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Abstract 
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Abstract 

This thesis project has been conducted at the School of Engineering at Jönköping 

University and in cooperation with the case company Solutions for Tomorrow AB. The 

project was modeled around a purpose; to develop a product concept where alternative 

materials and manufacturing techniques will lead to cost savings. The purpose was 

broken down into four questions around which the project is focused. Two of the 

questions are about the produced concepts and two of them are about the economic 

aspect of the new concepts. 

To answer the questions the thesis project is designed as a conceptual study where the 

whole development process has been carried out. The study is mostly based on a 

qualitative method where focus has been on collecting data from interviews and related 

literature. A deductive approach was used since known theories and models has been 

applied when assuming the conclusions. 

The study has resulted in two product concepts that according to the calculations will 

lower the production related costs. A more cost efficient manufacturing method 

implicates that new suppliers might be needed and new production drawings needs to 

be fabricated. A more extensive constructional analysis should be conducted in the 

future since new materials and manufacturing methods offers new possibilities to 

further cost potentiation.  

The cost calculations that are performed in this report are in many cases based on the 

manufacturing methods used today and the time it takes to perform the steps in the 

production. Parts of the present production are located in Germany and no opportunity 

was given to witness the process. The costs related to the manufacturing time are 

therefore estimates. Hence the cost calculations are expected to have a certain error 

margin and should not be used in decision making. 
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Sammanfattning 

Examensarbetet har bedrivits vid Tekniska Högskolan i Jönköping och i samarbete med 

fallföretaget Solutions for Tomorrow AB. Arbetet har utformats efter ett syfte; att 

utveckla ett produktkoncept där alternativa material och tillverkningsmetoder leder till 

kostnadsbesparingar. Syftet har sedan brutits ned till fyra frågeställningar som arbetet 

kretsar kring. Två frågeställningar behandlar redan framtagna koncept och två rör 

ekonomiska aspekter för nya projekt. 

För att besvara frågeställningarna är arbetet utformat som en konceptstudie där hela 

utvecklingsprocessen har genomförts. Studien är framför allt baserad på en kvalitativ 

metod där fokus har legat på intervjuer och textanalyser. En deduktiv ansats har använts 

då kända teorier och modeller har tillämpats vid antagande av slutsatsen. 

Studien har resulterat i två produktkoncept som beräknas sänka produktionskostnaderna 

för den analyserade komponenten. En mer kostnadseffektiv tillverkningsmetod kan 

innebära att nya leverantörer kan komma att kontaktas och nytt ritningsunderlag måste 

framställas. I framtiden bör en mer omfattande konstruktionsanalys av komponenten 

genomföras, då nya material och tillverkningsmetoder erbjuder nya möjligheter till 

kostnadseffektivisering.  

De kostnadsberäkningar som görs i rapporten utgår i många fall från den 

tillverkningsmetod som används och tiden det tar att utföra olika steg i processen. Delar 

av produktionen ligger idag i Tyskland och ingen möjlighet gavs att bevittna processen. 

De kostnader som är relaterade till arbetstiden är därför uppskattade. 

Kostnadskalkyleringarna för koncepten beräknas ha en viss felmarginal och bör inte 

användas vid beslutstagande.  
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp 

kring. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs 

studiens omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

 Bakgrund 
Varje år avlider minst 1 400 personer i Sverige i fallrelaterade olyckor och fler än 

70 000 människor kräver läkarvård [1]. En majoritet av dessa olyckor drabbar personer 

över 65 år och är vanligt förekommande vid resor till och från lasarett. En anledning till 

lasarettsbesök är olika medicinska undersökningar, däribland röntgen. En undersökning 

som för patienten kan ta flera timmar. På de flesta svenska vårdinstitutionerna görs 

denna typ av undersökning på en speciell avdelning där röntgenutrustningen är fast 

monterad i rummen. Detta leder många gånger till att patienten får vänta onödigt länge 

på en undersökning, vilket innebär en risk för en patient med akuta eller svåra skador. 

Med bakgrund av detta har flera lasarett i Sverige och internationellt införskaffat mobil 

röntgenutrustning för användning på plats men även i viss mån hemma hos patienter. 

Denna apparatur är ofta batteridriven och klarar sällan en hel dags användning. Därtill 

kommer flera timmars batteriuppladdning. Hög vikt och stora dimensioner medför 

problem vid transport till och från patienter. 

Solutions for Tomorrow AB är ett 

företag inom den medicintekniska 

branschen. De har utvecklat  True X-

ray Mobility, vilken ses i figur 1. Det 

är en mobil röntgenmaskin som väger 

hundratals kilo mindre än flera av 

konkurrenterna och som har upp till 

sex gånger kortare uppladdningstid [2] 

[3]. Den låga vikten innebär förenklad 

transport mellan olika inrättningar och 

etableringar och tillika är den enklare 

att manövrera.  

Produkten består av ett antal olika 

beståndsdelar som monteras för hand. 

En av nyckelkomponenterna är det så 

kallade röntgenhuset där flera olika 

funktioner installeras tillsammans. 

Förutom att hålla röntgenröret som 

sänder ut strålning sitter även 

styrenheter för maskinen monterat i 

röntgenhuset. Stora krav ställs på låg 

vikt, hög hållfasthet samt gott 

strålskydd. 

Figur 1. True X-ray Mobility™. 
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 Problembeskrivning 
Röntgenhuset, se figur 2, är ihopsvetsat 

av flera aluminiumkomponenter där 

insidan är klädd med ett tunt lager bly. 

Tillverkningen sker efter önskad 

design där produktens funktion varit i 

fokus. Tillverkningsprocessen sker i 

flera steg, vilket innebär ett i slutändan 

högt pris för den färdiga komponenten. 

 

Tillverkningsstegen är följande: 

1. Röret strängpressas i en aluminiumlegering. 

2. Hål görs med CNC-fräs i aluminiumröret. 

3. De fyra resterande delarna fräses ut med CNC. 

4. Delarna svetsas på röret för hand. 

5. Röret bearbetas i en svarv för att få olika innerdiametrar och spår med god 

tolerans. 

6. Tunn blyplåt placeras i aluminiumröret och fästs även i kabelhusen. 

7. I alla oregelbundna håligheter och hörn knackas bitar av bly in för hand. 

Tillverkningen sker på företag i Sverige och i Tyskland. Kostnader för produktion i 

Sverige anges i SEK och kostnader för produktion i Tyskland anges i EUR. Den totala 

kostnaden summeras i SEK.  

Tillverkningskostnaden för aluminumhuset är 3 615 SEK/st. Till det kommer en 

ställkostnad för maskinerna på 5 800 SEK. Montering och tillverkning av blydetaljerna 

tar 15 timmar med en timkostnad på 60 EUR. Då tillkommer en kostnad på 15,70 EUR 

i materialkostnader för blyet per hus. Detta resulterar i en totalkostnad på 12 177* SEK 

per hus, exklusive transport- och ställkostnader.  

Det finns flera alternativ till den 

aktuella tillverkningsmetoden 

och en utredning om vilka 

kostnadsbesparande åtgärder 

som kan vidtas är intressant då 

röntgenhuset är en 

kostnadsdrivande komponent, 

vilket belyses i figur 3.  

Eftersom arbetet med att klä 

aluminiumhuset med bly upptar 

mer än två tredjedelar av 

tillverkningskostnaderna är det 

här de största besparingarna 

antas kunna göras.  

 

Figur 2. Röntgenhuset. 

Figur 3. Illustration där insidan av kabelhusen är 

tydliga. 

*Beräknad med gällande valutakurs 2015-04-24. 
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 Syfte och frågeställningar 
Studien har utformats runt dess syfte; att utveckla ett produktkoncept där alternativa 

material och tillverkningsmetoder leder till kostnadsbesparingar. Syftet har sedan 

brutits ned till fyra frågeställningar som arbetet kretsar kring. Två frågeställningar 

behandlar redan framtagna koncept och två rör ekonomiska aspekter för nya koncept.  

Frågeställningar 

 Kan komponenten tillverkas med en annan, mer kostnadseffektiv 

tillverkningsmetod och ändå behålla samma egenskaper? 

 Är koncepten och tillverkningsprocesserna förenliga med marknadskraven? 

 Vad kostar de olika koncepten att tillverka? 

 Kommer de nya tillverkningsmetoderna vara ekonomiskt försvarbara att 

implementera för planerad produktion? 

