionsförslag 

är utarbetat och förutsätter en detaljerad beräkningsmodell med tillgång till relevanta last- och 

materialdata. Slutresultatet är en beräknade bärförmåga el livslängd. Det finns mkt att vinna på 

att redan under det tidiga arbetet genomföra beräkningar. Det främsta syftet är då att vinna ökad 

förståelse för hur den tilltänkta konstruktionen fungerar (Sunnersjö,1999) 

 

 Vilka är dom huvudsakliga lastvägarna? 

 Hur utnyttjas materialet bäst? 

 

Här finns också möjlighet att jämföra mellan olika konstruktionsalternativ. Dessa beräkningar 

kan göras mkt enkla, eftersom det enbart är jämförande. Ökad förståelse ger uppslag till 

modifieringar som förbättrar konstruktionens funktion eller utnyttjar materialet bättre, vilket i 

slutänden ger en mer optimerade konstruktioner. Detta kan vara en manuell iterativ process, men 

det finns även programvara för detta. För att bygga dessa system, går ingenjörer och designers 

igenom en process av modellering, simulering, visualisering, analys, konstruktion, 

prototypbyggnationer, provning och sist men inte minst tillverkning. Detta för att säkerställa 

funktionen hos den slutgiltiga produkten. Denna process är ofta iterativ, vilket innebär att 

proceduren återupprepas med de nya resultaten som indata, detta för att förfina produkten. 

Därför spelar tekniker relaterade till modellering och simulering på ett snabbt och effektivt sätt 

en större och större roll (Sunnersjö, 1999). 

 

Eftersom dagens metoder är mer specialiserade, är ingenjörer antingen konstruktörer med CAD 

eller beräkningsingenjör med CAE. Men med den utveckling som sker idag håller rollerna på att 

förändras, eftersom olika CAE verktyg blir mer och mer integrerade i CAD miljön. Många 

mjukvarutillverkare tror att nästa generations konstruktörer, utom inom vissa områden, behöver 

mer kunskap inom CAE (Sunnersjö,1999) 
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 3.5. Gjutning 

I stort sett alla metalliska produkter har genomgått någon form av gjutnings- och 

stelningsprocess under tillverkningen. Jarefors (Jarefors A. et al. 1999) beskriver gjutning som 

en materialprocess där flytande material (smälta) hälls i någon typ av form där materialet får 

övergå till fast fas (stelna), formen kan antingen vara en engångsform eller en permanentform. 

 

Det finns ett stort antal metalliska material som lämpar sig för gjutning. Den största delen av 

produktionen idag utgörs av gråjärn. Men segjärn, gjutstål och aluminiumlegeringar är andra 

mycket betydelsefulla materialtyper med stor användning inom gjutgodsproduktionen. 

(Svensson, I et al. 2004) 

 

Gjuteriindustrin utgör en viktig del av basindustrin för bl.a. verkstadsindustrin, då som tidigare 

nämnts i stort sätt alla metalliska produkter har genomgått någon form av gjutnings- och 

stelningsprocess. Branschen får en mycket speciell karaktär då huvuddelen av produktionen är 

halvfabrikat som tillverkas efter kundens modeller och ritningar. (Bonde-Wiiburg, 1992) 

 

Gjutning är en viktig och stark tillverkningsmetod som utvecklats mycket under de senaste 

årtiondena. Jarefors (Jarefors et al 1999) nämner tre områden som fått stort intresse; 

 

 Gjutning av nya högpresterande material 

 Gjutning mot Near-net Shape,  

 Datorsimulering av gjutprocessen.  

 

Under de senaste årtiondena är det framför allt de icke-järnbaserade legeringarna som vuxit i 

användning, som aluminium- och magnesiumlegeringar. Anledningen till att dessa legeringar 

vuxit i användning är deras lämplighet för långserieproduktion genom kokill- eller pressgjutning 

(Svensson, I et al. 2004). 

 

Produkter som tillverkas med gjutning spänner över ett stort område gällande komplexitet och 

prestandakrav, men för att resultatet ska bli bra krävs att hänsyn tas till de inbyggda 

begränsningarna hos gjutningen som metod. (Svensson, I et al. 200)  
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3.5.1 Gjutmetoder 
Att välja rätt gjutmetod är inte alltid lätt.  

 

Jarefors (Jarefors et al 1999) nämner att den gjutmetod som väljs till stor del bestämmer de 

slutgiltiga egenskaperna och priset för den tillverkade detaljen. Det är alltså  viktigt att välja rätt 

metod för rätt typ av detalj. Han nämner vidare tre parametrar som har stor betydelse vid val av 

gjutmetod 

 

 Legeringstyp – Om en högtemperaturlegering väljs ökar kravet på formmaterialet, vilket 

kan göra vissa gjutmetoder oekonomiska 

   

 Seriestorlek – De olika gjutmetoderna ställer olika krav på modellutrustning och verktyg, 

detta leder till olika investeringskostnader beroende på vald metod. 

 

 Detaljstorlek – Många tillverkningsmetoder har dimensionsbegränsningar när det gäller 

hur stora detaljer som kan gjutas med den metoden. 

 

Gjuteriföreningen (Svensson, I. et al. 2004) påpekar att även om en gjutmetod ger relativt höga 

kostnader för enbart gjutningen, behöver inte denna förkastas om den i ett senare led kan ge stora 

besparingar 

 

Tabell 1 är hämtad från Gjuteriförenignen (Svensson, I et al. 2004) och ger en överblick över 

gjutmetoder . 

 

 
Tabell 1. Gjutmetoder (Svensson, I et al. 2004)  

 

Gjuteriföreningen (Svensson, I. et al. 2004) nämner att även detaljstorlekens påverkan när det 

gäller val av gjutmetod. När det kommer till pressgjutning och kokillgjutning sätter 

maskinstorleken gränsen för hur stora detaljer som kan gjutas.  
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3.5.2 Pressgjutning 
Enligt Gjuteriföreningen (Svensson, I. et al. 2004) är pressgjutning en metod som vuxit i 

användning runt om i världen, så även i Sverige. Ca 75% av det aluminiumgjutgods som 

tillverkas i Sverige är gjuten med pressgjutning 

 

De två dominerande användarna av pressgjutgods är enligt Gjuteriföreningen (Svensson, I. et al. 

2004) fordonsindustrin och telekomindustrin. 

 

Det som kännetecknar pressgjutning är enligt Karlebo (Bonde-Wiiburg, 1992); 

 

 God dimensionsnoggrannhet och ytjämnhet 

 Mycket liten efterbehandling behövs, eventuell bearbetningsmån kan hållas minimal 

 Stor möjlighet till noggrann placering av hål, slitsar och andra öppningar 

 Tunnväggigt gods ned till 1 mm kan framställas. Detta medför material- och 

viktbesparing 

 Tekniskt avancerad och relativt dyra maskiner 

 Hög verktygskostnad. Metoden kräver långa serier, normalt minst 5000-10000 detaljer 

 

Legeringar som lämpar sig för pressgjutning är enligt Jarfors (Jarefors et al 1999) och Karlebo 

(Bonde-Wiiburg, 1992), aluminium, magnesium, zink, mässing, brons och rödmetall. Där de tre 

första de som används mest. 

 

Principen för pressgjutning bygger på att smält metall, smälta, pressas in med högt tryck och stor 

hastighet i gjutformens hålrum. Det tryck som smältan pressas in i verktygen med ligger på 

mellan 20 och 200 MPa. Trycket tillsammans med hastigheten innebär att fyllnaden av formen 

sker på tider mycket kort tid, under en sekund. Så fort smältan kommit in i formen börjar det 

avge värme till verktygshalvorna vilket leder till att smältan stelnar och att detaljen kan plockas 

ut. (Svensson, I. et al. 2004) 
 

Livslängden för ett pressgjutningsverktyg vid gjutning av aluminiumlegeringar är upptill 

200 000 detaljer, eller skott som det också kallas (Svensson, I. et al. 2004). 

 

3.5.3 Gjutgodskonstruktion 

Vid konstruktion av gjutgods, liksom vid konstruktion för andra tillverkningsmetoder, gäller det 

att detaljen utformas så att tillverkningsmetodens fördelar och möjligheter utnyttjas fullt ut. 

 

Möjligheterna och fördelarna med gjutning är enligt Gjuteriföreningen (Svensson, I. et al. 2004) 

att konstruktören ges stora friheter vid utformningen av detaljen, komplicerade former kan 

framställas relativt enkelt, även valfriheten av material är stor.  

 

Karlebo (Bonde-Wiiburg, 1992) nämner några riktlinjer att tänka på vid konstruktion av 

pressgjutgods 

 

 Godstjockleken bör vara så jämn som möjligt 

 Undvik godsanhopningar 

 Undvik skarpa hörn och kanter 

 Delningsplanet bör vara plant 

 Välj om möjligt delningsplan så att grundast möjlig kavitet kan fås i båda 

verktygshalvorna 

 Undvik underskärning, då detta kräver extra sidokärnor eller insatser i verktyget 
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3.6 Strängpressning 
Strängpressning, eller Extrudering som det också kallas, används vid tillverkning av långa 

produkter, för enklare runda tvärsnitt (rör, stång) där materialet kan vara stål, aluminium och 

koppar och för mer komplicerade tvärsnitt där uteslutande aluminium används (Jarefors et al 

1999).  

 

Principen för strängpressning är väldigt enkel, det kan liknas vid att spritsa grädde. 

 

3.6.1 Aluminium profiler 
Aluminiumprofiler används i många applikationer och branscher, då sättet profilerna tillverkas 

på gör det lätt att anpassa enligt de önskemål som finns. Tack vare den goda formbarheten hos 

aluminium kan många olika funktioner byggas in i profilerna, det kan vara leder, skruvfickor, 

kretskortsspår etc. Detta bidrar till att förenkla bearbetning, montering och ökar 

användningsmöjligheterna (Sapa Profiler, 2005). Ett urval av aluminiumprofiler redovisas i figur 

6. 
 

