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Abstract 
Replacing metals with polymers is getting more and more popular. The main reason for this is 
that in a lot of cases the same requirement can still be achieved while at the same time using 
the benefits that polymer brings with them. In some cases the polymers can actually be the 
favorable choice of material. Fagerhults Belysning AB is one of the companies that 
traditionally have been using metals but their interest in polymers has grown. The purpose 
has therefore been to investigate the possibilities of implementing a polymer based material in 
a LED-armature which will be stationed outdoors and how this realizable potential CAD-
construction in a polymer material can be measured against current requirements.  

The difficulty with this and the main reason why this haven’t been done yet is the general bad 
thermal conductivity that polymers have. The heat that is being created by the LED-lights has 
to be taken care of otherwise they will become too warm and will not be able to operate under 
the same conditions anymore. The side effects will be reduced lifetime and effect. However, if 
this is taken care of in a proper way and the LED-lights can operate under given temperatures 
the benefits of polymers can be applied.  

Two different requirement specifications were created to choose the right materials. The first 
requirement specifications takes care of the part of the armature where heat is being 
conducted and needs to be taken care of while the other requirement specifications takes care 
of the composition and exterior of the armature. Different types of polymers where then 
selected for the two requirement specification using material database and consultation from 
plastic suppliers. 

Another aspect that was part in taking care of the conductive heat two concepts was created. 
Both of these concepts where then put in a heat simulation program with the polymer that 
was considered having the highest thermal conductivity. The material that was used for the 
exterior design was a normal engineering polymer with a low thermal conductivity. However, 
after the heat simulations the result showed that a polymer with a high thermal conductivity 
was needed to be used even for the exterior design. Otherwise the heat would have exceeded 
the limit that was set for the LED-lights.  

Furthermore, the thermal conductive polymer was considered to be good enough to be used 
even for the exterior design. Thereby a couple of concepts where created for the exterior 
design and how it should be composed by using brainstorming, morphology and Pugh’s 
matrix and a final concept could then be presented. 

The purpose was thereby fulfilled since the possibilities of implementing a polymer based 
material had been done together with a realizable CAD-concept. The final result became that 
the heat that was being generated by the LED-lights can be managed of already existing 
polymers and at the same time using the benefits with polymers by integrating functions and 
lower the weight. The usage of a thermal conductive polymer in both the whole armature will 
lead to high cost for the material. High water- and dust requirements were put on the 
armature which led to implications in integrating more functions. 
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Sammanfattning 
Ersättning av metall med ett polymert material blir allt vanligare. Det här för att i många fall 
kan samma kravbild uppnås samtidigt som fördelarna hos polymera material utnyttjas. 
Fagerhults Belysning AB är ett av de företag där metall traditionellt sett har använts men där 
det finns ett intresse för vilka möjligheter polymera material kan innebära. Syftet har därmed 
varit är att utreda möjligheten av implementering av polymert material i LED-armatur för 
utomhusmiljö och hur en potentiellt realiserbar konstruktion i valt polymert material i 
datorsimulerad miljö kan jämföra sig med nuvarande krav. 

Svårigheten, som också i högsta grad varit anledningen till varför det här inte har genomförts 
tidigare, är polymerernas generellt dåliga förmåga att leda värme. LED-lampornas effekt och 
livslängd är starkt beroende av värmeavledningen och leds värmen bort så kan LED-lamporna 
operera under rätt temperatur.  

Två olika kravspecifikationer ställdes upp för valet av material. Den ena avser den del av 
armaturen som främst påverkar värmeavledningen och den andra avser den sammansättande 
konstruktionen, det vill säga den yttre formgivningen. Materialval gjordes med avseende på 
de olika kravspecifikationerna med hjälp av en materialdatabas och konsultation av 
plastleverantörer.  

Konstruktion för att leda bort värme gjordes sedan och baserades på två varianter av 
kylflänsar. De här båda varianterna simulerades med den värmeledande polymeren som hade 
högst värmeledningsförmåga. Materialet för den yttre formgivningen var en enklare 
konstruktionsplast men efter värmesimuleringar visade resultaten att en värmeledande 
polymer var tvungen att användas även för den yttre formgivningen. Det här för att klara 
temperaturkraven hos LED-lamporna. 

Vidare togs flertalet olika koncept fram för hur den yttre formgivningen skulle sammansättas 
och med brainstorming, morfologi samt Pughs matris kunde ett slutgiltigt koncept 
presenteras. 

Syftet är därmed uppnått genom att möjligheterna har studerats och en realiserbar 
konstruktion har tagits fram. Resultatet är att värmehanteringen i LED-armaturen kan 
hanteras av befintliga polymera material samtidigt som egenskaperna hos polymerer 
utnyttjades då bland annat funktioner integrerats och vikten red 

ucerats. Användandet av den värmeledande polymeren för hela armaturen resulterar dock i 
höga materialkostnader samtidigt som höga krav på vatten- och dammtäthet har skapat 
svårigheter för integration av fler funktioner i armaturen.  
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1 Introduktion 
Det här examensarbetet har utförts vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom maskinteknik 
med inriktning produktutveckling och design. Arbetet är den avslutande delen av 
utbildningen och har utförts hos Fagerhults Belysning AB i Fagerhult.  

1.1 Bakgrund 
Fagerhults Belysning AB tillhör en del av belysningskoncernen Fagerhultgruppen som 
opererar i över 20 länder och är en av Europas ledande belysningskoncerner. Fagerhults 
Belysning AB, vidare benämnt Fagerhult, utvecklar professionella helhetslösningar för 
offentliga inom- och utomhusmiljöer. Inom Fagerhultgruppen finns det flera starka 
varumärken, dessa bedrivs oftast lokalt vilket leder till att koncernen når ut till flertal 
marknad- och kundsegment [1].  

Utomhusbelysning är Fagerhults minsta produktområde som växer med lansering av nya 
produkter inom sortimentet. Utomhusbelysning från Fagerhult används på fasader, tak, 
vägar, broar, park- och stadsbelysning. Produkterna i det här sortimentet baseras framförallt 
på pressgjuten aluminium vilket är ett beprövat material inom företaget [2].  

Generellt är användning av metall sedan länge brett använt. Dock har det vid sidan av det 
traditionella användandet av metall skett en stor utveckling inom polymera material, ofta 
benämnt som plast, skett där potentialen ökat och därmed också populariteten att ersätta 
metallen. Det uppskattas att endast cirka 4 % av applikationer i metall har ersatts med något 
polymert material och samtidigt spås framförallt polymera material som klarar höga 
temperaturer att få en större betydelse i framtiden [3], [4].  

Det innebär att en stor potential finns i att studera möjligheterna med att utnyttja polymera 
material. Den största potentialen hos polymera material jämfört med de generella metallerna 
är den kraftigt reducerade vikten vid metallersättning. Metallersättning har drivits av 
framförallt fordons- och flygindustrin som arbetat aktivt under lång tid i syfte att just 
reducera vikt med goda resultat. Viktreducering är dock bara en av alla fördelarna med 
polymera material och i många fall kan metallersättning innebära reducerade totalkostnader 
tack vare de andra fördelar som polymerer kan tillföra. Inom Fagerhult har metallersättning 
aldrig arbetats med aktivt och olika former av metaller är det främsta materialet inom deras 
olika produktsortiment [5].  

Generella egenskaper hos polymerer relativt metaller: 

+ Integrerade funktioner 
+ Mindre efterbearbetning 
+ Minskad vikt 
+ Kortade cykeltider 
+ Större designfrihet  
+ Miljöpåverkan 
+ Minskad korrosion 
- Sämre värmeledningsförmåga 
- Kan innebära sämre E-modul 
- Många polymera material har problem med UV-beständighet 

Vidare använder Fagerhult sig av LED-lampor i stor utsträckning i sina produkter. Fördelarna 
med LED är bl.a. dess låga energiförbrukning, långa livslängd samt att de är miljövänligare 
med en låg UV-strålning och att det är fritt ifrån kvicksilver. Livslängden på en LED-lampa 
kan vara upp till 50 000 timmar om den opererar under optimala förhållanden [6]. Ökas 
effekten som går igenom LED-lampan kan mer ljus produceras ur den men kommer att 
förkorta dess livslängd. Den andra faktorn som påverkar livslängden på LED-lampor är större 
problem som inte går att styra så länge inte detta tas i beaktande, nämligen den värme LED-
lampan avger. Ungefär 80-90 % av all energi omvandlas till värme vilket resulterar i att LED-
lampan blir alldeles för varm om inte värmen leds bort på rätt sätt. Det är svårt att veta den 
exakta gränsen till när den är för varm och när den inte är för varm då en av egenskaperna i 
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LED-lampor är att de endast förlorar effekt över en längre tid vilket betyder att den kan vara 
för varm men att den först kommer att sluta lysa redan efter 10,000 timmar. Det här 
gentemot exempelvis 30 000 timmar om den värme som LED-lampan avger skulle ledas bort 
på ett effektivare sätt [7]. 

1.2 Problembeskrivning 
Fagerhults senaste produkt inom deras utomhussegment kallas Verda och har i syfte att 
belysa olika typer av utomhusmiljöer som parker, gångbanor etc. Verda placeras och 
monteras på en stolpe och vilket leder till att den kommer befinna sig på cirka tre meters höjd.  

 

Figur 1 - Sidovy av Verda fastmonterad på en stolpe 

Verda kan delas in fyra olika delar, en övre del som vidare kommer kallas topplock samt två 
nedre delar som tillsammans kommer att benämnas lamphus. Den sista delen är det 
transparenta cylinderröret. Lamphuset innehåller ett skruvhål som fästs i stolpen, det är även 
här ifrån de elektriska sladdarna förs in i armaturen genom en kabelförskruvning för att sedan 
förse Verda med ström. Strömmen förs vidare till en kopplingsplint som fördelar strömmen 
vidare till en driver som har i syfte att leverera ström till de fyra LED-lamporna som är 
fastmonterade på en LED-platta. Ljuset de fyra LED-lamporna utgör sprider sig med hjälp av 
spridare som är fastmonterade direkt ovanför LED-lamporna. Det här ljuset tas sedan upp av 
en reflektor som är fäst vid topplocket och reflekterar ljuset över dess omgivning. 

Topplocket, cylinderröret och lamphuset i Verda hålls ihop av tre stag. De här tre stagen fästs 
i lamphuset samt i topplocket med hjälp av skruvförband och vid montering av dessa tre 
stagen bildas ett tryck som håller ihop Verdas delar topplock, cylinderrör samt lamphus. 
Vidare är Verdas samtliga delkomponenter sammansatta med hjälp av totalt 14st 
skruvförband, en packning där topplocket möter cylinderröret och en packning där 
cylinderröret möter lamphuset. Verdas delkomponenter så som topplock, reflektor, stag och 
lamphus består idag av aluminium. Aluminium har densitet 2700 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚3⁄ , E-modul: 70 GPa 
samt en värmeledningsförmåga på 235 𝑊𝑊 𝑚𝑚𝑚𝑚⁄  vilket är egenskaper som påverkar vikten, 
hållfastheten samt värmeledningsförmågan [8]. 
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Nummer Beskrivning Material Antal 

1 Topplock AlSi 1 

2 Reflektor ABS 1 

3 Cylinderrör PMMA 1 

4 Stag Al 3 

5 Spridare PMMA 1 

6 Lamphus AlSi 1 

7 Stolpe Stål 1 

8 Skruv till infästning av 
topplock 

Al 3 

9 Packning Silikon 1 

10 Reflektor ABS 1 

11 Skruv till infästning av 
reflektor 

Al 2 

12 Skruv till infästning av 
spridare 

Al 3 

13 Skruv till lamphusets 
övre del 

Al 3 

14 Packning Silikon 1 
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15 Lamphusets övre del AlSi 1 

16 Driver ABS 1 

17 Skruv till infästning av 
driver 

Al 2 

18 Kopplingsplint ABS 1 

19 Skruv till infästning av 
kopplingsplint 

Al 1 

20 Lamphusets nedre del AlSi 1 

21 Kabelförskruvning Polyamid 1 

 
Arbetet består av materialval och konstruktion av topplock, cylinderrör och lamphus vilket 
utgör den yttre formgivningen. Konstruktionen kan delas in i två huvudsakliga delar, ena 
delen innefattar att leda bort värmen som skapas ifrån LED-lamporna. Den andra delen ska 
bestå av yttre formgivning men också hålla driver och kopplingsplint på plats.  

Utmaningarna med metallersättning av Verda innebär i huvudsakligen av att kunna hantera 
värmen ifrån LED-lamporna. Värmen är den största anledningen till att metallersättning av 
Verda eventuellt inte skulle fungera och även en stor anledning till valet av aluminium med 
dess goda värmeledande egenskaper relativt polymera material. För att Fagerhult på allvar 
ska kunna börja arbeta med metallersättning i framtiden är det därmed viktigt att se om ett 
polymert material kan avleda värme tillräckligt. Är polymert material tillräckligt bra finns 
potentiella möjligheter för framtida projekt för metallersättning. Det här skulle generera 
eventuella reducerade totalkostnader i form av minskad monteringstid, minskade antal 
detaljer och minskad efterbearbetning. Vidare skulle en etablerad metallersättning inom 
företaget innebära konkurrensfördelar i och med det eventuella försprång företaget kan få. 

