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Sammanfattning 

Detta examensarbete utförs i sammarbete med ett företag som tillverkar produkter i polyuretan. Syftet med en av 

dessa produkter är att skydda kablar mot böjande samt axiella krafter. Företaget tillverkar idag denna produkt 

genom att tillföra gjutmassan underifrån, vilket leder till att gjutmassan trycks upp i konstruktionen. Detta är för 

att luftbubblor inte ska uppstå. Företaget har dock problem när det gäller tillverkning av produkten då den 

innehåller mer än tre ton gjutmassa. Företagets process blir begränsad till gjutmassans brukstid och 

komponentblandarens materialflöde, därför krävs en ny metod för att tillverka produkter med större volym.  

Detta arbete ska undersöka olika möjligheter att tillverka produkter som väger upp till sex ton och är upp till åtta 

meter långa genom att tillföra gjutmassan ovanifrån. Metoden får inte ge upphov till defekter så som rullningar, 

sprickor eller att luftbubblor uppstår hos produkten. Metoden ska även vara pålitlig då tillverkning av produkter 

med större dimensioner är kostsamt.   

Först görs en litteraturstudie för att undersöka på vilka olika sätt som gjutformen kan fyllas. Detta ger att 

gjutningen sker med Open Casting. När gjutmetoden är bestämd så genomförs en brainstorming där olika 

metoder för att tillverka produkten tas fram. Beräkningar på hållfastheten och volymen hos gjutformen samt 

arbetstrycket i slangarna som transporterar gjutmassan utförs på den metod som väljs till fortsatt arbete. 

Beräkningarna ger att slangarna som gjutmassan ska transporteras i 10 meter upp till gjutformen inte kan ha en 

större diameter än 25 mm för att trycket i slangen inte ska bli för lågt eller att ytnivån hos gjutmassan inte ska 

höjas för snabbt mot slutet av gjutprocessen. Hållfasthetsberäkningarna visar att gjutformen måste förstärkas då 

det vätsketryck som uppstår från gjutmassan ger upphov till plasticering. 

Ytterligare undersökningar görs på de yttre komponenter som krävs för att utföra den framtagna metoden. En av 

dessa är olika lösningar på hur styrningen av munstyckets position i förhållande till gjutmassans yta kan ske. Det 

görs även en undersökning på hur slangarna som gjutmassan transporteras i ska matas upp ur gjutformen. Då det 

kommer vara få produkter som tillverkas varje år på företaget så dras slutssatsen att ingen motordriven samt 

positioneringsutrustning är ekonomiskt försvarsbara att införskaffa, utan det ska istället utföras med beräkning 

av gjutnivån samt handarbete vid matning av slangen.                     

  



    

 

  



    

 

Abstract 

This bachelor thesis is made in cooperation with a company that manufactures polyurethane products. The 

purpose with one of these products is to protect cables from bending and axial forces. Today the company 

produces this product by adding the resin blend from beneath, which leads to the resin blend being pushed up in 

the construction. This prevents air entrapments from appearing. The company has problems with manufacturing 

products that are larger than three tonnes. The company’s process gets limited by the resin blend’s potlife and the 

dispensing equipment’s material flow; that is why a new manufacturing method for products with larger volumes 

is needed.  

This thesis is going to study the possible ways to manufacture products that are up to six tonnes and eight meters 

high by adding the resin blend from above. The process should not cause defects such as flow marks, cracks or 

air entrapments in the product. The process should also be reliable since manufacturing of products with large 

volume is expensive.   

First a literature study is made to examine different ways to fill the cast. The study shows that the filling of the 

cast should be made by Open Casting.  When the cast method is determined a brainstorming is implemented 

where different methods to manufacture products are developed. On the method that is selected for continued 

work calculations on strength and volume of the cast and the working pressure in the hoses that transports the 

resin blend is made. These calculations show that the hoses that transport the resin blend 10 meters up to the cast 

cannot have a larger diameter than 25 mm, since the working pressure in the hoses should not be too low or that 

the surface of the resin blend should not rise to fast at the end of the casting process. The strength calculation of 

the cast shows that it must be reinforced since the pressure from the resin blend cause stresses larger than the 

yield strength.  

Additional studies are made on the outer components that are needed to perform the chosen method. One of 

these was different solutions on how the steering of the nozzles position in relation to the surface of the resin 

blend could work. A study on how the hoses that transports the resin blend should be moved up to the cast is also 

made.  Since few products will be manufactured by the company each year it is determined that no engine or 

equipment for positioning the nozzle is economically viable to procure, this should instead be made by 

calculations of the resin blend surface and manual labor by the operator to move the hoses.  
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1 Inledning 

En kabel som sitter fast i exempelvis en vägg kan slitas sönder då den utsätts för dragkraft eller böjmoment då 

detta ger förhöjda påfrestningar på kabeln precis vid infästningen i kontaktytan. Detta kan leda till förkortad 

livstid på kabeln, dock kan detta förhindras genom att använda en böjstyvare. En böjstyvare är gjord av ett 

material som har bättre utmattningsegenskaper och är styvare än kabeln. Böjstyvare är ofta koniskt formad med 

ett cylindriskt hålrum i centrum där kabeln ska placeras, se figur 1. En böjstyvare placeras vid infästningen 

mellan kabeln och kontaktytan för att kunna ta upp laster och på så sätt skydda kabeln. 

 

Figur 1. Böjstyvarens placering och geometri.  

Vanliga användningsområden för böjstyvare i vår vardag är till exempel i hörlurar och elkontakter, se figur 2. 

 

Figur 2. Exempel på vanligt använda böjstyvare. 

Böjstyvare finns i olika material och dimensioner, i figur 2 är de några centimeter långa medan det finns 

böjstyvare som är flera meter långa. Dessa längre böjstyvare finns till exempel på oljeriggar, där de finns i två 

typer, dynamiska och statiska. Den dynamiska böjstyvaren är den som visas i figur 3, dess syfte är att skydda 

kabeln under hela livslängden. Den statiska böjstyvarens syfte är att skydda kabeln endast vid montering, då 

stora krafter kan uppstå. Statiska böjstyvare används nästan enbart på större kablar och de är generellt mindre än 
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dynamiska böjstyvare. Statiska böjstyvare har en styvare plastblandning gentemot den dynamiska böjstyvaren. 

Figur 3 visar sex stora dynamiska böjstyvare som är monterade på en konstruktion ute i havet. 

 

Figur 3. Sex dynamiska böjstyvare som kompenserar havets rörelser på kablarna. (HelloTrade, 2013) 

Böjstyvare av typen som visas i figur 3 är ofta gjorda av polyuretan då detta material har väldigt goda 

hållfasthetsegenskaper emot axiella krafter samt böjning.  

1.1 Nuvarande tillverkningsmetod 

Examensarbetet utförs i sammarbete med företaget UW-Elast AB som är en tillverkare av formgjutna, sprutade, 

formsprutade och Ribbon-Flow produkter i polyuretan (UW-Elast AB). Företaget tillverkar idag dynamiska och 

statiska böjstyvare som är upp till fyra meter långa, genom att konstruera en gjutform som är koniskt formad och 

har en löstagbar bearbetad järnstång i centrum som har en diameter anpassad efter den önskade kabeln. 

Gjutformen är under gjutning placerad i en ugn på 110 °C med den vidare delen av gjutformen orienterad nedåt. 

Påfyllnaden av gjutmassan sker underifrån genom att en armerad PVC-slang kopplas på i ett inloppsrör på 

gjutformens vidare del, för att på så sätt trycka upp gjutmassan i gjutformen. Med denna process innebär det att 

hela påfyllnaden måste ske snabbare än polyuretanet hinner härda, denna tid kallas potlife. Efter att gjutformen 

är fylld med gjutmassa står den i ugnen i cirka 16 timmar för att sedan flyttas för att fortsätta härda i 

rumstemperatur i cirka två veckor. Böjstyvare tillverkas styckesvis vilket innebär att gjutformen normalt bara 

används en gång. Slangarna som används under gjutningen slängs efteråt då gjutmassan härdar i slangarna. 

Denna gjutform konstrueras i plåtar av stål och byggs upp i sektioner längs med höjden och som sedan svetsas 

ihop. Plåten formas till en halv cirkel med en skena i var ända och de sätts ihop två och två med hjälp av skruvar 

som fästs i dessa skenor, se figur 4. För att på så sätt kunna separera gjutformen efter gjutningen.  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Od2CE3VvWRSWtM&tbnid=7PLe98nmyRMz8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://investorshub.advfn.com/boards/read_msg.aspx?message_id=26419567&ei=V2tQUbANitezBvTZgNAD&psig=AFQjCNFwPKELKwvqBDab5a4egRd7gv0Qvg&ust=1364302998830695
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Figur 4. Gjutformens uppbyggnad. 

Då böjstyvaren är konformad måste gjutformens diameter minska i varje sektion. Det är en av anledningarna till 

att gjutformen byggs upp av sektioner, den andra är för att plåten har en bredd på 1 meter. 

1.2 Problembeskrivning 

Den nuvarande metoden för produktion av böjstyvare begränsar böjstyvarens volym efter materialflödet hos 

UW-Elast AB:s komponentblandare som blandar de kemiska komponenterna i polyuretanet, se kapitel 2.1. Idag 

finns ingen effektiv metod som inte kräver investering i en större maskinpark. 

1.2.1 Problem med nuvarande tillverkningsmetod 

Anledningen till att företaget inte tillverkar böjstyvare längre än fyra meter är för att volymen hos gjutformen då 

blir för stor, vilket leder till att tiden det tar att fylla denna är längre än polyuretanets potlife. Det är 

komponentblandarens materialflöde som begränsar metoden. Ifall UW-Elast AB ska tillverka böjstyvare som är 

längre än fyra meter så krävs det för närvarande att gjutningen av böjstyvaren sker i etapper med inloppsrör 

jämnt spridda längs med höjden på gjutformen, se figur 5.  

 

Figur 5. Gjutform för gjutning av böjstyvare genom etappgjutning. 
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Gjutmassan tillförs vid det nedersta inloppsröret till dess att gjutmassa flyter ut från nästa inloppsrör. Därefter 

täpps inloppsröret till och PVC-slangen flyttas upp till nästa inloppsrör från vilken påfyllning av gjutmassa 

fortsätter. Vid den smalare delen på gjutformen appliceras en trattformad behållare där den sista gjutmassan 

rinner ut för att på så sätt säkerställa att hela gjutformen fylls med gjutmassa utan att något rinner över.  Vid 

tillförsel via inloppsrör ger detta att hela böjstyvaren kan gjutas i ett stycke men det ger också vissa defekter. 

Sprickor kan uppstå vid inloppsrören som uppkommer när gjutmassan krymper i och med att det härdar. Samt att 

toppytan av gjutmassan hinner härda då byte av inloppsrör sker vilket leder till att skiktbildning uppstår då 

flytande gjutmassa tillförs på delvis härdad gjutmassa och på så sätt inte sammanfogas fullständigt. Processen är 

inte tillräckligt pålitlig och därför har företaget slutat använda sig av denna metod vid tillverkning av böjstyvare.  

1.3 Mål 

Detta arbete har som mål att hjälpa UW-Elast AB att ta fram en enkel pålitlig metod där inga defekter så som 

sprickor, rullningar, luftbubblor eller skiktbildning uppstår vid tillverkning av dynamiska böjstyvare med upp till 

sex ton gjutmassa och som är upp till åtta meter långa. Den framtagna processen ska utgå från UW-Elast AB:s 

nuvarande process med avseende på gjutformens och produktens utseende samt att den ska ses som pålitlig från 

kunden. Processen ska vara en Open Casting process, se kapitel 2.2.1, där gjutmassan ska tillföras vid den redan 

tillförda gjutmassans yta. Den ska även kunna genomföras med UW-Elast AB:s tillgängliga maskinpark, 

fabrikslokal, kompetens och processen ska ha ungefär samma engångskostnad som den nuvarande 

tillverkningsmetoden. Dessutom ska processen vara användarvänlig, säker för operatören samt minimera 

materialspill.  

Det slutgiltiga resultatet av examensarbetet ska innehålla en teknisk beskrivning över processens 

tillvägagångssätt och funktion.  

1.4 Syfte  

Ifall processen förbättras och om kunden anser att den är pålitlig kommer produktionsmöjligheterna för UW-

Elast AB att utökas. Genom en toppgjutningsmetod kommer produktion av böjstyvare med upp till sex ton 

gjutmassa och som är upp till åtta meter långa vara möjlig trots den begränsade maskinparken. En enkel och 

pålitlig metod innebär även att företaget undgår dyra utgifter för kassering av en defekt böjstyvare. Minskat 

materialspill från gjutformens utformning eller minskat antal defekta böjstyvare är även positivt ur en 

miljösynpunkt och för en hållbar utveckling. Problemet med den nuvarande processen skulle kunna lösas genom 

investering i en komponentblandare med större materialflöde, dock ger toppgjutning möjlighet till att gjuta stora 

föremål under en lång tid utan sådan investering. Företaget planerar att tillverka cirka tolv böjstyvare som väger 

över tre ton per år vilket leder till att företaget inte vill investera i ny kompetens för hantering av en ny process. 

Kostnader ifall operatören skulle skadas och den etiska betänkligheten med att ha en farlig process gör 

säkerhetsaspekten intressant. 
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1.5 Metod 

Initialt görs en allmän litteraturundersökning på olika gjutmetoder. Därefter genomförs en Brainstorming som 

ger flera olika huvudkoncept. Kriterier ställs upp i en viktad konceptvalstabell, där kriterierna motsvarar viktiga 

egenskaper för huvudkoncepten. Huvudkoncepten viktas mot kriterierna för att erhålla det bästa huvudkonceptet.  

Därefter följer nedbrytning av det bästa huvudkonceptet i delproblem. Sökning efter lösningar till delproblemen 

genomförs med hjälp av Brainstorming, med externa källor så som litteratur och med beräkningar. 