 

Företagets mål med konceptstudien är att kunna använda resultat och slutsatser vid 

vidareutveckling och framtagning av liknande produkter i framtiden. Denna rapport kan 

då användas som en förstudie och utnyttjas som en grund att bygga vidare ifrån. De 

material och tillverkningsmetoder som studeras och utvärderas är sedan tidigare ej 

analyserade av företaget. 

 

 Omfång och avgränsningar 
Följande rapport omfattar ej färdiga konstruktionsförslag eller prototyper. Endast 

koncept tas fram och diskuteras och av denna anledning presenteras ej några 

hållfasthetsberäkningar eller en livscykelanalys. Examensarbetet utvecklar ej heller nya 

strålskyddsmaterial utan förhåller sig till bestämda värden. Strålningsmätningar 

genomförs därför inte.  

Uppskattade kostnader i rapporten baseras på tillverkningsmetoder och huvudsakligen 

inte på det slutliga priset hos enskild leverantör. Kostnader för transport och eventuell 

tullavgift analyseras inte och finns därför inte representerade i kostnadskalkylerna. Inte 

heller ställkostnaden per detalj går att beräkna och inkluderas i beräkningarna eftersom 

seriestorlekarna för varje produktionssekvens inte är definierade. Då fallföretaget inte 

själva står för produktionen påverkas inte de fasta kostnaderna för företaget. De 

behandlas därför inte i rapporten.  

Inom branschen är konkurrensen stor och lite information från konkurrerande 

tillverkare är offentliggjord. Därav genomförs inte heller någon konkurrensanalys. 
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 Disposition 

Rapporten har en logisk disposition där avslutat kapitel knyter an till nästföljande. 

Följande rubriker återfinns i rapporten: 

 

1. Introduktion 

Arbetets bakgrund och syfte presenteras för att ge läsaren en bild av varför studien är 

utförd och vilka mål som förväntas nås.  

2. Metod och genomförande 

Hur studien är utförd och vilken metodisk ansats som använts presenteras och den 

insamlade datans validitet diskuteras. 

3. Teoretiskt ramverk 

Den teorin som studien har grundats på presenteras för att ge läsaren en förståelse av 

resultatet. Hur teorin kopplas till frågeställningarna förklaras. 

4. Resultat och analys 

Den data som genererats i studien presenteras och analyseras kritiskt och 

frågeställningarna besvaras. 

5. Diskussion och slutsatser 

Resultatets innebörd och utfall diskuteras och slutsatser presenteras. 

Referenser 

I rapporten presenteras ett stort antal data som ej är ett resultat av denna studie. För att 

kritiskt kunna granska dess källor återfinns de i referenslistan. 

Bilagor
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs 

studiens ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

 

 Arbetsprocessen 
Arbetet med studien påbörjades genom att ett problem passande för examensarbetet 

definierades. Ett syfte med arbetet och generella frågeställningar ur en maskinteknisk 

synpunkt togs fram utifrån fallföretagets och högskolans önskemål. På så sätt 

utformades examensarbetet till att behandla de ämnesområdena det gör; 

konceptutveckling ur ett teknisk och ekonomiskt perspektiv. 

När ämnet för arbetet var bestämt gjordes en undersökning för att bestämma vilka 

metoder och strategier som borde användas för att uppnå syftet samt svara på 

frågeställningarna. Tillsammans med fallföretaget beslutades att en litteraturstudie 

skulle genomföras och intervjuer med företag i branschen planeras. Detta påverkade i 

stor grad den vetenskapliga ansats och metod som använts i examensarbetet. 

Litteraturstudien kunde därefter påbörjas och innebar att olika vetenskapliga teorier 

som var relevanta för arbetet studerades och utvärderades. De viktigaste teorierna 

fastställdes och bildade grunden för det teoretiska ramverket som presenteras i 

rapporten under kapitel 3. Intervjuer med organisationer och personer inom olika delar 

av branschen utfördes och resultatet adderades till det teoretiska ramverket. 

För att ge ett tydligt fokus inleddes arbetet med konceptutvecklingen med en 

genomgång av de mål som skulle uppnås. En brainstormingsession genomfördes efter 

de principer som beskrivs i det teoretiska ramverket och flera idéer och koncept togs 

fram. Resultatet från brainstormingen sållades och utvärderades med hjälp av 

information från litteraturstudien samt de olika intervjuer som genomfördes. Även 

under denna fas av arbetet hölls kontinuerlig kontakt med olika marknadsaktörer inom 

de olika materialen och tillverkningsteknikerna. Resultatet av analysen användes för att 

vidareutveckla idéerna till två slutliga koncept bestående av endast fördelarna från de 

första förslagen. 

De olika ekonomiska aspekterna av koncepten analyserades och utvärderades enligt de 

teorier som finns beskrivna i rapporten. Utifrån det gavs en rekommendation till 

fallföretaget och rapporten till examensarbetet sammanställdes där de inledande 

frågeställningarna besvarades. Den övergripande arbetsprocessen presenteras i figur 4. 

Figur 4. Stegen i arbetsprocessen. 
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 Ansats 
Studien som gjorts är framför allt baserad på en kvalitativ metod där fokus har legat på 

intervjuer och textanalyser. Den litteraturstudie som har gjorts har till stor del varit 

basen för det teoretiska ramverket som arbetet baserats på. Vissa kvantitativa inslag i 

form av statistiska tolkningar har förekommit vid insamling av materialdata. En 

deduktiv ansats har använts då kända teorier och modeller har tillämpats vid antagande 

av slutsatsen.  

 

 Datainsamling 

2.3.1 Intervju 
För att tillgå information att använda i arbetet utfördes ett flertal intervjuer med olika 

personer och företag. På fallföretaget gjordes ett antal besök där examensarbetets 

omfattning, syfte och resultat diskuterades. Även information om röntgenrörets 

utformning, tillverkningsmetoder och produktionskostnader inhämtades. Utöver de 

fysiska besöken behandlades frågor och tankar via regelbunden dialog via e-post. 

Vid ett företagsbesök på Resinex Nordic AB dryftades polymerers 

användningsmöjligheter med VD Thomas Andersson. Telefonkontakt upprättades 

såväl med Sala Bly AB som Sapa Group för att inhämta information rörande 

examensarbetet samt diskutera möjliga material och tillverkningsmetoder. Flera andra 

aktörer inom de olika material- eller tillverkningstekniska branscherna konsulterades 

också. 

Syftet med intervjuerna på fallföretaget har varit att ge en djupare förståelse för 

företagets verksamhet och komponenten som analyseras i studien. Intervjuerna har 

gjorts i samband med observationer på företaget och har därför varit av en ostrukturerad 

karaktär där frågorna som diskuterats varit en naturlig följd av det som iakttagits. 

Specifika frågor har ställts när de uppkommit, via e-post eller annan kontakt. 

De tillfrågade respondenterna vid övriga intervjuer har valts med omsorg baserat på 

deras förmodade kunskaper och relevans för arbetet. Syftet med detta är att underlätta 

möjligheterna att uppnå examensarbetets mål. 

2.3.2 Litteraturstudie 
Den teoretiska bakgrunden som examensarbetet bygger på har till stor del grundats på 

en litteraturstudie. Den har bestått av olika källor för informationssamling med 

tyngdpunkten i tryckt litteratur och vetenskapliga artiklar. Högskolan i Jönköpings 

bibliotek har en sökmotor kallad Primo där den använda litteraturen identifierats. 

Vetenskapliga artiklar har blivit tillgängliga via artikelbanken ScienceDirect och den 

tryckta litteraturen har lånats från Högskolebiblioteket. Flera av dessa har använts vid 

informationsinsamling men inte hänvisats till i rapporten. 

 

 Trovärdighet 
Vid användning av vetenskapliga artiklar för informationsinsamling garanteras 

trovärdighet då de måste granskas av jämlika forskare innan de får publiceras. De 

artiklar som publiceras behandlar ny information och bör anses vara “state of the art”.  
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De tryckta källorna som används och refereras till i rapporten är av vetenskaplig 

karaktär och har i flera fall använts som kurslitteratur inom olika högskoleutbildningar. 

Även facklitteratur utfärdad av stora aktörer inom respektive branscher har utnyttjats 

vid informationsinhämtning. Den bör därför anses vara trovärdig och väl användbar i 

den litteraturstudie som genomförts. Information som inhämtats från olika hemsidor 

och webbplatser har kritiskt kontrollerats. 
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och de 

frågeställningar som formulerats. 