 
 

Figur 6. Ett urval av aluminiumprofiler. (foto Sapa Automotive) 

 
 

Gunnar Bilén (Gunnar Bilén, 2004) beskriver det hela som att ”en profilkonstruktör bygger in så 

mycket som möjligt i tvärsnittskonstruktionen för att slippa bearbetning, svetsning, nitning och 

strävar efter att integrera leder och fästelement” 

 

Enligt Sapa (Sapa Profiler, 2005) och Bilén (Gunnar Bilén, 2004) är verktygskostnaderna för ett 

strängpressningsverktyg låga. I en grov jämförelse mellan ett de två typerna av verktyg blir 

kostnaderna för strängpressningsverktyget cirka 1/10 av pressgjutningsverktyget. Detta 

möjliggör tillverkning av profiler och produkter i korta serier. 

 

När profilen väl är producerad kan den vidareförädlas, genom exempelvis kapning, bearbetning, 

bockning och montering (Sapa Profiler, 2005). 

  

Enligt både Sapa (Sapa Profiler, 2005), och Jarfors (Jarefors et al 1999) ökar användningen av 

aluminiumprofiler inom fordonsindustrin, inte minst tack vare att den låga vikten innebär 

bränslebesparingar under hela fordonets livslängd. Lägre vikt hos lastbilar, bussar och tåg kan 

användas för ökad lastkapacitet. Lätta fordon minskar även risken för skador i samband med 

olyckor. 

  

I byggen används aluminiumprofiler exempelvis i fönster, dörrar, entréer och balkonger. 

Elektronik- och telekomindustrin använder bland annat profiler i basstationer, antennfästen och 

frontpaneler. Låg vikt och goda möjligheter att bygga in många funktioner är naturliga 

förklaringar till att aluminiumprofiler används i komponenter för telekombranschen (Sapa 

Profiler, 2005). 
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3.6.2 Strängpressning av aluminiumprofiler 
Vid strängpressning är utgångsämnet runda legerade så kallade göt. Dessa göt kapas upp i 

kortare längder, längden motsvarar den längd som behövs vid pressmomentet. I efterföljande 

steg värms dessa göt upp för att få rätt temperatur för själva pressningen, 450-500°C (Sapa 

Profiler, 2005) (Gunnar Bilén, 2004) 

 

Det uppvärmda götet pressas sedan med en stor kraft genom ett verktyg, matris, och den färdiga 

profilen löper ut ur verktyget med den färdiga formen, se figur 7. Hastigheten med vilken 

aluminiumprofiler löper ut verktyget ligger mellan 5-50m/min och får en längd på mellan 20 – 

45m. Själva formningen av profilen sker under det korta moment då materialet passerar genom 

matrisen (Sapa Profiler, 2005), (Gunnar Bilén, 2004) 
 

 

 
Figur 7. Ett urval av aluminiumprofiler. (Gunnar Bilén 2004) 

 

 

Matrisen utgör en av ändytorna i det cylindriska hålrum, containern, där ämnet placeras, den 

andra änden utgörs av den rörliga stämpeln som med hjälp av hydraultryck överför presskraften 

själva ämnet till ämnet (Gunnar Bilén, 2004) 
 

Direkt när aluminiumprofilen löper ut från verktyget sker kylning, antingen med luft eller vatten. 

Efter detta sträcks själva aluminiumprofilen för att minska restspänningarna i materialet. Efter 

detta kvalitetsgranskas aluminiumprofilerna innan de kapas till begärd längd (Sapa Profiler, 

2005). 

 

Både Sapa (Sapa Profiler, 2005), och Bilén (Gunnar Bilén, 2004) påpekar att en av fördelarna 

med strängpressning är de korta ställtiderna. Bilén motivering lyder enligt följande;  

 

Varje nytt göt innebär start av en ny processcykel. Vid byte av profil i produktion behöver man 

endast byta verktyg. Allt arbete med rengöring av det uttagna verktyget kan även det utföras 

under pågående process. Klargöring och efterarbete orsakar alltså inga stillestånd. 

Tillkommande arbete vid profilbyte i produktionen som ändring av götlängder, legeringsbyte, 

och ändring av göttemperatur kan också göra klart i förväg. 
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3.6.3 Profilkonstruktion 
För att konstruera en detalj måste man självklart göra klart för sig vilken funktion den ska fylla, 

med utgångspunkten från den analysen kan man sedan gå vidare med sin detalj. Hur ska den 

utformas, vart behövs material och vart kan material tas bort? 

 

Fördelen med profiler liksom med gjutgods är att man kan placera materialet där det behövs. 

Dyrbar bearbetning kan minimeras eller konstrueras bort helt. Ibland kan valet av en 

profilkonstruktion eliminera antalet artiklar i en sammansatt produkt då det är lätt att integrera 

flera funktioner i en profil enligt Sapa (Sapa Profiler, 2005). 

 

När det gäller val av godstjocklek för detaljen bestäms den av hållfasthetskrav och av strävan 

efter att få en konstadseffektiv profil. En profil med jämnt gods är lättast att producera, men 

strängpressning ger den fördelen att man relativt enkelt kan omfördela godset  i profilen där det 

behövs, se figur 8 (Sapa Profiler, 2005). 
 

 

 

 
 

Figur 8. I-balk där materialet flyttas till området där det gör mest nytta. (Sapa Profiler, 2005) 
 

Nedan följer några tips hämtade ur Sapa’s konstruktionshandbok (Sapa Profiler, 2005).; 

 

 Enkla, mjuka former med radier i hörnen 

 Symmetrisk 

 Liten omskriven cirkel 

 Undvik djupa, smala spår 

 

Som för de flesta andra tillverkningsmetoder så finns det även för strängpressade 

aluminiumprofiler begränsningar och hinder som gör att andra tillverkningsmetoder måste väljas, 

sådana begränsningar kan enligt Sapa (Sapa Profiler, 2005) vara; 

 

 Den profil som behövs för ändamålet är alltför komplicerad för ekonomisk tillverkning 

 Produkten kräver större profiltvärsnitt, klenare godstjocklek eller snävare toleranser än 

vad som är möjligt att pressa. 

 Aluminiums hållfasthet eller hårdhet är för låg 

 Efterbearbetningen blir för dyrbar 

 Formning eller kallbearbetning kan vara opraktisk på grund av profilens form 

 Profilen löser lätt ett delproblem en blir opraktiskt/oekonomisk som en del av 

slutprodukten 
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4 Takräck 

Detta avsnitt beskriver takräcket och dessa funktion, informationen till detta avsnitt är inhämtad 

internt på Sapa Automotive. 

 

Takräcket är grundstrukturen för att transportera saker på ett fordonstak, det pratas om två typer 

av takräcken, longitudinella och transversala takräcken, se figur 9. Denna rapport behandlar 

enbart de longitudinella takräckena som här efter enbart benämns takräcken. 
 

 

 

 

 

Figur 9. Longitudinellt takräck, transversalt takräck och kombinationen av de två varianterna 

(Foto, Sapa Automotive) 

 

Med takräckets hjälp kan fordonet användas på olika sätt när insidan redan har blivit fylld med 

saker. För att underlätta ytterligare finns diverse olika varianter av tillbehör att montera på 

takräcket, för att t.ex. transportera cyklar, skidor, takboxar etc.  

 

Bortsett från dess praktiska nytta, är takräcket ett attraktivt design element som förstärker bilens 

framträdande. När det gäller takräcken finns det olika varianter som används av de olika 

biltillverkarna, som alla dock har samma funktion. Nedan följer en beskrivning av några av de 

varianter som finns på marknaden idag. 

 

Den första varianten av takräck består av en bockad stålprofil alt aluminiumprofil (kostnad vs. 

Vikt), med pressgjutna aluminium stöd som fästs i takstrukturen. Ibland täcks dessa stöd av 

plastlock eller pressad aluminiumplåt för att ge en fördelaktig design yta. I andra fall väljer man 

att inte använda sig av täcklock utan konstruerar stöden så att dessa kan vara synliga. Figur 9 

visa ett exempel på denna typ av takräcke. I denna konstruktion var stödet delvis täckt av ett 

plastlock medan en annan del av stödet var synlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 9. Takräcke bestående av aluminiumprofil, gjutna fötter och plastlock.  

(Foto, Sapa Automotive) 
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Den ovan beskrivna varianten av takräck har mer eller mindre synliga skarvar mellan detaljerna. 

Det finns varianter där man inte har synliga skarvar mellan några detaljer. Dessa varianter 

tillverkas genom en tillverkningsmetod som benämns hydroformning. Figur 10 visar denna typ 

av takräck 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figur 10. Hydroformat takräcke, med denna lösning fås inga synliga skarvar. 

 (foto Sapa Automotive) 

 

Den sista varianten av takräcksdesign som går att använda om skarvar vill undvikas är att bocka 

en aluminiumprofil och låta den ligga direkt mot taket. På detta sätt fås en mer slimmad och 

aerodynamisk design, se figur 11. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 11. Bockad aluminiumprofil direkt mot takkonturen.  

(foto Sapa Automotive) 
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5 Utvärdering av CATIA V5 FEM-modul 
För  utvärderingen av CATIA V5 GAS valdes några elementarfall från hållfasthetsläran ut som 

skulle beräknas analytiskt enligt de tillgängliga formler och samband som beskrivs i ”Handbok 

och formelsamling i Hållfasthetslära” (Sundström, B. 1998) samtidigt som FEM-analyser 

gjordes i CATIA V5. Syftet med detta var för att kunna jämföra analytiska resultatet med det 

resultat som fås då beräkningarna görs i CATIA V5, samt för att få en känsla för hur programmet 

fungerar.  

 

Nedan beskrivs de valda elementarfallen samt information om geometri, laster och 

beräkningssambanden för de analytiska lösningarna.  