1.5.1 Brainstorming 

Enligt Cross (2012) är brainstorming en metod där en grupp personer samlas för att generera nya lösningar till ett 

problem. Brainstorming utförs genom att en person ger en kort beskrivning av ett problem och låter sedan en 

grupp börja kasta ur sig olika lösningar på problemet. Det behöver inte vara lösningar som kan lösa problemet på 

ett effektivt sätt, då alla typer av lösningar kan få någon annan i gruppen att få en idé som kan ge den slutgiltiga 

lösningen till problemet. Gruppen kan innehålla både personer med mycket erfarenhet av ämnet och de med 

mindre erfarenhet för att ge en ny syn på problemet. När brainstorming utförs är det viktigt att följa vissa punkter 

för att få ett bra resultat:  

 Kritik är inte tillåtet. 

 Ta fram många koncept. 

 Det finns inga dåliga idéer. 

 Hålla idéerna korta och enkla. 

 Försök kombinera och förbättra andras idéer. 

Tiden då konceptgenereringen utförs bör vara mellan 20 till 30 minuter eller avslutas då nya idéer börjar ta slut.  

1.5.2 Concept scooring 

Concept scooring är en typ av viktad konceptvalstabell som enligt Ulrich (2012) är en metod för att ta fram det 

bästa konceptet utifrån specifika kriterier. Metoden tillämpas genom att sätta upp en lista på kriterier som är 

viktiga för att koncepten ska uppfylla kundens önskemål. Dessa kriterier tilldelas därefter en vikt som beskriver 

hur stor betydelse de olika kriterierna har i förhållande till varandra. Denna vikt sätts till ett värde i intervallet ett 

till tio där ett är irrelevant och tio är av största betydelse. Därefter betygsätts varje koncept på hur väl de 

uppfyller kriterierna enligt tabell 1. 
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Tabell 1. Betygens innebörd. 

1 Mycket dåligt 

2 Dåligt 

3 Godkänt 

4 Bra 

5 Mycket Bra 

Betyget multipliceras med viktningen för att få konceptets poäng inom varje kriterie. Efter att alla koncept har 

betygsats summeras de totala poängen ihop och det koncept som har givits högst poäng är det som anses vara det 

bästa konceptet för att lösa problemet. 

1.5.3 Black box 

Black box är enligt Ulrich (2012) en metod för att bryter ner ett problem, där problemet delas upp i form av 

energi, material och information. Metoden ger en bild av vad som tillförs och vad som fås ut som en lösning på 

problemet, se figur 6. 

 

Figur 6. En principiell beskrivning av en black box. 

Nästa steg är att rita upp ett funktionsdiagram för att få en mer specifik beskrivning av vad för delproblem som 

problemet har. Detta funktionsdiagram placeras i black boxen, där pilar dras för att visa hur energi, material och 

information förflyttas mellan olika delproblem. Uppdelningen av antalet delproblem görs tills varje enskilt 

delproblem anses vara enkelt nog att arbeta med. Det finns dock en tumregel som säger att det ska vara mellan 3 

till 10 delproblem. Det är viktigt att dessa delproblem inte är en lösning utan de ska enbart beskriva vad det är 

för delproblem.  

1.5.4 Finita elementmetoden 

Fysiska problem kan analyseras genom differentialekvationer. När dessa är för avancerade för att lösa analytiskt 

kan Finita elementmetoden användas vilket är en numerisk metod för att lösa differentialekvationer. Problemet 

delas in i element som är enkla geometriska former. Dessa sitter samman i punkter kallade noder. Vid analys av 

deformation beskrivs sambandet mellan nodernas förskjutning genom ekvation      där K är en 

styvhetsmatris som beskriver elementens styvhet, vektorn a är nodernas förskjutning och vektorn f är de yttre 
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krafterna som verkar på varje nod(Ottosen & Petersson, 1992). Utifrån förskjutningen kan spänningen beräknas 

genom Hookes lag.  

En typ av element som kan användas är skalelement, dessa skalelement har enbart två dimensioner och saknar 

därmed tjocklek. Djupet i elementet representeras istället av elementets formfunktion som används för att 

beräkna styvheten i elementet. Dessa element passar bra för material med liten tjocklek i förhållande till övriga 

dimensioner och för att analysera böjning. 

I Pro/ENGINEER Mechanica Wildfire 4.0 används enligt Forsman (2009) P-metoden för att uppnå konvergens 

hos analyserna. Konvergens innebär att resultatet för ett visst mätvärde inte varierar mer än ett givet intervall 

mellan två efterföljande analyser. I denna metod ökar formfunktionens polynomgrad till dess att analysen 

konvergerar. De finns olika typer av analystyper som alla konvergerar genom p-metoden. Single-Pass och Multi-

Pass metoderna är två av dessa. I Multi-Pass analyser genomförs ett flertal analyser där polynomordningen höjs 

vid varje ny analys. Ifall konvergensvillkoret uppfylls mellan de två senaste analyserna används den sista 

analysen som resultat och analysen är klar, men ifall villkoret inte är uppfyllt startar en ny analys med en högre 

polynomgrad. I Pro/Mechanica är     den största möjliga polynomgraden. Multi-Pass analyser är passande då 

hög noggrannhet önskas. I Single-Pass metoden genomförs två beräkningar där den första har polynomgrad 

    och därefter uppskattas polynomgraden som är tillräcklig för att analysen ska konvergera. En analys 

genomförs därefter med den uppskattade polynomgraden. Detta innebär att det inte är helt säkert att analysen har 

konvergerat vid den andra analysen. Single-Pass metoden rekommenderas av Forsman (2009) för stora analyser 

med generell beräkningsnoggrannhet.  

1.6 Avgränsningar 

Endast en dimension på böjstyvaren kommer att beaktas när processen tas fram även fast varje produkt har egna 

specifikationer angående kabeldiameter, längd och godstjocklek. Det görs ingen undersökning på den 

trattformade behållaren, se figur 5, utan den lämnas utanför examensarbetet då trattbehållaren inte anses påverka 

hur gjutmetoden behöver utformas. Det görs heller ingen undersökning på skenorna från figur 4, eller hur 

gjutformen sätts ihop, då detta är något som företaget redan kan och för att målet inte är att undersöka 

tillverkningen av gjutformen utan enbart effekten av den nyutformade gjutformen. Dimensionerna för 

böjstyvaren som beaktas i arbetet är: 
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Från företaget fås att gjutformen tillverkas av stål med en tjocklek på 3 mm, sträckgräns på 275 MPa och 

brottgräns på 430 MPa. Materialet som böjstyvaren är gjord av är givet till två typer av polyuretan, ADIPRENE
®
 

LF 601D och ADIPRENE
®
 LF 950A för vilken materialdata finns givna i tabell 2 i kapitel 2.1.1.  

Vissa begränsningar sätts av företagets lokaler, med en takhöjd på elva meter samt en ugn med en kvadratisk 

golvyta på 2,5 meter och en höjd på tio meter i vilken böjsytvaren ska vara placerad när gjutning sker. 

Begränsningar sätts även av den tillgängliga utrustningen för blandning av polyuretanets komponenter. 

Materialflödet på utrustningen är reglerbart och varierar mellan 65 till 450 l/min med en maximal materialmängd 

på 6600 kg. Dock så sätts en begränsning på det maximala materialflödet till 400 l/min. I arbetet kommer inte de 

kemiska aspekterna av gjutning med polyuretan att undersökas utan läsaren hänvisas till Oertel (1994) för en mer 

djupgående beskrivning. 

2 Polyuretan 

Enligt Oertel (1994) gavs det första polyuretan patentet till Dr. Otto Bayer år 1937 vilket behandlar solida 

polyuretan elastomerer. I dagsläget är polyuretanindustrin uppdelad i tre delar: materialproducenterna som tar 

fram de kemiska råvarorna, maskinproducenterna som tar fram den tekniska utrustningen och 

detaljproducenterna som tillverkar polyuretan komponenterna. 

Polyuretan är en grupp av härdplaster uppbyggda av uretangrupper (-NH COO-), ofta sammansatta med andra 

kemiska grupper. Plasten har användningsområden bland annat som gummi, olika typer av plaster och 

bindemedel (Materialkunskap, 2005). Ett av dess främsta användningsområden är som konstruktionsmaterial där 

det vanligen förekommer i tre former; som styvt skum, flexibelt skum eller som elastomerer (Crawford, 1998). 

Enligt N. Johansson (personlig kontakt, 9 november, 2012), används styvt skum till bland annat inredningen i 

bilar, flexibelt skum till Tempur madrasser och elastomerer till böjstyvare. 
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Elastomerer är en grupp av polymerer med den gemensamma egenskapen att de kan påfrestas med stora elastiska 

deformationer utan att plasticera (Kalpakijan, 2001). Polyuretan elastomeren är det vanligaste materialtypen 

bland de solida polyuretantyperna. Egenskaper som är gemensamma för polyuretan elastomerer kan enligt Oertel 

(1994) sägas vara dess nötningsbeständighet, lösningsbeständighet och dess beständighet mot miljöskador. 

Volymmässigt är hjul och däck det vanligaste användningsområdet för polyuretan elastomerer, se figur 7, men 

materialet används även i till exempel fjädrar, skosulor eller belägg för ytor som utsätts för nötning.  

 

Figur 7. Hjul tillverkade av polyuretan elastomerer.(UW-Elast AB, 2013) 

2.1 Härdningsförloppet 

Polyuretanet kan förenklat sägas vara uppbyggt utav två komponenter, polymeren och härdaren. För härdarens 

och polymerens kemiska uppbyggnad hänvisas läsaren till Oertel (1994). 

För tillverkning av Adiprene® L 100 (2011) så värms polymeren till ungefär 100˚C och härdaren till 120˚C. 

Därefter blandas polymer och härdare med en mekanisk komponentblandare och överförs till gjutformen som är 

placerad i en ugn för att härda. Under gjutmassans potlife har härdningen påbörjats, men kan fortfarande 

hanteras utan att skada gjutmassan. Då den kemiska reaktionen under potlifen är en exoterm reaktion kommer 

temperaturen på gjutmassan öka under härdningsförloppet. Gjutmassan härdar i ett par timmar i ugnen men det 

tar dock flera dagar för polyuretanet att härda helt färdigt, detta kan dock ske i rumstemperatur (Adiprene® L 

100, 2011). Det är enligt denna process som UW-Elast AB arbetar. 

2.1.1 ADIPRENE
®
 LF 601D/950A 

Böjstyvarna tillverkas av två typer av polymerer hos UW-Elast AB, ADIPRENE
®
 LF 601D och ADIPRENE

®
 

LF 950A vilka är härdade med Benzenamine, 4,4'-Methylenebis[2-chloroaniline] (MBCA). Materialdata för 

dessa ämnen finns samlade i tabell 2. 
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Tabell 2. – Materialdata för ADIPRENE
®

 LF 601D (ADIPRENE
®

 LF 601D, 2010) och ADIPRENE
®

 LF 950A 

(ADIPRENE
®

 LF 950A, 2010). 

Generell data ADIPRENE
®

 LF 601D  ADIPRENE
®

 LF 950A  

Viskositet (60 ˚C) 0,90 Pa·s 1,00 Pa·s 

Viskositet (70 ˚C) - 0,50 Pa·s 

Viskositet (80 ˚C) 0,38 Pa·s - 

Specifik vikt (60 ˚C) 1,06 - 

Specifik vikt (70 ˚C) - 1,03 

Elasticitetsmodulen 120 MPa  70 MPa 

Härdningsdata     

Potlife 4,5 min 7,3 min 

Prepolymerens temperatur 60 ˚C 66 ˚C 

Härdarens temperatur 116 ˚C 116 ˚C 

Specifik vikt 1,16 1,13 

De olika materialen används främst beroende på vilka hållfasthetsegenskaper som önskas på böjstyvaren.  

2.2 Gjutning med polyuretan 

Den vanligaste bearbetningsprocessen av polyuretan är gjutning. Vid Reaction Injection Molding (RIM) blandas 

polymeren och härdaren alldeles innan gjutformen fylls med gjutmassa. Polyuretan är den vanligaste plastsorten 

för vilken metoden används (Crawford, 1998). Gjutning med RIM kan ske på ett flertal olika sätt där Open 

Casting är den vanligaste vilket även är den gjutmetod som används för tillverkning av böjstyvare hos UW-Elast 

AB. Metoden Casting-Compression Molding används då den gjutna detaljen behöver snäva toleranser, 

Rotational Casting för cirkulära tunnväggiga föremål och Centrifugal Casting för komponenter med skarpa 

kanter (Adiprene® L 100, 2011).  

2.2.1 Open Casting  

Vid Open Casting hälls gjutmassan i en öppen gjutform där den lämnas att härda. (Adiprene® L 100, 2011) För 

Open Casting med oregelbundna former rekommenderas att påfyllnaden av gjutmassan sker underifrån, vilket 

innebär att den tillförs i botten av gjutformen och att gjutmassan som tillförs trycker upp den tidigare tillförda 

gjutmassan. Luften släpps ut genom en ventil i toppen av gjutformen vilket ger minimala risker för att 

luftbubblor ska uppstå i gjutmassan (Adiprene® L 100, 2011). Ett problem vid gjutning är att gjutmassan börjar 

krympa när den härdar, vilket kan leda till att sprickor uppstår. Det går att undgå dessa sprickor med en smart 

utformning av gjutformen där inte någon gjutmassa innesluts. Det går att gjuta samman nyblandad och härdad 

gjutmassa om det inte härdat längre än 45 minuter, det påverkar dock gjutmassans tålighet mot utmattning och är 

därför inte att rekommendera vid gjutning av böjstyvare. Istället bör detta ske inom polyuretanets potlife. 
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Ifall gjutmassan ska tillföras på redan tillförd gjutmassas yta uppstår ytterligare problem. En svårighet är att få 

gjutmassan jämnt fördelat så att inte luftfickor uppstår, vilka ger försämrade hållfasthetsegenskaper. Om en för 

hög strömningshastighet används vid tillförsel av gjutmassa finns det risk att den skadar den redan härdade 

gjutmassan. Vid tillförsel av gjutmassa ovanifrån kan det även finnas risk för skvätt, något som kan undvikas 

genom att tillförseln av gjutmassan sker så nära ytan som möjligt. Metoden har även svårigheter med våtya alltså 

den yta av gjutmassa som inte har börjat härda. Våtytans area vill hållas så liten som möjligt för att inte 

rullningar ska uppstå. Rullningar kan uppstå då gjutmassa tillförs på delvis härdad gjutmassa och på så vis 

trycker upp den härdade gjutmassan mot gjutformen och det bildas en rullning som riskerar att skapa luftbubblor. 

