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Abstract

Abstract
This thesis is performed in association with Kongsberg Automotive AB, a subcontractor within
the automotive industry who specializes in gear shifters for both manual and automatic
transmission vehicles. The automotive industry is highly dynamic and constantly searching
for innovative improvements. In recent years, this has led to an increase in the importance of
electronics within a product. In case of an electronic failure, this can lead to devastating
consequences for the function of a product. This leads to higher demands for safe
encapsulation. Some sort of sealing is often used to reduce the risk of leakage and penetration
of foreign particles.
The product that has been studied in this project is an actuator. The function of an actuator is
to convert electronic signals from the gear shifter to mechanical movements that interacts
with the gearbox. The product consists of three sealing solutions that works together to meet
the requirements for encapsulation during the vehicles lifetime. These solutions include a
static gasket in form of a FIPG, a dynamic o-ring seal and a Gore-Tex vent membrane.
The purpose of this thesis is to study and evaluate different sealing solutions that fulfills the
demands of encapsulation according to the specification. Kongsberg Automotive wishes to
explore if there are better sealing alternatives than the ones used today, particularly in regards
to a potential increase in volume in the near future.
In order to perform the project, an extensive literature study has been conducted. It was based
on collection of facts, benchmarking, interviews and observations both within and outside of
the company. This resulted in a Pugh matrix where the different sealing concepts where
evaluated against the current solution, FIPG and dynamic o-rings. Criteria such as cost,
production and assembly friendliness, work environment, processing time, life expectancy
and the need of redesign were developed based on DFX-tools and interviews.
The Pugh matrix were performed for both the static and the dynamic seal, using the same
criteria in both cases. Based on the matrix, laser welding were chosen to be the most suitable
seal for the static application. A few of the reasons were its low cost for high volume
productions, the fast processing time and high function. For the dynamic seal, Kongsberg is
recommended to continue using the current o-ring solution due to its low cost.
To implement the recommended static sealing, redesign of the product is required. To achieve
a successful joint, there are increased requirements for the flange surfaces, such as warpage
and surface finish. In addition to this, the flanges needs a new design that enables joining.
Laser welding is based on the material properties of the flanges. One part needs to be laser
transparent to let the laser beam through, while the other part has to be laser absorbent to
melt the material by the joint.
This study results in a foundation for Kongsberg Automotive, to facilitate decision-making in
regards to sealing design.
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Sammanfattning
Examensarbetet har utförts på uppdrag av Kongsberg Automotive AB, en underleverantör
inom fordonsindustrin som bland annat tillverkar växelspaksystem till både manuella och
automatväxlade fordon. Fordonsbranschen kantas av ständig utveckling med innovativa
lösningar, vilket under de senaste åren har resulterat i att elektroniken har fått en större roll i
produkterna. Ifall elektroniken skadas kan det få förödande konsekvenser för produktens
funktion. Det medför högre krav på säker inkapsling. För att motverka läckage och intrång av
skadliga partiklar används ofta någon form av tätning.
Produkten som har studerats i detta examensarbete är en aktuator, vars funktion är att
omvandla elektroniska signaler från växelspaken till mekaniska rörelser som interagerar med
växellådan. Produkten innehåller tre tätningar som samverkar för att uppfylla
inkapslingskraven under fordonets hela livstid. Dessa tre tätningar består av en statisk tätning
av typen FIPG, en dynamisk o-ring och en ventil tätning av Gore-Tex membran.
Syftet med examensarbetet är att studera och utvärdera olika tätningskoncept som uppfyller
de krav på inkapsling som ställs. Kongsberg önskar att utforska om det finns bättre alternativ
till de tätningar som används i nuläget, särskilt vid en framtida ökad produktionsvolym.
För att kunna utföra arbetet har en omfattande litteraturstudie genomförts. Den har bestått av
faktainsamling, konkurrensanalys, intervjuer och observationer både på och utanför företaget.
Detta mynnade ut i en Pughs matris där de olika tätningskoncepten ställdes mot den
befintliga lösningen, FIPG och o-ring. Kriterier såsom kostnad, produktionsvänlighet,
monteringsvänlighet, arbetsmiljö, processtid, livslängd samt behov av omkonstruktion har
tagits fram till matrisen med hjälp av DFX-verktyg och intervjuer.
En Pughs matris har utförts för både den statiska och dynamiska tätningen. Samma kriterier
användes i båda fallen. Utifrån matrisen utnämndes lasersvetsning som den mest lämpliga
metoden för den statiska tätningen. Anledningen till att den rekommenderas är bland annat
dess låga kostnad vid höga volymer, den snabba processtiden samt dess långa livslängd. För
den dynamiska tätningen rekommenderas Kongsberg Automotive att fortsätta med den
befintliga lösningen, o-ringar. Detta på grund av dess låga kostnad för en tillräcklig livslängd.
För att implementera den nya statiska tätningen krävs omkonstruktion av produkten. För en
lyckad fogning ställs en del krav på flänsarna, bland annat en låg skevningstendens och en viss
ytfinhet. Dessutom behöver flänsarna få en ny utformning som möjliggör fogning. Metoden
bygger på att en del är lasertransparent och släpper igenom laserstrålen till den undre delen,
som är laserabsorbent och smälter materialet vid fogen.
Studien leder till ett grundligt underlag för Kongsberg Automotive, som kan underlätta vid
beslut gällande tätningskonstruktionen.
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Ordlista
OEM

“Original Equipment Manufacturer”, det företag som tillverkar
den slutgiltiga produkten som sedan säljs till slutanvändaren. I
den här rapporten innebär det fordonstillverkare.

Hermetisk

Gastät.

Granulat

Plast i kornform som används till formsprutning.

Fläns

En kant som möjliggör sammanfogning av två delar.

Vulkanisera

När gummi övergår från flytande till fast form.

Elastomer

Materialgrupp inom polymerer med elastiska egenskaper.

Vidhäfta

Att ett material fastnar i ett annat.

Viskositet

En hög viskositet innebär ett trögflytande material.

Fixtur

En ställning som möjliggör fixering av produkten i maskinen.

Pneumatik

Tryckluftsteknik.

Dragprovskurva

En graf som visar mekanisk spänning som funktion av töjning för
ett visst material.

Shore

Klassificering av hårdheten hos elastiska material.

Enheter
Ångström

Längdenhet

1 Å = 10-10 m

Bar

Tryckenhet

1 bar = 100 kPa
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Introduktion

Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring.
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens
avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition.

Bakgrund
Kongsberg Automotive har sedan starten på 50-talet lyckats med att profilera sig som en
eftertraktad global underleverantör till fordonsindustrin. De tillverkar ett flertal olika
produkter, bland annat växelspakar till både manuella och automatväxlade fordon. En
skiftning har skett inom fordonsindustrin under de senaste åren då växelspaken har gått från
att vara nästan helt mekanisk till att inkludera mer och mer elektronik. Eftersom de
elektroniska produkterna har en mycket mindre storlek kan man frigöra mer utrymme i
fordonet, vilket ger en större frihet vad gäller både design och funktioner. Växelspakar med
denna teknologi kallas för “Shift by Wire” (SBW) och saknar mekaniska vajrar, den klassiska
kopplingen mellan växelspak och växellåda. Istället används en elektronisk aktuator för att
interagera med växellådan. En aktuator är en liten robot som förvandlar elektroniska signaler
från växelspaken till mekaniska rörelser. Den är monterad på växellådan som befinner sig
inuti bilens motorrum, och måste därför vara utformad för att klara av en tuff miljö med höga
krav på inkapsling.
Kongsberg Automotives avdelning Driveline lanserade under 2015 sitt första kommersiella
aktuatorprojekt tillsammans med en kinesisk OEM. Tidigare har aktuatorn varit fokus i ett
forskningsprojekt där syftet har varit att samla in kunskap för att i ett senare skede kunna
utveckla en produkt som kan konkurrera med andra aktuatorer på marknaden. Företagets
förhoppningar är att växa inom detta affärsområde för att kunna utveckla sin position på
SBW-marknaden.

Problembeskrivning
För att kunna utveckla högklassiga produkter som ska placeras i motorrummet är det av
högsta vikt att uppfylla de krav på inkapsling som fordonsindustrin ställer. Därför ska
tätningarna i aktuatorn undersökas för att se om det finns rum för förbättring. Den befintliga
aktuatorn innehåller tre olika tätningssystem idag. En statisk tätning som inkapslar själva
plasthuset med hjälp av “Form In Place Gasket” (FIPG), en dynamisk tätning i form av en oring som klarar av roterande rörelse samt en ventiltätning av Gore-Tex membran. Kongsberg
Automotive önskar att utforska om det finns bättre alternativ till det som används i nuläget,
särskilt vid en framtida volymökning.

Syfte och frågeställningar
Syftet med examensarbetet är att studera och utvärdera olika tätningskoncept som uppfyller
de krav som ställs på att aktuatorn överlever den hårda miljön som råder i motorrummet
under hela fordonets livstid. Utifrån studien ska det koncept som bäst uppfyller ett antal
önskvärda kriterier utses.
Nedan följer de frågeställningar som har byggt grunden för att nå målen med examensarbetet.
●

Vilka lösningar används i nuläget som tätningskonstruktion?

●

Vilka olika tätningskoncept är möjliga, givet företagets kravspecifikation?

●

Vilka kriterier ska användas vid utvärderingen, och vilka har högst vikt för företaget?
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●

Vilket koncept är lämpligast utifrån de valda kriterierna?

●

Vilka konstruktionsändringar kräver det rekommenderade konceptet?

Avgränsningar
För att nå målen under den tidsbestämda perioden var avgränsningar nödvändiga.
Aktuatorn innehåller tre olika tätningssystem och för att kunna utföra ett grundligt arbete har
en liknande utvärdering av ventiltätningen valts bort på grund av tidsbrist. De
tätningskoncept som inte uppfyllde kravspecifikationen kommer inte heller att behandlas i
denna rapport.
Projektet stannar vid konceptutvärderingen och resultatet lämnas över till Kongsberg
Automotive. Alltså kommer inte prototypframtagning och egna tester att ske i detta arbete.