 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att ge en teoretisk grund till de två första frågeställningarna beskrivs följande 

områden i det teoretiska ramverket: Strålningslära, tillverkningstekniker, material samt 

konceptutveckling. Dessa används för att få en djupare förståelse för hur komponenten 

tillverkas idag och hur processen för utveckling av en ny produkt ser ut. 

Komponentens syfte är att bära ett röntgenrör både innan, under och efter användning. 

Det är därför viktigt att förstå vilka krav komponenten måste uppfylla när olika material 

analyseras. Det är dels hållfasthetskrav men även krav på strålskydd som ställs på 

detaljen. En grundläggande förståelse för strålning och strålskydd presenteras av den 

anledningen i det teoretiska ramverket under rubriken Strålningslära i kapitel 3.2.  

De största kostnadsbesparingarna som är möjliga har ansetts vara kopplade till att 

utnyttja mer effektiva tillverkningsmetoder. Därför har den tillhörande teorin 

presenterad i kapitel 3.4 varit bärande vid utformning och analys av de framtagna 

koncepten. Vilken tillverkningsmetod som tillämpas beror i de flesta fall på materialen 

som används. Kunskap om olika material och dess egenskaper är av den anledning 

mycket viktig, därav den teoretiska bakgrunden om material som presenteras i 

rapporten under kapitel 3.3.  

För att komma fram till nya, alternativa produktkoncept krävs kunskap av 

grundläggande verktyg för konceptutveckling. Några av dessa presenteras i det 

teoretiska ramverket under rubriken Konceptutveckling i kapitel 3.5. Dessa användes 

sedan under arbetet för just idéframtagning och analys av koncepten. 

Nya koncept kan bära med sig stora fördelar både fysiskt och estetiskt. I detta fall 

eftersträvas just fördelar med krav att de ska hålla sig inom den prisbild som finns idag. 

 

 Strålningslära 

3.2.1 Röntgenstrålning 
Röntgenstrålning är en joniserande elektromagnetisk strålning. Det innebär att partiklar 

eller fotoner har så hög energi att de kan slå ut elektroner från atomer eller molekyler. 

Vid det ögonblicket den joniserande strålningen passerar igenom materia överförs delar 

av strålningsenergin till partiklar i materians. Detta kallas för växelverkan. Det är vid 

den energiöverföringen som levande varelser kan utsättas för skada vid exponering av 

röntgenstrålning.  

För att kunna producera röntgenstrålning använder man sig av ett röntgenrör. Röret 

består av en anod och en katod inneslutande i en vakuumkammare gjord av glas. En 

hög spänning tillförs vilket får elektroner från katoden att frigöras och accelerera mot 

anoden. Elektronerna får då den energimängd som krävs för att skapa strålning. Av 

effekten som tillförs för att skapa strålningen blir majoriteten värme. Den maximala 

rörspänningen som används i den analyserade produkten är 133 kV [4]. 
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3.2.2 Strålskydd 
Strålning har en förmåga att sprida sig. För att minska spridningen från 

röntgenmaskiner omges röntgenröret av en metallkåpa. Metallkåpan bidrar inte med ett 

tillräckligt skydd och därför brukar kåpan förstärkas med tunt lager bly, då det är ett 

lättbearbetat material som erbjuder gott strålskydd. Intensiteten av spridningen minskar 

på grund av blyets specifika materialegenskaper och då framför allt höga densitet. 

Andra metaller så som volfram och molybden är också material optimala för att dämpa 

strålning. 

3.2.3 Beräkningar 
För att beräkna godstjockleken 

för strålskydd av olika material 

måste ett antal faktorer vara 

kända. De två huvudsakliga är 

strålningens fotonenergi och 

materialets massattenuerings- 

koefficient (µ/ ρ). Fotonenergin 

som avges mäts i elektronvolt 

(eV) och beror på 

rörspänningen i maskinen. 

Massattenuerings-

koefficienten (µ/ρ) beror på 

materialets densitet (ρ) och en 

unik materialkonstant kallad 

den linjära attenuerings-

koefficienten [5], som för olika 

material ses i diagram 1. 

 

 Material 

3.3.1 Olika typer av material 
Material kategoriseras inom olika grupper beroende på dess specifika egenskaper. Det 

förekommer fem stycken huvudgrupper där alla material finns underordnade. De är: 

metaller, plaster och elaster, keramer, organiska material samt kompositer. Denna 

rapport kommer endast att fokusera på de teoretiska bakgrunderna och 

användningsområdena för relevanta metaller och plaster.  

Metaller delas in i undergrupper av järnmetaller och icke-järnmetaller. I den första 

gruppen finns alla typer av legeringar som innehåller järn. Flera av de vanligaste 

konstruktionsmetallerna så som olika typer av stål och gjutjärn återfinns här. Bland 

icke-järnmetaller är aluminium det mest använda [6, p. 247]. Andra vanligt 

förekommande metaller är även bly, koppar och zink. 

3.3.2 Aluminium  
Aluminium är en metall med flera goda egenskaper. Den mest utmärkande är dess låga 

densitet på 2,7 kg/dm3 som ändå tillåter en relativt hög hållfasthet med brottgränser 

upp till 700 MPa [6, p. 247] vid legeringar med aluminium som bas. Andra 

karakteristiska egenskaper är god termisk- och elektrisk ledningsförmåga samt dess 

Diagram 1. Diagram som visar hur den linjära 

attenueringskoefficienten hos olika material beror på 

fotonenergin [26]. 
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återvinnbarhet, där endast 5 % av energin som krävs för att ta fram nytt aluminium går 

åt vid återvinning. 

I det periodiska systemet återfinns aluminium (Al) som grundämne 13 [7] med 13 

protoner, 12 neutroner och 13 elektroner. Detta innebär att materialet har tre 

valenselektroner i M-skalet som i en aluminiumkristall delas med andra atomer i en 

metallisk bindning [8]. Aluminium är således i grundtillstånd en oäkta metall där ett 

tunt lager aluminiumoxid bildas vid normala förhållanden. Aluminiumoxiden skyddar 

materialet från att korrodera.  

Aluminiumkristallerna är organiserade i en FCC-struktur (kubisk ytcentrerad), något 

som i stor grad påverkar dess materialegenskaper. När en metall deformeras rör sig hela 

atomplan mot varandra. I en FCC-kristall finns det tre olika riktningar som atomplanen 

med fördel kan röra sig i. De uppträder dessutom i fyra olika möjligheter. Tillsammans 

ger detta totalt tolv (3x4=12) glidsystem. Detta gör att metaller med FCC-strukturerade 

kristaller ofta är lättdeformerade även vid kallbearbetning [6, p. 20]. Det finns därför 

många bearbetningsmetoder som passar aluminium. Vanligt är plastisk bearbetning och 

deformation så som valsning, bockning och strängpressning.  

Materialets unika egenskaper innebär även en låg smältpunkt på 658⁰C [6, p. 248]. Den 

låga smältpunkten innebär att aluminium med fördel kan gjutas med flera olika 

metoder. Precis som vid nästan all bearbetning av aluminium är det sällan rent 

aluminium används, då det är mycket mjukt och har låg hållfasthet. Istället framställs 

olika legeringar med andra metaller. Vanligast är kisel, koppar och magnesium [9, p. 

235]. Även zink, järn och mangan kan ingå beroende på användningsområde och vilka 

materialegenskaper som är önskade. 

3.3.3 Bly 
Bly är en icke-järnmetall som karakteriseras av dess höga densitet på 11,3 kg/dm3 och 

låga brottgräns på cirka 20 MPa. Tillsammans med en förlängning på runt 60 % innebär 

detta att bly oftast är direkt olämpligt som konstruktionsmaterial i ren form, utan legeras 

för att utöka dess användningsområden. Vanligaste legeringsmaterialen är antimon 

(hårdbly), tenn och koppar [6, pp. 310-311]. 

I det periodiska systemet återfinns bly (Pb) på plats 82. Det vill säga att det har 82 

protoner och 82 elektroner i sitt normaltillstånd. I atomkärnan finns även 125 neutroner 

[10]. Atomerna sitter placerade precis som för aluminium i en FCC-struktur i kristallen. 

De tolv glidplanen i bidrar till att göra rent bly smidigt och mjukt. 

Flera olika blylegeringar går bra att gjuta då rent bly har en smältpunkt vid 327⁰C. 

Vanligast är form- eller pressgjutning. Då bly i sitt normaltillstånd är förhållandevis 

mjukt går det även lätt att kallbearbeta för att användas i olika applikationer. Både 

valsning och dragning är vanligt för att framställa bland annat plåtar och trådar. Vid 

framställning och bearbetning av bly måste dock stora försiktighetsåtgärder vidtas. 