Om våtytan hålls minimal minskar risken att gjutmassan som finns på ytan hinner härda innan ny gjutmassa 

tillförs. Ett annat problem med Open Casting är släppmedlet. Gjutformen behandlas vanligtvis med en 

släppmedel för att enkelt kunna ta av gjutformen efter att gjutmassan härdat. Om släppmedlet lossnar och lägger 

sig på ytan på gjutmassan finns det en risk att ny gjutmassa som tillförs inte härdar samman med den befintliga 

gjutmassan. Ett skikt bildas istället vilket leder till försämrade hållfasthetsegenskaper hos böjstyvaren.  

3 Genomförande 

Genomförandet består utav en konceptgenereringsfas där olika gjutmetoder tas fram. Dessa koncept viktas mot 

varandra i en viktad konceptvalstabell och det koncept som anses vara bäst vidareutvecklas. Beräkningar görs då 

på detta koncept där hållfastheten hos gjutformen samt gjutmassans hastighet och flöde undersöks. Därefter 

dimensioneras konceptets alla komponenter utifrån dessa beräkningar.  

3.1 Konceptgenerering 

En initial konceptgenerering som följer metoden brainstorming genomförs för att ta fram övergripande idéer om 

hur gjutprocessen kan utföras. Tillfället varar i cirka en timme och genomförs med papper och penna. Under 

brainstormingen skissas idéer fram som sedan presenteras, diskuteras och skissas vidare på. 

Konceptgenereringen ger upphov till cirka 25 olika idéer som sätts samman till åtta olika huvudkoncept vilka 

finns beskrivna i bilaga 1. Deltagarna under brainstormingen är enbart rapportens författare vilket kan leda till att 

idéer som skulle fås från mer erfarna personer saknas. De åtta huvudkoncepten presenteras under ett möte med 

huvudhandledaren på högskolan i Skövde under vilket ytterligare en idé utvecklas. Detta är en variant på 

företagets nuvarande metod om att gjuta i etapper. Detta koncept benämns huvudkoncept nio. De framtagna 

huvudkoncepten presenteras för de industriella handledare på företaget som reflekterar över för- och nackdelarna 

med de olika huvudkoncepten. Under mötet ger fri diskussion upphov till ytterligare ett koncept som kan ses 

som en variant av huvudkoncept nio, som härmed benämns huvudkoncept tio. Därefter presenteras ett koncept 

som framtagits av företaget. Detta koncept är härmed angivet som huvudkoncept elva.  
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3.2 Konceptval 

En grov urgallring av koncept genomförs där huvudkoncept nio, tio och elva anses av företaget att vara särskilt 

intressanta och rekommenderas därför att lägga särskilt fokus på dessa. Rapportens författare vill även fortsätta 

med huvudkoncept 1 trots att företagets argument till att inte fortsätta med huvudkonceptet är den stora våtyta 

denna tillverkningsmetod kommer inneha. Det går inte att avgöra hur betydande detta problem kommer att bli 

och därför får även detta huvudkoncept utvärderas vidare. 

 

Figur 8. Huvudkoncept 1 - Vinglas. 

Huvudkoncept 1 – Vinglas, se figur 8, innebär att böjstyvarens gjutform placeras lutad och gjutmassan tillförs i 

en behållare strax ovanför böjstyvarens smalare öppning enligt pilarna i figur 8. I denna behållare rinner därefter 

gjutmassan ned mot böjstyvarens botten. Vinkeln ska vara så stor att böjstyvaren hinner fyllas upp till den 

smalare delen innan gjutmassan hinner härda. Därefter sänks formen sakta ner under fortsatt påfyllning av 

gjutmassan till dess att hela formen blivit fylld. En variant av detta koncept är att fylla på böjstyvaren med en 

slang placerad längs gjutformens sida som sedan långsamt förflyttas upp mot den smalare delen. 

 

Figur 9. Huvudkoncept 9 – Sidopåfyllning i etapper. 

Huvudkoncept 9 – Sidopåfyllning i etapper, se figur 9, innebär en modifikation av påfyllningsmetoden som 

företaget tidigare testat vid tillverkning av böjstyvare av större dimensioner. Det vill säga att gjutmassan tillförs i 
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etapper via flera inloppshål längs med gjutformens sida. Påfyllningen påbörjas vid ett inloppsrör i den vidare 

delen. När gjutmassans yta når nästa inloppsrör påbörjas tillförseln från detta inloppsrör istället, på så vis fylls 

gjutformen i etapper. Den stora skillnaden i detta huvudkoncept jämfört med företagets befintliga metod är att 

gjutmassan ska tillföras i en eller flera kanaler som löper upp längs med gjutformens sida. Detta innebär att 

sprickbildningen från inloppsröret inte kommer innebära ett problem då gjutmassan som sprickorna uppstår i kan 

bearbetas bort. 

 

Figur 10. Huvudkoncept 10 - Sidopåfyllning med slang. 

Huvudkoncept 10 – Sidopåfyllning med slang, se figur 10, är baserat på huvudkoncept 9 och använder sig av 

samma typ av kanaler längs sidorna. Istället för att enbart använda dessa för att förhindra sprickbildning, 

används de även för att placera slangar för tillförsel av gjutmassan. Vilket ger möjlighet för större 

slangdimensioner än om slangarna förts in i den smalare delen. Dessa slangar förs sedan upp i kanalen så att de 

alltid ligger positionerade strax ovanför gjutmassans yta.  

 

Figur 11. Huvudkoncept 11 - Gjutring. 

Huvudkoncept 11 – Gjutring, se figur 11, innebär att en ring, se till höger i figuren, placeras kring järnkärnan i 

centrum av gjutformen. Till denna ring förs gjutmassan via slangar, gjutmassan transporteras i kanaler i ringen 

och mynnar ut mot järnkärnan. Gjutringen förs därefter upp så att den alltid ligger positionerad strax ovanför 

gjutmassans yta. Detta innebär att risken för stänk hålls liten och att den tillförda gjutmassan inte kan sprutas ner 
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direkt i den delvis härdade gjutmassan som finns i formen och skada den. Gjutringen är specifikt tillverkad för 

att passa järnkärnans och gjutformens dimensioner, den kommer således vara en engångsprodukt. 

3.2.1 Avslutade huvudkoncept 

Här förklaras kortfattat anledningen till varför de övriga huvudkoncepten avslutas.  

Huvudkoncept 2 – Flytboj 

Konceptet anses vara onödigt komplicerat i jämförelse med koncept 7, 10 och 11. 

  Huvudkoncept 3 – Mekaniskt 

Onödigt komplicerad och fördelen att konceptet ska ge stor noggrannhet är inte särskilt nödvändigt. Dessutom 

har processen tidigare provats av företaget för statiska böjstyvare med ett dåligt resultat. 

 Huvudkoncept 4 – Stegvis gjutning 

Gjutning där inloppshålen täpps tros vara mycket svårt då trycket från massan är för stort och gjutmassan 

kommer därför rinna ut under processens gång. Gjutmassa utanför formen vill undvikas vilket också bidrar att 

detta koncept avslutas. 

 Huvudkoncept 5 – Rutschkana 

Konceptet känns onödigt komplicerat i jämförelse med huvudkoncept 7, 10 och 11. 

Huvudkoncept 6 – Behållare vid ytan  

Konceptet anses inte ha några tydliga fördelar som inte koncept 11 även har. Dessutom anses konceptets 

arbetsmoment vara onödigt många. 

 Huvudkoncept 7 – Rör till ytan 

Det finns svårigheter i nedmontering till del-rör då luft kan komma in i rören vilket ger upphov till luftbubblor i 

gjutmassan. Dessa problem uppstår inte vid huvudkoncept 11. Problem finns också med stabiliteten hos 

konstruktionen vilket är löst hos huvudkoncept 10. 

 Huvudkoncept 8 – Delgjutning 

Konceptet anses inte ingå i problemdefinitionen och därför avslutas konceptet.  

 

3.2.2 Konceptvalskriterier och viktning  

För att ge en överblick och som ett hjälpmedel för att strukturera upp de olika huvudkonceptens för- och 

nackdelar, genomförs en Concept Scooring. Som utgångspunkt för Concept Scooring bestäms nio egenskaper 

och en viktning av deras betydelse för att få en bra gjutmetod, se tabell 2. 
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De fyra huvudkonceptens betygsättning samt kriteriernas definition och viktning beskrivs och motiveras nedan. 

A. Enkel tillverkningsprocess 

Att tillverkningsprocessen av böjstyvaren inte är allt för avancerad och kräver onödigt teoretiskt och praktiskt 

arbete. Detta anses vara av stor betydelse då risken för fel minskar. Därför sätts viktningen till åtta. 

Huvudkoncept 1 har ett svårt tillvägagångssätt med svårigheter vid positionering av gjutformen i korrekt vinkel, 

korrekt positionering av slang för materialtillförsel och möjligtvis automatisering av gjutformens position. 

Därutöver kommer vissa beräkningar att behöva genomföras för att ta fram optimal vinkel för gjutformen samt 

dess påfyllningshastighet. Beräkningar kommer få göras vid varje tillverkning av böjstyvare då dess dimensioner 

inte är den samma, vilket leder till mer arbete för företaget.   

Huvudkoncept 9 har ett enkelt praktiskt genomförande. Svårigheterna med konceptet är att avgöra hur mycket 

gjutmassan gjutformen tillförts, när gjutmassan ska tillföras i nästa inloppsrör samt bearbetning av överflödig 

gjutmassa. Dessa är dock mindre problem och därför ges konceptet det högsta betyget. 

Svårigheterna med huvudkoncept 10 är dels att behålla slangarna precis över gjutmassans yta genom automation 

samt att ta hand om slangarna i och med att gjutmassan närmar sig toppen av gjutformen. Arbetet innehåller även 

vissa beräkningar för att styra automatiseringen, detta är dock inte särskilt avancerat. 

Huvudkoncept 11 påminner mycket om huvudkoncept 10 både angående beräkning och automatisering. Dock 

uppstår mer komplikationer med att ta hand om fler slangar och vid utformandet av gjutringen då det kan vara 

komplext. 

Tabell 3. Viktad konceptvalsmatris. 

  
Kriterier Vikt 1 Vinglas 

9 Sidopåfyllning 
i etapper 

10 Sido -
påfyllning med 

slang 
11 Gjutring 

A Enkel tillverkningsprocess 8 4 32 5 40 3 24 2 16 

B Pris 7 1 7 4 28 4 28 4 28 

C Areaupptagning 2 4 8 5 10 4 8 4 8 

D Enkel tillverkning för operatör 6 5 24 3 18 3 18 4 24 

E Tid 1 5 5 3 3 3 3 4 4 

F Beprövad metod 5 1 5 4 20 1 5 1 5 

G Materialförlust 1 4 4 3 3 3 3 5 5 

H Materialtillförsel 9 1 9 4 36 3 27 4 36 

I Kundsårbarhet 8 1 8 3 24 5 40 5 40 

    108  182  156  166 
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B. Pris 

Att både investeringen och engångskostnaden för huvudkonceptet är låg. Detta anses vara av stor betydelse då 

totalkostnaden alltid är viktigt. Därför sätts viktningen till sju. 

Huvudkoncept 1 anses vara betydligt mer kostsamt då det kräver en anordning som lyfter gjutformen samt att 

ugnen måste byggas om för att få plats med en liggande gjutform. De andra tre huvudkoncepten anses ha samma 

låga kostnad och ges därför högst betyg. 

C. Areaupptagning 

Att fabriksytan som krävs för tillverkning av produkten hålls låg både med avseende på golvyta och takhöjd. 

Detta anses inte vara speciellt viktigt då företaget har stora lokalytor för tillverkning av böjstyvare. Därför sätts 

viktningen till två. 

Huvudkoncept 9, 10 och 11 tar upp lika stor golvyta. Huvudkoncept 1 tar upp större golvyta då 

gjutningsprocessen börjar med att gjutformen ligger ner för att sedan lyftas upp. Utöver detta kommer 

huvudkoncept 10 och 11 ta upp extra utrymme för kringutrustning så som slangar. Därmed får huvudkoncept 9 

det högsta betyget av koncepten. 

D. Enkel hantering för operatör 

Att processen hålls enkel för operatören med så få arbetsmoment som möjligt. Detta anses vara viktigt för att 

minska risken för fel av den mänskliga faktorn. Därför sätts viktningen till sex. 

Huvudkoncept 1 och 11 har gemensamt att huvuddelen av operatörens arbete kommer ligga vid förberedelserna 

av gjutningen och att det därefter kommer vara lite efterarbete med borttagning av gjutmassa. Det tillkommer ett 

arbetsmoment vid tillverkning av gjutringen för huvudkoncept 11. Dessa arbetsmoment anses vara de enklaste 

för de fyra huvudkoncepten. Därmed får huvudkoncept 1 det högsta betyget då huvudkoncept 11 även innefattar 

tillverkning av gjutring 

För huvudkoncept 9 och 10 är efterarbetet en betydande del av arbetet. Dessutom kommer tillverkningen av 

gjutformen vara mer komplext än hos de tidigare huvudkoncepten. Skillnaden i arbete kan dock inte sägas vara 

särskilt stor mellan något huvudkoncept. 

E. Tid 

Att produktionstiden för böjstyvaren hålls låg.  Detta anses vara av minimal betydelse då det är få produkter som 

tillverkas och att själva gjutningen är en liten del av tillverkningstiden för böjstyvaren då härdningen pågår i flera 

dagar. Därför sätts viktningen till ett. 
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Huvudkoncept 1 anses ta minimalt med tid både vid tillverkning av gjutformen och vid efterarbetet och får 

därför högst betyg av koncepten. Huvudkoncept 11 tar en viss tid att konstruera gjutringen och längst tid tar det 

att konstruera båda sidopåfyllningskoncepten där både konstruktion av gjutformen och bearbetningen av den 

överflödiga gjutmassan krävs. 

F. Beprövad metod 

Att tillverkningsmetoden har genomförts tidigare hos företaget. Detta anses vara relativt viktigt då tidigare 

erfarenheter av metoden ökar förståelse för vilka problem och defekter som kan uppstå vilket ger en pålitlig 

metod. Därför sätts viktningen till fem. 