Disposition
Först ges en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring.
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Sedan presenteras en omfattande
teoretisk grund, där samtlig insamlad information från litteraturstudien sammanfattas. Efter
det teoretiska ramverket följer metodkapitlet, där den bakomliggande teorin kring de metoder
som används i rapporten introduceras. Detta för att ge läsaren den grundläggande förståelse
som krävs inför resten av rapporten, för att sedan kunna göra en egen bedömning om
rapportens resultat.
Därefter presenteras genomförande och resultat för varje enskild frågeställning. Detta leder
fram till analyskapitlet, där resultatet analyseras med hjälp av den teori som presenterats
tidigare i rapporten.
Rapportens sista kapitel innehåller en diskussion och en kort sammanfattning av de resultat
som det här arbetet har lett fram till. Kapitlet behandlar även arbetets implikationer och
förslag till framtida forskning.
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Kapitlet ger en teoretisk grund som används i studieupplägget och en bas för att analysera
resultatet av de frågeställningar som formulerats.

Inkapsling
En kapslings huvudfunktion är att skydda innehållet mot påverkan utifrån, men även att
skydda omgivningen mot kapslingens innehåll. Det är idag vanligt att utforma kapslingar i
plastmaterial, främst för de integrationsmöjligheter och den designfrihet som konstruktioner i
plast ger. En annan faktor som talar för plast är dess låga vikt och kostnad. För kapslingar
som utsätts för hög värme faller ofta valet på Polyamid. Om kapslingen behöver klara av ännu
högre temperaturer tillsätts glasfiber, och på så sätt erhålls även högre styvhet och
dimensionsstabillitet.
En inkapsling tillverkas med nuvarande teknik i två delar som sedan sammanfogas. Några av
de vanligaste sammanfogningsmetoderna idag är skruvar, snäppen eller svetsning. [1, s.122]

IP-klassning
IP-klassning är en klassificering av inkapslingen av elektronisk utrustning i utsatta miljöer,
där olika typer av medium kan tränga in och skada produktens funktion. IP-klassning
används som en standard för att ange vilka exakta krav som gäller för inkapslingen. Olika
miljöer kräver olika IP-klassifikationer.
Klassningens uppbyggnad inleds med IP följt av två siffror och ibland ytterligare en bokstav.
Den första siffran beskriver hur mycket skydd mot damm, inträngande objekt och beröring
som krävs. Den andra beskriver graden av skydd mot vatten. För att klassificera sin produkt
behöver tester utföras, som bevisar att inkapslingen lever upp till IP-klassningen. Ju högre
siffra desto bättre skydd och högre krav på inkapslingen. [2]

Tätningar
En tätning består av ett material som med ett förband pressas fast mellan två ytor.
Funktionen är att förhindra läckage och motverka att oönskade medium tränger in. Tätningar
är en bidragande faktor till systemets kapacitet, eftersom livslängden hos tätningen i många
fall är direkt kopplat till livslängden på produkten.
Idag finns det ett brett urval utav tillgängliga tätningskonstruktioner på marknaden, vilka
finns i en mängd olika material som skiljer sig åt för att passa i en viss konstruktion.
Rätt val av tätningskoncept är betydande för en hållbar konstruktion. För att säkra dess
lämplighet, spelar materialet och dess fysikaliska egenskaper en stor roll. Det är viktigt att
tätningen på bästa vis klarar av miljön där den ska vistas. Viktigt att ha i åtanke är exempelvis
att materialet är resistent mot exponeringen utav vissa givna kemikalier, ifall tätningen klarar
av att täta närliggande ytor samt miljöns temperaturintervall. [3, s.1161-1164]
Tätningar kan generellt delas in i två grupper, statiska eller dynamiska. Det är de närliggande
ytorna som är i kontakt med tätningen som bestämmer vilken typ som skall användas.

Statiska tätningar
Statiska tätningar används mellan ytor där ingen rörelse sker. När två statiska flänsytor ska
tätas finns det idag många alternativ att välja bland. Samtliga metoder går ut på att
kompensera för flänsytornas defekter genom att fylla ut spalten mellan dem. Antingen genom
exempelvis kompression av ett elastiskt material eller genom att applicera ett vidhäftande
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material på flänsen. Det är både billigare och en smidigare process att fylla ut spalten med en
tätning än att utforma helt plana flänsytor med idealisk ytfinhet, vilket är orealistiskt i
praktiken. I de flesta fall kräver flänstätningen även ett korrekt dimensionerat skruvförband,
eller liknande metoder med fasthållande funktion, för att få rätt yttryck. [4] [5]
Nedan följer närmare beskrivning av dessa fyra vanliga statiska tätningar.





2.4.1

Planpackning
Statisk o-ring
CIPG
FIPG

Planpackning

Packningar kan delas in i tre kategorier ickemetalliska, semimetalliska och metalliska. Inom
kategorierna finns det ett brett urval av konstruktion och material för att passa olika
applikationer. Ickemetalliska packningar är vanliga när produkten utsätts för ett tryck som är
lägre än 10 bar. Två av de vanligare tätningstyperna inom denna kategori är fiberpackning och
gummipackning. [4] [6, s.78]
Fibertätningar har funnits på marknaden länge och utvecklas ständigt. Från början krävde
fibertätningar efterdragning, vilket ledde till ett högt servicebehov samt begränsad livslängd.
Idag håller de mycket högre standard och består oftast av syntetfiber, ett bindemedel och ett
fyllnadsmedel. Den här tätningsmetoden kräver att flänsarna är styva och att det är tätt
mellan skruvarna i förbandet. Det låga priset och monteringsvänlighet är anledningar till att
många företag använder sig av fibertätningar trots det höga kravet på korrekt dimensionering
av skruvförbandet. För produkter som måste kunna demonteras vid behov är det här ett
populärt alternativ. [4]
Gummitätningar har börjat ersätta fibertätningar mer och mer, då de har hög tätningsförmåga
vid korrekt dimensionering och är relativt billiga. Precis som fibertätningar är de mycket
fördelaktiga att använda i produkter som kräver service. Oftast används ett spår i flänsen för
att underlätta vid montering samt minska sättningen i förbandet. På grund av den minimala
sättningen tillåts gles skruvdelning och begränsat yttryck. En populär variant av gummitätning
är O-ringar, som har en cirkulär form och används i rektangulära spår. Se avsnitt 2.2.2. [4]

Figur 1: En plan gummipackning med spår, från en konkurrerande produkt.
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2.4.2

Statisk o-ring

En typisk o-ring är en ringformad packning med cirkulärt tvärsnitt gjord av en elastomer, där
materialets elastiska egenskaper är viktiga för dess funktion. Materialval och
tillverkningsmetod beror på dess applikation. O-ringar är i hög grad standardiserade och
därmed ofta lätta att integrera i en konstruktion. Beroende på typ, material och hårdhet finns
olika vägledning för utformning av tillhörande spår.
För att uppnå ett tätande förband är det viktigt att det tillhörande spåret i huset utformas
korrekt. Spåret är en viktig del av konstruktionen, då spårets funktion är att ge rätt initial
kompression på tätningen.

Figur 2: En klassisk komprimerad o-ring med cirkulärt tvärsnitt. [6, s.8]
Det är de inre normalkrafter till komprimeringen ihop med arbetstrycket som skapar den
resulterande tätningskraften. Elastomer är inkompressibla, vilket betyder att de ändra form
istället än volym. Därför ska spåret alltid konstrueras så att o-ringen har rum att deformeras i
den riktning som är vinkelrät mot kompressionen. För att undvika slitage är den
rekommenderade maximala yttexturen på en o-rings yta 0,8 Ra. [6]

Figur 3: En o-ring i olika tillstånd. [6, s.27]
O-ringar är relativt lätta att tillverka, men de har ett antal begränsningar. Därför förekommer
o-ringar med andra tvärsnitt, som kan förbättra dess prestanda. Ett vanligt problem med oringar är att de under tryckcykler ändrar sin form, vilket kan leda till slitage och läckage. Ett
alternativ till en klassisk o-ring med cirkulärt tvärsnitt är en x-ring, som har ett tvärsnitt i
form av ett X. En fördel är att den har två tätande ytor, istället för en. Det betyder att en
mindre skada inte behöver leda till läckage. [6, s.24]

Figur 4: En x-ring i fritt tillstånd och under tryck. [7, s.2]
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2.4.3

Cured-In-Place Gasket (CIPG)

CIPG är en metod som används om produkt har en komplex form och man vill skräddarsy
tätningen efter flänsen direkt i maskinen. Metoden går till så att tätningsmaterial i flytande
form spritsas ut längs ett spår på en av utav flänsarna. Tätningen appliceras av en
automatiserad dispenseringsmaskin, då det är viktigt att rätt mängd spritsas ut. Efter
dispenseringen härdas materialet med hjälp av antingen värme, UV-ljus eller fukten i luften.
Under härdning vulkaniseras materialet och blir till ett elastiskt material som vidhäftar i
flänsen. Den här metoden bildar en packning som är demonterbar. [6]
Den tätande effekten bildas då halvan med tätningen monteras ihop med den andra flänsen
med hjälp av ett skruvförband. Då komprimeras tätningen och verkar på samma vis som
beskrivet för o-ringar. Det är därför viktigt att den härdade strängens höjd ligger inom de
satta toleranserna. Trots att dispenseringsmaskinen har en beräknad hastighet inställd kan
det vara en utmaning att få till den rätta mängden. Detta eftersom materialet kan vara olika
trögflytande vid olika temperaturer. [6, s.50-51]

2.4.4

Formed-In-Place Gasket (FIPG)

Formed-in-Place Gasket liknar CIPG till viss del. Tätningsmaterialet, ofta silikon, appliceras
på en av flänsarna. För att uppnå sin tätande effekt monteras flänsarna direkt efter
dispensering. Vid montering pressas tätningsmaterialet ut och fyller igen ytdefekter och
ytojämnheter. Silikonet härdar därefter vid exponering av fukten i luften och bildar en tätning
i fast form. [6]
Dispenseringen av tätningen kan antingen ske manuellt eller med hjälp av en robot med
tillhörande utrustning. För att kunna täta effektivt måste silikonet fylla ut ytdefekterna i de
båda flänsarna. Därför bör dispensering och montering ske relativt snabbt, för att undvika att
silikonet hinner påbörja härdning innan monteringen är avslutad. [6]
Vid applicering av för mycket material kommer silikonet att pressas ut vid sidan av skarven.
Att torka bort det överflödiga silikonet är inte att rekommendera, då tätande material kan
råka tas bort samtidigt. Denna metod bildar en permanent sammanfogning och är inte att
rekommendera om service av produkten krävs. [6]

Statiskt tätande sammanfogningar
Vissa permanenta sammanfogningsmetoder kan även uppfylla produktens krav på täthet.
Nedan presenteras ett antal sådana metoder. En sammanfogande tätning definieras här som
en tätning utan behov av extra sammanhållande förband.
Nedan följer närmare beskrivning av dessa tre statiska sammanfogningar.