Detta gäller framför allt vid gjutning eftersom bly är väldigt giftigt vid inandning eller 

förtäring. Stora skador på det centrala nervsystemet ger till en början diffusa symptom 

så som dålig aptit och trötthet. Även de flesta av kroppens andra organ tar skada vilket 

om det inte behandlas är livshotande [11].  
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3.3.4 Volfram 
Volfram är en av de mer sällsynta metallerna som används. Endast ca 1 gram per ton 

av jordskorpan består av volframater, vilket är en syreförening där volfram oftast 

förekommer. Större delen av allt volfram som används produceras i Kina och i form av 

volframkarbid, för framställning av hårdmetall [12].  

Som material är volfram mycket tungt med en densitet på 19,3 kg/dm3. Den höga 

densiteten påverkar flera av dess egenskaper så som smältpunkten som ligger på 

3422⁰C och den höga slitstyrkan [25]. Detta beror även till viss del på att kristallen som 

är av bcc-struktur har färre glidplan än kristaller med FCC-struktur [13]. Det innebär 

också att volfram är väldigt hårt, vilket gör det lämpligt som verktygsmaterial för 

skärande bearbetning. Av samma anledning är det svårt att bearbeta och använda 

volfram i konstruktioner. 

Tabell 1. Tabell för jämförelse av aluminium, volfram och blys materialegenskaper. 

 

3.3.5 Plaster 
Plaster och elaster brukar i de flesta sammanhang tillsammans gå under 

materialkategorin Polymerer. Namnet kommer från grekiskans Poly som betyder 

många och Meros som betyder delar [14]. Anledningen till detta är att polymerer består 

av långa kedjor av atomer. De flesta plaster består av kolväten, men även andra 

grundämnen kan finnas representerade, som till exempel klor, kisel och fluor [15].  

Plaster delas in i termo- och härdplaster, se figur 5. Den huvudsakliga skillnaden är att 

härdplaster inte kan återvinnas annat än att omvandlas till energi vid till exempel 

förbränning eller att hyvlas ned till fyllmaterial för kompositer. Termoplaster däremot 

kan värmas och omformas flera gånger [6, p. 382]. Anledningen till detta är de olika 

plasttypernas kemiska sammansättning. Båda typerna består av långa kedjor av atomer 

men för termoplaster går dessa endast i en bestämd riktning. För härdplasterna finns det 

däremot tvärbindningar som gör materialet styvare, mer värmetåligt och framför allt 

omöjligt att termiskt omforma utan att bryta ned.  

Termoplaster delas i sin tur beroende på molekylkedjornas tillstånd i olika temperaturer. 

En plast som är amorf har oordnade molekyler både i fast tillstånd och i smält, medan 

delkristallina plaster vid fast tillstånd bildar kristaller. Det finns alltid amorfa områden 

som håller ihop kristallerna och det är därför de kallas delkristallina, men generaliseras 

ibland bara som kristallina plaster. Några plaster tillhör även en grupp som kallas LCP 

(Liquid Crystal Polymers). Bland de plasterna återfinns en kristallin struktur även i 

smältan vilket ger ett väldigt starkt och styvt material när det stelnat. 
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Varje polymer har en unik sammansättning vilket, även innebär unika 

materialegenskaper. Vid konstruktion bör därför materialdatan för en speciell plast 

inhämtas direkt från leverantören. Vissa generaliseringar kan dock göras för val av till 

exempel tillverknings- och bearbetningsmetoder beroende på vilken plastsort som är 

tänkt att användas. Vanliga metoder är extrudering, formblåsning, formsprutning och 

vakuumformning [16, p. 2]. 

 

 Tillverkningstekniker 

3.4.1 Bearbetningsmetoder av aluminium 
I rapporten kommer de befintliga bearbetningsmetoderna som idag används vid 

tillverkning av komponenten beskrivas för att sedan ligga till underlag för analys av 

produktionen.  

3.4.1.1 Strängpressning 

Vid framställning av röret som ligger till grund för aluminiumhuset används en metod 

som heter strängpressning, men som ofta kallas extrudering. Detta är en av de vanligaste 

tillverkningsmetoderna för aluminiumlegeringar då det ger unika konstruktions - och 

designmöjligheter. Verktygkostnaderna är relativt låga, ofta mellan 8 000-50 000 kr, 

vilket ger möjligheter att experimentera med konstruktionen. Dessutom krävs det lite 

efterbearbetning [17]. 

Teoretiskt sett är metoden enkel. Ett cylindriskt aluminiumgods som kallas göt värms 

induktivt till 450-500⁰C och placeras i en press [6, p. 249]. Därefter pressas det med 

stor kraft genom ett verktyg som kallas matris. Beroende på den strängpressade 

detaljens design består verktyget av antingen en eller två delar. En del om den är solid 

och två om det är en hålprofil. De extruderade profilerna kan göras mellan 25 och 45 

meter långa beroende på konstruktion [17]. Direkt efter pressning kyls de ned och 

sträcks för att frigöra spänningar som byggts upp under processen. Först därefter kapas 

de i önskad längd. 

3.4.1.2 CNC-fräsning 

CNC står för Computer Numerical Control och är ett datorstyrt system som används 

för att styra verkstadstekniska maskiner inom tillverkningsindustrin. Vid produktion av 

Figur 5. Bild som visar den övergripande kategoriseringen av polymer [6, p. 381] 
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små eller medelsmå serier är detta ofta ett ekonomiskt försvarbart alternativ då 

kostnaderna för investering är små. CNC är också vanligt vid prototypframställning 

eller vid tillverkning av en produkt där konstruktionen kan komma att ändras. 

Tillverkningstiden är dock relativt lång för varje produkt. Flera material så som 

aluminium, stål och plast går att CNC-fräsa beroende på materialets skäregenskaper. 

Med CNC-teknik kan aluminium även svarvas.  

Vid produktion med CNC-fräsning är det ett antal steg som arbetet följer oberoende av 

materialtyp. Det första är att skapa eller importera en 3D-modell från något CAD 

(Computer Aided Design)-program som sedan matas in i det datorprogram som 

används. Det finns flera olika programvaror från olika tillverkare. Därefter måste 

modellen beredas, det vill säga vad som ska fräsas, borras och gängas måste 

programmeras. Även val av verktyg, skärhastigheter och matning måste läggas in. 

Eftersom detta görs manuellt är erfarenheten hos personalen viktig. 

När beredningen är klar görs en simulering av hela arbetsprocessen via något 

datorprogram. Detta görs för att undvika möjliga fel i kodningen i ett tidigt stadium. 

Om simuleringen motsvarar förväntningarna hämtas koden som datorgenererats genom 

programvaran. Den matas sedan in i fräsen. Även här är det viktigt med god kunskap 

inom området då man ibland kan behöva gå in manuellt och göra vissa ändringar i 

koden.  

Rätt verktyg placeras i maskinen på rätt höjd och materialet som ska fräsas fästs i 

maskinen. Koordinaterna för materialets kanter registreras i fräsen vid så kallad 

kantavkänning och sedan startas fräsen. Direkt när processen är slut görs 

kontrollmätningar för att granska att dimensionerna stämmer. Resultatet av denna 

tillverkningsmetod är fina toleranser och hög ytjämnhet. Dessutom behövs oftast ingen 

efterbearbetning. När programmet är skrivet för första produkten och resultatet 

motsvarar förväntningarna behövs inga nya förberedelser för serieproduktion utan 

programmet startar om för nästa material [18].  

3.4.1.3 Aluminiumsvetsning 

De två vanligaste svetsmetoderna för aluminium är MIG- och TIG-svetsning. MIG står 

för Metal Inert Gas där en svetselektrod skapar en kortslutning vid kontakt med 

metallen. Svetselektroden fungerar även som tillsatsmaterial och vid kortslutningen 

uppstår en ljusbåge som smälter tillsatsmaterialet och överför det till fogen. Namnet 

refererar till den skyddsgas som omger ljusbågen under svetsningen och som består av 

helium eller argon. Gasen, som strömmar från svetsutrustningen, ser till att syret i luften 

inte förbränns i ljusbågen och skapar en ojämn, porös fog [19]. 