Det enda huvudkonceptet som företaget har provat på tidigare är huvudkoncept 9. Alla andra huvudkoncept 

innebär en stor osäkerhet kring hur till vida de är möjliga att genomföra och de får därför det lägsta möjliga 

betyget. 

G. Materialförlust 

Att minimal mängd gjutmassa kasseras. Detta anses inte vara av någon betydelse då materialförlusten är minimal 

i förhållande till böjstyvarens totala volym. Därför sätts viktningen till ett. 

Alla huvudkoncepten har en viss materialförlust vid den smalare delen. Huvudkoncept 9 och 10 förlorar 

ytterligare gjutmassa vid sidokanalerna. Huvudkoncept 11 anses ha de minsta möjliga materialförlusterna och 

därför får detta koncept det högsta betyget. 

H. Materialtillförsel 

Att defekter så som skiktbildning, sprickor, luftbubblor eller rullningar inte uppstår eller problem som kan ge 

upphov till defekter så som skvätt och virvlar. Detta anses vara av mycket stor betydelse då defekter påverkar 

hållfastheten hos böjstyvaren. Därför sätts viktningen till nio. 

Huvudkoncept 1 har stor våtyta vilket innebär en risk för att rullningar kan uppstå i gjutmassan. Huvudkoncept 9 

riskerar skiktbildning då toppskiktet på ytan kan hinna börja härda när byte av inloppsrör sker. Risker med i 

synnerhet huvudkoncept 10 men även huvudkoncept 11 är att det vid för högt materialflöde finns risk för att 

virvlar uppstår i gjutmassan. Alla huvudkoncepten lider av risken att gjutmassan inte flyter ut jämnt över ytan 

och att det därmed uppkommer rullningar. Av dessa anses huvudkoncept 9 och 11 ha mindre risker och får 

därför högst betyg av de fyra koncepten. 

I. Kundsårbarhet 

Att risken för kritik från konkurrenterna vid vetskap om tillverkningsprocessen innebär en misskreditering av 

företaget inför kunden även ifall processen i sig är väl fungerande. Detta anses vara av stor betydelse då det 
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skulle kunna skada förtaget allvarligt ifall en metod som inte anses korrekt används. Därför sätts viktningen till 

åtta. 

Huvudkoncept 1 lider av risker att kritiseras för sin stora våtyta och huvudkoncept 9 kan kritiseras för att ytskikt 

uppstår då byte av inloppsrör sker, vilket riskerar att ge sämre utmattningshållfasthet. Huvudkoncept 10 och 11 

anses inte ha några konkreta nackdelar och får därför det högsta betyget. 

3.3 Slutgiltigt val av huvudkoncept 

Då huvudkoncept 1 får det sämsta betyget i den viktade konceptvalstabellen och då den inte har några större 

fördelar i någon kategori så avslutas fortsatt arbete med huvudkonceptet. De tre kvarvarande huvudkoncepten 

har snarlika resultat i den viktade konceptvalstabellen även dess säkerhet anses vara relativt likvärdiga vilket gör 

att ingen av dessa kan förkastas. För att arbeta vidare med huvudkoncepten betonas var och en av deras största 

fördelar och nackdelar i förhållande till varandra. Därefter motiveras valet av det slutgiltiga huvudkonceptet.  

3.3.1 Huvudkoncept 9-Sidopåfyllning i etapper 

Huvudkonceptets största fördel är att det är en väl beprövad metod. Detta innebär att risken för oförutsägbara 

problem minimeras då företaget redan har goda kunskaper om metoden. Därmed ligger riskerna enbart i 

avvikelserna från det ursprungliga utformandet, det vill säga i gjutkanalens utformning. En annan fördel är att 

tillförsel av gjutmassa sker horisontellt vilket innebär att gjutmassan inte riskerar att komma i kontakt med delvis 

härdad gjutmassa vilket i sin tur skulle kunna ge upphov till defekter. 

Nackdelarna med huvudkonceptet är att det finns en risk att gjutmassan på ytan alltid kommer vara den samma 

då inte all gjutmassa tillförs ovanifrån och på så sätt kan det börjar härda, men vid noga kontroll av hur mycket 

gjutmassa som tillförts och byte av inloppsrör för att förhindra detta så bör detta inte vara ett problem. Dock kan 

skiktbildningen som skapas då byte av inloppsrör sker, komma att ses som ett stort problem av kunden. Vid för 

hög strömningshastighet finns risk för att gjutmassan skvätter, men detta kan anpassas genom att styra 

materialflödet. 

En annan aspekt som talar emot detta huvudkoncept är hur till vida det faller inom målet för arbete då det inte 

kan ses som en ren toppgjutning då gjutmassan tillförs i etapper som var för sig är botten-upp gjutningar. 

3.3.2 Huvudkoncept 10 - Sidopåfyllning med slang 

För Sidopåfyllning med slang ligger den största fördelen att tillförseln av gjutmassan sker i kanalen där det inte 

har någon betydelse om den delvis härdade gjutmassan skadas av att tillförseln av gjutmassan sker rakt ner i 

gjutformen. Denna gjutmassa kommer efterarbetas bort vilket leder till att uppkomst av defekter inte är ett 

problem. En annan fördel är att slangarna som förs ner i kanalerna inte har några begränsningar på dimensioner 
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och därför kan gjutmassan tillföras i relativt låg hastighet. Ett problem är att styra slangens position genom 

automatisering och att ta hand om slangen allt eftersom ytnivån höjs. 

3.3.3 Huvudkoncept 11 - Gjutring 

Vid detta huvudkoncept behöver inte något efterarbete ske, utöver trattbehållaren, vilket sparar arbete och tid. 

Dessutom behöver inte någon ny utformning av gjutformen tas fram. Gjutmassan som tillförs kommer sprida sig 

jämnt över ytan vilket minskar risken för rullningar. Dessutom kommer det inte finnas någon risk att härdad 

gjutmassa skadas då gjutmassan inte tillförs rakt ner mot botten, utan istället tillförs mot järnkärnan. 

Det största problemet är att tillföra all gjutmassa genom öppningen i formen. Det kommer krävas flera slangar 

för att hålla en acceptabel strömningshastighet på gjutmassan då öppningen leder till att slangarna som används 

måste ha en mindre diameter. Detta ger svårigheter med att ta hand om slangarna allt eftersom att gjutmassan 

ökar. Det kan också finnas risker för problem i att automatisera gjutringens positionering. 

3.3.4 Val av huvudkoncept 

Det huvudkonceptet som väljs till fortsatt arbete är Huvudkoncept 10. Detta koncepts styrka är att antalet 

problem som behöver lösas samt antalet moment som kan gå fel är mycket mindre än vid huvudkoncept 11. 

Även automatiseringen är enklare än vid huvudkoncept 11 då antalet slangar är betydligt färre vilket ses som en 

stor fördel. 

Huvudkoncept 9 avslutas med motiveringen att den inte ingår i problembeskrivningen och målet för arbetet samt 

att det även uppstår skiktbildning vilket är en stor svaghet, som troligen inte kommer uppskattas hos kunden. Då 

metoden inte följer toppgjutning och den liknar en metod som företaget redan beprövat anses den inte vara 

intressant att fortsätta utveckla då detta innebär minimalt med arbete. Detta sker trots att metoden fick högst 

betyg i den viktade konceptvalstabellen. 

Huvudkoncept 11 arbetas inte vidare med då huvudkonceptet löser samma problem som huvudkoncept 10 men 

har betydligt mer avancerad utformning. Dess enda tydliga fördel är att den inte kräver efterarbete, men detta 

anses inte vara av stor betydelse. Att konceptet får bättre poäng i Concept Scooring ger visserligen en annan bild, 

men den har enbart marginella skillnader i ett antal kategorier, inte någon kategori där den är betydligt bättre. Av 

dessa anledningar väljs huvudkoncept 10. 
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3.4 Nedbrytning av valt huvudkoncept 

För att få en bättre överblick på varje delproblem som huvudkonceptet har så bryts det ner i tre olika former, 

energi, material och information, se figur 12, enligt Black box metoden.  

 

Figur 12. Black box av huvudkoncept 10 – Sidopåfyllning med slang. Svarta pilar symboliserar överföring av energi, 

blåapilar överföring av material och gula streckade pilar överföring av information. 

Huvudkonceptet består av sex delproblem. Material tillförs komponentblandaren som sedan överför materialet 

till en inbyggd pump. Denna pump överför därefter materialet till ett slangsystem som håller slangarna på rätt 

plats, dessa slangar leder materialet till gjutformen. Utöver dessa element finns även en motor som driver 

slangens position så att mynningen alltid befinner sig vid materialets yta. Effekten hos motorn och pumpen 

bestäms av styrningsdelen som även bestämmer placeringen av mynningen hos slangen. Delproblemen 

komponentblandare och pump kommer inte undersökas då dessa finns tillgängliga hos företaget. 

3.5 Slangsystem  

I slangsystemet ges en rekommendation på hur slangarna ska dras från komponentblandaren till gjutformen. 

Därefter undersöks den bästa utformningen samt dimensioneringen på slangkanalerna, de utgår från att minimera 

risken att sprickor uppstår i den gjutmassa som inte kommer bearbetas bort. Sedan görs FEM beräkningar för att 

undersöka spänningen och förskjutningen i gjutformen med den valda slangkanalen för att se om den klarar av 

belastningen som uppstår från gjutmassan och egentyngden hos gjutformen. 

 

 



Genomförande   Förbättrad formfyllning av polyuretan 

Eliasson, Josefsson  21 

3.5.1 Fixering av slangar 

För att få slangarna på rätt plats från komponentblandaren till gjutformen bör ett rörsystem användas. Detta är 

för att slangarna ska hållas fixerade och att det därmed mer precist går att säga vart utloppet befinner sig i 

gjutformen, då slangarna inte kan böjas i rörsystemet. Rörsystemet ska vara av ett material som inte böjs av 

egentyngden, exempelvis aluminium eller stål. Dess innerdiameter ska vara några millimeter större än slangens 

ytterdiameter för att minska friktionskrafterna som uppstår mellan slangen och röret. Rörsystemet ska fästas 

cirka 8 meter upp längs ugnens vägg och sedan fixeras så att röret böjs så det slutar i centrum av böjstyvaren. 

Denna båge fixeras på taket i ugnen så att den hålls på plats under processen.  

 

Figur 13. Rörsystemets placering längs med ugnen. 

Figur 13 ger en beskrivande bild av hur gjutformen är placerad i ugnen samt hur rörsystemet kommer fixeras 

längs med ugnens vägg och tak. Längden på rörsystemet som går längs med väggen är 8,4 meter följt av två 

bågar med radierna på 0,6 meter och ett kort rakt rör med längden 0,25 meter, för att få mynningen av 

rörsystemet placerat i mitten av ugnen. Denna båge måste klara av tyngden som uppstår från slangen som är 

fylld med gjutmassa och kraften som uppstår från friktionen då slangen dras i röret.  

3.5.2 Utformning av slangkanal 

Efter diskussion med företaget är det bestämt att två slangar ska användas. Då fler slangar leder till att 

gjutmassan flyter ut bättre i gjutformen. Dock ges det minsta arbetet med tillverkning av slangkanalerna vid två 

slangar, då gjutformen redan är delad på två ställen vid skruvförbanden, se figur 4. En extra slang skulle innebära 

att gjutformen måste delas på ett tredje ställe för tillverkning av en tredje slangkanal vilket ger mer arbete. 

Ursprungsidén var att slangkanalerna skulle vara rektangulära med en bredd, b, större än slangdiametern, se figur 

14. 
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Figur 14. Ursprungsformen till slangkanalerna. 

Dock framgick det efter hand från företaget att detta är ett större problem än de först trodde och att detta behöver 

redigeras. Det är efterarbetet som är för krävande då det kommer bli en bredd  , längs med hela höjden på 

böjstyvaren som kommer behöva arbetas bort. Därför görs en brainstorming på samma sätt som den föregående 

konceptgenereringen för att få fram olika lösningar som ger att slangkanalernas efterarbete blir mindre, alltså att 

bredden, b vid böjstyvaren minskas. Brainstormingen leder till 10 olika koncept, se bilaga 2. Koncept 5, 6 och 7 

bygger på att två extra slangar appliceras, vilket innebära att diametern på varje enskild slang kan minskas, se 

figur 15.  

 

Figur 15. Variant med två slangar i vardera slangakanal som används i koncept 5-7. 

Detta ger dock mer arbete med hantering av slangar vilket inte är önskvärt. Koncept 2, 3 och 9 utformas efter en 

idé om att kontrollera vart sprickan uppstår, de är geometriskt byggda så att en modus 2 spricka uppstår, alltså att 

en skjuvspricka bildas i gjutmassan, se figur 16. 

 

Figur 16. Koncept 3 som fokuserar på att kontrollera sprickriktningen. 
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Sprickan antas då gå åt ett håll som är ofarligt för den slutgiltiga produkten. I koncept 1, 4, 8 och 10 uppstår en 

modus 1 spricka, alltså att en fläkspricka. I koncept 4 så kommer dock sprickan uppstå precis i den gjutmassa 

som inte ska bearbetas bort, vilket kan leda till att det finns en risk att böjstyvaren blir defekt. Detta är dock löst i 

de andra tre koncepten, där 8 och 10 även har en radieövergång för att vara säker på att sprickan uppstår i 

slangkanalen och inte i kanterna vid böjstyvaren.  

Koncept 8 används som slangkanal, se figur 17, då detta koncept antas vara det säkraste konceptet då sprickan 

kommer ske enligt modus 1 på ett tillräckligt långt avstånd från den gjutmassan som ska behållas.  

 

Figur 17. Koncept 8 som väljs till fortsatt arbete. 

De koncept som är utformade för att en modus 2 spricka ska uppstå avslutas för att det blir en svårare 

konstruktion av slangkanalerna. Dessutom är det lättare att få en modus 1 spricka att uppstå än en modus 2 

spricka då skjuvsträckgränsen är halva dragsträckgränsen enligt Trescas hypotes (skjuvspänningshypotesen) 

(Sundström, 2010), vilket innebär att det inte är säkert att sprickan följer den antagna modus 2 sprickriktningen.  