2.5.1

Limning
Lasersvetsning
Ultraljudsvetsning

Limning

Att limma innebär att med ett ytterligare material binda samman två delar. Sammanhållning
sker genom adhesion, den molekylära vidhäftning som finns mellan två kroppar vid nära
kontakt (yta och lim), och kohesion, en inre kraft som håller samman limmets molekyler. För
att sammanfogning ska ske krävs att adhesionskraften är större än limmets kohesion.
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Figur 5: Kohesion- och adhesionsegenskaper. [e]
(γ1 = kohesion, γ2 = adhesion)
För att adhesion ska uppstå krävs det att avståndet mellan ytorna som ska fogas är mindre än
5Å, och ökar avståndet så är adhesionskraften obefintlig. Ett material som för ögat uppfattas
som slät och polerad kan ha ett profildjup på 200 Å. Därför är vidhäftning med adhesionskraft
utan lim en omöjlighet, oavsett hur nära ytorna placeras. [8]
Viskositet beskriver hur lätt eller trögflytande en vätska är. Vid limning har vätskans
viskositet direkt påverkan på resultatet och dess förmåga att väta en yta. De flesta lim är ickenewtonska, vilket betyder att viskositeten inte är konstant. Viskositeten är
temperaturberoende och när temperaturen ökar sjunker viskositeten, därför kan det vara
nödvändigt att kompensera för temperaturväxlingen vid produktion. [8]
Limförloppet består av yt- och förbehandling av ingående komponenter, limapplicering och
härdning. Det är viktigt att göra kvalitetskontroller för att säkerställa limmets viskositet och
temperatur under hela förloppet ifrån leverans till slutprodukt. [8]
Det finns en uppsjö av olika limtyper, gemensamt är att de måste övergå från flytande till fast
form. För att göra en grov indelning delas lim in i fysiskt härdande eller kemiskt härdande.
Kemiskt härdande lim har i allmänhet godare hållfasthet, större motstånd till kallflytning,
kemikalier och värme än de andra limtyperna och är därför mest förekommande vid fogning
av belastade komponenter. Limtyperna härdar på olika sätt där tiden varierar. [8]
Några vanliga kemiskt härdade limtyper är:




Akrylatlim, som härdar i UV-ljus.
Anerobalim, som härdar i frånvaro av luft.
Epoxilim, som värmehärdas.

Innan applicering måste även ytorna rengöras för att inte smuts och damm ska förstöra
vidhäftningen. Själva appliceringen av lim kan ske manuellt, men det innebär en stor risk för
ojämn fogkvalitet. För att få god noggrannhet och jämn fogkvalitet krävs automatiserad
utrusning. Vid härdning måste ett pressystem med konstanttryck tilläggas.
Limning kan medföra flera hälsorisker, så som hudirritation, allergiska kontakteksem samt
astmatiska besvär. [8]

2.5.2

Lasersvetsning

Lasersvetsning innebär att två ytor sammanfogas med hjälp av en laserstråle som
kännetecknas av en hög effekt och energitäthet. Tekniken har funnits i mer än 50 år, men har
på senare tid utvecklats mycket. Redan 1968 registrerades användningen av metoden för
första gången [9], för att under det senaste årtiondet ha börjat tillämpas mer och mer inom
industrin.
Lasersvetsning fungerar på ett sådant sätt att en laserstråle sänds igenom den lasertransparenta övre flänsen, och bitarna fogas direkt vid gränsytan, se figur 6. Man får en
mindre synlig svetsfog jämfört med många andra svetsmetoder, vilket ofta är önskvärt på
konsumentprodukter eller komponenter med snäva toleranser.
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Figur 6: Lasersvetsning. [10]
För att få en stark fog med minimala defekter är det viktigt att ha rätt klämkraft vid
fogningstillfället. Det kan uppnås antingen genom en statisk fixtur (a) där man använder sig
av exempelvis en pneumatisk aktuator för att trycka ihop fogytorna. Alternativt genom
användning av kullager (b), eller liknande rörliga klämmor, som pressar samman fogytorna
nära fogsömmen. Detta är fördelaktigt vid fogning av stora komponenter, då man kan undvika
skrymmande och krånglig utrustning. Se figur 7. [10]

Figur 7: Pressystem för lasersvetsning. [10]
Lasersvetsning kan appliceras på en stor mängd material, så som metaller, plaster och glas.
Det är även möjligt att sammanfoga två helt olika material. [10]
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Vid sammanfogning av termoplaster är materials optiska egenskaper en viktig faktor, det vill
säga om grundmaterialet är laserabsorberande eller laser-transparent. Lasersvetsning kräver
att det övre materialet är lasertransparent för att laserstrålarna ska kunna tränga igenom det
och nå gränsytan, medan det undre materialet måste vara laserabsorberande. Att ett material
är lasertransparent behöver inte betyda att det är genomskinligt för det mänskliga ögat. [10]
[11]

2.5.3

Ultraljudssvetsning

Ultraljudssvetsning är en permanent sammanfogningsmetod där vibrationer i hög frekvens,
oftast mellan 20 och 40kHz, smälter samman två ytor och bildar en tät fog efter stelning [16].
Ena delen placeras i en stadig fixtur, samtidigt som motparten tillåts röra sig för att kunna
utföra de vibrationer som bildar smältan. En konstant kraft, vanligtvis mellan 20 och 1800 N,
är pålagt under smältningsprocessen och kvarstår till dess att fogen har stelnat och uppnått
sin normala temperatur. Maskinen består av en statisk fixtur, generator, omvandlare,
mellankoppling (booster) och ett horn. Mellankopplingens syfte är att öka eller minska
amplituden i hornet. Hornet är själva verktyget som avger ultraljudsvibrationer, och kallas
även för sonotron i vissa fall. Det utsätts för kraftiga påkänningar och kräver därför slitstarka
material. I de fall där det rör sig om stora komponenter som ska sammanfogas är det vanligt
att använda sig av flera horn. [12]

Figur 8: Maskin för ultraljudssvetsning. [12]
Vid ultraljudssvetsning är det lämpligast att använda sig av amorfa termoplaster, eftersom
deras struktur lättare medger rörelse. Att få till en stark fog i delkristallina termoplaster, så
som exempelvis PA66, kräver större arbete. Hänsyn måste tas till bland annat utformningen
av fogytorna, ingångseffekt och klämkraft. Delkristallina material har en struktur som dämpar
svängningar och därmed kan de inte överföra vibrationer lika effektivt som amorfa plaster. En
glasfiberarmering kan dessutom försämra fogens styrka. [13]
Ifall ett hygroskopiskt material används får man räkna med förbehandling. Hygroskopiska
material är vattenabsorberande och måste torkas innan svetsning kan ske, eftersom fukt i
materialet dämpar vibrationsenergin. Det sker vanligast genom förvaring i en polyetenpåse
tillsammans med fuktupptagande medel i 24 timmar. Samtliga material måste också
efterkrympa innan de kan svetsas, vilket innebär att de inte kan plockas direkt ur
formsprutan. [12]
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Dynamiska tätningar
Till skillnad från den statiska tätningen upplever en dynamisk tätning rörelse mellan två ytor,
varav minst en yta rör sig relativt den andra. Det kan ske antingen i form av rotation,
oscillation eller en fram- och återgående rörelse. I vissa fall kan det röra sig om en
kombination av dessa. [5]
Nedan följer närmare beskrivning av dessa tre vanliga dynamiska tätningar.




2.6.1

Dynamiska o-ringar
Mekaniska glidringstätningar
Radialtätningar

Dynamiska o-ringar

O-ringar kan även användas i lättare dynamiska applikationer, där rörelserna är långsamma
och sker tidvis. Då en rörelse mellan ytorna sker belastas o-ringen på ett annat sätt än om den
hade varit statisk. Rörelsen genererar friktion, som i sin tur alstrar värme. Gough-Joule
effekten visar på hur en belastad elastomer reagerar vid en ökad temperatur. När materialet är
under spänning och temperaturen ökar tenderar det att dra ihop sig, istället för att expandera.
När o-ringar används i dynamiska applikationer använder man sig därför oftast av betydligt
mindre kompression än vad man hade gjort i ett statiskt fall. På så sätt får tätningen en ökad
livslängd. För att minska värmealstringen rekommenderas även användning av smörjmedel
och ett litet tvärsnitt på o-ringen. Samtidigt ger ett större tvärsnitt stabilitet, och en
kompromiss brukar ske för att välja passande dimensioner till produkten i fråga. Precis som
för statiska o-ringar måste även spåret vara väldimensionerat för att motverka läckage. [6,
s.151]
Se kapitel 2.4.2 för mer information om o-ringar i statiskt tillstånd.