 

Om resultatet från den första utvärderingen visar positiva resultat var nästa steg att göra 

ytterligare en utvärdering med hjälp av ett aktuellt takräcksprojekt. Där resultatet från CATIA 

V5 jämförs med resultatet erhållna från beräkningsavdelningen i programmet ProMechanica. 

 

5.1 fallstudie Elementarfall 
Samma balkgeometri och material användes i samtliga elementarfallsberäkningar, enligt nedan. 

 

 

Geometri; l = 1000 mm 

  b = 50 mm 

  h = 50 mm 

 

Materialdata;  Material Aluminium, E = 72,4 GPa 
 

5.1.1 Fall 1; Elementarfall konsolbalk med pålagt moment 
Det första fallet som beräknades var en fastinspänd konsolbalk med ett pålagt moment, i detta 

fall ansattes momentet i änden av balken, se figur 12. 
 

 
Figur 12. Beskrivning av elementarfall samt geometri 

 

Last;  50Nm (medurs) 

Momentet ansattes i kanten av balken, alltså α=0 och β=1 

 

Med hjälp av given data och ekvationerna (1),(2) och (3) (Sundström, B. 1998) beräknas 

maximal böjspänning i balken och nedböjningen som blir i änden av balken. 

 

 
(1) 

 

𝐼𝑦 =
𝑏ℎ3

12
 

(2) 

 

 

𝛽𝑙 𝛼𝑙 

𝑀 
𝛿 
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𝜎𝑏 𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑏

𝐼𝑦
∙ 𝑧𝑚𝑎𝑥 

(3) 
 

5.1.2 Fall 2; Elementarfall fritt upplagd balk med utbreddlast 
Det andra elementarfallet som valdes var en fritt upplagd balk med en utbreddlast enligt figur 13 

nedan. 
 

 

 
Figur 13. Beskrivning av elementarfall [xxx] 

 

Last;  50N 

 

Med hjälp av given data och ekvationerna (4) och (5) (Sundström, B. 1998)  kan sedan 

reaktionskrafterna i stöden R1, R2 och maximalnedböjning mitt på balken beräknas. 

 

 

𝑅1 = 𝑅2 = 𝑄/2(4) 

 

𝛿(1/2) =
5

384
∙

𝑄𝑙3

𝐸𝐼
 

 

(5) 

 

 

5.1.3 Fall 3; Elementarfall fritt upplagd balk med punktlast 
Det sista fallet som valdes ut var en fritt upplagd balk med en punktlast mitt på balken, se figur 

14. 
 

  
Figur 14. Beskrivning av elementarfall [xxx] 

 

 

Last;  50N 

 

Med hjälp av given data och ekvationerna (6),(7) och (8) (Sundström, B. 1998) kan sedan 

reaktionskrafterna i stöden R1, R2 och maximalnedböjning mitt på balken beräknas. 

 
 

(6) 

 

 

 

(7) 

 

𝛽𝑙 𝛼𝑙 

𝛿 

𝛿 

𝑅1 𝑅2 

𝑄 

𝑅2

= 𝛼𝐹 

𝑅1

= 𝛽𝐹 

𝑅1 𝑅2 
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𝛿(𝑎) =
𝑃𝑙3

3𝐸𝐼
∙ 𝑎2𝛽2 

 (8) 

5.2 Takräcksberäkning 
Det sista steget i utvärderingen av CATIA V5’s FEM-modul, GAS, används det aktuella 

takräcksprojektet med de laster och randvillkor som definierats av kunden,  figur 15 visar det 

system som ska utvärderas. En jämförelse mellan resultaten från CATIA V5 och ProMechanica, 

ett av de beräkningsverktyg som används på beräkningsavdelningen på Sapa.  

 
 

Figur 15. Systemet som användes vid jämförelse mellan de två beräkningsverktygen 
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6 Nulägesbeskrivning 
Med hjälp av den information som inhämtades via diskussioner internt på Sapa Automotive och 

genom det pågående tackräcksprojektet presenteras här en sammanställning av det som kommit 

fram under arbetet. Då fokus för själva examensarbetet har varit konstruktionsarbetet har studien 

endast behandlat själva uppstarten av utvecklingsprojekt och själva konstruktionsarbetet. 

 

Sapa Automotive har under en längre tid byggt upp erfarenhet gällande utveckling av takräcken 

för personbilsindustrin av första varianten som beskrev i föregående avsnitt. De projekt som 

hittills drivits där man tagit ansvar för utvecklingen av takräck har till stordel handlat om takräck 

till en stor europeisk personbilstillverkare. 

 

6.1 Projektuppstart 
Utvecklingsprojektet startar så smått när ansvarig säljare, KAM (Key Account Manager), får en 

förfrågan från sin kund om att offerera ett utvecklingsuppdrag och tillverkning av ett nytt takräck 

för en kommande (eller befintlig) bilmodell. I detta läge finns ibland inget underlag alls från 

kunden att utgå ifrån och ibland finns det grova skisser på hur kunden önskar sig att den yttre 

designen ska se ut, Sapa utvecklar bara det som finns innanför designytorna.  

 

Här samlar KAM’en all den information som finns tillgänglig och levererar den till 

utvecklingssidan på Sapa Automotive och ett projekt team sätts ihop tillsammans med 

produktion, inköp samt att även underleverantörer (gjutare, formsprutare etc.) ibland deltar redan 

i detta skede. Sapa Automotive har valt att använda samma gjutare och formsprutare till större 

delen av sina projekt. Redan när offerten lämnas till kunden är det klart med vilken leverantör 

man använder sig av. Deras första uppdrag är att sammanställa de kostnader man uppskattar att 

utveckling och tillverkning av det nya takräcket kommer att kosta. Sedan är sammanställer 

KAM’en detta till en offert som levereras till kunden. Om kunden finner offerten acceptabel 

tilldelas Sapa Automotive utvecklingsuppdraget. 

 

6.2 Konstruktionsarbetet 
Efter att ha erhållit order av utvecklingsuppdraget inleds själva utvecklingsarbetet med att 

konstruktören studerar de design ytor (ytterformen) som uppdragsgivaren har tagit fram, se figur 

16. Här kontrolleras med hjälp av tillverkarna (pressverk (strängpressning), gjuteri och 

formsprutare) att det inte finns några konstigheter som kan påverka de synliga delar vid 

tillverknigen.  Det som studeras är verktygsriktningar, släppvinklar etc. 

 

 
 

Figur 16. Den av kunden levererade ytterformen, även kallad design ytor 

 

Det som är definierat från beställaren är som tidigare nämnts, ytterformen. Sen är även 

infästningspunkterna mot bilen definierade och hur själva takräcket ska monteras, med skruvar 

ovanifrån eller underifrån. Acceptabla springor mellan tak och själva takräcket. Även vilka laster 

själva konstruktionen ska klara av finns tydligt kravställt. 

 

I detta skede påbörjas även själva detaljkonstruktionen av de ingående detaljerna. I detta fall en 

aluminiumprofil, två stöd, fyra täcklock av plast och två packningar per sida. Även om Sapa är 

profilerade inom aluminiumprofiler så består denna typ av konstruktion av förhållandevis lite 

profiler, större delen av konstruktionen består av andra typer av detaljer. 
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Den ansvariga konstruktören på Sapa Automotive inleder här uppbyggnaden av själva 

solidmodellerna, CAD-systemet som används är CATIA V5, utifrån de givna ytterformerna och 

utformar detaljerna enligt de lösningsprinciper som man valt att använda sig av vid denna typ av 

konstruktion, hur själva aluminiumprofilen fästs mot stödartiklarna och hur täcklocken monteras 

fast. 

 

Under tiden som själva konstruktionen växer fram delges hela tiden kunden om hur detaljerna 

utvecklar sig för att kunna komma med kommentarer och återkoppla på det som gjorts. Även 

underleverantörerna hålls informerade och får komma med sina synpunkter på detaljerna. 

 

Sapa Automotive använder sig av en beräkningsresurs på Sapa Technology för att utföra 

hållfasthetsberäkningar på de detaljer som tas fram. Och återkopplar till konstruktion om 

resultatet är acceptabelt eller inte. Även kunden utför i detta fall egna beräkningar under 

projektets gång för att utvärdera konstruktionen.  

 

Även underleverantörerna utför egna beräkningar, men då handlar det inte om hållfasthet utan 

om att simulera sin egen process, gjutning eller formsprutnig, detta för att kunna tidigt kunna se 

om något i utformningen av detaljen kan ställa till bekymmer vid tillverkningen. 

 

Parallellt med själva konstruktionsarbetet och beräkningarna skapas även det 

tillverkningsunderlag som behövs för att kunna tillverka detaljerna. Dessa ritningar uppdateras 

kontinuerligt efter de resultat och den återkoppling som sker från kunden och 

underleverantörerna. 

 

När Sapa Automotive, kunden och underleverantörerna känner att detaljerna är tillräckligt 

mogen tas prototyper fram för att kunna prova fysiska artiklar. Det handlar då om 

provmonteringar och hållfasthetsprovning. Hållfasthetsprovningen är inget Sapa själva utför utan 

detta är något som kunden i detta fall gör själva på helbilsnivå. Designavdelningen hos kunden 

bedömer även hur resultatet ser ut på bilen, att gliporna mellan detaljerna är inom ställda krav, 

att finishen motsvara ställda krav. 

 

Parallellt med själva konstruktionsarbetet pågår industrialiseringen av produkten, 

monteringsfixturer etc. tas fram. 

 

När konstruktionen är verifierade och godkänd av kunden kan serieproduktion av detaljerna 

inledas och själva konstruktionsarbetet avslutas. 
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7 Resultat 
Nedan redovisas de resultat som framkommit under arbetets gång. 

 

Resultaten från utvärderingen av CATIA’s FEM-modul redovisas både för elementarfallen och 

för det aktuella takräcksprojektet. 

 

En kortare beskrivning av resultatet från undersökningen gällande 3D-måttsättning finns med 

även om inte själva tilläggsmodulen kunde utvärderas då denna inte fanns att tillgå på Sapa vid 

tiden för arbetet. 