TIG står för Tungsten Inert Gas och har precis som MIG en skyddande gasblandning 

av helium eller argon, eller en blandning av dem som skyddar ljusbågen från reaktion 

med syret i luften. Skillnaden mot MIG är att svetselektroden är gjord i en 

volframlegering som inte förbrukas vid svetsning. Istället är det grundmaterialet som 

smälter. Ett externt tillsatsmaterial kan ibland tillsättas. Denna svetsmetod brukar 

användas vid detaljsvetsning och kräver ofta mer av användaren men som också ger 

finare resultat. 

En annan fogmetod av aluminium som används är Friction Stir Welding (FSW). Där 

låter man ett roterande verktyg röra runt grundmaterialen på ett vis så att de blandas 
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och skapar en homogen fog. Svetshastigheten är på 0,5-1,5 m/min och trots hög lokal 

temperatur runt verktyget smälter inte grundmaterialet, vilket ger mycket små 

deformationer. Hållfastheten i svetsen blir betydligt högre än i fogar där materialen 

smält ihop och bockningsegenskaperna är utmärkta [6, p. 259]. 

3.4.1.4 Limning  

Idag blir det allt vanligare att metaller, så som aluminium, limmas ihop. Hållfastheten 

i limfogen är generellt lägre än i motsvarande svetsfog och limfogar är överlag känsliga 

mot hög värme, men flera fördelar finns. Oftast krävs ingen speciell utrustning och 

kompetensnivån hos personalen kan vara relativt låg. Möjligheter till automatisering 

finns, men är vid låga serier inte ekonomiskt försvarbart. Exempelvis uppstår ingen 

värmeutveckling vid fogningen. Det innebär att precisionen och toleranserna blir bättre 

och finare.  

Det finns olika typer av lim som kan användas. De delas ofta in i enkomponentslim och 

flerkomponentslim. Enkomponentslim består som namnet antyder av en komponent. 

Det är den vanligaste limtypen och härdar till exempel genom att lösningsmedlet i 

limmet dunstar eller genom belysning av UV-ljus eller värmeexponering. 

Flerkomponentslim består istället av en bas och en härdare. Var för sig är de 

oanvändbara men när de blandas sker en kemisk reaktion mellan de ingående ämnena.  

Forskning inom lim och adhesiv fogning sker kontinuerligt och speciallim med 

nanopartiklar av kiseloxid har visat sig innebära stora förbättringar av limmets 

mekaniska egenskaper. Framför allt enkomponentslim kan med fördel modifieras på 

detta vis. I en vetenskaplig studie från 2010 kunde en dragstyrka på över 40 MPa 

uppmätas [20]. Det är dock viktigt att anmärka att olika lim presterar väldigt individuellt 

beroende på den specifika kemiska sammansättningen. 

3.4.2 Gjutmetoder 
Det finns flera olika typer av gjutmetoder. Det vanligaste vid tillverkning av produkter 

gjorda i aluminium eller andra lättmetallegeringar är sand-, kokill och pressgjutning [6, 

p. 250]. Även gjutning i keramiska formar och i gipsformar fungerar [9, p. 33]. Här 

kommer endast den teoretiska bakgrunden till sandgjutning och gjutning i keramiska- 

och gipsformar redovisas, då de ensamt anses vara passande för tillverkning av 

komponenten. 

3.4.2.1 Sandform 

Gjutning i sandform är en metod som passar framställning av många produkter. Olika 

typer av sandgjutning har lite olika egenskaper men generellt sett kan vi se relativt låga 

investerings- och implementeringskostnader. Detta gör att seriestorlekarna kan variera 

från en ensam produkt till massproduktion [9, p. 36]. Styckkostnaden under 

produktionen är dock förhållandevis hög och ofta behövs någon typ av efterbearbetning 

av produkten. 

Friheten vid formgivning är stor och dimensionerna och vikten på produkten kan bli 

ansenliga. Dock bör minsta godstjocklek, beroende på geometrier, sandgjutningsmetod 

samt material, inte vara mindre än 2-6 mm. Det medför i bästa fall god måttnoggrannhet 

och ytjämnhet [9, p. 36]. 
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3.4.2.2 Gjutning i keramiska formar 

Det finns två olika gjutmetoder i keramiska formar, vaxursmältningsmetoden och 

Shaw-metoden. Vaxursmältningsmetodens mer passande egenskaper för den 

analyserade komponenten är orsaken att till att den ensamt beskrivs här.  

Vid vaxursmältning kan produkter på upp till 40 kg gjutas och godstjockleken kan vara 

så låg som en millimeter. Detta resulterar i mycket stor formfrihet vid konstruktion av 

en produkt. Både måttnoggrannheten och ytjämnheten är mycket god, vilket tillåter 

finare toleranser än vid till exempel sandgjutning [9, p. 36].  

En seriestorlek på minst 100 produkter gör att denna metod i många fall är lönsam redan 

vid låga produktionsvolymer [9, p. 36]. Dessvärre måste en maskinbearbetad form, 

oftast i aluminium eller stål, först tillverkas [9, p. 85]. I denna gjuts sedan vax till den 

form som slutprodukten ska anta. Detta innebär fler tillverkningssteg och högre 

materialkostnader. Oftast krävs dock ingen eller lite efterbearbetning. 

3.4.2.3 Gjutning i gipsformar 

Att gjuta i gipsformar är starkt begränsat till aluminium- och magensiumlegeringar. I 

Sverige används metoden dessutom endast vid gjutning i aluminium. Metoden är 

gjuttekniskt lik sandgjutning, men istället för sand tillverkas gipsformar. Detta 

möjliggör bättre måttnoggrannhet och ytjämnhet samt tillåter finare toleranser. Det 

påverkar även godstjockleken som kan vara så liten som en millimeter. Precis som vid 

gjutning i keramiska formar tillåts komplicerade konstruktioner då formfriheten är hög 

[9, p. 36]. 

För de flesta komponenter rekommenderas seriestorlekar på upp till 5000 gods [9, p. 

36]. Relativt lång tillverkningstid och flera arbetsmoment gör styckpriset per gjutet 

gods högt, trots lägre materialkostnad än vid till exempel gjutning i keramiska formar. 

Till skillnad från sandgjutning krävs dock mycket lite efterbehandling, vilket kan göra 

produktion av komplicerade gods mer lönsamt vid gjutning i gipsformar [9, p. 80]. 

3.4.3 Formsprutning 
Formsprutning är en metod där smält plast pressas in i en form med hjälp av en kolv. 

Idag är det en av de vanligaste metoderna för produktion inom plastindustrin. Mycket 

tack vare de stora kostnadsfördelarna jämfört med skärande bearbetning eller gjutning. 

Metoden har under de senaste 50 åren genomgått en stor utveckling och är idag helt 

datoriserad.  

Fördelarna med metoden är dess förmåga att klara mycket komplicerade detaljer utan 

bearbetning. Produktionstakten är hög trots att man kan tillverka precisionsdetaljer. Det 

går bra att överspruta metalldelar och att lacka eller förkroma ytor. 

Det som begränsar användandet av formsprutning är att processen kräver relativt dyr 

utrustning. Det resulterar i att metoden kräver stor seriestorlek för att vara lönsam. 

Ytterligare svårigheter är att detaljerna krymper en aning jämfört mot formen, vilket 

kan orsaka toleransproblem [21]. 

3.4.4 Hydroformning 
Hydroformning går ut på att forma ett material i ett verktyg genom att fylla det med 

vatten under högt tryck. På så vis kan komplicerade detaljer med varierande tvärsnitt 
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enkelt tillverkas i ett enda stycke. Då krav på efterbearbetning och svetsfogar minskar 

kan tillverkningstiden minska för att ge lägre rörliga kostnader [22]. 

Grundmaterialet som används i verktyget är oftast i form av ett rör med större 

godstjocklek än den färdiga detaljen. Det material som framför allt används för 

hydroformning är aluminium då krav ställs på seghet, förlängning och hållfasthet. De 

specifika kraven varierar beroende på detaljen som ska formas. Andra material som 

uppfyller dessa krav kan också användas.  

 

 Konceptutveckling 

3.5.1 Brainstorming 
Brainstorming är en metod för att generera idéer och lösningar på ett problem. Muntlig 

diskussion förs och dokumenteras för framtagande av koncept eller lösa problem [15]. 

Vanligtvis är det mellan 5-8 deltagare och en session håller på 45-60 min. Detta beror 

dock på olika faktorer [23]. För en lyckad brainstorming-session finns fem 

grundläggande regler som bör följas: 

Fokus på kvantitet 

Vid brainstorming är det viktigt att ett stort antal idéer kommer fram. Även radikala 

förslag kan senare användas och främjar kreativitet. Tanken är att kvantitet föder 

kvalitet. 