2.6.2

Mekaniska glidringstätningar

En vanlig mekanisk plantätning innebär att två ytor pressas mot varandra, ofta med hjälp av
en fjädrande kraft. Konstruktionen består av en primär och en sekundär tätning. Den primära
tätningen innebär två metalliska tätningsringar, varav en är monterad på den roterande delen
och den andra på den statiska delen. O-ringar används i många fall som den sekundära
tätningen i syfte att täta ytterligare samt förhindra att tätningsringen följer med i
rotationsrörelsen. Den här typen av tätning kräver en mycket hög ytfinhet på tätningsytorna
för att inte läckage ska uppstå. [14] [3]
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Figur 9: Exempel på en mekanisk glidringstätning. [14]

2.6.3

Radialtätningar

Radialtätning, eller läpptätning som det även kallas, är en dynamisk tätningsteknik som
används i bland annat förbränningsmotorer, fordon och vindkraftverk [15]. En
standardtätning är utformad för att klara av en nedsänkning i vätska under korta perioder,
med ett maximalt tryck på 0,3-0,5 bar. Vid ett högre tryck deformeras läppen och pressas mot
axeln med större kontaktyta, vilket leder till värmealstring och slitage. Radialtätningar finns i
en mängd varianter som lämpar sig till olika applikationer, och klarar av varierande
belastningar. [6, s.105]

Läpp

Figur 10: Exempel på olika varianter av radialtätningar. [6, s.109]
Trots att radialtätningar finns i ett flertal olika varianter, så bygger dessa på samma
grundkonstruktion. En elastomerläpp trycker mot axeln och utgör huvudmekanismen i
tätningen. De kännetecknas av sin asymmetriska utformning, där läppens vinkel på insidan av
produkten är brantare än på dess utsida. Under installation kan vinklarna justeras en aning.
Ändringen får dock inte överstiga 10 %, annars föreligger risk för läckage. Ovanför läppen
sitter en fjäder, vars tryck och placering bidrar till den asymmetriska formen på läppen. Ett Lformat metallhölje är i de flesta fall ingjutet i elastomern för att underlätta placeringen av
tätningen i produkten, samt ge ett statiskt stöd åt läppen. [6]
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Figur 11: En klassisk radialtätning. [15]
Läppen består oftast av elastomer, men kan även tillverkas i PTFE. En sådan variant bygger
inte på teknologin med en asymmetrisk läpp, utan har istället en PTFE-bussning som går
längs axeln och tätar produkten, se figur 12. Kontaktytan brukar vara mellan 2 till 3 mm.
Fördelen med PTFE är att det har en hög motståndighet mot vätskor av olika slag, samt att
den går att använda i dynamiska applikationer utan smörjmedel. [6] För tätningar av PTFE
gäller därför att den främsta orsaken till läckage är slitage av läppen, då den rör sig i en torr
miljö. Slitaget bygger, precis som med en elastomerläpp, på att kontaktytan ökar samtidigt
som läpptjockleken minskar. Detta kan leda till att kontakttrycket inte blir tillräckligt för att
täta produkten. [30]

Figur 12: En vanlig radialtätning med PTFE-läpp. [6, s.121]

Livslängd
En tätnings livslängd påverkas till störst del av vilka medier den är utsatt mot samt vilka
temperaturer den vistas i. Många elastomermaterial får även förändrade egenskaper på grund
av åldring och kan tappa sin självverkande förmåga efter en viss tid. [6]
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2.7.1

Temperaturinverkan

Det givna temperaturintervallet för en produkt är många gånger utgångspunkten när en
passande tätning ska utses. Många material klarar inte av att vistas i höga eller låga
temperaturer och kan därmed sållas bort direkt. Temperaturkänsligheten är även tätt
sammankopplad med en produkts livslängd, särskilt när det gäller elastomermaterial. I de fall
produkten har en kort livslängd, eller endast under korta perioder utsätts för belastning, kan
den klara av högre temperaturer än vad som är specificerat. [6]
Ett temperaturintervall består av arbetstemperatur och peak-temperaturer, det vill säga
högsta och lägsta temperatur produkten kommer att utsättas för utan hänsyn till hur ofta det
sker. Även en kort stund utanför temperaturintervallet kan orsaka skador på känsliga
material, och därför använder man peak-temperaturerna för att sålla bort olämpliga material.
[6]
Tonvikten läggs ofta vid hanteringen av höga temperaturer när en tätning ska utses, dock är
inverkan av låga temperaturer minst lika viktigt. Låga temperaturer kan påverka materialets
egenskaper, som i sin tur direkt påverkar tätningseffekten. För elastomer är en konsekvens av
låga temperaturer att materialet stelnar och förlorar sina elastiska egenskaper. [6, s. 387]

2.7.2

Mediuminverkan

En tätning har som funktion att stänga inne eller ute önskade medium. Vilka medium den
utsätts för anges redan i kravspecifikationen och beror på vilken miljö produkten kommer att
vistas i. I detta stadium kan fler material sållas bort, då de är mer eller mindre känsliga för
olika medium. Vissa elastomer är exempelvis känsliga för olja, och är därför mindre lämpliga
att använda inom fordonsindustrin. De flesta elastomermaterial är dessutom känsliga för syre
och kan få en försämrad livslängd vid kontakt med atmosfären. [6, s.369-408]

2.7.3

Sättning

När ett elastiskt material åldras föreligger en risk att det får försämrade elastiska egenskaper.
Detta är ett välkänt fenomen som kallas sättning. Figur 13 visar hur sättning kan se ut i en oring med en tvärsnittsdiameter på 20mm. Efter en tid i komprimerat tillstånd kan packningen
vänja sig vid tillståndet och får inte tillbaka sin ursprungliga form. Elastomer är
inkompressibla och dess självaktiverande egenskaper bidrar till den tätande effekten. I
packningar där sättning har skett kan det därför uppstå läckage. Sättning är särskilt vanligt i
torra miljöer samt i låga temperaturer.

Figur 13: Sättning i en o-ring. [6, s.382]

Material
Val av material utgör en viktig del av konstruktionsprocessen. För att kunna välja en passande
tätning är det av största vikt att vara medveten om de olika materialens egenskaper och hur de
reagerar i olika tillstånd, både vad gäller tätningen och huset.
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En vanlig orsak till läckage är att ytan på komponenten är för grov. Då det inte finns möjlighet
att arbeta med snävare toleranser och ytfinhet, används istället ett mjukare tätningsmaterial
som kan fylla ut defekterna lättare. [6, s.96-102]

2.8.1

Tätningsmaterial

Vid val av material på en tätning är det många faktorer att beakta, så som vilken miljö
produkten ska vistas i, vilka medier den ska täta mot samt i vilket temperaturintervall den ska
användas. Komponentens planhet, yttextur och eventuell efterbehandling är andra faktorer
som påverkar valet av tätningsmaterial. För ytor med defekter kan det vara nödvändigt att
använda en mer formbar tätning i form av en mjuk elastomer, istället för en metallpackning
eller hårdare plast. För ytor som inte är helt plana, är en tätning som kan fylla ut
spaltojämheter att föredra. [6]
Figur 14 visar elasticiteten i olika materialgrupper. Elastomer är vanliga i tätande
applikationer, mycket på grund av sina elastiska egenskaper och sitt motstånd mot krypning
över tid.

Figur 14: Dragprovskurva för olika materialgrupper. [6, s.371]

Nitrilgummi
Nitril (NBR) är en vanlig elastomer för användning i tätningar, på grund av sina goda
mekaniska egenskaper, slitagetålighet och motståndighet mot oljor och andra medier. De kan
användas både i statiska och dynamiska applikationer. Tätningar i nitril klarar av
temperaturer mellan -45°C och 100°C, med vissa variationer beroende på
materialsammansättningen. För korta perioder kan de även vistas i temperaturer upp till
120°C. Nackdelen med nitril är att det är känsligt för syre och att det åldras fortare i
ozonmiljöer.
För att undvika det hastiga åldrandet finns en variant av nitril som har förbättrade
egenskaper. Hydrerad nitril (HNRB) framställs genom att utsätta polymerkedjan i en vanlig
nitril för en hydreringsprocess och har en betydligt högre kostnad än nitril. HNRB klarar av
ett temperaturintervall på -40°C till 150°C. [6]
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Silikon
Silikon är ett flexibelt material som används i metoderna FIPG och CIPG, där de appliceras i
flytande form som sedan vulkaniseras. Denna variant benämns LSR, Liquid Silicone Rubber.
Silikon kännetecknas av sin förmåga att kunna vistas i ett brett temperaturintervall, mer
specifikt från -60°C till 200°C. Dessutom har den god resistens mot åldring som orsakats av
ozon och syre. Till skillnad mot andra elastomer, får inte silikon försämrade mekaniska
egenskaper vid låga temperaturer. Dock är silikon känsligt för slitage och skadas lätt under
monteringsprocessen ifall inte försiktighetsåtgärder vidtas. [6]

2.8.2

Polyamid

Polyamid, eller nylon, är en materialgrupp inom konstruktionsplaster som kännetecknas
bland annat av sina goda elektriska egenskaper och sin förmåga att klara av en hög
användningstemperatur. Plasten är mycket styv vid höga temperaturer om den är
glasfiberförstärkt, och genom att slagseghetsmodifiera materialet kan sprödheten som
uppstår vid låga temperaturer även undvikas. Polyamider finns i flera olika varianter, varav de
två vanligaste är PA66 samt PA6. [17]
Polyamid tillhör kategorin delkristallina plaster, vilket innebär att dess struktur är ordnad i
lamellform, se figur 15. Amorfa plaster, vilket är de delkristallina plasternas motsats,
kännetecknas istället av en oordnad struktur. Den största skillnaden är att en delkristallin
plast direkt övergår från fast till flytande form vid dess smältpunkt, medan en amorf plast
först mjuknar. Amorfa plaster är lätta att varmformas, medan delkristallina plaster klarar
större belastningar vid höga temperaturer. Detta innebär att de lämpar sig för olika
användningsområden. [17, s.7-8]

Figur 15: Molekylkedjor i amorfa respektive delkristallina material. [17, s.8]
Polyamid är också ett hygroskopiskt material, vilket innebär att det absorberar fukt ur luften.
Det kan leda till en förändring av materialets mekaniska egenskaper samt dimensioner och
måste därför tas hänsyn till vid konstruktion. Nylon har i torrt tillstånd en mycket lägre
tillåten töjning jämfört med när det har upptagit fukt, något att ha i åtanke när man
konstruerar exempelvis snäppen [22]. Mätning av fuktnivån i granulatet sker med hjälp av ett
instrument, för att ta reda på om förtorkning behövs. Hur granulatet transporteras och
förvaras bidrar till kvaliteten på materialet. Polyamid förvaras vanligtvis i säckar med en
fuktbarriär av aluminiumfolie. På så sätt krävs ingen förtorkning av granulatet. [18]
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Plastkonstruktion
Olika tätningar ställer särskilda krav på produktens flänsytor för att uppnå täthet. Genom att
ha god kännedom kring plastkonstruktion och formsprutningsprocessen kan flänsar med
minimala defekter uppnås.