1.2.1 Kravspecifikation 
- Temperaturen i LED-lamporna får ej överskrida 75˚C under arbete. 
- Medeltemperaturen i driver får ej överskrida 75˚C. 
- Fyra stycken LED-lampor med effekt på 5,8W/lampa skall användas. 
- Driver med effekt på 3W skall användas. 
- Kunna monteras på en stolpe. 
- Damm- och vattentät, IP66. 
- IK10.  
- UV-resistent. 
- Möjlig att formspruta. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att utreda möjligheten av implementering av polymert material i LED-armatur för 
utomhusmiljö och hur en potentiellt realiserbar konstruktion i valt polymert material i 
datorsimulerad miljö kan jämföra sig med kravspecifikationen ovan. 

Studiens frågeställningar: 

• Vilket/vilka polymert material kan anses lämpliga för konstruktionen? 

• Hur kan en potentiellt realiserbar konstruktion se ut med given kravspecifikation? 
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1.4 Avgränsningar 

1.4.1 Ingen utformning av formverktyg 
Arbetet kommer inte innefatta någon konstruktion av formverktyg, ingötsystem, 
tempereringssystem eller utstötarsystem. Dock kommer hänsyn tas hur konstruktionen 
eventuellt kan påverka resulterande formverktyg och dess påverkan på tillverkningsprocessen 
och kostnader.  

1.4.2 Inga kostnadskalkyler 
En av fördelarna med metallersättning till polymert material är eventuellt reducerade 
totalkostnader. Uppskattade kostnader kommer tas hänsyn till under arbetet men inga 
kostnadskalkyler kommer presenteras.  

1.4.3 Yttre formgivning skall förbli oförändrad 
Den yttre formgivningen och formspråket får inte i helhet ändras. Dock får detaljändringar 
göras såsom addering/reducering av hål och mindre måttförändringar.  

1.4.4 Formsprutning skall användas som tillverkningsmetod 
Formsprutning är den tillverkningsmetod som skall användas för att kunna producera den 
resulterande produkten.  

1.4.5 Avgränsade komponenter 
Cylinderrör, reflektor, LED-lampor, driver, kopplingsplint, och spridare får inte ändras men 
skall vara med i den resulterande modellen.   

1.4.1 Ingen hänsyn skall tas till termisk expansion 
Den termiska expansionen som uppkommer vid temperaturförändringar kommer ej tas 
hänsyn till.  

1.5 Disposition 
Avsnitten Bakgrund och Problembeskrivning beskriver bakgrunden till arbetet samt nuläget. 
I Syfte och frågeställningar samt Avgränsningar presenteras vad som ska undersökas men 
också vad som inte ska undersökas.  

Vidare i Teoretiskt ramverk beskrivs alla de områden som senare kommer att behandlas i 
rapporten. Med hjälp av det teoretiska ramverket kan läsaren ges en grund för att senare 
kunna förstå resultatet. Hela arbetet grundar sig därmed på det här avsnittet.  

Under Metod beskrivs arbetets olika metoder tillsammans med motiveringar till valen av de 
här metoderna. De här metoderna kommer i senare avsnitt användas.  

I Genomförande och resultat presenteras arbetets resultat i kronologisk ordning. Metoderna 
som beskrivits i tidigare avsnitt genomförs med hjälp av kunskapen ifrån Teoretiskt ramverk. 
Processen avser att försöka svara på de frågeställningar som presenterats i Syfte och 
frågeställningar. Det som presenteras här ska ske med objektivitet och utan personliga 
åsikter eller värderingar.  

I Analys analyseras det presenterade resultatet kring huruvida det faktiskt svarat på 
frågeställningarna. Med hjälp av teorin i Teoretisk ramverk ges en djupare analys än vad som 
tilläts under genomförandet.  

Vilka implikationer, slutsatser och rekommendationer på vidare arbete eller forskning 
diskuteras i Diskussion och slutsatser. Slutligen redovisas alla referenser och bilagor till 
rapporten 
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2 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger en teoretisk grund som används i studieupplägget och en bas för att analysera 
resultatet av de frågeställningar som formulerats. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Vilket/vilka polymert material 
kan anses lämpliga för konstruktionen?” beskrivs teorier i avsnittet ”2.2 Polymerers 
egenskaper”. 
För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Hur kan en potentiellt realiserbar 
konstruktion se ut med given kravspecifikation?” beskrivs teorier i avsnitten ”2.3 Påverkande 
faktorer vid konstruktion” och ”2.4 Formsprutning”. 

2.2 Polymerers egenskaper 
Polymerer, vilket är det som i vardagligt språk brukar benämns plaster, delas in i tre olika 
grupper; härdplaster, elastomerer (vilket även brukar benämnas gummi) samt termoplaster. 
Termoplaster delas ytterligare in i två separata grupper som kallas amorfa- och delkristallina 
polymerer. Det är strukturen på molekylkedjorna som avgör vilka termoplaster som är 
amorfa- respektive delkristallina. En enkel förklaring kring skillnaderna är att en amorf 
struktur liknar egenskaperna för glas medan en kristallin struktur liknar egenskaperna hos 
metaller [9].  

2.2.1 Additiver 
Additiver är tillsatsmedel som på olika sätt förbättrar polymerers egenskaper. Det kan 
exempelvis vara förstärkning mot UV-strålning, bättre hållfasthetsegenskaper, bättre 
värmeledningsförmåga, bättre flytförmåga eller högre flamtålighet. Det här är vanligt då vissa 
polymerer kan ha bra grundegenskaper som uppfyller majoriteten av kraven som ställs på 
produkten men i de flesta fallen behövs det någon typ av additiv för att förstärka någon 
specifik önskvärd egenskap. Exempelvis adderas glasfiber för ökad hållfasthet och kol för 
ökad värmeledningsförmåga [10].  

2.2.2 Värmehantering och värmeöverföring 
Värmehanteringen i ett material beror på flera olika egenskaper. I det här arbetet måste LED-
lampans värme tas i beaktning och därmed måste olika egenskaper för värmeöverföring tas i 
beaktning. Värmeöverföringen kan ske genom konduktion, konvektion och/eller 
värmestrålning [11].  

2.2.2.1 Termisk konduktion och termisk konduktivitetskoefficient 
Termisk konduktion är det förlopp då värme färdas inom eller mellan två tätt 
sammankopplade material, vätskor eller gaser. Det kan liknas med ett järn som hålls delvis 
över en eld där värmen sprider sig längs med hela järnet till att det inte längre går att hålla i 
järnet. Värmen ifrån elden har spridits sig inom materialet med hjälp av termisk konduktion. 
Faktorer som påverkar den termiska konduktionen Q är tvärsnittsarean A där värmen kan 
överföras genom, termiska konduktivitetskoefficienten k hos ett material, tjockleken Δx samt 
temperaturskillnaden ΔT mellan de två materialen. Det här ger ekvationen: 

𝑄𝑄 = 𝑘𝑘 × 𝐴𝐴 ×
∆𝑇𝑇
∆𝑥𝑥

  [𝑊𝑊] 

𝑘𝑘 [𝑊𝑊/𝑚𝑚𝑚𝑚] 

Den termiska konduktivitetskoefficienten k är egenskapen för materialet att leda värme och 
ett högt k-värde betyder att materialet har en väldigt bra förmåga att leda värme respektive 
dålig förmåga hos material med ett lågt k-värde. Utifrån ekvationen är det inte bara k-värdet 
som påverkar hur värmen transporteras utan också arean, tjockleken samt 
temperaturskillnaden mellan tjocklekens båda sidor. För att få perspektiv på den termiska 
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konduktivitetskoefficienten är k-värdet för luft 0,024W/mK, aluminium 235W/mK och 
generellt för polymera material runt 0,2W/mK [12], [11].  

Den termiska konduktionen längs med planet(x,y) och rätvinkligt mot planet(z) varierar i 
delkristallina polymerer där värmen  oftast leds bättre längs med planet. Därför ges oftast två 
olika värden för den termiska konduktivitetskoefficienten, ett värde längs med planet och ett 
värde rätvinkligt mot planet. Det här är visar sig framförallt i de fall då materialet är 
anisotropiskt, vilket betyder att materialets fysikaliska egenskaper beror på riktningen i 
materialet. I exempelvis värmeledande polymerer är den termiska konduktivitetskoefficienten 
alltid högre längs med planet, just på grund utav den anisotropiska strukturen [13].  

2.2.2.2 Termisk konvektion 
Termisk konvektion är den överföring av termisk energi som sker mellan två ytor, med en 
relativ hastighet mellan dem båda. Oftast handlar det om en solid yta som är i kontakt med ett 
flöde av vätska eller luft. Om vind blåser på ett upphettat järn och vinden har en lägre 
temperatur relativt järnet så kommer järnet att svalna och vinden ifrån järnet att hettas upp. 
Det tack vare den termiska konvektionen. Konvektionen q beror på den konvektiva 
värmeöverföringskoefficienten h, arean A och skillnaden i temperatur ΔT. Den konvektiva 
värmekoefficienten beror på ytans geometri, vätskan/luftens egenskaper och rörelser där det 
exakta värdet oftast måste beräknas experimentellt [11].  

𝑞𝑞 = ℎ × 𝐴𝐴 × ∆𝑇𝑇  [𝑊𝑊] 

2.2.2.3 Termisk strålning 
Värmestrålning är den värme som utstrålas ifrån ett material. Värmestrålningen ifrån solida 
material beror på temperaturskillnaden mellan de olika objekten, deras emissivitet samt deras 
area. Emissiviteten är förmågan att absorbera och avge strålning [11].  

2.2.1 Miljöns inverkan på polymerer 
Konstruktionen som behandlas i arbetet kommer utsättas för yttre miljöpåverkan då den 
monteras utomhus. Därmed är det viktigt att ha en förståelse för hur polymerer påverkas av 
miljön i form av UV-strålning och fuktpåverkan.  

2.2.1.1 UV-strålning 
UV-strålning uppkommer i tre olika grupper: UV-A, UV-B och UV-C. Grupperna delas in 
beroende på deras våglängder vilket motsvarar 400-315 nm, 315-290 nm och under 290 nm. 
När ett polymert material utsätts för dessa strålningar bryter UV-strålningen ner 
polymermaterialet och tillsammans med syre kan det orsaka expansion av materialet. Det här 
kan leda till en negativ påverkan på materialets duktila förmåga och sprickor kan därmed 
bildas vilket direkt påverkar hållfastheten. Vidare kan färgen påverkas av UV-strålningen där 
den kan blekna och upplevas som gul.  
Effekterna av UV-strålning går att förhindra på olika sätt. Är produkten gjord av transparent 
polymert material är UV-strålningens påverkan minimal då den inte absorberar någon 
strålning. Vid användande av icke transparenta polymerer kan pigment användas som ett 
extra topplager vilket reflekterar bort strålningen. Det här resulterar i att ytan blir väldigt 
resistent mot UV-strålning men det betyder inte att den är helt immun mot strålning [14]. 

2.2.1.2 Fuktpåverkan 
Vattnets påverkan kommer i form av regn eller dugg. Vattnets effekt på olika polymerer sker 
främst genom att det låter syre komma i nära kontakt med materialets yta vilket i sin tur 
främjar korrosion. Vid samverkan av vatten och UV-strålningens värme som uppstår, kan 
korrosionen förvärras ytterligare.  
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2.3 Påverkande faktorer vid konstruktion 
För att besvara frågeställningen ”Hur kan en potentiellt realiserbar konstruktion se ut med 
given kravspecifikation?” beskrivs vad som måste tas i beaktning vid konstruktion i polymera 
material.  

2.3.1 Godstjocklek 
En jämn godstjocklek ska eftersträvas i största möjliga mån. Defekter kan annars uppkomma 
då de tjockväggiga sektionerna svalnar långsammare än de tunnväggiga sektionerna. Stora 
variationer och kraftiga övergångar mellan tjockväggiga till tunnväggiga sektioner kan 
resultera i sjunkmärken, rester av värmestress eller förvrängning av detaljen. I exemplet 
nedan visas en detalj med en tänkt övergång mellan två olika tjocklekar. I första förslaget sker 
en direkt övergång mellan de två olika tjocklekarna. I det fallet kommer risken för defekter 
vara stor. Istället bör övergången ske gradvis samtidigt som skillnaden i tjocklek inte bör 
överskrida ration 3:1 [15].  

 

Figur 1 - Övergång mellan tjocklekar [15]. 

Godstjockleken bör vara i intervallet 1,5-4mm och variationerna bör inte överskrida ±15 %. 
Godstjockleken påverkar flödeslängd, insprutningstryck och formtemperatur. En mindre 
godstjocklek, exempelvis mindre än 1,5mm, kommer försvåra för smältan att fylla all tomrum. 
En större godstjocklek, exempelvis större än 4mm, kommer öka den totala 
tillverkningskostnaden då trycktiderna ökar ickelinjärt med godstjockleken [4].  