 

En sammanställning har gjorts över det nuvarande utvecklingsarbetet på Sapa Automotive. Och 

utifrån denna och den information som inhämtats via litteraturstudier och de diskussioner som 

förts internt på Sapa Automotive har en utvecklingsmetod tagits fram som även redovisa nedan. 

 
7.1 Utvärdering av CATIA V5 FEM 
I följande avsnitt redovisas resultatet av den CATIA V5 FEM modulutvärdering som gjordes 

under arbetet. Inledningsvis gjordes beräkningar på några utvalda elementarfall för att sedan gå 

vidare till att räkna på det aktuella takräcket.  

 

7.1.1 Fallstudie elementarfall i CATIA V5 FEM 
I detta avsnitt redovisas analysresultaten från analysen av de tre elementarfallen, både analytiska 

resultat och FEM resultat från CATIA V5 GAS. Den procentuella skillnaden mellan resultaten 

redovisas för att få en uppfattning om precisionen av beräkningarna i CATIA V5. Resultatet från 

denna studie visar att de analyser som utfördes i CATIA V5 GAS överensstämmer väldigt bra 

med de analytiska resultaten som beräknas enligt givna formler samt att det var lätt att komma 

igång med enklare analyser utan större förkunskaper i modulen. Uppbyggnaden av FEM 

analysmodellerna redovisas i bilaga A, B, C. 
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RESULTAT ELEMENTARFALL 1 
Beräkningarna av elementarfall 1 med geometri, material, laster och analytiska formler enligt 

kapitel 6 ger nedanstående resultat. 

 

Det analytiska resultatet för maximalnedböjning (δ [mm]) och maximal böjspänning (σb [Pa]); 
 

𝛿 = 0,686 𝑚𝑚 
 

𝜎𝑏 = 2,4 𝑀𝑃𝑎 
 

Resultatet från CATIA V5 GAS för maximalnedböjning och maximal böjspänning; 
 

𝛿 = 0,684 𝑚𝑚 
 

𝜎𝑏 = 2,4 𝑀𝑃𝑎 
 

I figur 17 visas resultaten som de visualiserades i  CATIA 
 

    
 

Figur 17.  Visualisering i CATIA V5 av förskjutning och spänning 

 

Relativa skillnaden mellan det analytiskt resultaten och FEM resultaten blir för den maximala 

nedböjningen mindre än 1%, vilket får anses som mer än acceptabelt, och för den maximala 

böjspänningen blir resultaten i de båda fallen samma. 
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RESULTAT ELEMENTARFALL 2 
Beräkningarna av elementarfall 1 med geometri, material, laster och formler enligt kapitel 6 ger 

nedanstående resultat. 

 

Det analytiska resultatet blir med givna formler för reaktionskrafterna R1 och R2 och 

maximalnedböjning (δ [mm]); 
 

𝑅1 = 25𝑁 
 

𝑅2 = 25𝑁 
 

𝛿 = 0,0179 𝑚𝑚 
 

Resultatet från CATIA V5 GAS för reaktionskrafterna R1 och R2 samt maximalnedböjning; 

 

𝑅1 = 25𝑁 
 

𝑅2 = 25𝑁 
 

𝛿 = 0,0178 𝑚𝑚 
 

I figur 18 och figur 19 visas resultaten som de visualiserades i  CATIA 
 

 

 
 

Figur 18. Visualisering i CATIA V5 av förskjutningar 
 

För att ta fram reaktionskrafterna användes en ”Reaction Sensor” på de använda randvillkoren. 
 

                   
 

Figur 19. Visualisering i CATIA V5 av reaktionskrafterna R1 och R2 

 

Relativa skillnaden mellan det analytiskt resultaten och FEM resultaten blir för den maximala 

nedböjningen mindre är 1% och för reaktionskrafterna överensstämmer resultaten helt. 

 
 



 36 
 

RESULTAT ELEMENTARFALL 3 
Beräkningarna av elementarfall 1 med geometri, material, laster och formler enligt kapitel 6 ger 

nedanstående resultat. 

 

Det analytiska resultatet blir med givna formler; 
 

𝑅1 = 25𝑁 
 

𝑅2 = 25𝑁 
 

𝛿 = 0,0286 𝑚𝑚 
 

Resultatet från CATIA V5 GAS för reaktionskrafterna R1 och R2 samt maximalnedböjning; 

 

𝑅1 = 25𝑁 
 

𝑅2 = 25𝑁 
 

𝛿 = 0,0289 𝑚𝑚 
 

Resultatet från CATIA V5 GAS, figur 19 och figur 20 visa resultaten som de visualiserades i  

CATIA. För att ta fram reaktionskrafterna användes en ”Reaction Sensor” på de använda 

randvillkoren.  
 

 
 

Figur 20. Visualisering i CATIA V5 av reaktionskrafterna R1 och R2 

 

 

 
 

Figur 21. Visualisering i CATIA V5 av den maximala nedböjningen 

 

Relativa skillnaden mellan det analytiskt resultaten och FEM resultaten blir för den maximala 

nedböjningen mindre än 1% och för reaktionskrafterna överensstämmer resultaten helt. 
 



 37 
 

7.1.2 Resultat takräcksberäkning CATIA V5 vs ProMechanica 
Det sista steget i utvärderingen av CATIA V5 FEM modul var att jämföra resultaten från denna 

med resultaten från ProMechanica, ett av de beräkningsverktyg som används av Sapa’s 

beräkningsavdelning. De laster och randvillkor som användes var från det aktuella 

takräckesprojektet. 

 

Figur 22 och Figur 23 visar en global spänningsbild för ett av lastfallen beräknade i de två 

programmen, båda programmen visar liknande spänningsbilder.   

 
Figur 22. Spänningsbild för hela takräcket från ProMechanica. 

 

 
Figur 23. Spänningsbild för hela takräcket från CATIA V5. 

 

Figur 24 visar en jämförelse i beräknad spänning (von Mises) i de två programmen, skillnaden 

blir ca 6% högre i beräkningen som gjordes i ProMechanica (157MPa) jämfört med CATIA V5 

(147MPa). 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figur 24. Jämförelse mellan ProMechanica (t.h) och CATIA V5 (t.v). 

 

Fyra olika belastningsfall har beräknats och jämförts mellan de två programmen, i samtliga 

belastningsfall visar båda programmen likanden globala spänningsbilder. Det som skiljer mellan 

programmen är de beräknade spänningsnivåerna, dessa variera som mest med 15%.     
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7.2 Utvärdering av 3D-måttsättning 
I uppdraget ingick att studera och utvärdera 3D-måttsättning. Men då det visade sig att Sapa inte 

hade den aktuella licensen till CATIA V5 kunde inte denna utvärdering göras.  

 

Däremot pågick ett projekt parallellt på Sapa mot en annan kund och typ av produkt. 

Erfarenheten från detta projekt tas återges här för att ge en bild av detta områden. Kunden hade i 

det fallet tagit beslutet att gå ifrån vanliga ritningar helt och enbart ha kravsättning direkt i 3D. 

Detta visade sig ställa till en del bekymmer på flera plan för Sapa. Kunden hade i detta fall ett 

annat CAD-system än det Sapa använder sig av, så när modellerna lästes in i CATIA kom enbart 

soliden in, all kravsättning försvann vid konverteringen. Detta problem löstes genom att använda 

ett annat CAD-system för att läsa in filerna. Men detta återstod fortfarande lite problem att lösa. 

De tillverkande enheterna, Sapa interna verkstäder och externa leverantörer, hade inte möjlighet 

att arbeta på detta sätt i 3D utan dom behövde fortfarande en vanlig ritning för att kunna göra sitt 

arbete. Så här tvingades man att i efterhand skapa ritningar internt på Sapa för att kunna jobba 

vidare med vissa av detaljerna. 
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7.3 Resultat av nulägesgenomgången 
Efter att ha studerat det utvecklingsarbete som idag bedrivs på Sapa Automotive vid utveckling 

av takräck redovisas nedan de reflektion som gjorts av författaren och som ligger till grund för 

den utvecklingsmetodik som tagits fram. Dessa reflektioner utgår ifrån de frågeställningar som 

beskrivs inledningsvis i rapportens syfte samt författarens egna noteringar gällande själva 

utvecklingsarbetet.  

 

Det finns inga riktlinjer internt på Sapa Automotive om hur modellerna ska byggas upp eller 

struktureras, det är upp till varje konstruktör att välja hur man bygger sin modell. Modellerna till 

det aktuella utvecklingsprojektets gjutgods är byggda med hjälp av booleska kroppar, kroppar 

dras ifrån eller läggs till på en huvudgeometri, detta är ett försök att efterlikna ett gjutverktyg. 

Figur 25 visar ett exempel på hur specifikationsträdet ser ut vid denna modellering. 

 

 
 

Figur 25. Specifikationsträdets utseende idag 
 

När det gäller toleranskedjeberäkningar utförs dessa väldigt sällan, men dokumenteras ännu 

sämre. Detta ledde till att det sent under det aktuella utvecklingsprojektet stod klart att ingen 

visste om de aktuella kraven på ritningarna innebar att det visuella gapet mellan två artiklar var 

inom kundens krav. 

 

Under projektets gång framkom det även att de ändringsönskemål som kom från kund, 

underleverantör etc. gjordes enligt önskemålen. Men det dokumenterades aldrig varför 

ändringarna gjordes eller på vems önskemål dessa skedde, detta innebar att det vid ett tillfälle 

uppstod oklarheter i varför ändringar skett, varför och vem som skulle stå för 

ändringskostnaderna.  

 

Varje gång beräkningar skulle göras skickades dessa till personer utanför Sapa Automotive, 

antigen till interna Sapa beräknare eller till kunden. Ofta var ledtiden för detta relativt lång, 

kortaste ledtiden var på ca 1 vecka. Och många gånger var modellerna tvungna att skickas flera 

gånger på grund av att dessa behövde konverteras till ett neutralt CAD format för att kunna 

importeras till beräkningsprogrammet och ibland blev de konverterade modellernas kvalitet inte 

acceptabel. Allt detta sammantaget innebar att varje beräkningsomgång tog lång tid, även om det 

endast var en mindre justering som gjordes. 