3.5.3 Dimensionering av slangkanal 

Företaget har vid tidigare tillverkning utgått ifrån ett materialflöde på                         vid en 

inre slangdiameter på         . Relationen mellan strömningshastigheten,   och materialflödet,  , i slangen 

kan beräknas som: 

   
 

 
      (1) 

Där A är slangens tvärsnittsarea. Ifall strömningshastigheten ska vara samma för slangen ger detta enligt 

ekvation (1) förhållandet enligt ekvation (2). 

  

  
 

  

  
     (2) 

Med det nya materialflödet                             som är det maximala materialflödet hos en 

slang och arean uttryck i slangens diameter ger den minsta möjliga diametern för slangen. 
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Detta ger att slangkanalens bredd måste vara större än      och då detta är innerdiametern på slangen så behövs 

extra utrymme, vilket ger måttet 85 mm. 

Bredden för övergången mellan slangkanalen och den övriga gjutformen behöver även den dimensioneras. Det 

görs genom att beräkna vilken bredd som behövs för att inte nivåskillnaden hos gjutmassan ska bli för stor. Då 

gjutmassan har en betydande viskositet antas att gjutmassan kommer bete sig enligt figur 18, med en avtagande 

höjd från ytterkanten i slangkanalen in mot mitten av gjutformen. Där   motsvarar höjden på gjutmassans nivå i 

slangkanalen och   motsvarar gjutmassans nivå i konformen. 

 

Figur 18. Antaget utseende på ytnivån för gjutmassan i gjutformen. 

Detta sätter gränser för hur bred kanalen i övergången behöver vara för att inte höjdskillnaden ska bli för stor, 

vilket i sin tur leder till att gjutformen behöver vara längre än åtta meter för att få en åtta meter lång böjstyvare. 

Samtidigt vill kanalövergångens storlek hållas så liten som möjligt då detta innebär mindre arbete vid 

borttagning av överflödig gjutmassa. För att beräkna detta görs en uppställning av den specifika energin för 

rörelsen av gjutmassan i slangkanalerna. Materialflödet ses som ett kanalflöde med en mjuk övergång mellan 

slangkanalen och övergången. Följande beräkningar har syftet att ge en grov uppskattning hur stor bredden    i 

övergångskanalen behöver vara för att inte nivåskillnaden ska bli allt för stor, se figur 19.   motsvarar bredden i 

slangkanalen, där ett materialflöde    tillförs och rinner ut i kanalövergången med ett flöde   . 

 

Figur 19. Uppställning av problemet vid beräkningar 

Froudes tal är enligt Akan (2006) ett enhetslöst tal som beskriver hur flödet i en kanal beter sig. Ifall Froudes tal, 

     är flödet kritiskt, vilket innebär att flödet har det minsta möjliga energiinnehållet. Om Froudes tal är 
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     kommer vätskedjupet öka med ett ökat energiinnehåll. På samma sätt kommer vätskedjupet att minska 

ifall Froudes tal är     . Froudes tal kan beräknas genom ekvation (3). 

   
 

√ (
  

 
)

        (3) 

Där   är tyngdaccelerationen,   är tvärsnittsarean i slangkanalen och T är bredden på vätskans yta, vilket i 

slangkanalen blir bredden   . Detta ger att för materialflödet i slangkanalen är            ifall materialflödet 

antas ske i ett vätskedjup av         Vätskedjupet är en uppskattning av hur väl gjutmassan kommer att sprida 

sig från utloppet av slangmynningen och ned i slangkanalen innan det flödar ut mot konformen. Detta djup anses 

vara konservativt satt och att det i verkligheten kommer flöda djupare ned i gjutmassan. 

Först beräknas materialflödet över bredden i slangkanalen,   , se ekvation (4). Med det maximala materialflödet 

400 l/min delat på två slangar blir materialflödet                             per slang.  

   
  

  
 

         

     
                 (4) 

Den specifika energin i materialflödet kan därefter beräknas enligt ekvation (5) (Akan, 2006) som gäller för 

materialflöde i rektangulära kanaler. 

    
  

            (5) 

Utifrån detta beräknas den specifika energin, E, för slangkanalen. 

      
  
 

    
       

     

           
        

Ifall beräkning med denna ekvation används fås   mellan 0,04      och 0,20      i intervall om 0,02      för 

vätskedjup mellan 0 m och 0,25 m, se figur 20. 
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Figur 20. Relationen mellan specifik energi och vätskedjup vid olika flöden per längdenhet. 

Utifrån detta uppskattas en rimlig bredd på övergången i kanalen. Då den specifika energin är den samma för 

både slangkanalen och kanalövergången läses diagramet rakt ned till dess att ett kritiskt flöde per bredd skär 

kurvan som är rödstreckad i figur 20. Detta ger ett största möjliga flöde per bredd              då detta är det 

största flöde per bredd för vilken den specifika energin har ett värde. Detta ger i sin tur från figur 20 vätskedjupet 

          . Detta ger en höjdskillnad på 63 mm vilket inte anses vara ett problem vid konstruktion av 

gjutformen. Från ekvation (4) beräknas den motsvarande bredden på kanalövergången vilken är         . 

Skillnaderna i utseende hos kanalövergången i figur 19 och koncept 8 innebär att det kommer bli en viss 

energiförlust i materialflödet vid övergången vilket innebär att höjdskillnaden blir något högre än i 

beräkningarna. I beräkningarna tas inte hänsyn till friktion vilket i verkligheten kommer att ge en viss 

energiförlust som även den ger en ökad höjdskillnad. Detta innebär att slangkanalen kommer behöva vara något 

högre än beräknat, men skillnaden antas vara långt ifrån problematisk. En mindre bredd på kanalövergången 

innebär att hela materialflödet inte passerar. Istället ökar vätskedjupet i slangkanalen tills dess att den tillförda 

gjutmassan kan passera i kanalövergången. Ifall nivåskillnaden mellan slangkanalen och konformen blir för hög 

kan den förbättras genom att använda sig av koncept 10. Där är innerkanterna avrundade vilket kommer ge bättre 

utflöde i kanalövergången och som där med minskar gjutmassans nivåskillnad. Dock ger detta koncept sämre 

kontroll över vart sprickan kommer uppstå då gjutmassan börjar härda. 

3.5.4 FEM beräkningar 

FEM beräkningar utförs på huvudkoncept 10 med koncept 8 som slangkanaler för att undersöka hur stor 

spänningen samt deformationen blir på gjutformen. Då dessa slangkanaler minskar stabiliteten hos gjutformen 

kan detta leda till att det måste kompenseras genom att stadga upp gjutformen. Den största tillåtna deformationen 
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är 10 mm i samtliga riktningar vilket är erhållet efter diskussion med företaget. Symmetri används på gjutformen 

så enbart en fjärdedel av tvärsnittet modelleras, se figur 21.  

 

Figur 21. Ritning av tvärsnitt av modell vid botten med måtten angivna i mm. Radien R750 varierar igenom modellen med 

höjden. 

Radien på konan, R750, varierar linjärt mellan 750 mm och 175 mm längs med höjden. Trycket som belastar 

gjutformen beräknas utifrån vätsketrycket i gjutmassan, beräkningar görs på den största möjliga belastningen, det 

vill säga att hela gjutformen fylls med gjutmassa. Trycket appliceras mot hela gjutformens innersida och den 

minskas linjärt med höjden på gjutformen. Gjutmassan krymper när den börjar härda och således minskar trycket 

mot gjutformen. Det kommer dock motverkas av att härdningen är en exoterm reaktion vilket ger att gjutmassan 

kommer att expandera och ge upphov till ett något högre tryck. Det går inte med säkerhet att säga hur stor dessa 

tryckförändringar blir och därmed kommer dessa bortses ifrån. Trycket beräknas genom ekvation (6) och ger 

upphov till ett största tryck,            i botten av gjutformen, då vätskedjupet är      . 

            

Där densiteten              och tyngdaccelerationen är            .  

Randvillkor för kant A är symmetrivillkoret för delningen av inloppskanalen i två halvor, se figur 22. Till detta 

randvillkor sätts ett kordinatsystem, CS1, där z-axeln följer kantlinjen hos gjutformen och där y-axeln har samma 

riktning som det globala koordinatsystemet. Kantlinjen låses för förskjutning i y-axelns riktning. Vridning låses 

runt x- och z-axeln. 
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Figur 22. Randvillkor för kant A vilken är rödmarkerad i bilderna. Till höger visas koordinatsystemet CS1 i förhållande till 

det globala koordinatsystemet. 

Randvillkor för kant B, se figur 23, är ett symmetrivillkor för delningen 90˚ från sidokanalerna. Även för detta 

randvillkor skapas ett nytt koordinatsystem, CS0, vilket följer kant B med z-axeln och följer det globala 

koordinatsystemet med x-axeln. Kant B är låst för förskjutning i x-led och låst för vridning runt y- och z-axeln. 

 

Figur 23. Randvillkor för kant B vilken är rödmarkerad i bilderna. Till höger visas koordinatsystemet CS0 i förhållande till 

det globala koordinatsystemet. 

Bottenytan för gjutformen låses i z-led och för rotation i alla axlar i det globala koordinatsystemet, se figur 24. 

De inre kanterna på botten är även låsta enligt symmetrivillkor. Detta följer tanken att vätsketrycket antas låsa 

ytan mellan botten och golvet genom friktion. Kanten som löper längs med x-axeln, rödmarkerad upp till höger i 

figur 24, är utöver randvillkoren för ytan, även låst för förskjutning i y-led. På liknande sätt är kanten som löper 

parallellt med y-axeln, rödmarkerad nedan till höger i figur 24, utöver randvillkoren för ytan, även låst i x-axeln. 
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Figur 24. Randvillkor för bottenkanten, till vänster för hela bottenytan och till höger för symmetrivillkor. 

Materialet sätts till att vara av stål med elasticitetsmodul 205 GPa, Poissons tal 0,3 och en densitet på 7800 kg/m
3
 

(Sundström, 2010). Krafterna som uppstår från egenvikten hos gjutformen tas med i beräkningarna. 

Deformationen antas i huvudsak bestå av böjning och därför modelleras alla ytor till skalelement. Dessa element 

sätts att representera 3 mm tjocka ytor. Analyserna använder sig av multi-pass metoden och konvergerar vid 10 

% med deformationen, töjningsenergin och effektivspänningen i hela modellen. 

Resultatet av FEM-beräkningarna för gjutformen finns presenterat i figur 25 och 26. Figur 25 visar 

förskjutningen hos noderna i gjutformen med en största förskjutning på 87 mm. 

 

Figur 25. Deformation i gjutform med slangkanaler i mm.     Figur 26. Spänning i gjutform med slangkanaler i MPa. 

Figur 25 visar spänningen enligt von Mises hypotes och har ett största värde på 2,15 GPa. Båda dessa resultat 

innebär att konstruktionen behöver åtgärdas för att sänka spänningarna och deformationen till tillåtna nivåer. 

Dessa analyser är inte helt korrekta då skenorna inte är modellerade, vilket kan ge upphov till 

spänningskoncentrationer vid dess infästning. Analyserna görs enbart för att få en överblick på hur 
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slangkanalerna påverkar hållfastheten. Pro/ENGINEER beräknar spänningar och deformation enligt Hookes lag. 

Detta innebär att beräkningen bara är trovärdig vid linjärelastiskt beteende, det vill säga innan sträckgränsen för 

materialet. Detta innebär att varken beräkningen av deformationen eller spänningen är trovärdiga, då spänningen 

har överskridit sträckgränsen. Dessa figurer kan endast användas för att visa vart deformation samt spänningen 

kan uppstå.  

 

För att tydligare se hur huvudkoncept 10 förhåller sig till den ursprungliga gjutformen som företaget använder 

sig av vid tillverkning av mindre böjstyvare, så genomförs en analys av gjutformens hållfasthet utan 

slangkanalerna. Denna modelleras upp till att ha samma dimensioner som ges i kapitel 1.6. Även denna modell 

använder sig av skalelement. 

 

Figur 27. Deformation i helt konisk gjutform i mm. Figur 28. Spänningar i helt konisk gjutform i MPa. 

Detta ger att både deformationen, se figur 27 och spänningen, se figur 28 är låg. Detta tyder på att det är 

utformningen av huvudkoncept 10 som ger upphov till hög spänning och stor deformation och att det inte är 

dimensioneringen hos böjstyvaren. 

 

För att minska deformationerna och spänningarna i gjutformen för huvudkoncept 10 stabiliseras den upp med 

ribbor som löper horisontalt längs med gjutformen. De första sju av dess sitter på ett avstånd av 0,5 m och de tre 

sista på ett avstånd av 1 m mellan varje ribba. Detta är för att deformationen i toppen av gjutformen med 

slangkanaler blir så pass mycket lägre än i den resterande delen. Ribborna sätts till att ha en tjocklek på 6 mm 

och modelleras upp enligt figur 29, där de sätts till att ha en bredd på 85 mm vid symmetriplanet och där 

yttreradien sätts till att vara tangentiell mot slangkanalen. 
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Figur 29. Ritning av ribba. 

Ritningen visar enbart halva ribban då symmetri används på modellen. 

 

Figur 30.  Randvillkor sätts för ribborna vid de rödmarkerade kanterna. 

Dessa ribbors symmetrivillkor, se figur 30, är på kant B. Detta villkor består av en låsning för förskjutning i x-

led och att vridning är låst kring y- och z-axeln. Dessa ribbor ska vara svetsade mot resten av gjutformen och är 

därför i modellen fast inspända i kontaktytorna mellan ribborna och gjutformen. En analys genomförs med dessa 

ribbor och randvillkor.  
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Figur 31. Förskjutningen i gjutformen då den stabiliseras med ribbor i mm. 

Deformationen minskar markant då den stabiliseras med dessa ribbor, se figur 31. Deformationen ligger här 

inom gränserna för vad som anses tillåtet.  

 

 

Figur 32. Spänningen i gjutformen då den stabiliseras med ribbor i MPa. 

Även spänningarna minskar markant i stora delar av gjutformen då den stabiliseras med ribbor. Det finns dock 

fortfarande spänningskoncentrationer som överstiger sträckgränsen i ett flertal platser på böjstyvaren, se figur 32. 