2.3.2 Släppvinkel 
Polymera material krymper vid stelning. Det här leder till problem vid den slutgiltiga 
utstötning av detaljen då detaljen kan “krympa fast” kring formverktyget. För att motverka 
problemet implementeras släppvinklar i konstruktionen i den riktning som detaljen stöts ut. 
Det innebär att plana rätvinkliga ytor ges en vinkel som motverkar den klämmande effekten 
kring verktyget. En så stor släppvinkel som möjligt bör eftersträvas men rekommenderade 
värden på släppvinklar är 1-2grader för släta ytor. Är ytorna istället mönstrade bör 
släppvinklarna öka ytterligare med 0,6grader per 0,1mm etsningsdjup [15], [4]. 

2.3.1 Sjunkmärken 
Vid formsprutning av termoplaster kan sjunkmärken skapas om det inte har tagits i åtanke 
vid konstruktion av framförallt ribbor. Sjunkmärken bildas oftast vid övergången mellan 
ribbor och ytterväggar. När jämn tjocklek används mellan ribbor och ytterväggar ökas risken 
för sjunkmärken. En mindre radie och ett mindre förhållande mellan ytterväggen och ribban 
bör därför eftersträvas. På bilden nedan visas att vid radien 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,5𝑇𝑇 och en ribbtjocklek 
på 0,5t där t är tjockleken på ytterväggen. Det här ger bättre förutsättningar gällande 
sjunkmärken. Andra faktorer som kan påverka sjunkmärken vid konstruktion är 
godsanhopningar mellan ribbmöten. De här godsanhopningarna går att åtgärda genom att 
separera ribbornas anslutningspunkter till ytterväggarna. Tydligt i experimentella studier är 
att underskurna hörn kan minimera sjunkmärken jämfört med uppbyggda hörn och 
rätvinkliga hörn. De underskurna hörnen var i studien 1mm djupa med en godstjocklek på 
3mm [16], [17]. 
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Figur 2 - Konstruktion för att motverka sjunkmärken [17]. 

 

Figur 3 - Tre olika profiler av hörn vid ribbor där underskurna hörn, längst till höger, 
minimerar sjunkmärken [16]. 

2.3.2 Hörn 
I en konstruktion bör skarpa hörn undvikas för att hindra spänningskoncentrationer vilket 
kan leda till ökad risk för brott uppstår. En rekommenderad minsta radie är att den bör vara 
minst halva godstjockleken av detaljen [4]. 

 

Figur 4 - Ett dåligt exempel (a) och en förbättrad lösning (b) med radie 𝑅𝑅𝑖𝑖 > 1
2
𝑡𝑡 [4].  

2.3.3 Förstärkande konstruktion 
Användning av ribbor i konstruktionen görs framförallt för att öka styvheten utan att behöva 
öka godstjockleken. Anledningen till att styvheten ökar är utnyttjandet av tröghetsmomentet 

som beror på bredd och höjd, där höjden ökar böjtröghetsmomentet i kubik 𝐼𝐼𝑧𝑧 = 𝑏𝑏ℎ3

12
.  
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Eftersom höjden påverkar böjtröghetsmomentet mest bör höjden maximeras. Dock kan 
ribban istället böja sig vid belastning i de fall höjden blir för hög. Riktlinjerna för 
dimensioneringen av ribborna angår (b) ribbornas tjocklek, (h) ribbornas höjd, (d) avstånd 
mellan ribborna, (f) släppvinklar och (r) hörnradie relativt till (t) ytterväggens tjocklek [4], 
[15].  

• t = Ytterväggens godstjocklek 
• b = 0,5t-0,7t 
• h < 3t 
• d > 2,5t 
• f > 0,5t 
• r > 0,5t 

 

Figur 5 - Förstärkande konstruktion med hjälp av ribbor för ökad styvhet [15]. 

Vidare skall riktlinjer appliceras med avseende på släppvinklar och jämn godstjocklek ska 
användas även vid konstruktion av ribborna. Ett vanligt problem är godsanhopningar som 
bildas i det område där ribborna möter ytterväggen. Vid godsanhopningar frångås riktlinjen 
med jämn godstjocklek vilket senare kan resultera i sjunkmärken. Det bör därför konstrueras 
om så att de områden där ribborna möter ytterväggen ändå håller en fortsatt jämn 
godstjocklek. Nedan visas ett exempel på en potentiell godsanhopning som löses genom två 
olika alternativa efterkonstruktioner.  

 

Figur 6 - Godsanhopningar mellan yttervägg och ribbor [17]. 

Utöver ribbor finns andra sätt att sätt att utnyttja olika geometrier för ökad styvhet. Exempel 
är (a) hattsektioner, (b) veckningar, (c) dubbelriktade veckningar, (d) kröning och (e) 
välvning. Gemensamt för de alla är att de på olika sätt utnyttjar böjtröghetsmomentet i sina 
strukturer.  
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Figur 7 - Förstärkande konstruktion med olika typer av geometrier för ökad styvhet [15]. 

Användningen av ribbor och andra strukturer i konstruktionen rekommenderas att göra i 
första hand men det är tyvärr inte möjligt för alla typer av konstruktioner. Därför finns det 
andra tillvägagångsätt för att få en styvare konstruktion. Vanligaste åtgärderna är att öka E-
modulen i materialet eller öka godstjockleken. Ökas godstjockleken alltför mycket uppstår 
dock de problem som beskrivs i stycket ovan om godstjocklek [4]. 

2.3.4 Konstruktion för värmeledning 
Om materialegenskaperna för värmeledning inte är tillräckliga hos ett material kan 
värmeledningsförmågan istället optimeras med hjälp av konstruktionsändringar. De här 
konstruktionsändringarna brukar kallas värmeväxlare. Vidare kommer ett kylsystem 
beskrivas där en LED-lampa används som värmekälla. 

Kylsystemet består oftast av en värmekälla(1), följt av en värmespridare(2) och en 
värmeväxlare(3). Materialet för värmespridaren har oftast en hög värmeledningsförmåga 
medan värmeväxlaren istället har en större tvärsnittsarea, ytarea, volym men också oftast en 
sämre värmeledningsförmåga. Anledningen är att den dåliga konvektiva 
värmeöverföringskoefficienten i luft som gör att det är tillräckligt att ha ett mer 
kostnadseffektivt material med en sämre värmeledningsförmåga [11].  

 

 
Figur 8 - Kylsystem bestående av värmekälla (1), värmespridare (2) samt värmeväxlare (3). 

Kylsystemet kan arbeta dels genom passiv eller aktiv kylning där båda systemen använder sig 
av konduktion, konvektion och radiation. Utmärkande för passiv kylning är överföringen ifrån 
värme till luft genom naturlig konvektion. Den passiva kylningen är den mest fördelaktiga då 
den är den enklaste men samtidigt är kylmöjligheterna begränsade.  
Aktiv kylning grundar sig på passiv kylning men med hjälp av externa medel utnyttjas 
forcerad konvektion. Det kan exempelvis vara i form av olika typer fläktar där den forcerade 
luftströmmen ökar konvektionen markant.  Den forcerade konvektionen kan nästan ha en 
tredubbelt så hög termisk konvektionskoefficient jämfört med den naturliga konvektionen. 
Det är fördelaktigt med aktiv kylning i de fall då den passiva kylningen inte räcker till men det 
innebär också en ytterligare komponent i systemet, samt andra problem som oljud ifrån de 
rörliga delarna [11].  

2 
1 

3 
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Att använda sig av flänsar i värmeväxlarens geometri är en vanlig metod för att öka ytarean 
vilket i sin tur ökas effektiviteten. Flänsarnas geometrier är avgörande och olika geometrier är 
olika fördelaktiga beroende på applikationen och om det är passiv eller aktiv kylning. Flera 
typer av studier har utförts där olika geometrier har testats för att sänka värmen i olika typer 
av applikationer där värmen måste avledas. De kylflänsar som är vanligast och som har visats 
sig vara mest fördelaktiga är cylindriska och plana flänsar när det förekommer naturlig 
konvektion. Ytterligare studier har visat på att plana flänsar överlag fungerar bättre när det 
kommer till den totala värmeavledningen och cylindriska flänsar är att föredra vid 
värmeavledning per massenhet [18]. Studier har också visat att det är omöjligt att optimera 
värmeledningsförmåga samtidigt som massan optimeras hos värmeväxlaren [19].  

En avgörande faktor för värmeväxlaren är dess godstjocklek på flänsarna. Är godstjockleken 
för stor gör det överflödiga materialet att resistensen i materialet blir för stor vilket leder till 
ineffektiva flänsar. Är godstjockleken för liten finns det en risk att det inte finns tillräckligt 
med material för att kunna sprida värmen inom materialet, vilket också leder till ineffektiva 
flänsar [11].  

2.3.5 Sammanfogning 
Många produkter består av olika delkomponenter som måste sammanfogas. Det går att 
sammanfoga olika komponenter antingen genom permanenta- eller demonterbara lösningar. 
För sammanfogning av demonterbara komponenter finns sammanfogning med hjälp av olika 
skruvförband men också snäppen som kan integreras direkt i konstruktionen. De gängade 
fästelementen består av framförallt självgängande skruv, skruv med mutter eller skruv med 
insats. En självgängande skruv genererar en gänga i plasten och är en enkel lösning då inga 
större krav på hållfasthet krävs. Skruvar med mutter är en bra lösning där det ges en stor 
möjlighet för demontering. Skruv med insats ges en lika stor möjlighet för demontering. 
Eftersom insatsen integreras i tillverkningen av komponenten minimeras en detalj i 
montering samtidigt som integreringen i sig kan medföra andra problem [4].  

 
Figur 9 - Metallinsats integrerad direkt i konstruktionen [4].  

Sammanfogning med hjälp av snäppen kan både vara permanenta eller demonterbara. 
Fördelen med dessa är att extra fästelement, som skruvar och muttrar, inte längre är 
nödvändiga.  

 

Figur 10 - Demonterbart snäppe till vänster. Permanent snäppe till höger [4]. 
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Det går att limma olika komponenter permanent om ytorna är stora eller komplicerade. 
Komponenterna kan vara av olika material och även här är inte extra fästelement nödvändiga. 
Nackdelen är att det inte är en vanlig metod vid storskalig produktion eftersom den är 
arbetskrävande och därmed dyr.  

2.3.1 Kryp och relaxation 
Vid konstant belastning på en plastdetalj kommer den att förändras med tiden, det här 
fenomenet kallas för kryp. Om konstant belastning sker skapas spänningar i detaljen. Dessa 
spänningar kommer med tiden att plana ut och en relaxation i detaljen uppstår. Det här är 
viktigt att ha i beaktning när bland annat självgängande skruvförband ska användas i 
konstruktionen då dessa skruvförband kan med tiden lossna [4].  

Både relaxation och kryp är temperaturberoende där krypresistensen minskar med en högre 
materialtemperatur. Både kryp och relaxation påverkas av materialets E-modul där en högre 
E-modul är fördelaktigt för minskat kryp och relaxation. Önskas dock en självgängande skruv 
bör inte E-modulen vara högre än 2800MPa  [4], [20].  

2.3.2 IK10 
IK10 är ett hållfasthetstest som utförs på armaturen för att se hur armaturen klarar sig mot 
yttre slagkrafter. Det här testet utförs i syfte att kontrollera att armaturen kan stå sig emot 
vandalism till en viss grad. IK-klassificering finns i skalor mellan IK00-IK10 där IK00 inte har 
något skydd med avseende på yttre våld. IK10 är däremot skalans högsta värde och kräver att 
armaturen skall klara ett slag mot i praktiken dess svagaste punkt. Slaget ska uppgå till 20 
joule vilket är en kula på 2kg som släpps från 1 meters höjd [21].  

 

Figur 11 - Exempel på hur Fagerhult kan utföra ett IK10 test [21]. 

2.3.3 IP66 
IP66 innebär att en armatur ska vara damm- och vattentät vilket innebär att armaturen kan 
motstå ett högt spolningstryck under given tid. Den första siffran i IP66 motsvarar 
dammtätheten i armaturen på en skala från 0-6 där 6 är helt resistent mot all form av damm 
medan 0 på skalan inte har något skydd mot damm. Den andra siffran från IP66 beskriver 
dess vattentäthet. Skalan uppgår ända upp till 8 vilket motsvarar konstant vattenkontakt. Med 
ett värde på 6 ska armaturen klara starka vattenstrålar, oftast högtrycksspolning. Armaturer 
som rengörs med väldigt högt vattentryck eller som uppkommer på båtar har oftast den här 
typen av klassificering. Värde 0 på skalan motsvarar ett obefintligt skydd emot vatten [22]. 
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2.4 Formsprutning 
Formsprutning är den mest populära metoden för att producera detaljer i termoplaster, 
framförallt på grund utav sina kostnadsfördelar jämfört med skärande bearbetning eller 
annan gjutning [4].  