 

En återkommande kommentar från de som var med i projektet och de som tidigare varit med var 

att det dokumenterades väldigt dåligt under och efter varje projekt, vilket många gånger innebar 

att samma misstag kunde ske i flera projekt efter varandra. 
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7.4 Utvecklingsmetod takräck Sapa Automotive 
Ett dokument som beskriver en föreslagen utvecklingsmetodik för utveckling av takräck vid 

Sapa Automotive togs fram enligt huvudsyftet med examensarbetet. Formatet för denna 

beskrivning blev, för att kunna användas även vid kundbesök, en PowerPoint presentation. Då 

materialet i metodbeskrivningen anses som konfidentiellt (kan komma att användas vid 

försäljning av kommande utvecklingsprojekt), har beslut tagits om att inte frisläppa underlaget 

utanför Sapa. Men nedan beskrivs det som ingår i den framtagna utvecklingsmetoden och 

upplägget för själva presentationen/metodbeskrivningen 

 

Metodbeskrivningen innehåller bland annat konstruktionsriktlinjer för gjutgods och 

aluminiumprofiler, CAD-metodik, , beräkningsmetodik för konstruktörer. Även dokument för 

ritningsändringar, toleranskedjeberäkningar och beräkningsrapporter togs fram för att det ska 

kunna dokumenteras under utvecklingsarbetet för spårbarhet och lärdomar inför kommande 

projekt. Nedan redovisas de olika områdena som tagits fram 

 

Konstruktörschecklista 

För att underlätta för konstruktören under arbetet har en checklista på vad som förväntas att 

konstruktören ska göras under utvecklingsarbetet. Denna checklista är något som inte kräver 

något speciellt arbete från konstruktören, utan det är endast ett hjälpmedel för att se att alla steg i 

utvecklingsarbetet har gjorts och dokumenterats på rätt sätt, detta är ett levande dokument som 

uppdateras under arbetet och som kan ändras och justeras efter det specifika 

utvecklingsprojektets krav. Denna lista kan sedan skickas vidare till granskare, chefer och 

kunder för att visa vad som ingått i arbetet. Figur 26 visar denna lista. 
 

 
 

Figur 26. Den framtagna konstruktörschecklistan 
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Konstruktionsriktlinjer 

Detta område behandlar de riktlinjer konstruktören bör ha med vid konstruktionsarbetet och 

utformningen av detaljerna. Innehållet är från början endast riktlinjer för gjutning (pressgjutning) 

och strängpressade aluminiumprofiler enligt de avgränsningar som gjordes i inledningen av 

arbetet. Figur27 visar ett utdrag ur avsnittet som beskriver några av aspekterna som bör finnas 

med vid konstruktion av gjutgods. 
 

 

            
Figur 27. Utdrag ur de framtagna konstruktionsanvisningar 

 

CAD-metodik 

Författaren tog fram en generell startmodell för Sapa Automotive (som används om inte kunden 

har en startmodell som de föredrar), se figur 28. Detta för att skapa ett standardiserat arbetssätt 

även i CAD-modellerna så att konstruktörerna känner igen sig i modeller dom eventuellt övertar 

från en annan konstruktör. Detta är ett sätt för att minimera tiden som åtgår till att sätta sig in i en 

redan påbörjad modell. I startmodellen finns två grenar för själva soliden, en gren som ska 

användas för att beskriva själva grundgeometrin av detaljer och den andra grenen används för att 

skapa bearbetningen av detaljen i de fall bearbetning görs. Detta ger en tydlig bild av hur detaljer 

är tänkt att tillverkas och ger en överskådlig bild av modellen. 

 

 
 

Figur 28. Framtagen startmodell för Sapa Automotive i CATIA V5 med förklaring. 
 

En rekommenderad metodik gällande gjutgodsmodellering togs fram, denna metod bygger på att 

modellen byggs upp som ett gjutverktyg, se figur 29. (Denna går även att använda vid 

konstruktion av forsprutad plast etc.) 

 

 
 

Figur 29. Exempel på gjutgodsmodellering 

 

 

 I metoden används booleska operatorer, kroppar dras ifrån och läggs till för att skapa den 

önskade geometrin. Först byggs huvudgeometrin för detaljen upp, sedan bestäms ett lämpligt 

delningsplan/yta för detaljen. När detta är gjort så ritas kroppar upp som motsvara ett tänkt 

verktyg. Ur dessa kroppar dras sedan huvudgeometrin bort, på detta sätt har en verktygskavitet 
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skapats. I nästa skede skapas ytterligare kroppar som läggs till eller dras ifrån i 

verktygskropparna för att skapa den slutgiltigt önskade formen. Figur 30 visar ett exempel på hur 

specifikationsträdet kan se om den beskrivna metoden används.  

 

 
 

Figur 30. Exempel på specifikationsträdet vid gjutgodsmodellering 
 

Figur 31 visar den färdiga modellen där de olika verktygsdelarna tydligt syns då de olika 

verktygshalvorna har givits olika färg.  

 
Figur 31. Exempel på specifikationsträdet vid gjutgodsmodellering  

 

I syftet med arbetet så nämns även tillverkningskontroll, släppningskontroll vid gjutgods, som ett 

av delmålen med arbetet. I CATIA V5 finns en mycket bra inbyggd funktion för detta, hur denna 

fungerar beskrivs utförligare i själva metodbeskrivningen.  

 

Även kollisionskontroll som efterfrågades i syftet kan lätta utföras i CATIA V5, funktionen 

tillåter konstruktören att flytta detaljen/detaljerna i fritt enligt hur dessa monteras och vid 

kollision avbryts kommandot och området med kollision visas.  

 

För att underlätta arbetet vid beräkningar, FEM, så har rekommendationer gällande förberedelser 

som kan göras redan på CAD-modellen beskrivits. Hur ytor kan skapas där laster och randvillkor 

ska appliceras, se figur 32. Detta underlättar i konstruktörens eget arbete med beräkningar och 

underlättar för beräkningsingenjören som inte behöver definiera egna ytor för laster och 

randvillkor, färgkodningen underlättar även för att veta vilken typ av yta det där. 

 
Figur 32. Aluminium profil där ytor för last (gult) och produktkopplingar (mörkrött) adderats till modellen 
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Toleranskedjeberäkningar 

För att öka robustheten i konstruktionsarbetet och själva konstruktionen togs ett 

toleranskedjeberäkningsdokument fram. Detta för att ge konstruktören ett hjälpmedel vid 

toleranssättningen av detaljerna, samt att möjliggöra tydligare dokumentation av det arbete som 

görs och för att skapa spårbarhet i ett senare skede om något inte fungerar. Figur 33 visar hur det 

framtagna dokumentet ser ut. Detta skapades som ett Excel-ark. 
 

 

 
 

Figur 33. Toleranskedjedokumentets utformning. 
 

Tanken bakom detta dokument är att det ska bifogas vid granskning av ritningar och användas 

vid konstruktionsgenomgångar för att motivera toleranssättning och för att ge en bild av hur 

produkten kan sprida beroende på toleransutfall. 

 

Ändringshantering 

Då ändringshanteringen skede utan någon speciell dokumentation togs även ett 

ändringsdokument fram där konstruktören ska fylla i information gällande ändringen. Figur 34 

visar upplägget av dokumentet. 
 

 
 

Figur 34. Det framtagna ändringshanteringsdokumentet 
 

Detta dokument skapar spårbarhet gällande ändringar som sker under ett projekt, ett nytt 

dokument skapas vid varje ändring som görs. Detta underlättar för den som granskar ritningen 

samt att det senare går att gå tillbaka för att se varför en enskild ändring gjordes. Detta minskar 

beroende av att enskilda personer kommer ihåg varför en viss ändring gjorts. 
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FEM-beräkningar 

För effektivisera konstruktionsarbetet och öka kvalitén på det underlag som tas fram 

rekommenderades att konstruktören själv utför inledande och vägledande beräkningar under 

själva konstruktionsarbetet.  

 

Tanken med konstruktörens beräkningar är att dessa ska vara snabba och enkla, modellerna ska 

inte delas upp i väldigt litet elementnät för att få noggrannhet på hela modellen. Utan 

konstruktören ska fokusera på delområden och förfina elementnätet lokalt på de ställen 

konstruktören är intresserad av. När konstruktören är klar, eller vid vissa milstolpar i 

utvecklingsarbetet, utför sedan beräkningsavdelningen mer verifierande beräkningar för att 

godkänna produkten för antingen fysiskprovning, verktygsorder eller godkännande för 

serietillverkning. Figur 35 visar den tänkta arbetsgången. 

 

 
Figur 35. Tänkt arbetsgång för beräkning 

 

En arbetsmetod för detta beskrivs utförligare i själva utvecklingsmetoden. Metoden beskriver att 

randvillkor och laster ska tas fram i samarbete med kund och beräkningsavdelning för att alla 

berörde ska vara överens om vad som gäller. Efter detta kan konstruktören definiera  

beräkningarna själv i CATIA V5 för att studera hur olika detaljutformningar påverkar 

påkänningarna i de olika detaljerna. På detta sätt kan konstruktören optimera utformningen mot 

ställda acceptanskriterier. Figur 36 visar hur detta lätt kan visualiseras med hjälp av 

iterationsgrafer, på detta sätt följs lätt den parameter som ska optimeras. Det kan handla t.ex. 

handla om att minimera spänningen i en radie. 