För att ytterligare stabilisera upp konstruktionen och sänka spänningarna sätts randvillkor som efterliknar att 
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skruvar fästs genom gjutformen enligt figur 33. Skruvarnas dimension sätts till M12 vilket ger en motsvarande 

storlek på skruvhuvudet        .  

 

Figur 33. Positionering av skruv. 

Randvillkoret sätts på cirkulära ytor med diametern S som är spridda med 1 meters mellanrum längs med höjden 

på gjutformen med den första placerad 1 dm under gjutformens topp, placerade L = 20 mm från den vidare delen 

av slangkanalen i x-led. I dessa är förskjutningen låst i y-led och låst för vridning i x-led och z-led, se figur 34. 

 

Figur 34. Randvillkor för skruvar markerade i rött. 

Analysen ger att spänningen sjunker ytterligare i stora delar av gjutformen med detta randvillkor men inte 

tillräcklig för att sänka spänningskoncentrationen under sträckgränsen. Det blir även stora 

spänningskoncentrationer runt skruvarna vilket gör att skruvar inte anses vara en passande lösning för att minska 

spänningskoncentrationerna i gjutformen.  

Då spänningskoncentrationerna uppstår i kanterna på slangkanalen så rundas de av då det antas minska 

spänningskoncentration, se figur 35. Slangkanalen tjocklek ökas även till 6 mm, se rödmarkerade linjen i figuren.  
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Figur 35. Ny utformning av slangkanal. Plåttjockleken är ökad vid rödmarkerade ytor. 

En ny analys genomförs med avrundade kanter i slangkanalen enligt figur 35. Där även mer ribbor appliceras för 

att sänka spänningen, se figur 36, där          

 

Figur 36. Avstånden mellan varje ribba, där L = 50 mm. 

För att minimera materialanvändningen på dessa ribbor så minskas varannan ribba till att enbart stödja upp 

slangkanalen istället för att gå runt hela gjutformen, se figur 37. Detta påbörjas med den andra ribban från botten 

och bortser den sista ribban. Dessa ribbor har även de en tjocklek på 6 mm. 
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Figur 37 Ritning av förminskad ribba, med en tjocklek på 6 mm. 

Det sätts två ribbor enligt figur 37 på var sida om varje slangkanal på de utsatta höjderna. Elementindelningen på 

gjutformen med dessa ribbor visas i figur 38. Den största tillåtna elementstorleken på konformen och bottenytan 

sätts till 100 mm och där det uppstår större spänningskoncentrationer alltså på slangkanalen, radieövergången 

och på ribborna så minskas största tillåtna elementstorleken till 20 mm. 

  

Figur 38. Elementindelning. 
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Figur 39. Spänningen i gjutformen med ribbor, samt tjockare och nyutformad slangkanal i MPa. 

Med dessa förbättringar så blir den maximala spänningen i gjutformen under tillåtna värden, se figur 39. Den 

största spänningen uppnås vid den sextonde ribbans kontaktyta mot slangkanalen, se till höger i figuren. I denna 

punkt finns en viss risk att gjutmassan inte härdat och att detta tryck verkligen kan uppkomma. Dessa värden är 

utan säkerhetsmarginal mot plasticering. Plastisk deformation antas dock inte vara ett problem för gjutformen så 

länge spänningen understiger brottgränsen, då gjutformen troligen bara kommer användas som en 

engångsprodukt. Gjutformen kan utsättas för spänningar över sträckgränsen men det går inte att avgöra hur stor 

last som ger upphov till brottgränsen med Pro/ENGINEER. Detta innebär att det finns en säkerhetsmarginal mot 

brott och största tillåtna deformation hos gjutformen, men det går inte att avgöra hur stor denna marginal är.  

           

Figur 40. Förskjutningen i gjutformen med ribbor, samt tjockare och nyutformad slangkanal i mm. 
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Den maximala deformationen, se figur 40, uppkommer vid samma position som den maximala spänningen. 

Dock så är denna förskjutning i noderna enbart 0,8 mm vilket är långt under den största tillåtna deformationen. 

För att ge en uppfattning om rimligheten hos analyserna genomförs en analytisk beräkning av 

spänningskoncentrationerna vid ribbornas kontaktyta mot slangkanalen. Dessa spänningskoncentrationer antas 

bero på att böjning uppstår. Utifrån detta beräknas en uppskattning av tjockleken på plåten i slangkanalerna som 

krävs för att spänningen inte ska överstiga stålets sträckgräns. Plåten beaktas som en tunn remsa med längden 

        , vilket motsvarar längden mellan två ribbor, och en godtycklig bredd b där plåtens tjocklek är h. 

Enligt Sundström (2010) kan böjspänningen beräknas enligt ekvation (7). Där      är plåtens sträckgräns och 

     är böjmomentet som uppstår mellan två ribbor, vilket är förenklat genom att summera trycket som uppstår 

på denna area multiplicerat med halva avståndet mellan dessa ribbor.  

       
    

  
      (7) 

För ett kvadratiskt tvärsnitt kan böjmotståndet    beräknas enligt ekvation (8). Där b är bredden hos tvärsnittet 

för böjmotståndet som i detta fall är godtyckligt.   

   
   

 
         

Sammansättning av ekvation (7) och (8) ger: 

  √
   

     
      (9) 

Momentet per längdenhet beräknas enligt ekvation (10). 

  

 
 

   

 
 

           

 
                

Insättning av ekvation (10) i ekvation (9) ger: 

  √
     

       
        

Detta överensstämmer inte fullständigt med FEM-modellen där den nödvändiga plåttjockleken i slangkanalerna 

för vilken spänningen hålls under sträckgränsen är 6 mm i slangkanalen och 3 mm är tillräckligt i böjstyvarens 

konsiska delar. Det tyder dock på att spänningskoncentrationer är rimliga i dessa punkter. 
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3.6 Motor och styrning 

För driften av slangens position har tre alternativ övervägts. En idé är att driva slangens position genom en 

motordriven kabelvinda. Denna ska antingen vara av standardutförande eller konstrueras utifrån slangens 

specifikationer ifall inte slangens böjradie överensstämmer med tillgängliga kabelvindor. Ett annat alternativ är 

att fästa slangen mellan två trissor där en av dessa är kopplad till en enkel typ av elmotor se figur 41.  

 

Figur 41. Drivna trissor för matning av slang. 

Det sista alternativet är att styra slangens position manuellt, det vill säga att en operatör drar slangarna efter ett 

givet schema. Detta alternativ anses vara det bästa då det inte medför någon investering i driftutrustning. Dock 

krävs en extra operatör men tiden då operatören kommer få arbeta antas vara så låg, cirka en timme, så det 

kommer bli det billigaste alternativet. Alla dessa metoder kräver en viss styvhet i slangen för att undvika att 

slangen trycks ihop då de antingen rullas upp eller kläms ihop. 

Positionering av slangmynningen kan antingen styras genom löpande mätning av gjutmassans tillförsel 

tillsammans med analytiska beräkningar eller mäta gjutmassans position i gjutformen med mätutrustning. 

Exempel på mätutrustning för mätning av gjutmassans position skulle kunna vara nivåvakter eller 

avståndsmätning genom radar eller ultraljud. Exempel på löpande mätning av materialmängd är flödesmätare 

eller mätning av gjutformens vikt. Flödesmätning finns redan tillgängligt i komponentblandaren och skulle 

därmed inte innebära någon extra kostnad för företaget.  

Även om dimensioneringen på slangkanalerna görs för att hålla en låg differens på ytnivåerna i gjutformen så 

kan det finnas en risk att denna höjd får en betydande variation. Detta är den största fördelen med att mäta 

ytnivån och styra slangmynningens position utifrån detta då det kommer ge korrekt höjd på gjutnivån i 

slangkanalen oberoende av vilken volym gjutmassa som tillförts. Problemet med dessa mätmetoder är att 

utrustning bör befinna sig på ett avstånd som är riskfritt från stänk av gjutmassan och bör därför inte fästas nära 

slangmynningen. Detta kan då göra att avståndet blir felaktigt ifall det reflekteras mot en felaktig yta, vilket 

försvåras utav att slangkanalerna är trånga. En mätning med nivåvakt kan göras genom att fästa nivåvakten på 

slangmynningen, men då finns det en risk att gjutmassa skvätter upp på den vilket kan ge en felaktig signal. 
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De metoder som anses vara de bästa för matning och styrning av slangarna är att en operatör drar upp slangen 

med handkraft och med analytiska beräkningar så beräknas vart ytnivån hos gjutmassan befinner sig. Detta ger 

att operatören behöver ett schema som säger hur mycket slang denne ska dra upp och vid vilken tid. Detta 

schema är specifikt för gjutformens mått, då böjstyvarna skiljer sig i form så kommer volymen att skiljas. 

Ett problem finns när den sista delen av gjutformen fylls, då kommer det finnas stor risk att slangen kommer 

vilja föras ut ur rörsystemet då slangens vikt kommer vara större på den sida med mer slang vilket leder till att 

det inte kommer vara någon jämvikt som håller slangen på rätt position, se figur 42.  

 

Figur 42.  Krafter från gjutmassan samt slangens egenvikt. 

Då kraften   är större än kraften    kommer slangen vilja föras ut ur rörsystemet, dessa krafter uppstår från 

slangens egenvikt samt gjutmassan som befinner sig i slangen. Detta innebär att slangen kommer behöva 

bromsas när det är obalans i jämvikten runt rörsystemets båge. Den maximala vikten som belastar dessa bromsar 

uppskattas till att bli ungefär 45 kg, varav cirka 30 kg kommer från gjutmassan som finns i en slang som är 8 

meter lång och har en innerdiameter på 65 mm, resterande kommer från slangens egenvikt vilken är cirka 2 

kg/m. Då slangen kommer vara styv kan den bromsas med hjul eller trissor som klämmer ihop den på samma 

sätt som den matas i figur 41. Ett annat alternativ är en kil som sätts fast i röret helst på ett sätt så det blir en 

självhämmande bromsning. Det finns även möjlighet att göra som visas i figur 43, där slangen kläms mot en 

gummidämpning, klämanordningen fungerar så att armen kläms åt mot väggen med hjälp av en skruv och en 

vingmutter. 

 

Figur 43. Bromsar slangen genom att klämma den med gummidämpningar. 
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När skruven dras åt så uppstår en friktionskraft mellan gummidämpningen och slangen vilket leder till att 

slangen fixeras på plats, när skruven lossas så släpper trycket mot slangen och den blir fri att matas ut. Detta är 

troligen en enkel och billig metod för att mata ut och bromsa slangen. För att undersöka vilket 

åtdragningsmoment som krävs för att klämma fast slangen används ekvation (11). (Olsson, 2008) Beräkningen 

utförs för en M12 skruv. 

       [               ]       

Där kraften     är den axiella kraften som verkar i skruven vilket blir halva kraften som verkar på slangen, då 

friktionen mellan gummidämpningen och slangen antas till 1, detta är med god säkerhetsmarginal då tanken är 

att gummidämpningen görs i polyuretan och det kommer då uppstå ett friktionsvärde mellan gummidämpningen 

och slangen mellan 2-3 (Materialkunskap, 2005). Kraften halveras ty normalkraften som verkar från slangen på 

gummidämpningen delas mellan skruven och den andra änden där gångjärnet är placerat, detta ger          . 

  är ytterradien på gängan hos skruven med storleken 10,86 mm,   är friktionsvinkeln vilket är 16,1°,   är 

stigningsvinkeln som är 2,94° och    är medelradien för kontaktytan mellan skruvhuvudet och underlaget som 

för en M12 är 7,88 mm. Både friktionen i gängan och friktionen i underlaget antas till 0,25 då friktionen i gängor 

är enligt Olsson (2008) är mellan 0,1 – 0,3 och friktionen mellan två stålunderlag ligger runt 0,25 (Olsson, 

2008). Insättning av dessa värden ger ett åtdragningsmoment           . Detta åtdragningsmoment är väldigt 

litet och kommer således inte vara några problem att dra åt skruven för hand, det kommer heller inte vara jobbigt 

att lossa och dra åt skruven ett flertal gånger under en kort period. 

3.6.1 Beräkning - volym 

Då det bästa sättet för att positionera slangmynningen är att utföra analytisk beräkning och då det bästa sättet för 

att mata slangarna anses vara genom att en operatör drar slangen för handkraft. Ger detta att ett schema behövs ta 

fram som säger hur mycket slangen som ska dras upp vid olika tider. Slangarna får inte flyttas för ofta då det kan 

vara svårt för operatören att hinna dra slangarna till rätt position. Ett passande tidsintevall anses vara 1 minut 

mellan varje förflyttning. Då själva flyttandet av slangarna tar en viss mängd tid sätts en marginal på 0,1 meter 

mellan slangens position när den förflyttas och den beräknade vätskenivån. Detta görs även för att den beräknade 

skillnaden mellan gjutnivåerna i slangkanalen och konformen är cirka 6 cm. 

Beräkning av gjutformens volym utgår från figur 44 som visar mått och form på gjutformen, där H är höjden, B 

är den vidare diameter och b är den smalare diametern på böjstyvaren. Del 2 i figuren är enbart en del i 

beräkningarna och inte en del av gjutformen. 
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Figur 44. Principiell skiss av gjutformen som ligger till grund för beräkning av gjutformens volym. Skissen är inte 

proportionell mot måtten på böjstyvaren. 

Likformighet ger ekvation (12). 

 

 
 

   

 
             

   
  

   
         

Ekvation (12) ger att den totala längden,         m på en kon med diametern B, vilket ger en total volym V1. 

A1 är basen på konan med en diameter B, se ekvation (13).  
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h är differensen mellan L och H, vilket motsvarar höjden på den lilla konen märkt blå i figur 44 som har 

diametern b, vilket ger volymen V2. A2 är basen på konan med en diameter b, se ekvation (14). 

   
   

 
 

 (
 
 
)
 

 

 
                    



Genomförande   Förbättrad formfyllning av polyuretan 

Eliasson, Josefsson  42 

Slangkanalerna har en tvärsnittsarea    som beräknas utifrån slangkanalen i figur 35 till              . 

Dessa kanalers höjd förenklas och sätts till H, den verkliga höjden är på grund av lutningen något högre, men 

skillnaden är så liten att den kan försummas. Detta ger volymen V3, se ekvation (15). 