2.4.1 Formsprutningsprocess 
En formsprutningsmaskin består av en sprutenhet och en låsenhet. I en 
formsprutningsprocess används råmaterial i form av granulat, drygt en millimeter stora korn 
av polymert material. Sprutenheten består av en doseringsenhet som leder granulatet genom 
en matare i form av en roterande skruv i en cylinder som samtidigt smälter ned granulatet.   I 
slutet av sprutenheten injekteras smältan in i låsenheten genom ingötet och formverktyget. 
Låsenheten består av två, ibland tre, verktygsdelar som tillsammans formar detaljen.  
När smältan fyllt tomrummet mellan verktygsdelarna sker en eftertrycksfas där matarskruven 
inte roterar, men står under stort tryck. Den här fasen möjliggör krympkompensering då 
smältans och det stelnade materialet specifika volym skiljer sig åt. Efterföljande sker en 
doseringsfas där smältan kyls och under tiden matar skruven fram material kontinuerligt för 
att kompensera volymskillnaden. Därmed undviks sjunkmärken och porer. Materialets 
smältaviskositet avgör skruvvarvtalet som måste anpassas. Anpassas inte skruvvarvtalet 
tillräckligt noga riskeras termisk nedbrytning. 
Processen kan därmed delas upp i fem huvudsakliga operationer: (1) smältning av råmaterial, 
(2) injektering av smältan i vektygsformarna, (3) eftertrycksfas, (4) doseringsfas samt (5) 
utstötning av detaljen [4].  

2.4.2 Formverktyg 
Formverktyget består i huvudsak av två delkomponenter, den fasta och den rörliga 
formhalvan. Vid konstruktion av en detalj som ska formsprutas är det viktigt att tänka på hur 
formverktygen ser ut. De två formhalvorna skapar tomrummet som utgör detaljens geometri. 
Detaljer i geometrin som inte är rätvinkliga mot formverktygens delningsplan kallas för 
underskärningar och kan tillverkas med hjälp av rörliga backar. Underskärningar i geometrin 
kan vara både invändiga eller utvändiga. Komplicerade detaljer kan därmed tillverkas men för 
varje underskärning ökas kostnaderna för formverktyget vilket innebär att alla typer av 
underskärningar bör undvikas. 

2.4.3 Egenskaper för formsprutning 
• Möjligt att producera detaljer i både termo- och härdplaster.  
• Möjligt att producera mycket komplexa geometrier utan krav på efterbearbetning. 

• Kräver stora serier (>1 000 detaljer) för lönsamhet. 

• Möjligt att producera med höga toleranskrav. Dock bör krympning vid stelning beaktas 
[VMO, p.85]. 
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3 Metod  
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av i studien använda angreppssätt med referenser. 
Validitet och reabilitet för respektive metod diskuteras löpande i respektive avsnitt.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara studiens första frågeställning ”Vilket/vilka polymert material kan anses 
lämpliga för konstruktionen?” kommer CES Edupack och konsultation av två olika 
plastleverantörer användas. Det här för att få en större inblick i vilka polymera material som 
finns tillgängliga. För materialval till värmeväxlaren där en värmeledande polymer behövs, 
kommer plastleverantörer att kontaktas då dessa har stora erfarenheter inom området och 
jobbar dagligen med polymerer. Värmeledande polymerer klassas som en prestandapolymer 
vilket kan leda till att de här typerna av polymerer inte finns tillgängliga i databaser som CES 
Edupack eller kurslitteratur. Därav kommer två plastleverantörer att få användas för 
konsultation vilket kommer ge ett bredare utbud.  Vid val av konstruktionsplast för 
yttreformgivning kommer dock CES Edupack tillämpas där polymerer som produceras i hög 
volym och är vanliga på marknaden att användas som metod då det är den största 
anledningen till användning av konstruktionsplast för yttre formgivning. För att 
värmesimulera de värmeledande materialen kommer AutoCAD CFD att användas. Det här 
programmet har sedan tidigare använts av Fagerhult för värmesimulering vilket har resulterat 
i realistiska värden på temperaturerna. 
För att besvara studiens andra frågeställning ”Hur kan en potentiellt realiserbar konstruktion 
se ut med given kravspecifikation?” kommer flera olika metoder att användas. Brainstorming 
tillämpas för att ta fram lösningar på hur den yttre formgivningen ska sättas samman med 
polymert material. De koncept som tas fram används sedan i Pughs matris för att sålla bort 
koncept som inte uppfyllde de givna kriterierna. Efter bortsållning kommer de koncept som 
bäst uppfyller kriterierna i Pughs matris att kombineras med hjälp av morfologi. För att få 
konsultation av de framtagna koncepten kommer möte hållas med Fagerhults 
konstruktionsavdelning för att kontrollera vilka koncept som är realiserbara och vilka som är 
mest fördelaktiga vid sammansättning av den yttre formgivningen. Solid Edge var det 
datorstödda konstruktionsprogrammet som valdes för att ta fram en virtuell modell av 
konstruktionen.  

3.2 Stage-gate 
Projektmodellen i examensarbetet kommer att följa stage-gate modellen. Modellen innebär 
att projektet delas in i olika steg (stages). Efter varje steg följer en grind (gate), där varje grind 
motsvarar någon typ av milstolpe av projektet. Vid varje grind som nås krävs det ett beslut för 
att föra projektet vidare. Antingen förs projektet vidare, görs om eller läggs ner. Beslutet kan 
avgöras av någon som är ekonomisk ansvarig för projektet och är baserad på informationen 
som finns tillgänglig vid tidpunkten när beslutet ska tas. Det här arbetet delas in i 5 steg med 
lika många grindar [23].  

1. Anmälan av examensarbete 

- Godkännande av Fagerhult och programledare på JTH. 

2. Kravspecifikation och projektbeskrivning 

- Kravspecifikation finns beskrivet i 1.2 Problembeskrivning. Godkännande av 
Fagerhult.  

3. Materialval och konstruktion för optimerad värmeledning 

- Med konsultation av plastleverantörer och sökning i materialdatabas väljs material. 
Materialvalsprocess är iterativ vid sidan av konstruktion för optimerad värmeledning. 
Godkännande av värmesimuleringar sker genom handledning med Fagerhult.  
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4. Konceptutveckling för övrig konstruktion 

- Genom utvärdering och morfologi tas två nya koncept fram för vidare utvärdering.  

5. Konceptutvärdering för övrig konstruktion 

- Presentation av koncept 

3.3 GANTT-schema 
Planering och kartläggning av examensarbetet gjordes med hjälp av ett Gantt schema. Gantt 
schemat listar de uppgifter och milstolpar som projektet ska innefatta. De här uppgifterna och 
milstolparna sätts upp i relation till en tidsaxel. Med hjälp av den här metoden går det enklare 
att se hur lång tid alla uppgifter kommer ta samt när projektets milstolpar är uppfyllda. Vissa 
uppgifter som är oberoende av varandra kan överlappa varandra vilket kan ses i Gantt 
schemat. Gantt-schema för det här arbetet kan ses under bilaga 1 [24].  

3.4 Konstruktion 
De framtagna koncepten är gjorda i Solid Edge som är ett datorstött konstruktionsprogram. 
Programmet använder sig av parametriska funktioner samt dess unika 
synkroniseringsteknologi. Solid Edge tillämpas främst för att ta fram koncept för 
delkomponenter, sammansättning av komponenter och ritningar.  

3.5 Värmesimulering i AutoCAD CFD 
För att simulera hur värmen som bildas i LED-lamporna beter sig används 
simuleringsprogrammet AutoCAD CFD ifrån Autodesk. Vid simulering i CFD (Computational 
Fluid Dynamics) delas modellen in i en nätstruktur, även kallat ”mesh” i form av noder. Med 
hjälp av numeriska beräkningar är syftet att studera vad som händer med dessa noder. Ett 
högre antal noder ökar noggrannheten och ett mindre antal noder minskar noggrannheten. 
Med ett högre antal noder ökar dock mängden beräkningar vilket ökar tiden för simuleringen. 
Genom att öka mängden noder i områden där en hög noggrannhet kvävs och minska antalet 
noder i områden där en mindre noggrannhet krävs, kan tiden för simuleringen optimeras. Vid 
områden med komplex geometri eller områden utsatta för yttre påverkan, exempelvis värme, 
eftersträvas en högre täthet av noder [25].   

För att minska antalet noder och minimera felmarginaler i nätstrukturen bör modellen som 
simuleras vara så enkel som möjligt. Helst ska en förenkling av den verkliga modellen göras. 
Möten mellan olika delkomponenter i områden där en lägre noggrannhet krävs bör tas bort. 
Radier och andra komplexa geometriförändringar som inte påverkar resultatet bör också 
minimeras [25].  

Fördelarna med CFD är bland annat kortare ledtider då färre verkliga experiment krävs 
samtidigt som simuleringarna kan ge användaren mer och bättre information jämfört med det 
experimentella. Nackdelarna är att de numeriska beräkningarna kan visa ett resultat som 
skiljer sig ifrån verkligheten. Vikten av att ställa upp rätt begynnelse- och randvillkor är 
därmed viktigt. Samtidigt är ofta modellen som simuleras en förenkling av verkligheten vilket 
ytterligare motiverar att resultaten bör analyseras kritiskt. Ett slutligt experimentellt test bör 
om utföras om möjligheten finns för att bekräfta simuleringarnas resultat [25].  

3.6 Materialval 
I materialvalsprocessen kommer CES Edupack och konsultation av plastleverantörer vara 
huvudsakliga källor.  

3.6.1 CES Edupack 
CES Edupack är en material- och processdatabas som innehåller information ur tekniska, 
ekonomiska och miljömässiga perspektiv.  Materialen i databasen består av olika keramer, 
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kompositer, polymerer, elastomerer, metaller och legeringar. Processerna i databasen 
behandlar olika bearbetningar, sammanfogningar och ytbehandlingar. Informationen är 
indelad i tre olika nivåer där nivåerna skiljer sig åt i hur djupgående informationen är.   
Programmet ger användaren möjlighet att jämföra och sålla bland olika material genom 
mätbara kriterier. Resultaten presenteras sedan i genom olika diagram vilket kan ge stöd 
under exempelvis en materialvalsprocess [26].   

Materialvalsprocessen i CES Edupack börjar med att ställa upp en kravspecifikation 
innehållandes krav och mål. Kraven måste uppnås och det är dessa krav som sållar ut de 
första materialen. De utsållade materialen viktas sedan mot varandra med hjälp av målen i 
kravspecifikationen för att välja det slutgiltiga materialet [3]. Under arbetet används 
programvarans tredje och mest avancerade nivå. Eftersom arbetet syftar på att endast 
använda polymera material kommer endast polymera material studeras.  

CES Edupack är en materialdatabas som innehåller en stor del standardiserade materialen. 
Däremot finns inte alla material vilket gör att en sökning i databasen inte representerar det 
fullständiga utbudet av material och därmed kan reliabiliteten ifrågasättas. Det här gäller 
framförallt vid sökningar efter väldigt specifika material. 

3.6.2 Konsultation av plastleverantörer 
Det finns idag uppskattningsvis hundratusentals olika kvalitéer på olika polymera material. 
För att välja rätt material kräver därmed inte bara rätt kunskap utan också erfarenhet. 
Plastleverantörer arbetar dagligen med materialval och har därmed erfarenhet som behövs 
[4].  

Två olika plastleverantörer kommer att användas, Erteco Rubber & Plastics AB och Resinex 
Nordic AB. De här två leverantörerna har ett väldigt brett kontaktnät inom plastindustrin och 
kan därför snabbt komma med förslag, främst gällande materialval i värmeväxlaren där en 
värmeledande polymerer bör användas.  

Plastleverantörerna marknadsför och säljer material ifrån olika tillverkare. Därför skiljer sig 
utbuden hos leverantörerna. Det här kan göra att det med stor sannolikhet finns material som 
inte behandlas i arbetet vilket sänker reliabilitet i materialvalsprocessen. 

3.7 Konceptutveckling 

3.7.1 Morfologi 
Morfologi är en metod som används för att komma fram till ett helhetskoncept. Metoden 
kombinerar olika koncept för produktens alla delfunktioner för att sedan kombinera de här 
till ett helhetskoncept. Morfologi delas in i tre steg där första steget är nedbrytning av de 
funktioner som produkten måste uppfylla.  Det här för att sedan utveckla flera koncept för 
varje nedbruten delfunktion vilket är steg två i metoden. Vid det tredje och sista steget listas 
alla delfunktioner tillsammans med de framtagna koncepten för varje delfunktion. Sedan 
kombineras ett koncept till en delfunktion med ett koncept från en annan delfunktion tills det 
att samtliga delfunktioner har fått ett varsitt koncept. Slutligen har alla delfunktionskoncept 
bildat ett koncept för hela produkten som uppfyller samtliga delfunktioner [24].  
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3.7.2 Brainstorming 
För att ta fram olika typer av koncept används brainstorming som en metod. Brainstorming är 
en konceptgenereringsmetod som har i syfte att skapa nya idéer och bör fokusera på en 
specifik funktionslösning. Metoden kan användas i grupp men även på individuell nivå, även 
kallat nominell grupp. I den nominella gruppen sker brainstorming individuellt utan 
interaktion ifrån andra deltagare. För-och nackdelarna med brainstorming i grupp- eller 
individuell nivå har studerats. Är projektets komplexitet mycket enkel eller mycket svår 
verkar brainstorming i nominell grupp fördelaktig. Är dock projektet medelkomplext verkar 
brainstorming i grupp vara effektivast. Dels är det mångfalden i gruppen som brainstorming i 
nominell grupp saknar. Dels är det också effekten av att deltagarna i en grupp ”bygger på” 
varandras idéer vilket den nominella gruppen också saknar [27].  
 