2.9.1

Formsprutning

Formsprutning är idag den vanligaste metoden vid masstillverkning av plastdetaljer.
Metoden möjliggör att med endast en maskin producera produkter med komplexa
dimensioner. Det är möjligt att producera detaljer som väger allt ifrån 1 mg till 100 kg, vilket
dock ställer olika krav på formsprutan och dess låskraft.
Processen startar med dosering, då granulat matas fram i en uppvärmd cylinder med hjälp av
en roterande formsprutningsskruv, se figur 16. Mellan granulatet, den roterande skruven och
cylinderväggen bildas friktionsvärme som smälter materialet till en homogen massa.
Formhalvorna stängs och smältan sprutas in i formrummet.
När formen fylls komprimeras smältan i formrummet vilket bildar ett högre tryck. Då tvingar
man formsprutningsskruven långsamt framåt för att kompensera för det krymp som drabbar
detaljen vid stelning. Denna fas kallas för eftertrycksfasen. Detaljen kan behöva kylas ned
ytterligare vid eftertrycksfasens slut, för att få tillräcklig stabilitet innan den stöts ut ur
formen.
Det ställs tuffa krav för plast komponenter gällande toleranser och utseende vilket gör att det
finns många parametrar som måste optimeras för att resultatet ska bli önskvärt. Dessa
parametrar kan vara eftertryck, ingötsplacering, kylningstid, insprutningshastighet och
formtemperatur. [19]

Figur 16: Tvärsnitt på en formsprutningsmaskin. [20]

2.9.2

Ytstruktur

Olika ändamål sätter olika krav på en ytas struktur. Vid tillverkning av plastdetaljer finns det
en risk att det uppstår ojämnheter och ytdefekter. Ytdefekter är ofta lokala och kan vara porer,
repor eller skägg, medan ojämnheter uppstår på grund av verktygets form och matning. Det
går att reglera ytstrukturen med rätt val av tillverkningsmetod, efterbehandling och material.
De vanligaste ytparametrarna som används är beräknade ur R-profilen. [21]
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Figur 17: R-profil för en viss referenslängd. [21]
Samtliga toppar och dalar inom den valda referenslängden benämns Z p respektive Zv.
Profilens maximala topphöjd betecknas Rp, medan profilens maximala daldjup benämns Rv.
Summeras profilens Rp samt Rv med varandra fås profilens maximala profilhöjd, vilket
betecknas med Rz. [21]

2.9.3

Skevning

Vid formsprutning förekommer processbetingade fel. Ett vanligt fel är att en produkt skevar
efter formsprutningsprocessen vilket påverkas av ett antal olika faktorer. [17, s181-183]
Skevning kan exempelvis orsakas av variationer i godstjocklek och ofördelaktig
temperaturfördelning i formverktyget. Det kan leda till en ojämn nedkylning av materialet,
vilket innebär att detaljen stelnar ojämnt och att inre spänningar byggs upp i detaljen. En
annan orsak till skevning kan vara att spänningar uppstår vid otillräcklig krympkompensering
i formsprutsverktyget.
För glasfiberarmerade material är orienteringen av fibern den största anledning till skevning.
Där är symmetrin viktig, en asymmetrisk detalj kan hindra smältflödet och påverka
fiberorienteringen negativt. Utöver detta har placering av ingöt och flöde i detaljen en
påverkan, då sammanflytningslinjer av plasten kan bidra till skevning. [18]

Figur 18: Skevning i en detalj med ojämn godstjocklek. [19, s.168]
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Figur 19: Detalj utan och med skevning. [19, s.168]
Skevning av en formsprutad detalj är svår att motverka helt men graden av skevning går att
kontrollera. Som konstruktör bör en detalj med relativt jämn godstjocklek alltid utformas och
passande formtemperering bör utformas så att värmen leds bort så jämt som möjligt. [18]
För planhet av en yta anges särskilda toleranskrav, se figur 20. Ytan pilen pekar på kan variera
mellan de två plan som är placerade 0,2 mm ifrån varandra. [21]

Figur 20: Form- och lägestolerans för planhet. [21]

Flänsförband
I statiskt tätande flänsförband ingår minst två komponenter som ska monteras samman, samt
en tätning för stänga ute oönskade ämnen. De flesta tätande metoder sammanfogar inte
produkten i sig själva, utan kräver ett extra förband för att sammanfoga flänsarna och få rätt
kompression. För sammanfogning av plastmaterial är snäppen eller skruvar två vanliga
alternativ.

2.10.1 Skruvförband
När en statisk flänstätning och dess skruvförband ska dimensioneras finns det ett flertal
faktorer att ta hänsyn till, som exempelvis flänsarnas styvhet, ytfinhet, yttryck och
skruvförbandets sättning. Målet är att förbandet ska ha tillräcklig klämkraft för att
efterdragning ej ska behöva utföras under hela produktens livscykel. [5] [4]
Vissa tätningsmetoder kräver noggrannare dimensionering av skruvförbandet, med högre
antal skruvar och ökad åtdragning. Det är dock en stor utmaning för konstruktörer att
konstruera ett skruvförband som har tillräcklig kraft att förhindra läckage, men inte sådan
kraft att den skadar tätningen. [6, s.554]
När man installerar en tätning med skruvförband kan en skruv lossa en aning samtidigt som
åtdragning av en annan skruv sker. Därför kan man med fördel gå igenom samtliga skruvar en
extra gång för att se till att de inte är ojämnt åtdragna. Tätningssystemet kan även relaxera
efter en viss tid, och åtdragning kan behöva ske ännu en gång. [6, s.70]
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Sättning för skruvförband innebär att klämkraften har minskat med tiden, och kan delas in i
två kategorier. Statisk sättning, som uppkommer direkt efter montering, och dynamisk
sättning, som uppkommer när en yttre last har drabbat förbandet. Krypning innebär
fortgående relaxering under en längre tidsperiod, och uppstår på grund av inre deformationer
i materialet. [4]

Figur 21: Sättning i ett skruvförband. [4]
Gängor i skruvförband går att utforma på olika sätt beroende på materialets egenskaper. Att
konstruera gängor i plast är väldigt annorlunda mot metall. För att erhålla ett bra
skruvförband med självgängad skruv bör inte E-modulen i plastmaterialet överstiga 2800
MPa. För styvare material med högre E-modul kan ett hål utformas med gängor, antingen
med hjälp av gängtapp eller en gängad insats. [17]

2.10.2 Snäppförband
Snäppförband går att utforma till både en permanent och demonterbar sammanfogning. För
en permanent sammanfogning konstrueras snäppet med en 90° vinkel, medan för en
demonterbar sammanfogning bör snäppet konstrueras med en vinkel på under 90°, se figur
22. [17]

Figur 22: Demonterbart respektive permanent snäppe. [17]
Snäppen integreras i produkten, så tekniken kräver inga extra komponenter. Vid konstruktion
av snäppen är det viktigt att se till så att det inte finns några kvarvarande belastningar i
materialet efter montering. Annars kommer spänningarna med tiden att relaxera, och
snäppkraften minska.
Ett snäppes konstruktion bestäms efter materialets tillåtna töjning. Vid snäppförband i
polyamid måste materialets hygroskopiska egenskaper beaktas, då det i torrt tillstånd har
lägre tillåten töjning än vid upptagning av fukt. [22]
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3

Metod

Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av i studien använda angreppssätt med referenser.
Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet.

Pughs matris
Pughs matris används i syfte att på ett objektivt vis utvärdera potentiella koncept mot den
befintliga lösningen. Ifall det är en helt ny produkt som ska utvecklas kan referensen vara ett
specifikt koncept istället. För att använda sig av den här metoden måste man i första hand
veta vilka koncept som är aktuella att jämföra samt vilka kriterier som ska användas för
jämförelsen. Det är också nödvändigt att jämföra kriterierna mot varandra för att därefter
kunna bestämma vilka kriterier som är viktigast att ta hänsyn till. Själva metoden går ut på att
man värderar ett koncept i taget utefter de valda kriterierna med referensen som
utgångspunkt. Är det nya konceptet bättre, sämre eller lika bra som referensen för det aktuella
kriteriet? De siffror som används i detta steg är endast +1,0 och -1. Sedan viktas och
summeras siffrorna för att slutligen presentera den bästa lösningen enligt kriterierna.
Det är en väldigt bra metod att använda sig av för att ta ett beslut fritt från subjektiva
uppfattningar och förutfattade meningar. Den är särskilt passande för produkter som redan
har en befintlig lösning då man efter genomförandet kan se om det finns rum för förbättring
eller om den befintliga produkten redan är optimal med nuvarande teknologi. [23]

Design for X (DFX)
“DFX” är en benämning på en samling perspektiv att ta hänsyn till i
produktutvecklingsprocessen, där DF står för “Design for” och “X” kan innebära exempelvis
Cost, Value, Assembly, Manufacturing, Environment, Reliability, Test eller Maintenance.
Det kan vara ett systematiskt arbetssätt med bestämda verktyg för att ge underlag för beslut,
alternativt betraktas mer som ett tankesätt som ska genomsyra utvecklingen av nya
produkter. Ibland kan flera perspektiv stå i konflikt med varandra, vilket betyder att man
antingen får kompromissa fram en lösning eller välja vilket perspektiv som är viktigast att ta
hänsyn till i det aktuella fallet. [23] [24]
I denna rapport har flera av dessa perspektiv implementerats i form av kriterier för Pughs
matris.