                           

Den grå cylindern i figur 44 med diametern d är den volym som järnkärnan tar upp. Där järnkärnans tvärsnitt, A4, 

är arean på en cirkel med diametern d, se ekvation (16). 

        (
 

 
)
 

                     

Den verkliga volymen som gjutformen tar upp blir då Vverklig, se ekvation (17). 

                                                     (17) 

Från ekvation (17) kan ett förhållande mellan         och höjden, H på ytnivån tas fram. Då gjutformen är 

koniskt formad kommer den största förflyttningen av slangens position bli under den sista minuten då slangen 

behöver förflyttas 1,7 meter. Detta anses vara för mycket för att operatören ska hinna med och därför halveras 

materialflödet när avståndet är över 0,3 m vid förflyttning av slangar. Detta ger att fyra materialflöden behöver 

användas             ,             ,              och               , se figur 45. 

   

Figur 45 Slangens position över tiden. De olika materialflödena under olika tidpunkter visas i kurvans färg. 

Den största flyttningen blir då istället 0,49 m vid sista förflyttningen. Detta anses vara på gränsen till att vara för 

mycket för att operatören ska hinna förflytta men ändå rimligt. 
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3.7 Slang 

Det görs beräkningar för att kunna bestämma arbetstrycket i slangen, strömningshastigheten ut ur 

slangmynningen samt slangens diameter. 

Ifall flödet i slangarna antas vara stationärt, friktionsfritt, inkompressibelt och utan värmeöverföring kan 

beräkning av arbetstrycket i slangarna och strömningshastigheten beräknas med hjälp av Bernoullis ekvation 

(18) (Cengel & Turner, 2005). Stationärt flöde innebär att all vätska rör sig i samma riktning och 

inkompressibelt att volymen är den samma oavsett vilket tryck det är i gjutmassan. P är arbetstrycket i slangen, v 

är strömningshastigheten, z är höjden på slangmynningen i förhållande till golvet,   är densiteten och g är 

tyngdaccelerationen. 
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Det vänstra ledet av ekvation (18) med index 1 är den specifika energin vid slangens inlopp och högra ledet av 

ekvationen med index 2 är den specifika energin vi slangens utlopp. Gjutmassans beteende i slangen, ifall de 

sker laminärt transitionellt eller turbulent, är relevant för att avgöra hur beräkningar av friktionen som 

uppkommer i slangen ska genomföras. Detta kan avgöras genom beräkning av Reynolds tal för flödet i slangen 

enligt ekvation (19) (Cengel & Turner, 2005). Re är Reynolds tal,    är den genomsnittliga 

strömningshastigheten, D är den största karakteristiska längden hos tvärsnittet och   är den dynamiska 

viskositeten.  

    
    

 
     (19) 

Härmed kommer den största karaktäristiska längden alltid vara slangens innerdiameter då alla slangar som 

används har cirkulärt tvärsnitt. Flödet är laminärt för Reynolds tal upp till 2000 och turbulent vid Reynolds tal 

över 4000. En grov överslagsberäkning på Reynolds tal ger att om materialflödet är 200 l/min är flödet laminärt 

vid en innerdiameter över 5 mm. 

Då Bernoullis ekvation inte tar hänsyn till friktionen i en slang beräknas denna tryckförlust genom ekvation (20). 

    
 

 

   
 

 
      (20) 

Där    är tryckförlusten, L är slangens längd och f är slangens friktionstal. 
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För laminärt flöde i ett rör med cirkulärt tvärsnitt kan friktionstalet f beräknas enligt ekvation (21). 

  
  

  
       (21) 

Detta tryckfall ger istället upphov till värmeenergi som inte tas hänsyn till under dessa beräkningar. Dessa 

energiförluster kan på samma sätt som i Bernoullis ekvation (18) beräknas som specifik energiförlust    enligt 

ekvation (10). 

   
   

  
       (22) 

Ifall detta tas hänsyn till i ekvation (18) ger det ekvation (23): 

  

  
 

  
 

  
    

  

  
 

  
 

  
            (23) 

Insättning av ekvation (20) och (21) i ekvation (24) ger: 

   
  

  

 

 

  
 

  
      (24) 

Insättning av ekvation (24)  i ekvation (23) ger: 

  

  
 

  
 

  
    

  

  
 

  
 

  
    

  

  

 

 

  
 

  
     (25) 

Slangen är tänkt att löpa från blandningsmaskinen som är placerad vid golvnivå fram till ugnen där gjutformen är 

placerad, se figur 46. Detta avstånd uppskattas till 5 meter. Därefter löper slangen upp till taknivån, 10 meter 

över marken. In till gjutformen är avståndet ungefär 0,5 meter och därefter löper slangen ned i böjstyvaren. Detta 

avstånd kommer varier mellan 0-10 meter under gjutning i och med att slangen matas upp under gjutningens 

gång. Detta ger en slanglängd, L, på cirka 25,5 meter. 
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Figur 46. Uppställning av slangsystem för beräkning av trycket vid inloppet. Snittet a-a är den position i slangen i vilken 

trycket är det lägsta. 

Givet sedan tidigare är att det maximala materialflödet från blandningsmaskinen är             som delas i 

två slangar med 200 l/min vardera. Då slangens dimensioner är samma genom hela slangen innebär detta att 

strömningshastigheten är samma vid inloppet och utloppet. 

Att öppningen i utloppet befinner sig fritt i luften ger att slangens utlopp får atmosfärtryck. Dock sätts detta som 

referenspunkt för att förenkla beräkningarna av arbetstrycket i slangen, detta ger        . 

Gjutmassan i slangen har temperaturen 66 ˚C vilket ger en uppskattning av den dynamiska viskositeten utifrån 

tabell 1 till             Viskositeten för Adiprene LF 601D används då detta ger en mer konservativ 

beräkning. Tabell 1 ger även densiteten             utifrån den specifika vikten.  

Det största trycket i slangen kommer att vara vid slangens inlopp   , därefter sker ett tryckfall som ger det 

minsta trycket vid slangens krön i snitt a-a i figur 46. Det är dessa två tryck tillsammans med 

strömningshastigheten på utflödet som sätter gränserna för vilka dimensioner slangen kan anta. Trycket vid 

krönet får inte bli lägre än 1 bar. Anledningen till detta är att ge ett övertryck i slangen så att inte gjutmassan ska 

börja falla fritt ned i gjutformen vilket skulle ge bristande kontroll av gjutmassan och en ökande 

strömningshastighet ut ur slangen. Detta tryck blir lägre med ett lägre materialflöde och beräknas därför för 

materialflödet 50 l/min. 

Ifrån dessa förutsättningar beräknas trycket vid inloppet för slangdiametrar i intervallet D = [25: 200] mm i 

intervall om 1 mm. Strömningshastigheten beräknas med ekvation (1), Reynolds tal med ekvation (19) och 

därefter beräknas trycket med ekvation (25). Det största trycket i inloppet blir då slangmynningen befinner sig 

vid taket och därför beräknas trycket för        . 



Genomförande   Förbättrad formfyllning av polyuretan 

Eliasson, Josefsson  46 

 

Figur 47 Trycket vid slangens inlopp som en funktion av slangdiametern då slangens utlopp är positionerat vid taket, 

      m. Beräkningarna görs för ett materialflöde på 200 l/min. 

Begränsningar sätts utifrån slangens största möjliga arbetstryck vilket generellt kan sägas vara          . 

Detta ger från figur 47 en minsta möjliga diameter på           . 

Utifrån det beräknade trycket beräknas även trycket vid slangens krön, snitt a-a i figur 46. Detta beräknas på 

samma sätt som vid beräkningen av trycket i inloppet. Dock blir längden, L annorlunda då det lägsta trycket i 

krönet uppkommer då slangmynningen befinner sig nere vid marken vilket ger att slanglängden då blir      

      m. 

 

Figur 48. Trycket i snittet a-a som en funktion av slangdiametern då slangens utlopp är positionerat vid golvet,      m. 

Trycket beräknas för ett flöde på 32,5 l/min. 

Begränsningarna i lägsta trycket          ger från figur 48 en största möjlig diameter           . Detta 

ger att det önskade materialflödet inte är möjlig utan att det högsta eller lägsta flödet i slangen behöver revideras. 

Utifrån dessa beräkningar kan dock typen av slang som krävs uppskattas. Valet av slang utgår från att det största 

möjliga arbetstrycket är på cirka 16 bar från figur 47, att den ska klara av temperaturen 80 °C, gjutmassan ska 

inte förstöra slangen samt att den ska klara av en klämkraft på 450 N. Dessa krav ger en stålarmerad ångslang, 

dess arbetstryck är 17 bar och den klarar av temperaturer upp till 210 °C. Användningsområdet för slangen är, 

”Högtryckslang för mättad ånga. God beständighet mot kemikalier och rengöringsmedel inom industrin. Tål 
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extremt höga temperaturer.” (Slangspecialisten, 2013). Denna slang finns i olika dimensioner med 

innerdiametrarna 13, 19, 25, 32, 38 och 51 mm, varav 25, 32 och 38 mm anses vara passande dimensioner. 

Enligt samma tillvägagångssätt som för ger figur 47 och figur 48 beräknas det största och minsta möjliga flödet 

för begränsningarna med trycket 1 bar vid krönet i snitt a-a och det största arbetstrycket           för den 

valda slangmodellen. Resultatet av dessa uträkningar finns samlat i tabell 4. 

Tabell 4 Lägsta och högsta möjliga materialflöde vid olika slangdiametrar. 

Innerdiameter [mm] Lägsta materialflöde [l/min] Högsta materialflöde [l/min] 

25 45 140 

32 120 390 

38 240 780 

Tabell 3 visar materialflödet som båda slangarna har tillsammans. Det högsta materialflödet på 780 l/min som 

slangen med en innerdiameter på 38 mm är inte möjlig då komponentblandaren begränsar det högsta 

materialflödet till 450 l/min. Det samma är det med lägsta materialflödet hos slangen med en innerdiameter på 

25 mm, här är det lägsta möjliga materialflödet 65 l/min från komponentblandaren. 

Utifrån värdena från tabell 4 sätts en passande slangdiameter på 25 mm i innerdiameter. Då gjutmassans höjd 

ökar snabbt då den sista delen av gjutformen fylls, vilket kan ses utifrån figur 45, så kan inget annat än 

komponentblandarens minimala materialflöde användas. Denna slang har en ytterdiameter på 37 mm. Slangen 

väger 0,9 kg/m. Detta innebär att rörsystemet som slangen kommer att vara placerat i bör ha en innerdiameter på 

cirka 47 mm. 

Detta ger en påfyllnadsmängd med ett första steg på 70 l/min i varje slang och det andra materialflödessteget på 

32,5 l/min i varje slang, se figur 49.  

  

Figur 49. Slangens position som en funktion av tiden. Linjens färg visar de olika materialflödena under olika delar av 

gjutningen. 

Övergången mellan materialflödet på 70 l/min och 32,5 l/min sker efter 33 minuter då befinner sig slangen på 

höjden 4,96 meter. Under de sista 4 minuterna kommer höjden på gjutnivån öka mer än 0,3 m men detta är något 

0 20 40 60
0

2

4

6

8

10

Tid, t [min]

U
tl
o
p
p
e
ts

 h
ö
jd

 ö
v
e
r 

m
a
rk

e
n
, H

 [
m

]

 

 

Q
1
=70 [kg/min]

Q
2
=32.5 [kg/min]



Genomförande   Förbättrad formfyllning av polyuretan 

Eliasson, Josefsson  48 

som inte går att göra något åt då det är det minsta materialflödet som går att tillföra från komponentblandaren. 

Den största förflyttningen av slangen kommer bli 0,69 m under den sista minuten. Även detta anses vara på 

gränsen till för mycket men ändå vara möjligt. Figur 49 samanställs även i ett schema som finns i kapitel 4.  

3.7.1 Munstycke 

Då slangdiametern inte överensstämmer med den minsta möjliga slangdiametern             , given i 

kapitel 3.5.3, behövs ett munstycke för att sänka strömningshastigheten. Munstycket sätts till att ha en 

innerdiameter på 65 mm som är ihopkopplad med den beräknade slangen på 25 mm i innerdiameter och dessa 

kopplas ihop med en slangkoppling, se figur 50. 

 

Figur 50 Exempel på koppling mellan slang och munstycke. Inloppsslangen är markerad i rött, slangkopplingen i svart och 

munstycket i blått. 

Detta kommer leda till att strömningshastigheten ut från munstycket blir betydligt lägre och kommer således inte 

riskera att skada gjutmassan då det kommer att ha en strömningshastighet som är testad av företaget sedan innan.  

Detta munstycke ska klara en temperatur på 80 °C och slangen kommer enbart utsättas för atmosfärstrycket. 

Därför väljs en vitonslang för sug och tryck med artikelnummer 1203. Denna slang har en ytterdiameter på 79 

mm och den klarar av temperaturer på gjutmassan upp till 100 °C. Slangen beskrivs; ”Slangen kan användas 

både som sug- och tryckslang. Den är resistent mot de flesta förekommande kemikalier såsom starka syror, 

klorerade kolväten, varma petroleumprodukter m.m.” (Slangspecialisten, 2013).  

Detta ger en viss tryckförlust vid slangkopplingen. Ifall den beräknas för en rätvinklig övergång är tryckförlusten 

cirka 1 % av den totala friktionsförlusten. Då slangkopplingen i verkligheten kommer vara spetsigare kommer 

förlusten att bli ännu mindre och bortses därför från i beräkningarna. Vid beräkning av friktionsförlusten i 

slangen summeras två beräkningar enligt ekvation (24). Den första delen beräknas för den smalare slangen med 

en längd på 24,5 m och den andra halvan beräknas på munstycket med en längd på 1 m. 

Resultatet av dessa beräkningar uppdelat för de två olika materialflödena enligt figur 51-52.  
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Figur 51. Tryck i slangen vid inloppet och snittet a-a vid en slangdiameter på 25 mm och ett materialflöde på 70 l/min. 

 

Figur 52. Tryck i slangen vid inloppet och snittet a-a vid en slangdiameter på 25 mm och ett materialflöde på 32,5 l/min. 