Det finns fyra regler för brainstorming [24]:  

1. Alla framtagna idéer ska tas med. 

2. Utveckla många idéer. 

3. Tänk vilt. 

4. Idéerna får inte kritiseras. 

Vid konceptgenereringen kommer brainstorming ske dels i grupp och sedan i nominell grupp. 
Genom brainstorming i grupp genereras först enkla koncept. Sedan utvecklas dessa koncept i 
nominell grupp mer i detaljnivå för att vidare upptäcka brister eller eventuella förbättringar.  

3.8 Konceptutvärdering 

3.8.1 Pughs matris 
För att bedöma olika koncept kan Pughs matris användas för att få en objektiv syn på vilka 
koncept som är mest fördelaktigt utifrån de kriterier som har ställts på slutprodukten. 
Enklaste och det mest vanliga sättet är att använda sig av en liknande redan befintlig produkt 
som referenspunkt för de olika kriterierna som ställs på koncepten. Referensen har alltid 0 
poäng och är de olika koncepten bättre respektive sämre får de antingen + eller - i förhållande 
till hur de står sig till de olika kriterierna. De här + och - summeras sedan och ger ett så kallat 
objektivt betyg på hur bra konceptet är relativt referenspunkten. Är summan lägre än 0 
betyder det att konceptet är sämre än referensen och därmed inte värd att vidareutveckla, 
tvärtom gäller för de koncepten med en högre summa än referensen [24]. 

Det är också viktigt att vikta varje kriterium eftersom vissa kriterium ofta är viktigare än 
andra. Är kriterierna fem eller färre brukar en totalsumma av 10 användas och är det fler 
kriterium kan totalsumman ökas. Kriterierna viktas i en skala från 0-10 där ett högre värde på 
skalan representerar ett krav som är av större vikt jämfört med kriterier av lägre vikt som får 
ett lägre värde [28]. Vid användning av Pughs matris ges inte bara en objektiv bild på hur de 
framtagna koncepten ställs emot de kriterierna utan också en subjektiv bild. Resultaten från 
Pughs matris kommer därför att utvärderas av Fagerhults konstruktionsavdelning för att öka 
reliabilitet och validitet hur det framtagna koncepten klarar kriterierna.   

Metodiken och den röda tråden som skall följas kan sammanfattas som i listan nedan: [24]  

1. Definiera problemet 
2. Alternativen som ska viktas 
3. Välj kriterier 
4. Vikta kriterierna 
5. Utvärdering 

I tabellen nedan visas ett exempel på hur Pughs matris skulle kunna se ut med givan exempel 
kriterium A, B och C.  
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Kriterium Koncept 1 
(Referens) 

Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 

Kriterium A 0 + + - 

Kriterium B 0 0 0 + 

Kriterium C 0 0 + - 

     

Summa + 0 1 2 1 

Summa 0 0 2 1 0 

Summa - 0 0 0 2 

Total summa 0 1 2 -1 

     

Rangordning 3 2 1 4 

Vidare utveckling - Ja Ja Nej 

 

3.8.2 ”Gut-feeling”  
De koncept som väljs att vidareutvecklas från Pughs matris ger både en objektiv och subjektiv 
bild på hur bra (0, + eller -) de olika koncepten klarar de uppställda kriterierna. Vidare 
kommer möte hållas med Fagerhults konstruktionsavdelning för ytterligare bedömning. 
Deras intuition och känsla bidrar till ytterligare utvärdering.  Den spelar en stor roll då de har 
en stor samlad erfarenhet specifikt inom branschen, men också generellt ingenjörsmässig 
erfarenhet [23, p. 180].  
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4 Genomförande och resultat 
Kapitlet ger en beskrivning av studiens resultat samt studiens genomförande där slutgiltiga 
material- och konceptval presenteras.  

4.1 Materialval  
Det förekommer två kravbilder för Verda. Den ena kravbilden avser materialval för 
värmeväxlaren som avleder den värmeutveckling som sker i LED-lamporna. Den andra 
kravbilden avser det material där hållfasthet och yttre miljöpåverkan är av största vikt. Det 
här är den yttre formgivningen vilket andra delen av materialval. 

Med dessa två kravbilder ställdes två olika kravspecifikationer upp. Anledningen till att två 
olika kravspecifikationer ställdes upp är av två huvudsakliga anledningar. Första anledningen 
är framförallt för att kunna välja material som uppfyller sina krav på bästa möjliga sätt utan 
kompromisser. Den andra anledningen är att materialkostnaderna för värmeledande 
polymera material är högre än vanligare polymera material som endast avser att klara en 
kravbild där hållfasthet och yttre miljöpåverkan är av största vikt. Värmeledande polymer 
avser i det här arbetet polymerer med ett värde på den termiska konduktiviteten som är större 
än 1 W/mK. 

Målet var att hitta två material som uppfyller respektive kravspecifikation. 

4.1.1 Kravspecifikation värmeväxlare 
Krav Mål 

Formsprutningsbar Hög termisk konduktivitet 

UV-beständig Färgmöjligheter 

Klara lägsta arbetstemperatur 75℃ Lågt pris 

4.1.2 Kravspecifikation yttre formgivning 
Krav Mål 

Formsprutningsbar Hög E-modul 

UV-beständig Färgmöjligheter 

IP66 Lågt pris 

IK10  

4.1.3 Materialval värmeväxlare 
Värmeväxlaren har i syfte att leda bort värmen ifrån LED-lamporna och därmed prioriterades 
materialet med det högsta värdet på den termiska konduktiviteten. Val av material skedde 
med hjälp av dels CES Edupack, men också av plastleverantörer.  

4.1.3.1 CES Edupack vid materialval för värmeväxlare 

Materialdatabasen CES Edupack användes vid val av värmeledande polymerer för 
värmeväxlaren. Materialen sattes sedan i relation till SEK/kg och för att eliminera icke 
relevanta plaster sattes kraven ifrån kravspecifikationen upp som gränsvärden:  

• Endast polymera material exklusive elastomerer. 

• Klara lägsta arbetstemperatur 75 ℃. 

• Lätt till mycket lätt att formsprutas. 
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• Bra till mycket bra uv-beständighet. 

Med hjälp av målen i kravspecifikationen rangordnas de fem materialen med högsta termiska 
konduktivitet i relation till pris. 

 
Figur 12 - Termisk konduktivitet i relation till pris 

Material Densitet
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚3⁄  

Termisk 
konduktivitet
𝑊𝑊 𝑚𝑚𝑚𝑚⁄  

Pris        
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚 𝑘𝑘𝑘𝑘⁄  

PLA 30 % glasfiber 1500 2,05 20-26 

PF  
(20 % glasfiber,  
20 % additiver) 

1800 1,0 15-18 

DAP (40-60 % 
additiver) 

1700 1,0 27-47 

Alkyd 2300 1,0 18-21 

PLA 10 % glasfiber 1310 0,95 20-25 
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4.1.3.2 Konsultation av plastleverantörer vid materialval för värmeväxlare 

Enligt kravspecifikationen för värmeväxlaren krävs det en polymer med hög termisk 
konduktivitet. Från de båda plastleverantörerna presenterades olika typer av värmeledande 
polymerer där egenskaperna hos de båda skiljer sig åt. Priserna på de nedan listade 
materialen är svåra att bestämma då det här beror på volymer, projekt och andra parametrar 
men priserna ligger uppskattningsvis runt 100-500 SEK/kg. 

Resinex Nordic AB 

Resinex Nordic AB hade ett polymert material vid namn Stanyl TC. 

Material Densitet 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚3⁄  Termisk 
konduktivitet i 
planets riktning  
𝑊𝑊 𝑚𝑚𝑚𝑚⁄   

Termisk 
konduktivitet 
vinkelrätt mot 
planet 
𝑊𝑊 𝑚𝑚𝑚𝑚⁄  

Stanyl TC 1420 14 2.1 

Erteco Rubber & Plastics AB 

Vid konsultation ifrån Erteco Rubber & Plastics AB presenterades två portfolier från två olika 
tillverkare som Erteco Rubber & Plastics AB hade varit i kontakt med. I tabellen nedan listas 
materialen från de båda tillverkarna. 

Material Densitet 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚3⁄  Termisk 
konduktivitet i 
planets riktning  
𝑊𝑊 𝑚𝑚𝑚𝑚⁄   

Termisk konduktivitet 
vinkelrätt mot planet 
𝑊𝑊 𝑚𝑚𝑚𝑚⁄  

Grilon TS FE 1580 20 4 

Grilamid FE7981 1260 5 1 

Grilamid FE 10918 1550 15 3,4 

Grimalid L FE 
10967 

1450 5 1,2 

Grimalid L FE 
10985  

1740 20 4 

Grivory HT2 FE 
10517 

1390 17 2,5 

Grivory HT2 1610 7 1,7 

Konduit 
Compound 
OX10324  

1610 18 1,3 

Konduit 
Compound 
PX10323 (PA66) 

1750 18 1,5 
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Konduit 
Compound 
PX11311U 

1740 1,5 0,8 

Konduit 
Compound 
PX13012 

1680 5,5 1,2 

4.1.4 Materialval yttre formgivning 
För den yttre formgivningen är kraven för IK10 och UV-beständighet av prioritet och därför 
söktes det material med högst E-modul med hjälp av CES Edupack.   

4.1.4.1 CES Edupack vid materialval för yttre formgivning 

För att eliminera icke relevanta polymerer användes kraven ifrån kravspecifikation som 
gränsvärden: 

• Lätt till mycket lätt att formsprutas. 

• Bra till mycket bra uv-beständighet. 

• Bra till mycket bra vattenbeständighet. 

Med hjälp av målen i kravspecifikationen rangordnas fyra material med högst E-modul 
relativt deras materialkostnad i grafen nedan. Tre av materialen baseras på LCP med olika 
mängd glasfiber som additiv för ökad styrka. Materialen med högst E-modul är PEKK (40 % 
glasfiber) och LCP (50 % glasfiber).  PEKK (40 % glasfiber) är drygt tio gånger dyrare än LCP 
(50 % glasfiber) samtidigt som dess spann av E-modul är liknande. 

 
Figur 13 – De fyra materialen med högst E-modul relativt pris. 
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Material E-modul                          
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

Pris                              
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚 𝑘𝑘𝑘𝑘⁄  

PEKK (40 % glasfiber) 12 500 – 21 300 652 

LCP (50 % glasfiber) 22 000 - 22 400 46 - 51 

LCP (40 % glasfiber) 18 300 - 19 800 52 - 58 

LCP (45 % glasfiber) 18 200 – 18 600 49 - 54 

 

4.2 Simulering värmeledning 
Anledningen till att värmesimuleringar gjordes var för att se vilka material och dimensioner 
som tillräckligt kan avleda värmen och därmed uppfylla värmekraven för LED-lamporna. 
Värmebildningen i LED-lamporna är den enskilt största risken för att implementering av 
polymert material inte är möjligt. Därför gjordes simuleringar för att studera 
värmebildningen och om temperaturen i LED-lamporna och drivern överskrider den tillåtna 
gränsen på 75 ℃.  

Det fanns tre huvudsakliga mål med simuleringarna. Det första målet var att se vilka 
temperaturer som uppnåddes i Verda idag med nuvarande konstruktion och material. Ett 
direkt materialbyte till en värmeledande polymer på nuvarande konstruktion gjordes också 
för att se vilka temperaturer som skulle uppnås. 

Det andra målet med simuleringarna var att optimera godstjocklekarna på kylflänsarna för 
värmeväxlaren då temperaturkraven vid direkt materialbyte till en värmeledande polymer 
inte uppfylldes. Då kylflänsar är en konstruktion som påverkar värmeledningen testades 
därmed olika godstjocklekar för att optimera värmeledningen i värmeväxlaren. 
Kombinationer av tjocklekar i intervallet 1,5-6mm samt de två olika typer av kylflänsar 
simulerades för att hitta den optimala kombinationen. 

Det tredje målet med simuleringarna var att studera hur de olika materialen klarar av att 
avleda värmen tillräckligt eller ej. Som tidigare nämnt är det mest optimalt om det gick att 
kombinera en värmeledande polymer med en polymer med god hållfasthet och god styrka mot 
yttre miljöpåverkan. Det material som möter kravspecifikationen bäst för värmeväxlaren är 
Grilon TS FE då dess värde på den termiska konduktiviteten var högst. Grilon TS FE 
studerades tillsammans med det material som material som möter kravspecifikationen för 
yttre formgivning bäst vilket var LCP (50 % glasfiber), för att se om det är möjligt. En 
kompromiss vore att helt använda sig av värmeledande material, dock med högre 
materialkostnader men förhoppningsvis med en bättre värmeledningsförmåga i armaturen. 
Det här studerades också.  

Mätvärden för maximal- och medeltemperatur för driver och LED-lampor presenteras och 
jämförs med gränsvärdena som ställts i kravspecifikationen för Verda. Modellerna som 
simulerades är förenklade där alla radier och hål raderats och endast parametrar som 
påverkar värmeledningsförmågan var med. Övre öppningen i cylinderröret är sluten i samma 
solid som röret vilket gör att topplocket kunde uteslutas i simulationen. 
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De villkor som användes under alla simuleringar är randvillkor och begynnelsevillkor.  