Undanhåll kritik 

För att få så många förslag som möjligt (punkt ett) är det viktigt att alla är bekväma och 

vågar komma även med extrema idéer. Ingen energi läggs på att kritisera förslagen, 

utan det görs vid ett senare skede.  

Välkomna ovanliga idéer 

Lösningar på många problem kommer från att problemen ses ur ett annat perspektiv. 

Ovanliga ideér som kan påverka och förnya tänkandet välkomnas. Dessa annorlunda 

förslag kan senare användas tillsammans med mer konservativa idéer för att nå en 

lösning. 

Kombinera och förbättra idéer 

De bästa lösningarna och förslagen kommer ofta av en kombination av andra idéer. 

Dessa används och byggs vidare på. Parollen 1+1=3 är något som anses stämma väl 

angående brainstorming [24]. 

Dokumentera allt 

Alla idéer och lösningsförslag som inkommer under sessionen ska dokumenteras, gärna 

synligt, så att de är tillgängliga under sessionen.  
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3.5.2 Go/No-Go analys 

För att på ett tidigt stadie av produktutvecklingen sålla idéer kan en Go/No-Go analys 

göras. Detta kan göras även om inte all information finns tillgänglig och flera olika 

avdelningar är involverade i processen [25]. Faktorer som påverkan idén bedöms och 

får poäng om de är positiva (GO) eller förlorar poäng om de är negativa (No-Go). Den 

totala summan avgör om företaget ska gå vidare med förslaget. Syftet med analysen är 

att förenkla beslutstagningsprocessen och snabbare ge mer korrekta beslut [26]. 

3.5.3 Pugh-matris 
Vid ställningstagande och sållning av 

olika produktförslag eller koncept görs 

ofta en så kallad Pugh-matris, se tabell 

2. Med denna metod jämförs de olika 

koncepten mot en referens. I detta 

examensarbete är referensen den 

nuvarande produkten. De olika 

produktkraven listas och beroende på 

relevans viktas de. Konceptens 

funktioner jämförs därefter med 

referensen. Om de uppfyller kraven 

bättre än referensen får de ett plus och 

om de presterar sämre får de ett minus. 

Tillsammans med viktningen för de 

olika funktionerna sammanställs ett 

resultat. Poängen koncepten får 

jämförs dels med referensen, där alla 

positiva resultat är bättre än 

referensen, och dels med varandra. 

Det förslaget med högst poäng är mest 

lämpligt att arbeta vidare med [27].  

 

 

Tabell 2. Exempel på hur en Pugh-matris kan 

se ut. 
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4 Resultat och analys 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den resultatdatabas som ligger till grund för 

denna studie. Vidare beskrivs och analyseras resultaten som samlats in för att ge svar 

på studiens frågeställningar. 

 

 Koncept från brainstorming 
Vid brainstormingsessionen togs flera olika koncept fram för att utvärderas och bygga 

vidare på. Dessa presenteras nedan. 

4.1.1 Koncept A1.  

Tillverka en kärna av exempelvis stål som har den form som insidan av komponenten 

ska ha. Klä den sedan med 2mm blyplåt över hela geometrin. För att kunna klä 

kabelhusen måste den delen av kärnan kunna skjutas in i resten om kärnan ska kunna 

tas ut. Formspruta plast direkt runtom blyet i en polymer som uppfyller kraven som 

ställs på komponenten.   

Fördelar: 

+ Billigt material 

+ Låg vikt 

+ möjligheter till designoptimering  

+ Kan ha en mycket komplex form utan 

krav på bearbetning 

+ Går bra att spruta över metall 

+ Möjligheter att återvinna 

+ Möjlighet att kombinera flera olika 

plastmaterial i samma 

+ Enkel blyapplicering. 

Nackdelar: 

- Kärna måste konstrueras och 

framställas 

- Värmeisolerande 

- Verktygskostnad 

- Stora estetiska designförändringar 

- Stor seriestorlek för lönsamhet 

- Krymper 

- Kräver släppvinklar för att kunna stöta 

ur detaljerna ur formverktyg 

 

4.1.2 Koncept A2 

Klä bly runt en kärna precis som i koncept A1. Tillverka aluminiumhuset som det görs 

idag, det vill säga genom strängpressning av ett rör där maskinbearbetade detaljer 

svetsas fast. Skär sedan huset i två delar med lämplig metod, möjligtvis vattenskärning. 

Placera det sedan runtom blyet och fäst med förband. Friktionssvetsa eller limma ihop.  

Fördelar: 

+ Enkel blyapplicering 

+ Kunskap finns regionalt 

+ Snygg yta 

Nackdelar: 

- Kärna måste konstrueras och 

framställas 

- Precisionsarbete 
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- FSW kräver designförändringar 

 

4.1.3 Koncept A3 

Tillverka aluminiumhuset som det görs idag och i koncept A2. Inuti röret placeras ett 

blyrör i lämplig dimension. Foga eller forma blyplåt till huvor som kan limmas fast 

utanpå kabelhusen istället för att knackas in på insidan. 

Fördelar: 

+ Kortare appliceringstid av blyet 

+ Enkelt 

Nackdelar: 

- Bly på utsidan medför hälsorisk 

- Olämpligt som ytmaterial 

- Måste inkapslas 

 

4.1.4 Koncept A4 

Tillverka aluminiumhuset som det görs idag. Tillverka en verktygskärna som sedan 

placeras på insidan av aluminiumet. Kärnan måste gå att få ut ur aluminiumhuset 

senare. Gjut därefter in blyet via öppningarna på kabelhusens kortsidor. 

Fördelar: 

+ Få tillverkningssteg 

 

Nackdelar: 

- Stor investeringskostnad 

- Ökad godstjocklek krävs för att 

fungera 

- Vissa estetiska designförändringar 
- Svårt att hitta rätt kompetens 
- Precisionsarbete 
- Inte lättare metod än den existerande 
- Krymper 

 

4.1.5 Koncept A5 

Tillverka aluminiumhuset som det görs idag. Istället för att skicka det till Tyskland för 

blyklädnad kan regionala bolag klä hela utsidan med volfram. Materialet kan svetsas 

eller limmas fast på aluminiumet. 

Fördelar: 

+ Inga hälsorisker 

+ Bra ytmaterial 
+ Möjlighet att lacka 

+ Slitstark 

Nackdelar: 

- Svårt att bearbeta 

- Höga materialkostnader 
- Tungt 
- Sprött 
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4.1.6 Koncept A6 

Tillverka aluminiumhuset som det görs idag men på insidan hydroformas blyet på plats. 

Vid hydroformningen tas först ett grundmaterial i bly fram som senare med vattentryck 

formas in i aluminiumet.  

Fördelar: 

+ Enkel process 

+ Kort tillverkningstid 

+ Goda toleranser 

 

Nackdelar: 

- Går ej att applicera på denna detaljen 

- Svårt att hitta aktör med erfarenhet av 

hydroformat bly 

- Investeringskostnader 

 

4.1.7 Koncept A7 

Precis som i koncept A1 tas en kärna fram som kläs med bly. Handforma sedan en 

härdplast eller komposit med god termisk ledningsförmåga runt blyet. När det härdat 

kan det bearbetas ned till rätt design. 

Fördelar: 

+ Låg vikt 

+ Billigt material 

+ Låg investeringskostnad 

 

Nackdelar: 

- Kärna måste konstrueras och 

framställas 

- Svårt att använda material med 

passande termiska egenskaper 

- Stora estetiska designförändringar 

- Mycket efterbearbetning krävs 

- Lång bearbetningstid 

 

 Sållning av koncept 
Efter sessionen med brainstorming gjordes en analys av de dokumenterade förslagen. 

Nästan direkt kunde några idéer kasseras då de ansågs vara orimliga. Kvar blev 

konceptförslagen presenterade ovan. En värdeanalys där funktion vägs mot kostnaden 

gjordes för att tidigt avgöra vilka av förslagen som inte skulle vidareutvecklas. Med de 

kvarstående koncepten utfördes en Pugh-matris, se tabell 3, där de viktade funktionerna 

hos referenskomponenten jämfördes med de föreslagna koncepten. Beslut togs att inte 

göra en Go/No-Go analys, då Pugh-matrisen ansågs ge mer konkret information om  

konceptens funktioner och vilka det var värt att arbeta vidare med.   