3.2.1

Design for Assembly (DFA)

Ett av de perspektiv som är viktigt att ha i åtanke när man utvecklar en produkt är
monteringsvänligheten. “Design for Assembly” innebär att konstruktören designar produkten
så att den är så lätt att montera som möjligt. Även att underlätta för de-montering om det är
aktuellt för produkten.
Det är viktigt att först konstatera om monteringen kommer att ske manuellt eller automatiskt,
då mycket skiljer sig mellan dessa två tillvägagångssätt. Vid manuell montering prioriteras att
monteringsstegen är lätta att förstå, att risken för felmontering är liten och att det inte
föreligger risk för personskador. Ett effektivt sätt att åstadkomma detta på är att arbeta för att
minska antalet komponenter i produkten. Konstruktören går igenom alla delar och försäkrar
sig om att allt är absolut nödvändigt för produktens funktion samt undersöker om man kan
kombinera delar. Produkten kan också konstrueras på så sätt att missförstånd inte kan ske.
Antingen genom att använda symmetriska komponenter där passning kan ske på flera sätt,
eller att medvetet konstruera klart asymmetriskt där det inte är möjligt att uppnå symmetri.
[25]
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Vad gäller automatisk montering tas hänsyn till hur en robot fungerar. Det måste exempelvis
finnas en yta som möjliggör ett stabilt grepp för upplockning. Vikten av korrekt
dimensionering och snäva toleranser är större, då varje produkt måste se likadan ut för att
roboten ska kunna utföra sitt arbete. Genom att sikta på att konstruera produkter för
automatisk montering underlättar man även för framtida utveckling, då många
produktionslinor går ifrån att vara helt eller delvis manuella till att bli mer och mer
automatiska. Det är oftast lättare att anpassa den manuella monteringen till produkten än att
justera en automatisk lina. [23]

3.2.2

Design for Manufacturing (DFM)

DFM behandlar riktlinjer som underlättar tillverkningsprocessen av delkomponenterna som
ska ingå i den färdiga produkten. Ofta handlar det om att välja en passande
tillverkningsmetod och att konstruera produkten utefter det. Önskemålet är i många fall att
processen ska vara smidig och snabb, utan att kompromissa för mycket med
produktkvaliteten. Ett effektivt implementerat DFM-perspektiv drar i slutändan ned
kostnaden för hela projektet. Man arbetar med fördel parallellt med verktygstillverkning och
konstruktion för att undvika sena ändringar. [23]

3.2.3

Design for Cost (DFC)

En av de absolut viktigaste aspekterna att ta hänsyn till inom produktutveckling är kostnader.
DFC förser ingenjören med verktyg för att hantera och uppskatta kostnader som kan uppstå
under och efter utvecklingsprocessen. När det gäller en helt ny produkt är det svårare att
uppskatta kostnaderna och därför är det viktigt att lägga tid och resurser på att göra det så
noggrant som möjligt i ett tidigt skede. Allt eftersom att projektet går framåt kommer
uppskattningen att närma sig verkligheten.
Ca 70 % av alla tillverkningskostnader binds upp tidigt i utvecklingsprocessen, vilket
synliggörs i figur 23. Därför har konstruktören en viktig roll i att få ner onödiga kostnader.
[23] [26]

Figur 23: Tillverkningskostnader under utvecklingsprocessen. [23]
Trots att konstruktörer har stor möjlighet att påverka kostnaderna i projektet ligger deras
fokus ofta på teknisk genomförbarhet och funktion. I många fall är kostnaden en högre
prioritet för företaget än funktion, förutsatt att produkten uppfyller kravspecifikationen. I
dagsläget utförs detaljerade kostnadsuppskattningar efter att designförslag redan har
beslutats, vilket leder till att man går miste om ett viktigt tillfälle att minska kostnaderna.
Detta kan motverkas genom att ge konstruktören stöd i form av DFC-verktyg att applicera när

21

Genomförande och resultat
designbeslut ska fattas [26]. Figur 24 visar att designkostnaden är mycket liten i förhållande
till dess inverkan på den slutgiltiga kostnaden.

Figur 24: Uppdelning av tillverkningskostnader. [23]
Några av de faktorerna med störst negativ inverkan på en produkts tillverkningskostnad är
snäva toleranser, fina ytor, låga volymer och behov av manuell montering. I Sverige, och
länder med liknande lagstiftning kring minimilön, får personalkostnaden genast en annan
betydelse jämfört med om man förlägger produktionen till utvecklingsländer. Konstruktören
har dock ofta möjligheten att konstruera produkter som möjliggör automatisk produktion,
vilket i ett senare skede kan spara mycket pengar om företaget bedömer det lönsamt för den
aktuella volymen att investera i en automatisk produktionslina. Konstruktören kan även
påverka kostnaderna genom att ta välinformerade “Make or buy” beslut kring produktens
delkomponenter, genom att utreda om det blir som mest kostnadseffektivt vid in-house
tillverkning eller inköp av underleverantör. DFC, DFM och DFA är tätt sammankopplade då
en effektiv produktion leder till minskade kostnader i slutändan. [23]

3.2.4

Design for Environment (DFE)

Under slutet av 80-talet började miljöaspekten spela en allt större roll för företag. Med
hårdare lagstiftning och förändrade attityder i samhället skapades incitament för att lägga
mer resurser på att minska miljöpåverkan. På grund av detta utvecklades ett flertal DFEstrategier. De täcker samtliga steg i produktens livscykel, från råmaterialsanskaffning till
resthantering. [25]
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Figur 25: En produkts livscykel ur ett miljöperspektiv. [23]
“The Hannover Pinciples” utvecklades för EXPO 2002 i syfte att uppnå en högre nivå av
hållbar utveckling inom olika företag och kan ses som en tillämpning av DFE. De är
utformade som riktlinjer för ingenjörer och övriga inflytelserika personer och ska underlätta
upprättandet av ett miljöperspektiv under utvecklingsprocessen. Då Hannover Pinciples är ett
väldigt generellt dokument som ska omfatta många olika discipliner, finns det varianter med
ett snävare fokus. För produktutveckling kan man sammanfatta principerna som fyra viktiga
riktlinjer att följa. [23]
1.
2.
3.
4.

Var medveten om miljöpåverkan från de olika materialen som används i produkten.
Konstruera produkten med hög separerbarhet.
Utveckla komponenter som kan återanvändas eller återvinnas.
Var medveten om vilken effekt de material som inte kan återvinnas har på miljön.

Intervjuer
För att få fördjupade kunskaper om de olika tätningarna som finns på marknaden har ett
antal studiebesök och intervjuer genomförts. Förhoppningen är att efter intervjuerna kunna
säkerställa att metoderna uppfyller kraven samt uppskatta hur väl de uppfyller de valda
kriterierna.
Intervjuerna har utformats med låg grad av strukturering, där frågorna lämnas öppna att
tolka och svara på av intervjupersonen. Då de har stor expertis inom sitt område är
förhoppningen att de ska kunna leda intervjun till viktiga slutsatser.
Intervjuerna har utförts semi-standardiserade. Ett antal intervjufrågor förbereds som stöd,
men under intervjun tillåts alla deltagare att följa upp med andra frågor. Frågorna har inte
heller någon särskild inbördes ordning utan ställs när det bedöms passande.
Denna typ av intervju, med låg grad av både strukturering och standardisering, ger stort
utrymme till intervjupersonen och kallas för kvalitativ intervju.
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Det har även utförts intervjuer internt på företaget, som med sin låga grad av strukturering
och standardisering mer liknar ett utforskande samtal. Detta har främst skett tidigt i projektet
för att få en initial uppfattning av problemet, men även löpande allt eftersom nya möjligheter
och begränsningar har dykt upp. [27]

Observation
Ett antal ostrukturerade observationer har även genomförts för att få ett helhetsintryck av
produktions- och utvecklingsprocessen. Samtliga har varit av en explorativ grund och
tillämpats i ett utforskande syfte i det stadium då kunskapen har varit relativt begränsad.
Förberedelse har skett genom att studera teori som är kopplad till det som har observerats.
Genom lättare förstudier har tyngdpunkten i observationen kunnat läggas vid rätt faktorer
och företeelser. [27, s.91-98]
Författarnas roll vid observationen har varit känd men icke deltagande. Observationer har
främst genomförts, tillsammans med utforskande intervjuer, i produktionsmiljöer för att
skaffa kännedom om hur DFM och DFA används i praktiken. Även för att studera hur en
särskild monteringsprocess går till. Informationen som har samlats in vid
observationstillfället har antecknats utförligt för att sedan kunna användas i studiens
genomförande. [27, s.98-101]

Benchmarking
“Benchmarking” innebär att en produkt plockas isär och analyseras. Tillvägagångssättet för
den här metoden kan variera beroende på vilket företag som utför den, men följer oftast ett
speciellt mönster. Produkten beskrivs först i sin helhet, innan information som antal, storlek,
material, tillverkningsprocess och funktion registreras för varje delkomponent. För att enkelt
kunna sätta ihop och plocka isär den igen vid behov, dokumenteras varje steg i
demonteringsprocessen med bilder och beskrivning. [23]
Benchmarking utförs i syfte att förstå konstruktionen av en viss produkt. I de flesta fall är
benchmarking en typ av konkurrensanalys, där produkten som undersöks tillhör ett
konkurrerande företag. Metoden används med fördel mycket tidigt i processen, för att bidra
med förståelse och inspiration till att lösa egna designutmaningar. [23]

Validitet och Reliabilitet
Studiens reliabilitet säkerställs genom att utefter produktens kravspecifikation samla in
relevant fakta från källor som är kopplade till maskinkonstruktion. Då litteratur kring
tätningar har upplevts för bred, har specificerad kunskap inhämtats genom intervjuer inom
och utanför företaget. För varje koncept som utvärderas har teori insamlats på ett likvärdigt
sätt, eftersom de sedan utvärderas mot samma kriterier.
Eftersom kunskapen om tätningar i produktens kapslingsklass internt har varit begränsad har
kunskap även sökts utanför företaget. Den vida kompetens som leverantörer av tätningar
besitter har möjliggjort att koppla och anpassa teorin till produkten. Den omfattande
litteraturstudien har i sin tur möjliggjort en kritisk granskning av leverantörernas påståenden.
Något annat som talar för dess pålitlighet är leverantörens vilja att bibehålla en god relation
till sina kunder.
Genom att jämföra resultatet med liknande produkter inom samma IP-klassning kan ett
antagande göras att det är en tillförlitlig lösning. Detta då de kommit fram till liknande
slutsatser. Studiens resultat besvarar de frågeställningar som ställs i rapporten, vilket gör
studiens validitet hög.
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4

Genomförande och resultat

Kapitlet ger en beskrivning av studiens resultat samt studiens genomförande. Resultaten på
varje frågeställning presenteras enskilt nedan, tillsammans med en beskrivning på hur
arbetet har gått till. Samtlig information i det här kapitlet som saknar källhänvisning är
hämtad från intervjuer, observationer och interna företagsdokument.