- Randvillkor:  

o 3W effekt för driver 

o 5,8W effekt per LED-lampa 

o 25˚ yttertemperatur på alla sidor 

o Tryck = 0 Pa på övre och undre sida  

o Luft: Variabel 

- Begynnelsevillkor:  

o Gravitation: [0,0, -1] [x, y, z] 

o Värmeöverföring: På 

o Värmestrålning: 0 

o Konvektiv värmeöverföringskoefficient h= 5 W/m2K 

4.2.1 Värmesimulering med nuvarande konstruktion och material 
I den första värmesimuleringen används nuvarande konstruktion och material. Materialet 
idag är aluminium som har en hög värmeledningsförmåga i förhållande till polymera material.  
Konstruktionen och materialet klarar att hålla temperaturen på LED-lamporna under 75 ℃.  

LED-lamporna sprider sin värme nedåt mot drivern vilket leder till att LED-lamporna både 
värmer upp sig själva, materialet runtom samt komponenterna i den undre delen. Den övre 
sidan av drivern är märkbart varmare än vad resterande sidorna är vilket beror på LED-
lampornas värmande effekt. Hålen i lamphuset tillåter värmen att sprida sig genom naturlig 
konvektion upp mot cylinderröret vilket bidrar till att hålla temperaturen nere. Se bilaga 2. 

Aluminium med 
godstjocklek t, g 

Driver 
maximal 
temperatur 
(°C) 

Driver medel 
temperatur 
(°C) 

LED maximal 
temperatur 
(°C) 

LED medel 
temperatur 
(°C) 

t=5 mm, g=6mm 79 70 63 62 

 

 

g 

t 
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4.2.1 Värmesimulering med nuvarande konstruktion och värmeledande 
polymer som valt material 
Implementering av värmeledande polymer i den nuvarande konstruktionen 
värmesimulerades för att se vilka möjligheter som fanns kring att endast byta material men 
behålla den nuvarande konstruktionen. Den värmeledande polymeren med högst värde på 
den termiska konduktiviteten valdes att användas. Resultaten blev att LED-lamporna översteg 
den tillåtna temperaturen 75 ℃. Temperaturerna i drivern överskred ej den tillåtna gränsen. 
Därmed kommer konstruktionsändringar att göras för att på ett bättre sätt leda bort värmen 
ifrån LED-lamporna. Se bilaga 3 för grafisk bild av värmesimuleringen. 

Grilon TS FE med 
godstjocklek t, g 

Driver 
maximal 
temperatur 
(°C) 

Driver medel 
temperatur 
(°C) 

LED maximal 
temperatur 
(°C) 

LED medel 
temperatur 
(°C) 

t=5 mm, g=6mm 73 60 88 87 

4.3 Konstruktion för värmeledning 
För att implementering av polymert material ska vara möjligt behövs någon form av 
värmeväxlare konstrueras. På så sätt kan värmeledningen optimeras och värmen i LED-
lamporna minimeras.  

Enligt ekvationen för värmeledning, ∆𝑄𝑄
∆𝑡𝑡

= 𝑘𝑘 ×  𝐴𝐴 ×  ∆𝑇𝑇
∆𝑚𝑚

 kan konstruktionen påverka 
värmeledningen genom kylarean A och godstjockleken ∆𝑥𝑥. 

Som beskrivet i avsnitt 2.3.4 Konstruktion för värmeledning är cylindriska och plana flänsar 
effektivast vid naturlig konvektion vilket det är i det här fallet.  Därför fokuserades det endast 
på två olika varianter av kylflänsar, plana- och cylindriskt formade flänsar. De här flänsarna 
placeras under kretskortet som LED-lamporna sitter på och agerar som passiva kylare där 
värmen leds vidare till luften genom konvektion och värmestrålning.  

Höjden på flänsarna kan endast uppgå till ett visst mått då drivern tillslut tar emot och 
förhindrar längre flänsar, därför har höjden försökts att maximeras hos samtliga flänsar och 
måttet har valts till 20mm. Godstjockleken på den yttre formgivningen har inte varit någon 
parameter som har ändrats vid simuleringar då tester gjordes tidigare med olika värden på 
den yttre godstjockleken utan förändrade temperaturer vid värmekällorna.  

4.3.1 Värmesimulering med radiellt plana flänsar som konstruktion för 
värmeväxlaren 
Första varianten är plana flänsar. Eftersom form av lamphuset är cirkulärt med hål runtom 
placeras de plana flänsarna i linje med dessa hål och bildar ett mönster av radiellt plana 
flänsar. Det för att öka möjligheterna för naturlig konvektion då hålen är i linje med de plana 
flänsarna. Ytterligare en motivering är den publicerade artikel som behandlar just optimering 
av en cirkulär värmeväxlare där radiellt plana flänsar används.  

De radiellt plana flänsar är i form av en rektangulära flänsar där tjockleken för geometrin är k 
mm. Mönstret hos de radiellt plana flänsarna upprepas med en lång fläns med längd 86 mm 
följt av två korta flänsar med längden 64 mm. Syftet med de korta flänsarna är att öka 
värmeöverföringshastigheten som ökas med hjälp av arean som bland annat de radiella 
flänsarna skapar [19].  

Vid värmesimulering och användandet av radiellt plana flänsar som konstruktion för 
värmeväxlaren prövas olika värden på godstjockleken t samt flänsarnas tjocklek k för att 
optimera värmeledningsförmågan runt LED-lamporna och drivern. 
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Till vänster visas endast värmeväxlaren sett underifrån. Till höger visas en genomskärande 
vy av armaturen med radiellt plana flänsar riktandes in mot värmekällan. 

4.3.1.1 Värmeledande polymer för värmeväxlaren och LCP (50 % glasfiber) för 
yttre formgivning 

Olika värden på t och k kombinerades för att få fram vilka godstjocklekar som bäst ledde bort 
värmen från LED-lamporna.  
För att få fram de här tjocklekarna samt att studera möjligheten att använda LCP (50 % 
glasfiber) som material för yttre formgivning användes det material med högst termisk 
konduktivitet ifrån de tidigare tabellerna.   

Grilon TS FE som valt material för värmeväxlaren och LCP (50 % glasfiber) som valt material 
för yttre formgivning uppgick den lägsta maximala temperaturen på LED-lamporna till 86℃. 
Den lägsta maximala temperaturen i drivern uppgick till 83℃ vilket också överskrider den 
tillåtna gränsen. Temperaturen leds därmed inte bort tillräckligt och LED-lamporna 
överstiger den högsta tillåtna temperaturen på 75℃. De optimala godstjocklekarna uppgår till 
g=3mm, t=5mm och k=5mm. Se bilaga 4 för grafisk bild av värmesimuleringen för g=3mm, 
t=5mm och k=5mm. 

Grilon TS FE med 
LCP (50 % 
glasfiber). 
Godstjocklek t, k,  
g = 3 

Driver 
maximal 
temperatur 
(°C) 

Driver medel 
temperatur 
(°C) 

LED maximal 
temperatur 
(°C) 

LED medel 
temperatur 
(°C) 

t=1,5 mm, k=1,5 mm 103 84 110 109 

t=3 mm, k=1,5 mm 95 79 103 101 

t=3 mm, k=3 mm 89 75 92 94 

t=4 mm, k=4 mm 87 72 91 89 

t=5 mm, k=5 mm 83 70 86 85 

t=6 mm, k=6 mm 83 71 88 86 

 

k 
t 
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4.3.1.2 Värmeledande polymer för värmeväxlaren och för yttre formgivning 

Simuleringarna med en värmeledande plast för värmeväxlaren och LCP (50 % glasfiber) som 
material för yttre formgivning visade att temperaturkraven för LED-lamporna och driver inte 
uppnåddes. Därför studerades sedan möjligheten att implementera en värmeledande polymer 
för hela armaturen. Godstjocklekarna g=3mm, t=5mm och k=5mm användes då dessa 
dimensioner redan visats sig vara optimala. Värmesimuleringarna gjordes ordnat efter den 
termiska konduktiviteten, startandes med det material med högst termisk konduktivitet. 
Sedan gjordes värmesimuleringar tills de maximala temperaturerna för LED-lamporna och 
drivern överskred den tillåtna gränsen.   

Både Grilon TS FE och Grimalid FE10985 klarade värmekraven för både drivern samt LED-
lamporna. Se bilaga 5 för en grafisk bild av värmesimulering med Grilon TS FE samt bilaga 6 
för värmesimuleringsbild på Grimalid för både värmeväxlare och yttre formgivning. 

Material Driver 
maximal 
temperatur 
(°C) 

Driver medel 
temperatur 
(°C) 

LED maximal 
temperatur 
(°C) 

LED medel 
temperatur 
(°C) 

Konduit PA66 71 61 81 80 

Grilon TS FE 72 62 75 74 

Stanyl TC 502 74 62 81 80 

Grilamid 
FE10918 

74 63 78 77 

Grimalid 
FE10517 

73 63 79 77 

Grimalid 
FE10985 

72 63 75 74 
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4.3.2 Värmesimulering med cylindriska flänsar som konstruktion för 
värmeväxlaren 
Den andra varianten av värmeväxlare är i form av cylindriska flänsar där k anger tjockleken 
på flänsarna. Den förändrade parametern här är antalet flänsar vilket studeras i 
värmesimuleringarna. 

De tidigare simuleringarna visade att godstjocklek t=5mm, g=3mm och k=5mm var de mest 
optimala värdena. Därför användes de här godstjocklekarna även vid simulering med 
cylindriska flänsar.  

    
Till vänster visas hur de cylindriska flänsarna är placerade under värmeväxlaren. Till 

höger visas den genomskärande vyn.  

4.3.2.1 Värmeledande polymer för värmeväxlaren och LCP (50 % glasfiber) för 
yttre formgivningen 

Den värmeledande polymeren med högst termisk konduktivitet användes tillsammans med 
LCP (50 % glasfiber). Maximala- och medeltemperaturen för både driver och LED-lamporna 
överstiger temperaturkraven. Det optimala antalet cylindriska flänsar uppgår till 35st men 
resultaten skiljer sig endast med 1℃. Se bilaga 7 för grafisk bild av resultatet med 35st 
cylindriska flänsar.  

Grilon TS FE  Driver 
maximal 
temperatur 
(°C) 

Driver medel 
temperatur 
(°C) 

LED maximal 
temperatur 
(°C) 

LED medel 
temperatur 
(°C) 

21st cylindriska 
flänsar 

89 76 91 89 

35st cylindriska 
flänsar 

89 76 90 89 

77st cylindriska 
flänsar 

90 77 91 89 

k 
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4.3.2.2 Värmeledande polymer för värmeväxlaren och för yttre formgivning 

Likt tidigare överskreds den tillåtna gränsen för både LED-lamporna och driver när 
värmeledande polymer tillsammans med LCP (50 % glasfiber) användes. Därför studeras 
användandet av endast värmeledande material för hela konstruktionen. Vid användning av 
Grilon TS FE både för värmeväxlaren och yttre formgivning överskreds temperaturkraven. Se 
bilaga 8 för grafisk bild av värmesimuleringen.  

Grilon TS FE Driver 
maximal 
temperatur 
(°C) 

Driver medel 
temperatur 
(°C) 

LED 
maximal 
temperatur 
(°C) 

LED medel 
temperatur 
(°C) 

35st cylindriska 
flänsar 

79 64 86 85 

4.3.3 Sammanställning av värmesimuleringar 
För att sammanställa de geometrier och materialval till värmeväxlaren som klarade 
temperaturkraven gjordes en sammanställande tabell där medeltemperaturen listas. Måtten 
t=5mm, g=3mm och k=5mm användes. 

 Radiella flänsar 

Material Driver medel temperatur 
(℃) 

LED medel temperatur 
(℃) 

Grimalid FE10985 för 
värmeväxlare och yttre 
formgivning 

63 74 

Grilon TS FE för 
värmeväxlare och yttre 
formgivning 

62 74 

Den sammanställda tabellen visar att temperaturerna för de båda materialen. Endast vid 
simulering av en värmeledande polymer för hela armaturen uppnås värmekraven. Enligt 
kravspecifikationen för den yttre formgivningen ska hög E-modul eftersträvas då IK10-
klassifiering är ett krav. Därför valdes det material med högst E-modul.  

Egenskaper Grimalid FE10985: 

• E-modul: 5,2 GPa 

• Brottgräns: 30 MPa 

• Densitet: 1720 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚3⁄  

Egenskaper för Grilon TS FE: 

• E-modul: 16,5 GPa 

• Brottgräns: 65 MPa 

• Densitet: 1580 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚3⁄  

4.3.4 Slutgiltigt materialval 
Det valda materialet för både värmeväxlare och yttre formgivning är Grilon TS FE. 
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4.4 Övrig konstruktion 
Den övriga konstruktionen hanterar hur helheten av Verda ska sammanfogas då en 
avgränsning i arbetet var att inga yttre formändringar skulle göras, se 1.4.3 Yttre formgivning 
skall förbli oförändrad. Två huvudsakliga funktioner finns. Den första funktionen hanterar 
relationen mellan topplock och cylinderrör, och den andra hanterar relationen mellan 
cylinderröret och lamphuset. Därmed genererades koncept med hjälp av brainstorming för de 
två olika funktionerna separat. Vidare används polymerernas fördelaktiga egenskaper för att 
konceptgenerera och konceptutvärdera de framtagna koncepten.  