 

 
 

Figur 36. Iterationsgrafer för vikt och spänning i en detalj 
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En beskrivning av hur beräkningsmodeller ställs upp i CATIA V5’s beräkningsmiljö finns även 

med i själva metodbeskrivningen. I denna beskrivning tas även upp hur konstruktören lätt kan 

lägga på en lokal storlek på elementnätet för att studera enbart att lokalt område på detaljen mer 

djupgående medan resten av detaljen har en relativt grov elementstorlekt för att minska 

beräkningstiden. På det området som är av intresse kan sedan en så kallad ”local sensor” läggas 

till, med hjälp av denna sensor kan spänningar och  förskjutningar för enbart det studerade 

området redovisas. Figur 37 visar hur detta ser ut i CATIA. 

 

       
 

Figur 37. Exempel på lokal elementstorlek och funktionen ”local sensor” 
 

I metoden finns även några enklare metoder och regler för att bestämma lämplig elementstorlek 

och hur kvalitén på elementnätet kan kontrolleras med en konvergensstudie. 

 

En dokumentationsmall togs fram så att beräkningsarbetet kan dokumenteras för granskning och 

rapportering av resultat. Då resultaten från beräkningsingenjörerna idag kommer som en 

PowerPoint presentation bygger även den framtagna mallen för konstruktörerna på samma 

filformat. Fördelen är att den då fyller två funktioner, dokumentation och presentation. 

Rapporten är tänkt att vara kort, endast bilder direkt från CATIA med några korta förklarande 

texter och en kort slutsats av själva beräkningen. 
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8 Diskussion 
I nedanstående avsnitt diskuteras resultatet från arbetet och återkopplas mot den teoretiska delen 

av arbetet. 

 

8.1 FEM analyser i CATIA V5 GAS 
Resultaten från de FEM-analyser som utfördes i CATIA V5 och de lärdomar som gjordes i och 

med dessa visar att det är fullt möjligt för konstruktörer att på ett snabbt och enkelt sätt kunna 

optimera sina konstruktioner genom att göra enklare beräkningar för att se hur förändringar 

påverkar egenskaperna. Möjligheten finns även att jämföra olika konstruktionsalternativ under 

utvecklingsarbete. Detta borde kunna användas i både konceptutvecklingsskedet och själva 

utvecklingsskedet för att ge tidiga svar på om konceptet och konstruktionen fungerar innan 

alldeles för mycket tid läggs på konceptet eller detaljen. Samtidigt som det är helt  i linje med det 

som framkommit under litteraturstudien inom FEM-området, gränsen mellan konstruktör och 

beräknare kommer att bli mer diffus med tiden när det kommer till de lättare analyserna och att 

framtidens konstruktörer behöver betydligt mer beräkningskunskaper inom FEM-området. 

Samtidigt som beräkningsingenjörerna kommer att få fokusera ännu mer på de riktigt svåra 

uppgifterna och utveckla metoder som konstruktörer kan använda sig av vid beräkning. 

 

De resultat som erhållits under utvärderingen av CATIA V5 GAS överträffar de förväntningar 

författaren hade av verktyget i inledningen av arbetet och har blivit övertygad om att detta är ett 

kraftfullt verktyg och komplement till traditionella FEM-analyser i dedikerade analysprogram.  

 

Även om det finns massor av  fördelarna med detta arbetssätt bör man vara försiktig, det finns en 

del faror att se upp med. Det svåra är inte att ställa upp en analys och få fina och färggranna 

spännings- och förskjutningsbilder. Det svåra är att ställa upp rätt analys och tolka resultatet 

korrekt. Lite grovt kan man utrycka sig enligt; 
 

- Bara för att det är lätt behöver det inte bli rätt 
 

Något att ha med sig vid FEM-analyser är; 
 

- Förblindas inte av snygga färgplottar och animeringar 

- Var medveten om de förenklingar som gjorts och granska resultatet kritiskt 
 

En förslag på lösning av dessa bekymmer är att på ett tidigt stadium kontakta en 

beräkningsingenjör för att diskuterar randvillkor, laster och tolkning av resultat.  

 

Den bild författaren fick under arbete var att det svåra inte är att få konstruktörerna att utföra 

analyserna och ta till sig arbetssättet. Det svåra ligger i att övertyga beräkningsingenjörerna och 

beräkningsavdelningarna att detta är ett bra arbetssätt. Den reaktion som ofta framkommit under 

diskussionerna är att man ofta faller tillbaka på hur viktigt det är med helt korrekta elementnät, 

att det blir alldeles för mycket ”genvägar” i dessa CAD-nära beräkningssystem och att man inte 

har någon kontroll på vad som händer i programmet.  

 

Men detta grundar sig nog egentligen inte i en misstro mot arbetssättet, utan i en rädsla att bli av 

med sina arbetsuppgifter. Men syftet är inte att eliminera beräkningsavdelningarna, utan att 

underlätta för dessa. Underlaget som kommer till beräkningsavdelningarna efter detta införande 

borde förhoppningsvis vara mer korrekta och att dom värsta konstruktionsmissarna blir 

bortstädade redan hos konstruktören. Vilket i sin tur innebär att beräkningsingenjören inte 

behöver lägga en massa onödig tid på att förbereda en analys som inte kommer att vara till någon 

nytta. Och tar man i beaktande det som framkom under teoridelen att den dominerande 

kostnaden vid FEM analyser i allmänhet indataarbetet, alltså analysförberedelsen, så borde det 



 47 
 

även leda till en kostnadsbesparing och tidsbesparing för företagen. Och som framkom i 

teoridelen är Time to Market en viktig aspekt att ha med i utvecklingsarbetet. 

 

Tyvärr så framkom det även under arbetet att dessa tilläggsmoduler är en ganska stor kostnad 

(åtminstone för CATIA), så för att det ska blir lönsamt gäller att det används till mer än bara 

några enstaka beräkningar ibland. Detta kan eventuellt ha en avskräckande inverkan på 

ekonomiansvariga på företagen. Men med hjälp av det som framkommit under teoristudien och 

de resultat som framkommit i resultatdelen så borde dessa räcka som argument för inköp av 

denna typ av verktyg. 

 

8.3 3D-måttsättning 
3D-måttsättning är en relativt ny företeelse, som dock är på framåt marsch, vilket inneburit att 

det varit svårt att hitta fakta inom ämnet. Detta gjorde att detta område inte helt kunde behandlas 

fullt ut när det gäller teoretiska studier. 

 

Med de lärdomar som drogs från det projekt där Sapa mottog enbart 3D-modell med 

kravsättning inses att det finns en bit kvar att vandra innan detta arbetssätt går att implementera 

fullt ut. Dels finns bekymret med tillverkare som i sina processer fortfarande kräver en vanlig 

ritning, sen finns bekymret att det inte verkar finnas något neutralt standard filformat så att 3D-

modeller med tillhörande kravsättning kan skickas mellan olika CAD-system.  

 

Det arbetssätt som är idag finns där först en 3D-modelle skapas för att sedan skapa en ritningar 

utifrån denna modell blir lite av ett dubbelarbete. Mycket av informationen som används för att 

bygga upp 3D-modellen är sedan samma information som skapas tas fram när ritningen skapas. 

Detta blir lite av ett slöseri med resurser och tid. Ett effektivera arbetssätt där detta enbart görs en 

gång skulle spara både tid och pengar för företagen. Effektiva och resurssmarta arbetsätt är vad 

företagen eftersträvar för att vara konkurrenskraftiga.  
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8.1 Takräcksutveckling 
I detta avsnitt behandlas själva metodutvecklingen, en inledande diskussion om hur arbetet skett 

historiskt och hur detta överensstämmer med den kunskap som inhämtats via litteraturstudien. 

Den avslutande delen är en reflektion över den nyutvecklade metoden som arbetet lett fram till. 

 

8.1.1 Nuläge 
I resultatet framkom det att det utvecklingsarbete av takräck som skett på Sapa Automotive visar 

på tydliga brister i dokumentationen av tagna beslut gällande t.ex. förändringar. Trotts att vikten 

av dokumentation påpekas i den litteratur som studerats inom ämnet. Anledningen till att detta 

kan har försakats på Sapa Automotive kan ha varit när man valde att börja med denna typ av 

utvecklingsuppdrag var det på en väldigt liten skala och med väldigt små och få resurser. Det var 

i stort sett enbart en konstruktör som drev projekten från Sapa’s sida (och till viss del är det så 

även idag), detta gjorde antagligen att man inte såg någon nytta av att dokumentera det arbete 

som gjordes samt att det inte fanns utrymme för detta. 

 

Ofta ses nog tyvärr inte nyttan av dokumentationen under tiden arbetet pågår, det anses som 

extraarbete som inte medför något mervärde. Det kan i många fall kanske stämma, flyter arbetet 

på och inga bekymmer uppstår på vägen kommer antagligen ingen att gå tillbaka och titta på den 

dokumentation som gjort. Nyttan av dokumentationen uppstår oftast när något går fel under 

verifieringen av konstruktionen, reklamationer från kunder, avvikelser i produktion eller likande. 

Men nyttan finns även fast inte några bekymmer uppstår, med ett väldokumenterat arbete är det 

mycket lättare att göra rätt även nästa gång samt att det kan underlätta vid kostnadsuppskattning 

av kommande projekt då man kan följa upp hur mycket som tenderas att ändras under 

utvecklingsprocessen och hur många omtag som eventuellt sker. Och precis som nämndes i 

teoridelen så är dokumentation ett bra sätt att informera övriga i projektet om vad som händer 

under arbetet. 

 

En av anledningarna till att Sapa Automotive ibland kan ha haft svårt att få riktig lönsamhet i 

sina takräcksprojekt desto längre tiden gått, är man inte tagit lärdom av det som gjorts tidigare 

och man har enligt det som framkommit under arbetet gjort om samma misstag flera gånger i 

utvecklingsskedet. Detta borde vara relativt lätt att undvika, då Sapa Automotive valt att jobba 

med likanden lösningar för alla sina takräck anpassade till de design ytor som kunden 

designavdelning tagit fram.  