Pugh-matrisen visar att den enda utav förslagen från brainstormingen som mötte 

produktkraven bättre än referensen är koncept A6. Enligt en av de ledande aktörerna på 
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den svenska marknaden, Sapa Profiler AB, är dock inte hydroformning applicerbart på 

komponenten då geometrin är för komplex.  

 

 

 

Utifrån de första förslagen och sållningen drogs slutsatsen att koncept som utgår från 

blyformning runt en kärna, se figur 6, inte uppfyller de kraven som eftersträvas. Detta 

då krav på en komplex kärna ställs och den beräknade 

appliceringstiden av bly i så fall inte skulle understiga 

den tillverkningstid som uppnås idag.  

Att gjuta in blyet direkt i aluminiumhuset kräver, enligt 

Sala Bly AB:s platschef Roland Andersson, en 

godstjocklek på minst 7 mm för att garantera att blyet 

flyter ut i hela formen. Detta är inget som förespråkas då 

komponenten blir betydligt tyngre och en stor 

investeringskostnad krävs. Vid blygjutning uppstår så 

kallad krympning när gjutgodset svalnar. 

Måttnoggrannheten och toleranserna är då svåra att 

garantera. 

Förutom den stora investeringskostnaden av ett formsprutningsverktyg och den 

omfattande designförändringen finns flera nackdelar med att använda polymera 

material som konstruktionsmaterial i komponenten. Formsprutade plastkomponenter 

krymper generellt sett när de svalnar. Det kan leda till problem med till exempel 

skevning. Plaster är dessutom känsliga för exponering av värme och en vanlig 

konsekvens är värmeutvidgning [21, p. 157]. Då röntgenröret utvecklar en mycket hög 

temperatur vid användning är detta ett problem och dessutom ställs höga krav på 

konstruktionsmaterialets termiska ledningsförmåga. Detta för att se till att värmen 

sprider sig jämnt över hela ytan.  

Figur 6. Schematisk bild på 

koncept där bly formas runt 

en kärna. 

Tabell 3. Pugh-matris. 
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Friction stir welding ställer designkrav på de ytor som ska fogas. Ytorna måste vara 

plana och parallella för att få en homogen fog. Att använda en adhesiv fogningsmetod 

anses därför vara en enklare och mer kostnadseffektiv metod. 

Bly är en tungmetall som är mycket giftig för både människor och natur [11]. Det är 

även ett mjukt material som lätt påverkas av yttre faktorer. Det är därför inte passande 

som ytmaterial och på konstruktionen i Koncept A3 ställs i så fall krav på minimal 

fysisk exponering.  Ett extra yttre materiallager krävs vilket innebär längre 

tillverkningstid och fler steg i produktionsprocessen.  

 

Att täcka hela aluminiumhuset med volfram innebär gott strålskydd, goda 

hållfasthetsegenskaper och en fin yta. Materialkostnaderna blir dock högre än de är idag 

då volfram, enligt marknadsaktören Edstraco AB, kostar mellan 1000 kr och 3000 kr 

per kg beroende på materialform (rör, plåt o.s.v.). Enligt samma källa är volfram även 

svårt att bearbeta och röret som utgör huvuddelen av huset hade varit svårt att forma. 

 

 Vidareutveckling och slutliga koncept 
Sållningen visade att ingen av de första koncepten, som var möjliga att framställa, var 

förbättringar jämfört med dagens produkt. Pugh-matrisen visar att de alla hade 

funktioner som var fördelaktiga men kraven de uppfyllde sämre än referensen vägde 

tyngre. Slutsatser om vilka positiva aspekter hos koncepten som hörde ihop med vilka 

material och tillverkningstekniker kan dras. 

En av slutsatserna var att limning är en fogmetod som mycket väl skulle gå att applicera 

på produkten. Metoden fungerar på många olika material och är enkel att använda när 

hållfasthetskraven är relativt låga. Det var också tydligt att volfram är ett material som 

fungerar bra så länge de geometriska formerna är enkla, med till exempel plana ytor. I 

mindre kvantitet blir massan och materialkostnaden låg i förhållande till de totala. 

Genom att kombinera de positiva funktionerna hos de första koncepten har två nya 

slutliga koncept framtagits. 

4.3.1 Koncept B1 
Koncept B1 utgår från komponenten som den ser ut idag. Samma material används i 

samma godstjocklek och på så vis garanteras strålsäkerheten och hållfastheten. Det som 

skiljer B1 mot den existerande komponenten är ordningen på tillverkningsmomenten 

samt hur kabelhusen monteras på aluminiumhuset. Idag tillverkas hela aluminiumhuset 

klart innan den börjar kläs med bly. Problemet är då att det är svårt att komma åt att klä 

insidan av kabelhusen, vilket tar mycket tid. Om kabelhusen istället blykläddes innan 

de fästes på aluminiumröret, enligt figur 7, kunde den arbetstidsrelaterade kostnaden 

sjunka.  
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Vidare föreslås de färdigblyade kabelhusen limmas fast på aluminiumröret då den höga 

värmeutvecklingen från en eventuell svetsning kan påverka blyet på grund av dess låga 

smältpunkt. Då en jämn godstjocklek inte kan säkras kan inte heller strålskyddet 

garanteras. Limning kräver ingen speciell kompetens och ställer inga krav på avancerad 

utrustning. Av den anledningen kan det göras på plats hos leverantören som fäster 

blyliningen.   

 

4.3.2 Koncept B2 
Även koncept B2 har utformats med fokus på att förkorta appliceringstiden av 

strålskyddet. Som nämnts ovan är blyliningen på insidan av kabelhusen en stor 

kostnadsdrivare. Istället för att klä insidan med bly går koncept B2 ut på att applicera 

ett lager volfram i form av en huva på utsidan av kabelhusen.  Huvan tillverkas hos en 

leverantör av volframplåt som svetsas ihop. Huvan kan sedan limmas på plats på 

fallföretaget, se figur 8, innan montering av hela maskinen påbörjas. På insidan av 

aluminiumröret förs ett blyrör in på samma sätt som det görs idag. 

Figur 7. Monteringsstegen för blyet i kabelhusen i koncept B1. 

Figur 8. Monteringsstegen för volframhuvorna på kabelhusen i koncept B2. 



Resultat och analys 

28 

Volframs specifika materialegenskaper och framför allt höga densitet innebär ökat 

strålskydd. Enligt beräkningsformlerna publicerade under kapitel 3.2 kan 

godstjockleken uppskattas i förhållande till bly i tabell 4. 

Det vill säga att volfram är 102 % mer effektivt än bly att stoppa den förväntade 

strålningsdosen med. En slutsats är att ett två millimeters skyddslager av bly är 

ekvivalent med ett en millimeters lager volfram.  

 

 Svar på frågeställning 1 
Den första frågeställningen, "Kan komponenten tillverkas med en annan, mer 

kostnadseffektiv tillverkningsmetod och ändå behålla samma egenskaper?" besvaras i 

kapitel 4.3 där både koncept B1 och koncept B2 antas vara mer kostnadseffektiva att 

producera än dagens komponent. Egenskaperna som efterfrågas är framför allt på 

hållfasthet och strålsäkerhet. Det är viktigt att notera att tillverkningsmetoden som 

används i koncept B2 anses vara fördelaktig endast om materialet som används är just 

volfram. För koncept B1 används samma material som idag och endast ordningen på 

appliceringsstegen förändras, med följd att en alternativ fogningsmetod krävs. I detta 

fall anses limning vara mest lämpligt. Lim är dock oftast värmekänsligt och kan även 

vara känsligt för lösningsmedel, vilket kan påverka livslängden och styrkan i fogen.  

 

 Svar på frågeställning 2 
För att besvara den andra frågeställningen "Är koncepten och tillverkningsprocesserna 

förenliga med marknadskraven?" måste först marknadskraven identifieras. Kraven är 

följande: 

 Strålsäkerhet. 

Se bilaga 10, § 12.4.  

Tabell 4: Beräkning av strålskyddsegenskaper hos volfram i förhållande till bly. 

[5] 

[32] 
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 Hållfasthet.  

Får ej understiga produktens hållfasthet idag. 

 

 Låg vikt. 

Får ej väga mer än vad produkten gör idag. 

 

 Låg produktionskostnad. 

Får ej kosta mer att tillverka än produkten gör idag. 

Krav på en mer miljövänlig produkt med lägre hälsorisker kan i framtiden ge en 

konkurrensfördel och koncept B2 ses därför som ett steg i rätt riktning, då en mindre 

mängd bly används.  