 
Figur 2 – Två huvudsakliga funktioner i Verda uppkommer. Relation mellan topplock och 

cylinderrör samt lamphus och cylinderrör 

4.4.1 Konceptgenerering 

4.4.1.1 Brainstorming topplock och cylinderrör  

Koncept – Metallinsatser 

Det första konceptet används den ursprungliga konstruktionen utan några ändringar. En 
skruv är fäst mellan topplocket och cylinderröret vilket för de här båda parterna tillsammans.  
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Koncept – Formsprutat stag med topplock 

Stagen är formsprutade i samma del som topplocket. Stagen fästs sedan nere i lamphuset. 3st 
stag med 3st tillhörande skruvar artikel reduceras vilket också reducerar 3st monteringssteg.  

 

Koncept – Limning 

Användning av limning som permanent sammanfogning mellan cylinderrör och topplock. 3st 
stag med 3st tillhörande skruvar artikel reduceras vilket samtidigt reducerar 3st 
monteringssteg. Dock adderas en limprocess. 

 

Koncept – Snäppfunktion 

Snäppfunktion i cylinderrör och topplock. 3st stag med 3st tillhörande skruvar artikel 
reduceras vilket också resulterar i 3st reducerade monteringssteg. Den förändrade profilen i 
cylinderröret kräver att cylinderröret formsprutas. Profilen i topplocket kräver ett mer 
komplext formverktyg med backar.  
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4.4.1.2 Brainstorming lamphus och cylinderrör 

Koncept – Skåror 

På övre delen av lamphuset sitter kylflänsar längs med hela undersidan. 10 av flänsarna 
sticker ut 1mm. Den nedre delen av lamphuset är skåror placerade där de utstickande 
kylflänsarna får plats. Skårorna utgör en hylla åt flänsarna vilket gör att övre delen av 
lamphuset inte kan glida nedåt i den nedre delen. Med cylinderröret på plats hindras den 
nedre delen att glida uppåt eftersom de utstickande flänsarna tar emot i cylinderrörets kant. 
Konceptet utgår från att stag används för att hålla ihop komponenterna.  
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Koncept - Hyllor 

Tio stycken hyllor är placerade runtom ytterväggen i den undre delen för att hindra att både 
cylinderröret och värmeplattan kan röra sig nedåt. Flänsarnas längder hindrar även 
värmeplattan att röra sig uppåt då cylinderrörets placering blockerar den här rörelsen. Även 
det här konceptet utgår från användandet av stag. 
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Koncept - Skruvförband 

Sammanfästning av cylinderröret och lamphuset med hjälp av skruvförband för att låsa fast 
de båda parterna med varandra. Det här konceptet kräver dock ett hål i cylinderröret och 
lamphuset som skruven passar in i. Det här konceptet tar även bort användningen av stag. 

 
 

Koncept – Snäppfunktion 

Snäppfunktion mellan cylinderröret och lamphuset vilket reducerar tre stycken skruvförband 
samt tar bort användning av stagen.  

 

4.4.2 Konceptutvärdering 

4.4.2.1 Pughs matris 

Konceptutvärderingen delades in i två olika delar, ihopsättning mellan topplock och 
cylinderröret samt ihopsättning mellan lamphus och cylinderröret. En konceptutvärdering 
gjordes för de båda ihopsättningsmetoderna där två koncept baserades på användning av stag 
medan två av koncepten baserades på användning utan stag.  

De kriterium som ställdes på de samtliga koncepten var: 

Artikelreducering – Reducering av antalet artiklar med hjälp av integrerade funktioner. 
Positivt värde innebär artikelreducering och vice versa.  

Komplexitet vid tillverkning – Göra den enkel och kostnadseffektivt att tillverka med 
avseende på framförallt utformandet av formverktyget samt de processer komponenten måste 
genomgå. Positivt värde innebär en lägre komplexitet vid tillverkning och vice versa. 
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Monterbarhet – Vid montering skall den vara enkel att montera samtidigt som 
monteringstiden skall hållas ner. Positivt värde innebär en enklare och en mer tidseffektiv 
lösning och vice versa. 

IP66 – Sannolikhet att IP66-klassifiering klaras. Positivt värde innebär en högre sannolikhet 
och vice versa. 

IK10 – Sannolikhet att IK10-klassifiering klaras. Positivt värde innebär en högre sannolikhet 
och vice versa. 

Pughs matris – Topplock och cylinderrör 

  Med stag  Utan stag 

Kriterium Viktning av 
kriterium 

Ursprunglig Metallins
atser 

Formsprutat 
stag med 
topplock 

Limning Snäppfunkti
on 

Artikel 
reducering 

2 0 0 + + + 

Komplexitet 
vid 

tillverkning 

2 0 0 - - - 

Monterbarhet 1 0 0 + + + 

IP66 3 0 0 + + - 

IK10 2 0 0 0 - 0 

       

Summa +  0 0 6 6 3 

Summa 0  0 0 2 0 2 

Summa -  0 0 2 4 5 

Total 
summa 

 0 0 4 2 - 2 

Pughs matris – Lamphus och cylinderrör 

  Med stag Utan stag 

Kriterium Viktning av 
kriterium  

Ursprunglig Skåror Hyllor Skruvförband Snäppfunktion 

Artikel 
reducering 

2 0 + + 0 + 

Komplexitet 
vid 

tillverkning 

2 0 + + - 0 

Monterbarhet 1 0 + + 0 + 
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IP66 3 0 + - 0 - 

IK10 2 0 0 0 0 0 

       

Summa +  0 8 5 0 3 

Summa 0  0 0 2 0 4 

Summa –  0 0 3 2 3 

Total 
summa 

 0 8 2 -2 0 

4.4.2.2 Konsultation Fagerhults konstruktionsavdelning 

Från Pughs matris för lamphus- och topplock tillsammans med cylinderröret valdes samtliga 
koncept att vidareutvecklas förutom konceptet med skruvförband för lamphuset och 
cylinderröret och snäppfunktion mellan topplock och cylinderröret. Möte med Fagerhults 
konstruktionsavdelning bidrog till ytterligare utvärdering av de koncept som valdes att 
vidareutvecklas.  

Konsultation Fagerhults konstruktionsavdelning – Topplock och cylinderrör 

Formsprutat stag med topplock 

Formverktyget för det här konceptet hade behövt kärnor inuti stagen för att skapa de ihåliga 
stagen. Det här betyder att formverktygets rörliga del hade behövts röra sig 520mm för att 
stöta ut plastdetaljen vilket är den totala längden för stagen med topplock. Det här ansågs som 
en orimlig längd för formverktyget att röra sig då kostnaderna hade ökat. Längden på stagen 
tillåter inte heller tillräckligt stora släppvinklar vilket kommer bidra till att stagen ”krymper” 
fast i formverktyget och utstötning av detaljen kommer bli ett problem.  

Topplocket tillsammans med tre stag reducerar dock artiklar då inga skruvförband inte längre 
behövdes för att sammanfoga de här båda delarna. Det här bidrar även till minskad 
monteringstid då tre skruvförband inte längre behövs. Sannolikheten för att konstruktionen 
kan klara en IP66-klassificering bedöms vara liknande som för den nuvarande 
konstruktionen. 

Limning 

Det råder en viss osäkerhet kring limning som sammanfogningsmetod mellan de två olika 
materialen och risken finns att limningen brister vid ett IK-10 test. Samtidigt kommer ingen 
packning att behövas för att klara IP-66 klassificeringen. Användandet av limning som 
permanent sammanfogning reducerar tre skruvar men adderar limprocess som ett moment 
vid tillverkning.  

Konsultation Fagerhults konstruktionsavdelning – Lamphus och cylinderrör 

Snäppfunktion 

Med snäppfunktion reduceras behovet av stag vilket kommer underlätta vid montering. 
Snäppfunktion bidrar dock till ökad komplexitet i formverktyget då det kräver backar och 
därmed ökade fasta tillverkningskostnader. Efterbearbetning av cylinderröret krävs då hål 
måste adderas. Snäppfunktion ger också sämre förutsättningar för att klara ett IP-66 test. 
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Hyllor 

Användning av hyllor mellan lamphuset och cylinderröret försämrar förutsättningar att klara 
en IP66-klassificering. Hyllorna är integrerade i den yttre formgivningen vilket ger en enkel 
form för formverktyget och inga backar kommer att krävas. Skruvar för att montera ihop 
lamphuset reduceras vilket bidrar till en enklare montering samtidigt som värmeväxlaren 
endast måste placeras på hyllorna i lamphuset. 

Skåror  

Skåror vid lamphuset bidrar till ett enkelt utformat formverktyg utan backar och IP66-
klassificeringen är sannolikt möjligt att nå. Enkel monterbarhet då värmeväxlaren endast 
måste placeras i skårorna. Artikel reducering vid montering av värmeväxlaren då den i det här 
konceptet hindrar att åka upp eller ned med hjälp av skårorna och placering av cylinderröret.  

Metallinsatser 

Användning av samma koncept som nuvarande konstruktion ger samma förutsättningar för 
att klara IP66-klassificeringen som den ursprungliga konstruktionen. Monteringen kommer 
förbli densamma med samtliga skruvförband som för nuvarande konstruktion. Det här bidrar 
inte till någon artikelreducering. Det kan bidra till en något komplex tillverkning då 
metallinsatser i formverktyget måste inkluderas.  

4.4.3 Slutgiltigt konceptval 
Det valda slutgiltiga konceptet är konceptet med metallinsatser till stagen tillsammans med 
skåror i lamphuset, se figur 14-16. Detaljritningar för lamphus, topplock, värmeväxlare samt 
resterande delar av Verda finns att se under bilaga 9-12. Konceptet innebär artikel- och 
viktreducering. Tre skruvförband reducerades då värmeväxlaren nu hålls på plats med hjälp 
av skåror och trycket ifrån cylinderröret. Den totala vikten för de komponenter hos Verda som 
metallersattes med Grilon TS FE är 1,11 kg och kan jämföras med vikten för de komponenter 
som är i aluminium vilket väger 2,25 kg. Det innebär en viktreducering på 49,3 %. 
Avsaknaden av underskärningar i den simpla geometrin hos både värmeväxlare, lamphus och 
topplock innebär att inga backar kommer att behövas i tillverkning. Möjligheterna för IP-66 
och IK10- klassificering anses vara goda.    

 

 
Figur 14 - Slutgiltigt helhetskoncept 
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Figur 15 – Slutgiltig värmeväxlare i Grilon TS FE 

 
Figur 16 - Slutgiltigt koncept lamphus i Grilon TS FE  
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt 
teorin från det teoretiska ramverket genom analys. 

5.1 Vilket/vilka polymert material kan anses lämpliga för 
konstruktion? – Grilon TS FE  

Vid val av ett polymert material för konstruktionen var det två av de listade materialen som 
klarade temperaturkraven. Därför gjordes en vidare prioritering vilket av materialen som bäst 
kunde uppfylla de mål som var satta ifrån kravspecifikationen exklusive den termiska 
konduktiviteten då temperaturkraven redan var godkända. Det valda materialet kommer att 
användas för hela konstruktionen vilket betyder att det kommer att användas också för yttre 
formgivning. Därför ansågs det material med högst E-modul och brottgräns att vara 
fördelaktigt, huvudsakligen för att klara IK10-klassificeringen samt klara av att motstå kryp 
och relaxation. Materialet med lägst densitet är också att föredra då det bidrar till minskad 
vikt. Därför valdes Grilon TS FE som hade högst värde i E-modul och brottgräns. Grilon TS 
FE var också det material med lägst densitet av de båda. 

Grilon TS FE ingår i en högre prisklass bland polymera material och därför gjordes ett försök 
att minimera användandet genom att kombinera Grilon TS FE med LCP (50 % glasfiber). Vid 
simuleringar av en kombination av Grilon TS FE och LCP (50 % glasfiber) värmdes luften upp 
i lamphuset vilket gjorde att den maximala temperaturen överskred den tillåtna temperaturen 
i LED-lamporna. Inga flera material valdes att kombineras tillsammans med LCP (50 % 
glasfiber) då Grilon TS FE var det material med högst värde på den termiska konduktiviteten, 
därför gjordes antagandet att material med sämre termisk konduktivitet inte heller hade 
klarat temperaturkraven.  Det här är en följd av att den termiska konduktiviteten hos LCP (50 
% glasfiber) som är 0,14W/mK inte är tillräcklig för att leda bort den instängda och 
uppvärmda luften inuti lamphuset. Användande av Grilon TS FE genomgående för 
konstruktionen simulerades istället och de uppmätta temperaturen överskred inte längre den 
tillåtna temperaturen i LED-lamporna. 

Grilon TS FE innehåller kol vilket är det aktiva additivet som höjer materialets termiska 
konduktivitet. Materialet går att fås i olika nyanser i gråskalan men om en så hög termisk 
konduktivitet som möjligt önskas krävs en nästintill svart färg. Det här innebär mycket 
begränsade färgmöjligheter. Enligt plastleverantörens uppskattningar bör kryp- och 
relaxationsresistensen hos materialet vara godkänt för en lamparmatur som endast ska 
monteras på stolpe. UV-resistensen anses också godkänd.  