 

Det sätt Sapa Automotive driver sina utvecklingsprojekt stämmer väldigt väl in på det som i 

teoridelen kallas Concurrent Engineering. Man är väldigt bra att på ett tidigt skede koppla in 

övriga funktioner i verksamheten så att dessa kan påverka redan från början. Detta ska ses som 

en mycket stark sida som man verkligen ska trycka på vid försäljning av nya uppdrag. Men 

tyvärr missa man alltför ofta det som i teoridelen lyftes fram som en av framgångsfaktorerna för 

att lyckas bra med Concurrent Engineering, dokumentation. 

 

I teoridelen beskrevs hur utvecklingsprocessen var indelade i olika faser med konceptutveckling, 

utvärdering etc. Vid en första anblick kändes det som att Sapa Automotive gick direkt in på 

detaljkonstruktion. Men vid lite djupare analys och funderingar så jobbar man precis enligt de 

beskrivna faserna, fast i ett samspel med sina beställare. Kunden, i detta fall billtillverkaren, 

inleder sin konceptutveckling av en ny bilmodell. Deras koncept gällande yttre utformning av 

takräcket i det aktuella fallet skickas till olika utvecklingspartners som de har i sin 

leverantörsbas, i detta fall är Sapa Automotive en av dessa leverantörer. Sapa utför i detta skede 

en första konceptutvärdering och bedömer om Sapa’s konstruktionsprinciper fungerar för denna 

geometri. Sedan bedömds kostnader och utvecklingstid för projektet och sedan offereras detta 

arbete till kunden. I detta fall är det kunden som granskar det koncept Sapa erbjuder för just detta 



 49 
 

projekt och jämför dessa mot övriga leverantörers koncept. Efter leverantörsvalet så inleds själva 

konstruktionsarbetet och övriga faser i projektet.  

 

8.1.2 Utvecklingsmetod takräck Sapa Automotive 
Till den nyutvecklade metoden togs mycket av den information med som framkom i teoridelen 

gällande själva utvecklingsprocessen med och även förståelsen gällande FEM-analyser fick en 

betydande del i metoden då FEM-modulen i CATIA V5 visade sig vara ett bra hjälpmedel. 

 

Hela metoden bygger på att effektivisera utvecklingsarbetet, korta ledtiderna och undvika 

onödiga kostnader pågrund av bristande kvalitet. Vilket överensstämmer med det som 

framkommit i teoridelen, effektiviteten mäts i Time to Market, kvalitet och produktkost. Med en 

strukturerad arbetsmetodik kan man snabbt klättra inom dessa tre områden.  

 

Den utvecklade metoden går inte in på djupet gällande detaljkonstruktion, detta då risken är att  

hindra kreativiteten för konstruktören. Metoden syftar till att ge användbara tips och ett 

gemensamt arbetssätt som är lätt att följa i kommande projekt. Den ska ses som ett mall för hur 

arbetet ska gå till, standardiserat effektivt arbete.  

 

De konstruktionsriktlinjer som togs fram i metoden när det gäller pressgjutning och 

strängpressning (även om det sist nämnda är det område där Sapa besitter spetskompetens) syftar 

till att ge konstruktören några goda råd på vägen. Genom att från början konstruera rätt för vald 

tillverkningsmetod kan risken för onödiga kostnader och avvikelsen undvikas från börja. Det är 

konstruktörens ansvar att veta om de möjligheter och begränsningar som en tillverkningsteknik 

erbjuder. Konstruktören har här stora möjligheter att påverkar slutliga detaljpriset.  

 

En sak som dök upp frekvent i teoristudien var vikten av kommunikation och dokumentation. 

Tyvärr visade det sig att just detta inte fungerade tillfredställande på Sapa Automotive, detta nog 

inte något unikt för Sapa Automotive, dokumentationen gällande ändringar och tagna 

konstruktionsbeslut var bristfälliga vilket många gånger lede till osäkerhet om varför ändringar 

och beslut tagits. Med hjälp av de nya dokumentationsmallarna för toleranskedjeberäkningar, 

ändringshantering och  konstruktörschecklistan borde det bli betydligt lättare att dokumentera 

detta och lättare att följa upp det arbete som sker. Risken med att mycket ska dokumenteras är att 

detta blir den största delen av arbetet och att utvecklingen kommer i andra hand. Men genom att 

göra standardiserade mallar som tydligt beskriver vad som ska dokumenteras och genom att se 

till att hålla innehållet relativt begränsat i dessa dokument borde inte arbetsbördan öka utan det 

största delen av tiden kan fortfarande läggas på utvecklingen av produkten.  

 

Under teoristudien framkom det att en ritning utan toleranser är ofullständig och att bara en 

bråkdel av de tolerans som finns på en ritning egentligen påverkar funktionen hos produkten. 

Genom att använda den nya mallen för toleranskedjeberäkningar borde mer visar konstruktören 

tydligt varför en vissa tolerans valts och en tydlig motivering finns då även att gå tillbaka till. 

Med fel toleranssättning kan funktionen hos artikeln och kostnaden   

 

I den nya metodbeskrivningen finns ett område som behandlar toleranskedjeberäkningar, genom 

att använda denna mall kan både kostnader och robusthet för konstruktionen påverkas. I 

teoridelen påpekas det att för hårt specificerade toleranser kommer att påverka kostanden på ett 

negativt sätt. Robustheten kan påverkas negativt om toleranserna som sätt på ritningen inte 

överensstämmer med de krav som ställs på konstruktionen, t.ex. ett spel mellan två artiklar kan 

bli större än vad som accepteras ur ett visuellt perspektiv. 

 

I teoridelen framkom det att arbetssättet med CAD hade sina för- och nackdelar. Reflektionen 

efter att ha studerat det aktuella utvecklingsprojektet och efter att ha använt programmet så kan 
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författaren instämma i de punkter som framkom i teoridelen. Risken är överhängande att 

konstruktören fastnar i vad som går att göra i själva verktyget, vilket kanske inte är det bästa för 

detaljen och tillverkningen av detaljen. Det är väldigt lätt att få fram väldigt fina  konstruktioner 

som ser väldigt avancerade och tekniska ut, men risken kan ibland vara ett detaljerna tenderar till 

att bli rena CAD-produkter som inte lämpas sig för kostnadseffektiv tillverkning. Här vilar 

mycket ansvar på konstruktören att ha insikten i att CAD-programmet är ett verktyg som 

används för att ta fram och visualisera konstruktionen i och att detta ska göras utifrån ett 

fysikaliskt- och ekonomisktperspektiv. 

 

I metoden togs ett grundupplägg för hur 3D-modellen ska byggas upp, detta för att underlätta om 

flera personer ska jobba med modellen (medarbetare som slutar, konsulthjälp etc.) och att det 

redan i denna modell går att förbereda för beräkningar genom att definiera de områden laster och 

randvillkor verkar på. Detta återkopplar åter igen till vikten av ledtider och effektivisering av 

processer. Känner konstruktören igen sig i modellen behöver inte tid läggas på att förstå hur 

modellen är uppbyggd utan han eller hon kan direkt börja jobba med det som är värdeskapande. 

Samma sak gäller beräkningsingenjören om den får en modell där det tydligt syns vart 

randvillkor etc. ska appliceras, arbetet effektiviseras och även här kan tiden istället läggas på det 

som är värdeskapande. 

 

I syftet för arbetet efterfrågades tillverkningskontroll och kollisionskontroll vid 

konstruktionsarbetet, dessa funktioner finns tydligt integrerade i CATIA V5. Dessa har redan i 

stor utsträckning används av konstruktörerna sedan tidigare. Men då funktionen inte är tvingande 

är det lätt att det missas vid något enstaka fall och då kan det leda till bekymmer i nästa steg. 

Men i fallet med tillverkningskontroll finns ett extra filter efter att konstruktören har lämnat ifrån 

sig underlaget, skulle något inte stämma när leverantören tittar över materialet kommer de att 

påpeka om artikeln inte har rätt släppvinklar eller felaktiga dragriktningar. Men genom att 

använda verktyget i CATIA V5 fullt ut kan onödig tid sparas. Återigen handlar det om att 

minska tidsåtgången och eventuella omtag.  

 

De konstruktörs nära beräkningarna som lyfts fram i den utvecklade metoden är i linje med det 

som nämns i teoridelen, kommande konstruktörer kommer att behöva ha mer kunskaper inom 

beräkningsbiten för att kunna optimera sin konstruktion i ett tidigt skede. Samtidigt som det även 

kommer att minska ledtiderna på två sätt. Risken att en konstruktion som kommer till 

beräkningsavdelningen inte alls håller måttet kan med hjälp av denna arbetsmetodik minskas, 

konstruktören kan själv städa bort de värsta avvikelserna. Och precis som nämndes ligger i 

teoridelen mycket tid och kostnad hos beräkningsavdelningen i förberedelse av modellen för 

beräkningen, så minskar man antalet gånger beräkningsavdelningen behöver göra dessa 

beräkningar har man minskat kostnaden och utnyttja tiden smartare. 
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9 Slutsatser 

Författarens slutsatser gällande de olika delar som framkommit beskrivs nedan. 

 

Den övergripande slutsatsen som kan dras efter arbetet är att det som i mångt och mycket styr 

dagens utvecklingsprocesser är effektivisering och ledtid. Ska företag överleva på marknaden 

måste man vara effektiva när det gäller såväl kostnader som ledtider. Tydliga metoder och 

arbetssätt är en framgångsfaktor. 

 

 CATIA V5 FEM-modul 
 

Sammanfattningsvis kan sägas att om konstruktören är välbekant med själva CAD-

verktyget (i detta fall CATIA V5) och har grundläggande hållfasthets och FEM 

kunskaper är inte tröskeln att komma ingång med analyser särskilt hög. Första gången 

författaren ställde upp nedanstående exempel var tidsåtgången från start till att få en 

fungerande analysmodell mindre än en timme.     
 

 
Figur 38. Spänningsbild över takräcket erhållet med hjälpa av CATIA V5 GAS. 