 

 Svar på frågeställning 3 
Genom koncept B1 kommer besparingar att ske då de båda kabelhusen kommer att 

limmas istället för att svetsas. Kostnadsbesparing sker via förkortad arbetstid för att 

applicera blyet på insidan av aluminiumhuset.  

Den nya kostnaden som tillkommer för koncept B2 är tillverkningen av huvorna gjorda 

i volfram. För att kunna ge en trovärdig bild över kostnaden efterfrågades en leverantör. 

Företaget Edstraco AB som jobbar med volfram gav sin prisbild i tabell 5. 

 

Tabell 5. Offert från Edstraco AB. 

 

Ett antagande görs att Koncept B2 kommer att resultera i en tidsbesparing jämfört med 

tidigare tillverkningstid. En siffra som inte kan bevisas utan endast antas med avseende 

på tillverkningstiden för blyknackning som beskrivs i kapitel 2. Att fästa 

volframhuvorna med limning är inte tidskrävande vilket bidrar till ett snabbare och 

bättre kostnadsalternativ, se tabell 6 och tabell 7. När det gäller pris på limning har det 

ej gått att få fram, och det kan därför ej adderas till den totala kostnaden 
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 Tabell 7. Tillverkningsstegen för koncept B1 och B2.  

 Tabell 6. Kostnadskalkyl för koncept B1 och B2. 
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 Tabell 9. Procentuella kostnadsbesparingen. 

 Svar på frågeställning 4 
För att svara på frågeställningen görs en jämförelse av de olika konceptens 

produktionskostnad med dagens produkt. Denna presenteras i Tabell 8 där även totala 

kostnader för en årsproduktion granskas. Koncepten kräver ingen investeringskostnad 

och därför enkla att implementera. I tabell 9 ses den procentuella kostnadsminskningen 

för koncept B1 och B2 i jämförelse med dagens komponent. 

 

  
Tabell 8. Jämförelse av den förväntade årsbaserade produktionskostnaden. 
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5 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 

studiens implikationer, begränsningar, slutsatser och rekommendationer. Kapitlet 

avslutas med förslag på vidare arbete/forskning. 

 Resultat 
De kostnadskalkyler som gjorts visar att både koncept B1 och B2 uppfyller syftet och 

de mål som tagits fram för examensarbetet. Om koncept B1 implementeras uppskattas 

en kostnadsreduktion på 32 % jämfört med dagens produkt. För koncept B2 är 

motsvarande siffra 23 %.  

 

 Implikationer 
En mer kostnadseffektiv tillverkningsmetod innebära att nya leverantör kan komma att 

kontaktas. Mycket av den kompetens som efterfrågas finns enligt studien inte i Europa 

utan här är östasiatiska företag marknadsledande. De ritningsunderlag som existerar 

idag kan med fördel användas för koncept B1, men för koncept B2 behöver nya tas 

fram.   

 

 Begränsningar 
De kostnadsberäkningar som görs i rapporten utgår i många fall från den 

tillverkningsmetod som används idag och tiden det tar att utföra olika steg i processen. 

Den totala tiden för bearbetning och applicering av blyet i produkten uppges ta 15 

timmar, men hur stor del av det som går till att fylla ut kabelhusen är uppskattade. 

Anledningen till detta är att produktionen idag ligger i Tyskland och ingen möjlighet 

gavs att själva bevittna processen. Kostnadskalkyleringarna för koncepten beräknas 

därför ha en viss felmarginal och bör inte användas vid beslutstagande.  

 

 Slutsatser och rekommendationer 
Slutsatsen från studien är att det finns möjligheter till en mer kostnadseffektiv 

tillverkning av komponenten. I första läget skulle en implementation av de föreslagna 

koncepten B1 eller B2 innebära en sådan fördel. Vid utveckling av framtida produkter 

bör en mer omfattande konstruktionsförändring utföras. Då ökade serievolymer väntas 

i framtiden kan fokus gå från att sänka tillverkningskostnaden till att istället öka 

produktionstakten. Den kan även komma att konstrueras med lägre vikt för att öka 

konkurrensfördelar. 

 

 Vidare arbete/forskning 
Bly är ett material som är farligt både för miljön och för människor. I framtiden kan bly 

komma att förbjudas i olika typer av produkter där det inte är nödvändigt, så som 

medicinteknisk utrustning. Även om blymaterialet under användning och framställning 

är säkert inkapslat, är det i slutet av produktens livscykel som bly kan utgöra ett hot. 
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Som komponenten är utformad idag innebär det ett omfattande arbete att skrapa ur blyet 

från insidan av aluminiumhuset. Detta betyder, förutom hälsoriskerna, att kostnader i 

samband med återvinning av produkten blir betydande. 

Studien har visat att det inom materialområdet som behandlar strålskydd finns mycket 

nya tekniker och material baserade på volfram att tillgå. Flera av dessa är utvecklade 

på den östasiatiska marknaden för just strålskyddande applikationer inom både den 

medicintekniska sektorn och även som skydd mot radioaktiv strålning. Förutom att 

volfram som material är bättre för människa och miljö så innebär dess specifika 

materialegenskaper att det kan tillämpas på nya sätt. Precis som bly kan volfram 

användas som plåt, rör och folie. Ett nytt sätt att använda volfram på är som pulver i en 

komposit tillsammans med ett matrismaterial. Det finns flera olika produkter baserade 

på denna teknik. Ett exempel är mattor som skulle kunna användas i den analyserade 

komponenten genom att “klippa och klistras” på plats i aluminiumhuset. En annan 

sådan produkt är något som kallas Poly-Tungsten som är ett gjutmaterial som till största 

delen består av volfram men som har betydligt bättre gjutegenskaper. En möjlighet 

skulle kunna vara att göra en designoptimering av hela komponenten och sedan gjuta 

hela i detta material [28].  

Något som vidare borde analyseras är möjligheten att limma ihop de olika delarna av 

komponenten. Redan idag finns det flera adhesiva lösningar som vid fogning av 

metaller ger en stark fog passande på produkter där hållfasthetskraven inte är speciellt 

höga. Som komponenten ser ut idag ligger endast en försumbar extern belastning på 

kabelhusen. Detta öppnar för möjligheten att fästa kabelhusen på aluminiumröret med 

lim, så som föreslås i koncept B1. Samma teknik antas användas vid applicering av 

volframhuvorna i koncept B2. I framtiden finns möjlighet att använda limning i större 

omfattning då forskning på adhesiva lösningar med inslag av nano-partiklar redan nu 

visat att limfogar kan framställas med betydligt bättre hållfasthetsegenskaper [20]. 

Med bakgrund av de möjligheter som beskrivs ovan bör ett mer omfattande arbete att 

konstruera om behållaren göras. Ett alternativ är dessutom att utforska möjligheterna 

att endast strålskydda precis runt röntgenröret istället för att säkra insidan av hela 

behållaren. På så vis kunde eventuellt en lägre vikt på komponenten erhållas då mindre 

strålskyddsmaterial krävs och hela röntgenmaskinen kunde göras ännu mer mobil. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

 
 

 

 

 

Bilaga 1 Aluminiumhusets grundläggande beståndsdelar som refereras till i 

rapporten. 
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Bilaga 2 

 

 

 

Bilaga 2 Diagram över massattenuationskoefficienten för olika fotonenergier för 

bly respektive volfram. 
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Bilaga 3 

Bilaga 3 Beräknad massa för koncept B1. 
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Bilaga 4 

Bilaga 4 Beräknad massa för koncept B2. 



Bilagor 

41 

Bilaga 5 

Bilaga 5 Beräknad massa för volframhuvan (1 mm. godstjocklek). 
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Bilaga 6 

Bilaga 6 Beräknad massa för blyröret (2 mm. godstjocklek). 
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Bilaga 7 

Bilaga 7 Beräknad massa för den totala blyliningen (2 mm. godstjocklek). 
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Bilaga 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 8 Ritning av volframhuvan från koncept B2. 
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Bilaga 9 
 

 
 

Bilaga 9 Presentation av kostnader för blyappliceringen i dagens produkt. 

Materialmassan kan ses i bilagor 6-7.  
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  Bilaga 10 
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Bilaga 10 Tillåtna gränsvärden för strålskyddad medicinsk utrustning.  
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Bilaga 11 

 

 

Bilaga 11 Gantt-schema som examensarbetet planerats efter. 
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Bilaga 12 

 

 

 

Bilaga 12 Kontakpersoner som konsulterats i arbetet. 