5.2 Hur kan en potentiellt realiserbar konstruktion se ut med 
given kravspecifikation? – Metallinsatser med skåror 

Värmeväxlaren förs ned i lamphusets skåror. Sedan förs stagen igenom hålen i 
värmeväxlaren. Gängorna på stagen skruvas i metallinsatserna som sitter i lamphuset. 
Därefter monteras cylinderröret. Till sist monteras reflektorn och topplocket där tre skruvar 
fäster ihop topplocket mot lamphuset.  

Godstjockleken på värmeväxlaren uppgår till 5mm. Enligt simuleringarna där olika 
godstjocklekar testades är det tydligt att en tunnare, 4mm, och en tjockare, 6mm godstjocklek 
påverkar temperaturerna negativt. 5mm verkar vara den godstjocklek som är optimal då det 
finns tillräckligt med material för att sprida värmen. Samtidigt är godstjockleken stor då 
högsta rekommenderade godstjockleken är kring 4mm. Det är fortfarande möjligt men längre 
cykeltider kommer krävas och därmed högre tillverkningskostnader. Vidare finns risker för 
sjunkmärken på ovansidan där värmespridaren av aluminum är monterade. Med hjälp av 
underskurna kanter vid flänsarna kan sjunkmärkena minimeras vilket kan ses i detalj under 
bilaga 10. Huruvida dessa kommer att kunna minimera sjunkmärkena tillräckligt är svårt att 
bedöma. 
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De potentiella sjunkmärkena på ovansidan av värmeväxlaren skulle i sådana fall skapa en 
termisk isolerande barriär som motverkar den termiska konvektionen mellan värmespridaren 
och värmeväxlaren.   Lösning till det problemet kan exempelvis vara applicering av någon 
form av värmeledande pasta vid montering som ökar den termiska konvektionen mellan 
delarna. Det skulle minimera luftfickorna, öka den termiska konvektionen och därmed också 
hålla rätt temperatur i LED-lamporna.  

I lamphuset syns konstruerade ribbor som agerar förstärkning till konstruktionen. 
Godstjockleken på ribborna är knappt halva godstjockleken på lamphuset vilket är mindre än 
rekommenderat. Anledningen till att godstjockleken är mindre än den rekommenderade är 
framförallt för att minimera sjunkmärken som i sådana fall skulle synas på utsidan. Avståndet 
mellan ribborna är långt större än 2,5 gånger godstjockleken för lamphuset vilket kan anses 
som ovanligt stort. Fler ribbor skulle öka konstruktionens hållfasthet men den stora 
godstjockleken i sig bidrar redan till ökad hållfasthet i konstruktionen vilket också är en 
anledning till att inte öka antalet. En annan viktig aspekt är samtidigt att fler ribbor innebär 
en högre risk för synliga sjunkmärken på utsidan.   

Vidare är driver och kopplingsplint monterade nere i lamphuset och inte upptill mot LED-
lamporna som i tidigare konstruktion vilket skapar ännu mer utrymme för värmeväxlarens 
flänsar. 

Vad som varit styrande i valet av slutgiltigt koncept har varit IP66-klassifiering och 
komplexitet vid tillverkning. Jämfört med de andra koncepten anses det här framförallt mest 
fördelaktigt vad gäller IP66-klassificeriering. Det här för att skruvförband används som 
sammanfogningsmetod även i nuvarande konstruktion vilket sedan tidigare är beprövat. 
Tätningar, som inte tagits hänsyn till under arbetet kommer med stor sannolikhet att 
behövas. Med tätningar krävs också någon form av konstant tryck i konstruktionen för att 
bibehålla en hög täthet och större möjlighet för IP66-klassifiering.  

Vid konceptutvärdering av samtliga koncept kunde två koncept sållas bort med hjälp av Pughs 
matris, de här koncepten var skruvförband för lamphus och cylinderrör samt snäppfunktion 
för topplock och cylinderrör. Av de resterande koncepteten användes konsultation från 
Fagerhults konstruktionsavdelning för att sålla bort icke realiserbara koncept.  

En permanent sammanfogningsmetod av topplock med cylinderröret var limning vilket 
reducerade momenten vid montering och antal artiklarna.  Dock fanns det en stor osäkerhet 
kring hur möjligheterna är för limning mellan de båda materialen Grilon TS FE tillsammans 
med PMMA och därför togs beslutet att inte föra vidare det här konceptet.  

Den andra sammanfogningsmetoden var en permanent snäppfunktion mellan lamphuset och 
cylinderröret. Konceptet var beroende av att ett hål i cylinderröret fanns tillgängligt för att 
placera snäppen i. Det här kräver att cylinderröret efterbearbetas vilket bidrar till en oönskad 
ökad tillverkningskostnad. Snäppet i lamphuset kräver ett mer komplext formverktyg för att 
den ska vara möjligt att formsprutas. Den totala kostnaden vid tillverkning av större volymer 
behöver nödvändigtvis inte leda till en dyrare slutprodukt då monteringstid och antalet 
artiklar reduceras. Osäkerheten kring hur det här konceptet skulle stå sig mot ett senare IP66-
test var för hög vilket ledde till att konceptet inte kom att användas. 

Hyllor där värmeväxlaren kan placeras för att inte röra sig ner samt att cylinderröret hindrar 
värmeväxlaren för att röra sig uppåt anses vara ett koncept där IP66-klassificeringen inte 
klaras. Konstant tryck på hyllorna kan orsaka relaxation i det polymera materialet och 
inträffar det släpper trycket från stagen vilket leder till ännu sämre förhållanden för att klara 
IP66-klassificeringen och konceptet lades därmed ned.  
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer (konsekvenser), 
slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning. 

6.1 Implikationer 
Syftet med arbetet var att studera möjligheterna med implementering av polymert material 
och värmeavledningen vid LED-lamporna är den enskilt största faktorn som skulle kunna 
omöjliggöra möjligheterna. Arbetet visade att det är möjligt att implementera polymert 
material i en LED-armatur för utomhusmiljö genom värmeavledande konstruktion och val av 
befintligt värmeledande polymert material. Motiveringen är att kunna uppfylla samma krav 
men att utnyttja fördelarna med polymera material där framförallt en mer kostnadseffektiv 
tillverkning kan sänka totala kostnaderna för produkten. Direkta konsekvenser av 
implementering av polymert material är artikelreducering och viktreducering. Vidare kommer 
det med stor sannolikhet ske reducering av tid i tillverkning, efterbearbetning och montering 
tack vare fördelarna med formsprutning. Samtidigt är det okänt hur tidseffektiva cykeltiderna 
egentligen kommer att bli då godstjocklekarna är stora. De direkta materialkostnaderna är 
högre med Grilon TS FE jämfört med dagens aluminiumlegering vilket också är viktigt att ha i 
åtanke. 
De höga materialkostnaderna tillsammans med de förutspådda långa cykeltiderna riskerar att 
låta den totala tillverkningskostnaden bli så hög att det inte längre blir försvarbart med 
polymert material ur ett ekonomiskt perspektiv.  

.2 Slutsatser och rekommendationer 
Det är fullt möjligt att implementera polymert material i Verda och möta de krav som idag 
ställts. Artikelreducering, viktreducering och reducerade krav på efterbearbetning är ett 
resultat av användande av polymert material. Grilon TS FE rekommenderas som material och 
den givna konstruktionen som presenterats tidigare. Den yttre formgivningen skulle inte 
ändras märkbart och var en avgränsning i arbetet. Konstruktionen i det slutgiltiga konceptet 
skiljer sig framförallt i den värmeväxlare som integrerats i lamphuset. Den slutgiltiga 
konstruktionen uppskattas vara realiserbar och möta den givna kravspecifikationen. Därmed 
svaras de båda frågeställningarna och syftet har uppnåtts.  
Precis som syftet beskriver är det endast möjligheterna som studerats i en datorsimulerad 
miljö. Fagerhult rekommenderas att göra verkliga tester på värmen och studera 
värmesimuleringarnas överföring till verkligheten. Vidare bör diskussioner och tester göras 
med tillverkare inom formsprutning för att studera vad det innebär för implikationer gällande 
sjunkmärken och cykeltider.  

6.3 Vidare arbete eller forskning 

6.3.1 Kostnadskalkyl 
Vidare bör approximativa kostnadskalkyler göras framförallt för att se hur hög totalkostnaden 
eventuellt kommer att bli vid implementering av polymert material. Då är det också möjligt 
att förstå vilka faktorer som påverkar totalkostnaden och vilket som därmed kan optimeras. 
Sannolikt kommer till exempel de direkta materialkostnaderna idag vara för höga. Samtidigt 
sker en stor utveckling inom högpresterande polymera material och därmed kommer också 
populariteten att öka. I takt med populariteten kommer sannolikt också prisutvecklingen att 
utvecklas mot mer konkurrenskraftiga priser jämfört med traditionella material. Därmed är 
det också viktigt för Fagerhult att följa utvecklingen och att tidigt veta när prisutvecklingen 
når en tillräcklig prisnivå.  

6.3.2 Materialval 
I det här arbetet kontaktades endast två leverantörer av polymera material vilket innebär att 
det med stor sannolikhet finns fler värmeledande polymera material som skulle kunna klara 
av den givna kravspecifikationen.  
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Därför bör vidare arbete av materialval göras för att kunna hitta det mest optimala polymera 
material ur de aspekter som påverkar kostnadseffektiviteten men samtidigt uppfyller den 
termiska konduktiviteten som krävs. Det kan vara lägre direkta materialkostnader, mekaniska 
egenskaper, termiska egenskaper, utomhusbeständighet, eller egenskaper hos materialet som 
påverkar tillverkningen positivt.  

6.3.3 Förstudier 
Verda är den första lamparmaturen på Fagerhult som studerats för metallersättning. 
Möjligheterna med metallersättning varierar beroende på förutsättningarna hos produkten. 
Verdas förutsättningar för metallersättning är begränsade, framförallt på grund utav IP66- 
och IK10-kraven. Värmeavledningen blir komplex och begränsad då lamparmaturen måste 
vara omsluten och tät. Vidare kan förstudier visa vilka produkter i sortimentet där 
möjligheterna är som störst. Förslagsvis är möjligheterna för metallersättning potentiellt stora 
för lamparmaturer för inomhusmiljöer med infällning i undertak eller högt uppesittande 
gatlampor där kylning kan integreras på utsidan utan att estetiken påverkas. I framförallt 
lamparmaturer för inomhusmiljöer med infällning i undertak kan potentiellt möjligheterna 
vara stora för metallersättning då IP-kraven är låga och inga IK-krav finns. För att fullständigt 
hitta produkterna med störst potential krävs vidare förstudier.  

6.3.4 Kombinationer av material 
En avgränsning i det här arbetet har varit att använda oss av polymera material genomgående 
i konstruktionen. Det här behöver dock inte vara det optimala. Valet av material för 
värmeväxlaren behöver till exempel inte nödvändigtvis vara av polymert material. En 
värmeväxlare av metall och resten i polymert material är ett alternativ av hybrid. 
Möjligheterna med en hybrid av polymera material och metaller bör studeras. 

En kombination av olika polymera material kan också vara fördelaktigt. Målet under arbetet 
var att hitta två olika polymera material som på bästa sätt kan uppfylla de olika kravbilderna 
kompromisslöst. Att minimera användandet av de dyrare högpresterande polymera 
materialen genom att också använda sig av vanligare och billigare polymera material kan 
sänka de direkta materialkostnaderna. Parallellt med sänkta materialkostnader kan 
produkten uppfylla samtliga krav kompromisslöst.  Kombinationer av material bör därför 
eftersträvas vid framtida arbeten av metallersättning.  

6.3.5 Värmeväxlare 
De studerade geometrierna för värmeväxlaren i arbetet var endast baserade på vad tidigare 
forskning kommit fram till. Optimering av värmeväxlaren i det här arbetet är begränsat och 
kan vidareutvecklas, alternativt göras om helt. En bättre optimerad värmeväxlare skulle 
innebära lägre temperaturer i LED-lamporna och ytterligare argument för implementering av 
polymert material. 
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Bilagor 
Kapitlet ger detaljerad information, som en bilageförteckning, om studiens bilagor. 

Bilaga 1 GANTT schema 
Bilaga 2 Värmesimulering nuvarande konstruktion med aluminium 
Bilaga 3 Värmesimulering nuvarande konstruktion med Grilon TS FE som materialval 

för hela konstruktionen 
Bilaga 4 Värmesimulering radiella flänsar med Grilon TS FE som material för 

värmeväxlaren och LCP (50 % glasfiber) för yttre formgivning 
Bilaga 5 Värmesimulering radiella flänsar med Grilon TS FE som materialval  
Bilaga 6 Värmesimulering radiella flänsar med Grimalid som materialval 
Bilaga 7 Värmesimulering 35st cylindriska flänsar med Grilon TS FE som materialval 

för värmeväxlaren och LCP (50 % glasfiber) för yttre formgivning 
Bilaga 8 Värmesimulering 35st cylindriska flänsar med Grilon TS FE som materialval 

för hela konstruktionen 
Bilaga 9 Ritning topplock 
Bilaga 10 Ritning värmeväxlare 
Bilaga 11 Ritning lamphus 
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