Frågeställning 1
Vilka lösningar används i nuläget som tätningskonstruktion?

4.1.1

Genomförande

De initiala mötena kretsade till stor del kring att få en förståelse för den befintliga produkten
och dess tätningar. Detta har skett genom nyttjande av handledarens expertis, interna
företagsdokument, intervjuer och observationer inom företaget. Mycket tid spenderades även
med att studera generellt hur en statisk respektive en dynamisk tätning fungerar. Vad som
skiljer dessa åt samt vanligt förekommande tätningstyper inom respektive kategori. Genom de
litteraturstudier som utförts har även fakta samlats in om de tätningstyper som används i
nuläget.

4.1.2

Resultat

Här presenteras information om de befintliga lösningarna i aktuatorn, hur dessa samverkar
med varandra samt aktuatorns roll i ett fordon.

Aktuatorn och dess funktion
En aktuator är ett mycket vanligt förekommande system som används i maskiner eller övriga
produkter för att omvandla signaler till mekanisk rörelse. Dessa signaler är i stor utsträckning
elektriska, även om hydrauliska och pneumatiska signaler förekommer.
Kongsberg Automotives aktuator hjälper växelspaken att interagera med växellådan, utan de
mekaniska vajrar som i tidigare produkter har möjliggjort växling. När föraren byter växel
genom att dra växelspaken till en ny position, känner sensorer i växelspaken av detta och
skickar elektriska signaler till aktuatorn. Aktuatorn registrerar informationen från signalerna
och tvingar den utgående axeln att rotera ett visst antal grader. Axeln har direkt kontakt med
växellådan och utför den mekaniska rörelse som slutgiltigen leder till att en ny växel läggs i.

Figur 26: ARC aktuator.
“Shift By Wire”-systemet består av tre huvudkomponenter, växelspaken, aktuatorn och
kontrollmodulen. Kontrollmodulen är, precis som växelspaken, placerad i
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passagerarutrymmet i ett fordon och utsätts därmed inte för motorrummets hårda miljö. Den
innehåller all viktig mjukvara och kan beskrivas som hjärnan i systemet. Kablar kopplar
samman alla tre delarna och får dem att fungera tillsammans.

Figur 27: Ett SBW-system och komponenternas placering i ett fordon.
Aktuatorn är placerad ovanpå växellådan. Då olika bil- och växellådetillverkare kräver olika
infästpunkter har Kongsberg lagt fokus på att utforma en modulär produkt som går att
anpassa till olika miljöer. I figur 28 visas en lösning, där aktuatorn fästs i en konsol som i sin
tur anpassas efter den aktuella kunden.

Figur 28: Exempel på aktuatorns placering i förhållande till växellådan.

Befintlig konstruktion
Aktuatorn består i dagsläget av tre olika tätningssystem som samverkar för att hålla IPklassningen och leva upp till resten av kravspecifikationen, se figur 29.
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Figur 29: Ett tvärsnitt i produkten som visar de tre tätningarna.

Befintlig statisk tätning
Den tätning som används för att täta vid sammanfogning av de två hushalvorna, se (1) på figur
29, är en form utav FIP-tätning (LOCTITE SI 5970) som sedan monteras ihop med hjälp av
sex skruvar. Det är en silikontätning som härdas vid exponering av fukten i luften och bildar
en gummipackning. Silikonet behöver härdas i minst sju dagar innan produkten kan utsättas
för laster, och ytterligare 21 dagar för att uppnå sin fulla styrka. Silikonet bildar en permanent
sammanfogning efter härdning och kan inte enkelt plockas bort från produkten.

Figur 30: Härdningstid för att Loctite 5970 ska uppnå sin fulla styrka. [28]
Silikonet appliceras idag manuellt, genom att det spritsas ut på en fläns med en handhållen
patronspruta. Efter applicering monteras den andra delen av huset med hjälp av
skruvförbandet. Monteringen av huset sker relativt fort eftersom silikonet härdar i luften.
Redan efter ca 25 minuter, vid temperatur 23±2°C, är silikonet kladdfritt och kan inte fylla ut
repor, porer eller ytojämnheter som inte redan är fyllda. Därför är det viktigt att få till en jämn
applicering direkt.
Pris för silikontätningen (5 ml): 5,40 kr
Pris för förbandet (sex skruvar): 0,81 kr
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Befintlig dynamisk tätning
Den utgående axeln roterar upp till ca 45° vid användning och kräver därför en dynamisk
tätning, se (2) på figur 29. Idag används två o-ringar i materialet nitrilgummi, NRB, med en
hårdhet på 70 Shore A.
Anledningen till att två tätningar krävs är att axeln har kontakt med atmosfären på båda sidor
av produkten. Den andra sidan av axeln används som säkerhetsåtgärd, för att manuellt kunna
lägga i ”Park” ifall elektroniken skulle slås ut.
Pris för o-ringar (2 st.): 0,3 kr

Befintlig ventiltätning
Aktuatorn monteras i icke-vakuum vilket leder till att luft kapslas in i produkten. När
temperaturen sedan stiger kommer den inkapslade luften att expandera och bilda ett
övertryck. När temperaturen i sin tur minskar bildas ett undertryck och skapar vakuum. Vid
undertryck försöker den lufttäta anordningen att utjämna det inre trycket genom att dra in
luft från utsidan. Då systemet dagligen utsätts för tycksvängningar leder det till att
tätningarna utsätts för ständiga påfrestningar, som i sin tur äventyrar deras tätningsfunktion.
Det kan orsaka att tätningen släpper in vätska eller föroreningar i huset som skadar
elektroniken, vilket direkt leder till förkortad livslängd. Förutom att innebära påfrestningar på
tätningarna, så kan en hermetisk inkapsling leda till kondens inuti produkten.
Det som idag används för att förhindra att tryckskillnader inuti inkapslingen skapas är GORE
Vent membran, se (3) i figur 29. Det är tillverkat i materialet ePTFE (känt som Gore-Tex),
som möjliggör att luft kan passera igenom ventilen samtidigt som den stänger ute vätskor.
Den som används idag är ett Gore-Tex membran i form av en plugg. Vissa andra tillverkare
använder sig av ett laminerat GORE membran som integreras i produkten genom
sammanfogningsmetoder som exempelvis värmeförsegling eller ultraljudsvetsning. Det är
dock en kostnadsfråga som till stor del beror på den aktuella volymen. Vid låga volymer är en
plugg ett lönsamt alternativ, då den inte kräver någon extra utrustning utan bara pluggas i ett
hål. Vid högre volymer kan det vara mer lönsamt att använda ett membran som integreras i
produkten.
Pris för ventil-pluggen (1 st.): 5,33 kr

Material i huset
Plasthuset i aktuatorn är i dagsläget PA66 gf30, vilket betyder att den har blivit förstärkt med
30 % glasfiber för extra styvhet. [17]

IP-klassning & kravspecifikation
Enligt kravspecifikationen ska aktuatorn tillhöra kapslingsklass IP6K9K och IP6K7 enligt
standarden DIN400050-9/SS-EN 60529. Se bilaga 2.
För att säkerhetsställa att den befintliga konstruktionen uppfyller IP-klassning, utförs tester
som är detaljerat beskrivna i SS-EN 60529 standarden. Tester har tidigare utförts på
Kongsbergs interna validation center. Resultaten visade att tätningarna levde upp till IPklassningen. Innan de specifika IP-testerna utfördes, utsattes o-ringarna för ett
hållbarhetstest på 200 000 cykler med hjälp av en roterade aktuator. Cyklerna motsvarar de
uppskattade rörelser som aktuatorn utför under dess livstid. Inom fordonsindustrin estimeras
livslängden för ett fordon och dess komponenter ofta till 15 år.
För aktuatorns detaljerade kravspecifikation, se bilaga 1.
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Frågeställning 2
Vilka olika tätningskoncept är möjliga, givet företagets kravspecifikation?

4.2.1

Genomförande

För att kunna göra en bedömning om vilka koncept som var aktuella för produkten har
kravspecifikationen studerats. De faktorer i kravspecifikationen som varit i fokus för denna
rapport är IP-klassning, temperaturintervall samt exponering av vätskor.
För att samla in en mängd med olika koncept att utvärdera utfördes en omvärldsanalys, där
hänsyn har tagits till trender och vanligt förekommande lösningar i tätningsindustrin.
Information till omvärldsanalysen har inhämtats genom att studera diverse tätningsföretag
och deras produktsortiment. Detta kombinerades med en mer klassisk litteraturstudie där
information har hämtats genom litteratur och aktuella forskningsartiklar. Lösningar har även
sökts internt, i Kongsbergs övriga produkter.
Till en början utfördes en konkurrensanalys där konkurrerande företags aktuatorer plockades
isär och undersöktes, med extra hänsyn till tätningslösningarna. Detta utfördes för att få
inspiration, men även ökad kunskap om förekommande tätningskoncept i produkter med
samma kapslingsklass.
Ett flertal intressanta koncept framkom under studien. För att säkra att de uppfyllde samtliga
krav ställdes de mot kravspecifikationen. För den detaljerade kravspecifikationen, se bilaga 1.