 

De slutsatser som kan dras efter utvärderingen av FEM modulen är att det är ett 

kraftfulltverktyg som kan underlätta konstruktörens vardag och förståelse på flera sätta 

om det används på rätt sätt. Men det är ett verktyg som bör användas med respekt, det 

gäller att ha ett nära samarbete med beräkningsingenjörer i början för att bygga upp 

korrekta modeller och för att lära sig tolka resultaten. Fel använt kan det ställa till mer 

betydligt större skada än nytta. 

 

Att införa konstruktionsnära beräkningar bör kunna leda till kortare ledtider och mer 

optimerade konstruktioner. Även ökad förståelse hos konstruktören för hur  

detaljen/produkten som utformas för att klara sina laster på bästa sätt. 
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 3D-måttsättning 
 

Detta är ett arbetssätt som kommer att vidareutvecklas, frågan är bara när det 

implementeras fullt ut inom industrin. Det svåra är antagligen inte att övertyga 

konstruktionssidan om att gå över till detta arbetssätt. Det stora bekymret och kostnaden 

ligger antagligen på tillverkningssidan där det fortfarande finns många leverantörer som 

är beroende av de klassiska ritningarna för sina processer.  

 

Men även detta arbetssätt borde kunna korta ledtider och minskade kostnader för 

utvecklingsarbetet. Då konstruktörer idag lägger först mycket tid på själva 

solidmodellerandet för att sedan lägga tid på ritningsframtagandet.  
 

 Metodutveckling 
 

Problemet Sapa Automotive idag har haft är att arbetssättet på utvecklingssidan varit för 

okontrollerat, mycket har legat hos den enskilde medarbetaren,  en personberoende 

utvecklingsprocess orsakar en alldeles för stor kunskapsförlust om någon person skulle 

lämna företaget av någon anledning.  
 

Att lägga tid på att dokumentera arbetet under arbetets gång underlättar den dagen man 

behöver gå tillbaka för att analysera eventuella kvalitetsproblem eller andra avvikelser 

som kan härledas till utvecklingsarbetet. Även under själva utvecklingsarbetet kan det 

vara bra att ha möjlighet att gå tillbaka för att förstå varför vissa val har gjorts och varför 

en ändring skett. 
  

Med en standardiserad utvecklingsmetodik borde Sapa Automotive kunna korta 

utvecklingstiden och minska kostnaderna i sina projekt. Samt att det borde bli lättare att 

introducera nyanställda konstruktörer. Förutsättningarna för att lyckas med ett 

utvecklingsprojekt, oavsett om det gäller ett takräck eller någon annan produkt, är att ha 

tydliga arbetsätt som hjälper medarbetarna i arbetet. Detta leder till att medarbetarna vet 

vad som förväntas av dem och att alla jobbar på samma sätt mot ett gemensamt mål. 

 

Några av de saker som efterfrågades i inledningen av arbetet visade det sig att 

konstruktörerna redan använde sig av, men inte redovisade. Andra saker fanns 

integrerade i CATIA V5 från början som konstruktions hjälpmedel. Här gäller det att den 

som använder programmet har möjlighet att lära sig de funktioner som är till nytta i 

arbetet. 
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10 Rekommendationer 
Nedan följer några av författarens rekommendationer gällande det fortsatta arbetet på Sapa 

Automotive gällande de områden som behandlats i rapporten. Varje område har delats in i 

närtids- och framtidsrekommendationer. 
 

10.1 FEM-analys 
 Närtid 

o Ytterligare jämförande analyser behöver göras gällande överensstämmelse mellan 

beräkningsingenjörernas program och CATIA’s FEM modul. Gärna ta fram 

gamla beräkningar som gjorts av beräkningsingenjörer och göra om dessa 

analyser i CATIA för att skapa ytterligare tilltro till programmet och hitta de 

begränsningarna som antagligen kommer att finnas. 

 

o Införa arbetsmetoden med beräkningar hos konstruktörerna för att skapa 

ytterligare förståelse för konstruktionen man jobbar med och även höja nivån på 

konstruktionerna genom att kunna optimera konstruktionen mer än att gå på 

känsla av vad som brukar fungera. 

 

 Framtid 

o Utöka kunnandet hos konstruktörerna inom beräkningsområdet.   

 

10.2 3D-måttsättning 
 Närtid 

o Sapa bör undersöka vad en övergång till att ha 3D-underlaget som ”master” i sina 

system innebär. Detta för att vara beredd den dag man väljer att göra det valet.   

o Sen rekommenderas att Sapa sätter sig ner med sina befintliga kunder för att se 

vad dom anser om 3D-måttsättning och dess framtid. Kommer kunderna att gå 

över till detta system inom den närmsta framtiden eller hur ser planen ut? 

 

o Sapa rekommenderas även att inleda dialogen med sina 

underleverantörer/verkstäder om hur dom ser på 3D-måttsättning, möjligheter och 

konsekvenser. 

 

o Man bör även fundera på hur dom interna Sapa systemen skulle klara av att enbart 

köra 3D-måttsättning  

  

 

 Framtid 

o Sapa bör ha en plan för hur man ska möta kunder som kommer med enbart 3D-

underlag. 
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10.3 Utvecklingsmetodik takräck 
 Närtid 

o Komplettera konstruktionsriktlinjerna med övriga tillverkningsmetoder för att få 

så komplett konstruktionsriktlinjer som möjligt. 

 

o Översätt metodbeskrivningen till engelska, tyska och franska för att kunna 

användas av fler än svenskspråkiga anställda. Samt att det då blir ännu lättare att 

använda beskrivningen även vid försäljning av utvecklingsarbeten. 

 
 Framtid 

o Då metodiken som tagit fram under arbetet även lätt kan anpassas till andra 

områden bör en mer generell metodbeskrivning tas fram som kan användas även 

under andra utvecklingsprojekt så att man arbetar efter gemensamma riktlinjer 

gällande beräkningar, dokument etc. 
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11 Kritiskgranskning av valda metoder och 
resultat 
Från början kändes arbetet väldigt tydligt och väl avgränsat. Men under arbetets gång växte 

omfattningen av arbetet och det var väldigt lätt att gräva för djupt i detaljer och hamna på 

sidospår. Samtidigt som några av huvudsyftena med arbetet, kollisionskontroll och 

tillverkningskontroll, var betydligt mindre än vad som först indikerades när arbetet inleddes. 

  

Varje delområde i sig hade nästan kunna fylla ett helt examensarbete bara genom att utforska det 

ännu djupare. En ännu tydligare avgränsning skulle ha gjort inledningsvis av arbetet, då det blev 

väldigt mycket fakta som skulle samlas in och ett väldigt stort utvecklingsprojekt som skulle 

hanteras. 

 

Innan arbetet inleddes och syftet bestämdes skulle en kontroll av Sapa Automotives licens utbud 

i CATIA V5 stämts av, detta då det visade sig att dom från början saknade de licenser som 

behövdes. Varken beräkningsmodulen GAS- eller 3D-måttsättningsmodulen fanns tillgängliga 

på Sapa vid arbetets inledning. GAS-modulen blev införskaffad under själva arbetet, men 3D-

modulen införskaffades aldrig. 

 

Vid utvärderingen av CATIA V5 GAS så jämfördes resultatet endast mot det resultat som 

beräkningsavdelningen fått fram. För att ha fått ytterligare tyngd i detta borde verkliga mätnings 

på fysiska detaljer ha gjorts för att se hur beräkningarna korrelerar med verkligheten. 

 

För att få ytterligare perspektiv på det sätt som Sapa Automotive bedrivit sina utvecklingsprojekt 

och på den framtagna metodiken skulle en benchmarking övning har gjorts mot andra företag. 

Vilka metoder och arbetssätt använder dessa sig av? Detta skulle kunna ha gett mer bredd och 

tyngd till den framtagna metoden.  
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13 Bilagor 

Bilaga A. Elementarfalls beräkning 1 
 
Beräkningsmodell med arbetsgång beskrivs nedan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En låsning av ena balkände i enlighet med elementarfallet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mesh (elementnät) läggs på modellen, i detta fall valdes meshstorleken till 25 mm 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Lasten, i detta fall ett moment på 50Nm, appliceras på modellen. 
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Bilaga B. Elementarfalls beräkning 2 
Beräkningsmodell med arbetsgång beskrivs nedan 
 

 
 

Randvillkoret i detta fall användes ”user defined” för att kunna låsa nedre kanten på ena sidan i tre riktningar (X,Y,Z)  och  på andra 

sidan låstes den nedre kanten i enbart Z-riktning 
 

 

 
 

Mesh (elementnät) läggs på modellen, i detta fall valdes meshstorleken till 25 mm. 

 

 

 
 

Lasten applicerades på balkens överdel, i detta fall var lasten 50N i negativ Z-riktning. 

 

  
 

”Reaction Sensor” lades på randvillkoren för att kunna utläsa reaktionskrafterna 
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Bilaga C. Elementarfalls beräkning 3 
Beräkningsmodell med arbetsgång beskrivs nedan . För att kunna applicera punktlasten mitt på balken skapades en 

yta 1mm bred och över hela ”djupet” på balken i CATIA’s ytmoduleringsmodul som ”syddes” fast på soliden med 

”SewSurface” funktionen i solidmodulen 

 

 
 

Visualisering av den fast ”sydda” ytan för applicering av lasten. 

 

 

 
 

Randvillkoret i detta fall användes ”user defined” för att kunna låsa nedre kanten på ena sidan i tre riktningar (X,Y,Z)  och  på andra 

sidan låstes den nedre kanten i enbart Z-riktning 

 

 

 
 

Mesh (elementnät) läggs på modellen, i detta fall valdes meshstorleken till 25 mm. 

 

 

 

 
 

Då den yta som lasten appliceras på är mindre än den valda meshstorleken så lades en lokalstorlek på denna yta. Den valda storleken på 

den lokala meshen blev 1 mm.  

 

 

 
 

Lasten applicerades på den fast ”sydda” ytan, i detta fall var lasten 50N i negativ Z-riktning 

 
 