Figur 51-52 visar att arbetstycket i slangarna alltid kommer befinna sig mellan 1-17 bars övertryck. 
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4 Resultat 

Utseendet på utrustningen vid gjutning med slutkonceptet finns presenterat i figur 53 och 54. 

      

Figur 53 – 54. Gjutform placerad i ugn. Ovan till vänster visas hela böjstyvaren placerad i ugnen, ovan till höger visas 

utlopp för slangar.  

När gjutningen ska påbörjas dras slangarna från komponentblandaren och in i kabelvindorna. Därifrån dras 

slangarna igenom bromsarna och in i respektive rör, se figur 55-57.  

    

Figur 55-56. Kabelvindor med och utan slang. 
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Figur 57. Rörets inlopp med klämbromsar. 

Bromsarna ska vara enkla gummidämpningar som klämmer slangen enligt figur 43 i kapitel 3.6. Dessa bromsar 

är till för att hindra slangen från at glida ut ur röret. Skruven på bromsen lossas när det är dags att mata ut slang 

och den dras sedan åt efter för att det inte ska bli mer än den önskade längden som matas ut. När slangen nått 

rörets utlopp i ugnen märks slangen i höjd med rörets inlopp med en märkpenna. Utifrån denna markering görs 

en ny markering 8,6 meter längre ned på slangen, se figur 58.  

 

Figur 58. De röda områdena beskriver hur mycket slang som ska dra vid varje minut. 

Utifrån detta mått markeras även avståndet vid olika tidpunkter enligt tabell 5. Denna tabell kommer variera med 

böjstyvarens dimensioner, den kan beräknas genom MATLAB-koden som finns i bilaga 3. 
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Tabell 5 Utloppets höjd över golvet vid olika tidpunkter. 

Tid, t Höjd, H Tid, t Höjd, H Tid, t Höjd, H Tid, t Höjd, H Tid, t Höjd, H 

0 0,19 10 1,15 20 2,37 30 4,15 40 6,31 

1 0,28 11 1,26 21 2,51 31 4,40 41 6,60 

2 0,37 12 1,37 22 2,66 32 4,67 42 6,95 

3 0,46 13 1,48 23 2,81 33 4,96 43 7,41 

4 0,55 14 1,60 24 2,98 34 5,11 44 8,10 

5 0,65 15 1,71 25 3,15 35 5,27 

6 0,74 16 1,84 26 3,32 36 5,45 

7 0,84 17 1,96 27 3,51 37 5,63 

8 0,94 18 2,09 28 3,71 38 5,83 

9 1,04 19 2,23 29 3,92 39 6,06 

Slangarna fortsätter matas vidare till dess att utloppet befinner sig vid marken. Detta görs för att munstycket med 

slangkopplingen ska kunna fästas. Därefter dras slangen tillbaka och träs ned i respektive slangkanal. För att 

kunna styra slangen vid rörets utlopp kommer en stege behövas på insidan av ugnens vägg, se figur 53. 

        
Figur 49-50. Rör för ledning av slang till böjstyvaren placerad i ugnens tak, med och utan slangar (orangea i bilden). 

Slangen träs tills den markerade längden vid tiden t = 0. Därefter påbörjas gjutningen. Det ursprungliga 

materialflödet bör vara 70 l/min men ska övergå till 32,5 l/min efter 33 min. Löpande under hela gjutningen ska 

slangens position ändras av en operatör. Detta sker varje minut enligt de mått som märkts ut på slangen. 
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5 Diskussion och slutsats 

Ett flertal aspekter har inte undersökts närmare, då varken kunskap eller tid gav möjlighet till detta. Djupare 

kunskap hos rapportens författare saknas inom området fluiddynamik. Även om kunskap har erhållits under 

arbetets gång skulle djupare kunskaper inom ämnet krävas för att få ett bättre resultat av beräkningarna. Det 

saknas även kunskap från relevanta forskningsområden. Ett intressant ämnesområde att hämta forskningsresultat 

ifrån hade varit storskaliga gjutningar med polyuretan eller liknande material. Någon sådan forskning har sökts 

men dock inte påträffats. Detta innebär att den framtagna metoden riskerar att inte vara i framkant för storskaliga 

gjutningar.  

En rad osäkerheter finns ifall den framtagna metoden kommer gå att applicera i verkligheten. Osäkerhet finns på 

hur stor friktionskraften kommer bli mellan slangen och rörsystemet när slangen matas. Rörsystemets 

innerdiameter har ett spelrum till slangens ytterdiameter för att minska denna kraft, men det går inte säga hur stor 

den kommer att bli. Det finns risk att den kommer bli så pass stor att det fysiskt inte kommer vara möjligt att dra 

slangen för hand. I så fall bör två motordrivna trissor användas, enligt figur 41. Då rörsystemet i viss mån 

befinner sig i ugnen kommer de beslag som används för att fästa rörsystemet även de behöva ett spelrum då 

rörsystemet kommer expandera i ugnen, en överslagsberäkning ger att denna expandering kommer vara drygt 0,1 

mm.  

En osäkerhet är hur tillvida gjutmassan som börjat härda i gjutformen kommer att skadas som en effekt av 

tillförseln av den nya gjutmassan sprutas rakt ner på denna gjutmassa. Om och i så fall vart sprickor uppstår då 

gjutmassan härdar är osäkert. Det är även osäkert ifall säkerhetsmarginal som är satt på slangkanalen, där 

kanalövergången är 75 mm, är tillräckligt lång. Ifall sprickan börjar i kanalövergången istället för kanten mellan 

slangkanalen och kanalövergången som den är tänkt att börja, så finns det stor risk att böjstyvaren blir defekt 

från sprickor.    

Även kanalövergången    som är antagen i slangkanalerna är gjord på osäkra antaganden. Osäkerhet finns i om 

det kommer flyta ut så mycket gjutmassa som är beräknat in till konformen, då det vätskedjup materialflödet är 

beräknat för enbart är en uppskattning. 

Det finns ingen kunskap om hur gjutmassan kommer flyta ut i gjutformen, vilket innebär att då gjutmassan 

tillförs ovanifrån finns det en risk att det kommer lägga sig som ett lager på ytan och flyta ut långsamt mot 

mitten men inte flyta hela vägen till centrum vilket gör att ytnivån skulle bli U-formad.  

Om de rekommenderade slangdimensionerna används så kommer det ta cirka 45 minuter att fylla hela 

gjutformen om det maximala materialflödet används. Detta gör att stora delar av den tillförda gjutmassan 

kommer hinna härda innan hela gjutformen är fylld, då dess potlife är betydligt kortare. Detta gör att det tryck 
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som använts i FEM-analyserna är väldigt osäkra, då vätsketrycket som använts i analyserna antagligen är 

överdimensionerade. Samtidigt så har inte trycket som uppstår från exotermen tagits hänsyn till i analyserna då 

det inte går att säga hur stort det trycket kommer bli. 

De beräkningarna som utförts på strömningshastigheten ut ur munstycket är osäkra vilket leder till att den 

beräknade hastigheten    är väldigt osäker. Det är osäkert om munstycket kommer ha en effekt som minskar 

strömningshastigheten, då slangdimensionerna på de två slangarna är stor finns det en risk att gjutmassan börjar 

falla i munstycket och att strömningshastigheten på så sätt ökar. Även den strömningshastighet som är beräknad 

för att få samma ”lugna” hastighet som företaget använt sig av tidigare är osäkert. Då det kommer tillföras mer 

gjutmassa på samma tid så ökar energitillförseln vilket kan göra att tillförseln av gjutmassa kommer uppfattas 

som ”okontrollerad”.  

Ett problem finns med den brainstorming som utfördes med rapportens författare, då endast huvudkoncept 1 

uppkom under denna brainstorming på vilket arbete fortsattes. De andra tre huvudkoncepten, 9, 10, 11 uppkom 

med diskussion med huvudhandledaren och de industriella handledarna. Anledningen till att det inte uppkom fler 

bra idéer under brainstormingen tros vara att en av brainstormingens punkter inte togs in; att gruppen ska 

innehålla personer med erfarenheter av ämnet. En annan anledning är att metoden i sig inte förespråkar att 

försöka få fram mer idéer utan att brainstormingen skulle avslutas när det börjar bli svårt att komma på idéer.  

En nackdel framkom i det fortsatta arbetet med huvudkonceptet, att slangkanalernas utformning tydligt försvagar 

gjutformens hållfasthet, vilket innebär att huvudkoncept 11 har en klar fördel mot huvudkoncept 9 och 10. 

Ett misstag gjordes då det maximala materialflödet sattes till 400 l/min då komponentblandarens maximala flöde 

är 450 l/min, detta gör att beräkningarna med dessa materialflöden inte är helt korrekta. Dock kommer inte detta 

få någon effekt på slutresultatet. 

5.1 Säkerhet  

Arbetet med att gjuta böjstyvaren kommer inte vara helt riskfritt. Genom att böjstyvarens gjutmassa är stor 

kommer det finnas en risk att gjutformen kommer att plasticera. Gjutformens proportioner innebär att gjutformen 

kan välta vilket innebär att operatörer kan riskera att få mycket allvarliga skador. De hållfasthetsanalyser som 

finns i denna rapport och den utformning som de innebär är inte tillräckligt för att processen ska kunna ses som 

säker, utan gjutformen kommer därutöver att behöva stadgas upp yterliggare. Dessa analyser visar bara en möjlig 

lösning på problemet med att slangkanalerna ger försvagningar hos gjutformens utseende, vilket i sig visar att 

gjutmetoden är möjlig att genomföra.  

Vid montering av slangarna kommer operatören behöva styra slangar som befinner sig 8 meter över marken. 

Detta innebär en fara och kräver noggranna säkerhetsföreskrifter. I första hand rekommenderas att en 
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byggställning med plattform ska användas, men då utrymmet i ugnen är begränsat är en stege en mer passande 

lösning. Denna bör ha en skyddskorg tillsammans med en ståplattform överst på stegen och vara tillverkad av ett 

material som är värmetåligt.  

5.2 Rekommendationer för fortsatt arbete 

För fortsatt arbete rekommenderas att fler praktiska undersökningar görs, då beräkningar som gjorts inom dessa 

områden är osäkra. 

 Praktiskt undersöka hur den gjutmassa som börjat härda i gjutformen beter sig då strömningshastigheter 

ut ur munstycket ökas. 

 Praktiskt undersöka hur stort materialflöde som kan flyta ut ur kanalövergången    vid olika 

dimensioner.  

 Praktiskt undersöka hur gjutmassan flyter ut i gjutformen när den tillförs från slangkanalerna. 

 Praktiskt undersöka hur strömningshastigheten   varierar då munstyckets längd varierar. 

 Praktiskt undersöka hur stor friktionskraften blir då slangen matas i rörsystemet. 

 Mäta hur vätsketrycket mot gjutformen varierar med tiden. 
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Bilaga 1 

Bilaga 1 innehåller de huvudkoncept som uppkom från brainstormingen av gjutmetoder. 
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Bilaga 2 

Bilaga 2 innehåller de slangkanalskoncept som uppkom från brainstormingen för att minimera efterarbetet vid 

slangkanalerna. 
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Bilaga 3 

Bilaga 3 innehåller den MATLAB-kod som användes för framtagning av schemat. 

clc 
clear all 
close all 

  
%Vektor med höjder mellan 0 till 8 meter i intervall om 1 cm 
H = 0:0.01:8; 

  
%Antalet slangkanaler 
n = 2; 

  
%Tvärsnittsarean hos kanalen 
Ak = 7.879e-3; 

  
%Totala längden på konan i böjstyavren 
L = 10.43; 

  
%Diametern på cylindern i mitten 
d = 0.25; 

  
%Diametern på basen av böjstyvaren 
B = 1.5; 

  
%Flödesmassan under de olika delarna av gjutningen 
f = 0.070; %kg/min 
f2 = 0.0325; %kg/min 

  

  
%Tidsintervall som slangen ska flyttas i 
t = 1; %min 

  
%Specifika vikten hos gjutmassan 
specvikt = 1.06; % 

  
%Volymen material tillfört vid varje tidsintervall 
Vp = f*t*specvikt*n; 

  
%Volym som höjden beräknas för 
x = Vp; 

  
%Tom matrix med höjden över marken vid varje tidsintervall 
Hr = []; 

  
%Räknar igenom alla höjder i H 
for i = 1:size(H,2) 

  
    %Höjden delen av konan som inte är med i böjstyvaren 
    h = L - H(i); 

  
    %Diameter på gjutformens topp 
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    b = h*B/L; 

     
    %Beräkning av volym vid höjden H 
    V1(i,1) = pi*B^2*L/12 - pi*b^2*h/12 - pi*d^2 * H(i)/4 + n*Ak*H(i); 

  
    %Sparar höjden H i Hr då volymen V1 är större än den sökta volymen x 
    if V1(i,1) >= x 
        Hr = [Hr, 
              H(i)+0.1]; 
        %Adderar en till minuts materialvolym i x. 
        x = x + Vp; 
    end 

     
    %Ändrar den volymen som ska läggas till utifrån den andra 

flödeshastigheten 
    if size(Hr,1) == 33 
        Vp = f2 * t * specvikt * n; 

     
    end 

     
end 

  
%Lägger till position för den sista minuten 
Hr = [Hr, 
      8.1]; 

  

  
%Skriver ut en figur med slangens höjd vid olika tidpunkter 
set(figure(2), 'Position', [935, 500, 480, 250]); 
figure (2) 

  
%Skriver ut höjden och tiden. Tiden är förskjuten en minut tidigare 
% plot(Hr) 
plot(0:33,Hr(1:34,1)) 
hold on 

  
plot(33:size(Hr,1)-1,Hr(34:size(Hr,1),1),'r') 

  
%Text i figurerna 
xlabel('Tid, \itt\rm [min]'); 
ylabel('Utloppets höjd över marken,\it H\rm [m]'); 
grid; 
legend('\itQ\rm_{1}=70 [kg/min]', '\itQ\rm_{2}=32.5 [kg/min]', 

'\itQ\rm_{3}=50 [kg/min]', 'Location', 'EastOutside'); 

  
%Skriver ut tiderna i ett excel dokument döpt "data.xls" 
xlswrite('data.xls', Hr); 

 