4.2.2

Resultat
Denso

Dura

Siemens

Gummipackning

Gummipackning med
spår

FIPG

O-ring
(Quad profil)

Okänt

Radialtätning

Ventiltätning

Gore-Tex membrane
cap

Adhesive vent
Gore-Tex

Adhesive vent
Gore-Tex

Skruvförband

3 st. Torx

7 st. Torx

5 st.Torx

Statisk tätning

Dynamisk
tätning

Tabell 1: Resultat av benchmarking.
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Statisk tätning

Dynamisk tätning

CIPG

X-ring

Lasersvetsning

Radialtätning

Ultraljudssvetsning

Mekanisk glidringstätning

Limning
Gummipackning med spår
Statisk o-ring
Tabell 2: De koncept som uppfyllde kravspecifikationen.

Frågeställning 3
Vilka kriterier ska användas vid utvärderingen, och vilka har högst vikt för företaget?

4.3.1

Genomförande

För att kunna författa relevanta kriterier, som används vid utvärdering av koncept, har
observationer inom företaget spelat en stor roll. Att få en inblick i olika avdelningars
arbetsprocesser har resulterat i ett brett perspektiv på vad som efterfrågas. Teori kring DFXmetoderna har även bidragit till utformningen av kriterierna. Rankningen av kriterierna har
skett i diskussion med handledare på Kongsberg Automotive.

4.3.2

Resultat

Kriterium

Vikt

Kostnad

10

Produktionsvänlighet

4

Monteringsvänlighet

4

Miljövänlighet

7

Arbetsmiljö

7

Processtid

4

Livslängd

1

Behov av omkonstruktion

1

Tabell 3: Presentation av samtliga kriterier och dess vikt för företaget.
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Kostnad
Eftersom produkten ännu är ny på marknaden är dess volym relativt låg, men förväntas öka
markant inom en snar framtid. För att kunna uppskatta kostnaden för varje metod har därför
en uppskattningsvolym på 200 000 enheter per år valts. Investeringskostnaden antogs
betalas på ett år, vilket författarna angav för att underlätta vid jämförelse. Detta ger efter
enklare beräkningar en ungefärlig styckkostnad per produkt som lättare kan jämföras mot
varandra.

Investeringskostnad - Inköp av de maskiner som krävs.
Material - Det extra material som köps in för varje produkt, så som skruvar, silikon, lim eller
själva packningen.
Montering - Arbetskostnaden för en montör.

Produktionsvänlighet
För detta kriterium har DFM använts. Det som har undersökts är ifall metoden är lätt att
implementera i produktionen, kräver minimalt underhåll samt att den reducerar antalet
arbetssteg.

Monteringsvänlighet
DFA har varit utgångspunkten för detta kriterium. Det som utvärderas i matrisen är om
metoden innebär liten risk för felmontage samt att konsekvenserna av felmontage inte är
allvarliga. Måste hela produkten slängas ifall monteringen blir misslyckad, eller kan man helt
enkelt göra om det steget?

Miljövänlighet
Detta kriterium har sitt ursprung i DFE. Det finns otaliga miljöaspekter att ta hänsyn till, men
för att underlätta arbetet har endast återvinningsbarhet behandlats i matrisen. Går produkten
att plocka isär för återvinning? Kan materialen återvinnas?

Arbetsmiljö
För detta kriterium har hänsyn tagits till operatörens arbetsmiljö. Föreligger ökad risk för
personskada eller utveckling av hälsoproblem? Kräver metoden syn- eller hörselskydd?

Processtid
Hur lång tid tar själva monteringsprocessen? I de fall material måste härdas räknas endast
initial härdning med, det vill säga den tid det tar innan ett material kan förflyttas kortare
sträckor för lagring.

Livslängd
Samtliga metoder som uppfyllde kravspecifikationen klarar av en livslängd på 15 år. Man kan
dock aldrig med säkerhet garantera att tätningen kommer att hålla under hela livslängden.
Risken för att en tätning ska börja läcka innan 15 år har passerat, är betydligt mindre för en
tätning med längre livslängd.
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Behov av omkonstruktion
Kräver metoden i fråga att produkten konstrueras om? Exempelvis genom materialbyte, nya
dimensioner på flänsar eller spår.

Frågeställning 4
Vilket koncept är lämpligast utifrån de valda kriterierna?

4.4.1

Genomförande

För att kunna utvärdera de olika koncepten rättvist har en Pughs matris utförts, med hjälp av
kriterierna som togs fram i förra frågeställningen. Formed-In-Place Gasket med manuell
dispensering samt o-ringar i NBR har valts som datum, då det är dessa metoder som används
i nuläget. Jämförelsen har skett genom att söka fakta i litteratur, bland intern kompetens och
expertis utanför företaget. Det har gjort det möjligt att rekommendera två metoder att gå
vidare med.

4.4.2

Resultat

Figur 31: Resultat av Pughs matris för den statiska tätningen.

32

Genomförande och resultat

Figur 32: Resultat av Pughs matris för den dynamiska tätningen.
Slutresultatet visar att de två rekommenderade tätningarna att gå vidare med är
lasersvetsning och dynamiska o-ringar.

Frågeställning 5
Vilka konstruktionsändringar kräver det rekommenderade konceptet?

4.5.1

Genomförande

Tidigt i processen upprättades en kontakt med Solectro, återförsäljare av lasersvetsmaskiner
från LPKF. Det började med mailkontakt och ledde sedan till ett kundbesök, i författarnas regi
med stöd av handledare från företaget. Under besöket kunde flera frågor besvaras, främst om
hur processen fungerade men även ifall det var möjligt att applicera metoden på aktuatorn.
Frågor kring huruvida det nuvarande materialet var kompatibelt för svetsprocessen,
tätningseffekten och produktens geometri diskuterades. Samtalet rörde även
produktionsaspekter, så som möjligheten till att köra fler produkter i samma maskin,
processtider och installation. Mot slutet av intervjun diskuteras frågor kring eventuella
konstruktionsändringar som skulle behöva ske för att aktuatorn skulle vara svetsbar. Efter
mötet uppfördes en kontinuerlig mailkontakt med LPKFs konstruktörer, där STL-filer på den
befintliga produkten bifogades vilket besvarades med feedback på föreslagna
konstruktionsändringar.
Under en sökning av intern kompetens uppdagades att en annan avdelning på företaget redan
befinner sig i en process att implementera lasersvetsning för en annan produkt, i rapporten
kallad ventilprojektet. Produkten i fråga har kommit betydligt längre i sin process, och därför
kunde inspiration hämtas även därifrån. En intervju genomfördes med ansvarig konstruktör
för den andra produkten, där frågor ställdes kring hur de har upplevt processen, vilka
konstruktionsändringar som krävdes för deras produkt samt vilka täthetstester som har
utförts. Vikten av rätt toleranser och ytfinhet för lasersvetsning betonades, och för att nå
förståelse för hur dessa parametrar kan påverkas har även formsprutningsprocessen
studerats.
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4.5.2

Resultat

För den dynamiska tätningen krävs ingen konstruktionsändring, då det är samma som används
idag.
Vad gäller den statiska flänstätningen kräver metoden omkonstruktion av flänsarna. Dessa
krav och rekommendationer bör följas för att uppnå en lyckad fog. För närmare förklaring av
resultaten, se kapitel 5.5.

Krav för lasersvetsning
Ytfinhet på flänsarna

Rz: 1,2 - 3,6 µm

Planhet

0,2 mm

Lasertransparent övre del
Laserabsorberande undre del
Inga ingöt/utstötarmärken på fogytan
Ingen delningslinje vid flänsen
Knaster för centrering
Tabell 4: Kraven för lasersvetsning.

Figur 31: Solectros förslag.

Rekommendationer för lasersvets
Styrsnäppen på två sidor
Övre del bör utformas med en vinkel som underlättar laserns framkomlighet
Jämn godstjocklek i fogområdet
Inköp av maskin som mäter materialets optiska egenskaper
Tabell 5: Rekommendationer för lasersvetsning.
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Processen kräver flera iterationer innan en slutgiltig form kan fastställas. Därför
rekommenderas att vidta försiktighet vid utformning av detaljer. Det är bättre att
dimensionera en för liten detalj än en för stor, eftersom det är lättare för verktygsmakaren att
öka detaljens dimensioner.
Kraven och rekommendationerna för omkonstruktionen har lett till en ny utformning av
flänsarna, se figur 32 och 33.

Figur 32: Tvärsnitt på aktuatorn.

Figur 33: Närbild på tvärsnittet vid fogområdet (vänster), och tvärsnitt vid ett knaster (höger).
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Analys

Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt
teorin från det teoretiska ramverket genom analys. Samtlig information i detta kapitel är
hämtad från teorikapitlet, intervjuer och observationer.

Frågeställning 1
Vilka lösningar används i nuläget som tätningskonstruktion?
Som beskrivet i kapitel 4.1.2, används i nuläget Formed-In-Place Gasket som statisk
flänstätning. Det sammanfogas med hjälp av sex självgängande skruvar och får sedan härda
på lagret under 7 dagar innan det är redo att fraktas ut till kunden. Dispenseringen sker
manuellt på fabriken i Kina, där montörskostnaden är betydligt lägre än i Europa. Den här
tätningsmetoden är fördelaktig vid låga volymer, då investeringen är låg och Kongsberg har
tidigare kunskap kring metoden från användning i andra produkter. Det är dock inte hållbart
när volymen växer. Kongsberg räknar med att efterfrågan på produkten ökar markant inom
den närmaste tiden, och därför har främst metoder som är kostnadseffektiva vid högre
volymer undersökts.
Vid manuell dispensering går det inte att bortse från den mänskliga faktorn. Det finns alltid
en risk att strängen blir ojämn, vilket kan leda till att skruvarnas åtdragningsmoment inte blir
tillräckligt över hela flänsen och kräver justering. I värsta fall upptäcks inte felet innan
härdning och produkten måste kasseras. Vid besök i produktionen uttrycktes åsikter om att
det var en otymplig metod eftersom den tar upp lagerplats under härdning. Det blir desto
mindre hållbart ju högre volymer som produceras.
FIPG kräver skruvförband för att erhålla den tätande effekten. Skruvarna måste köpas in från
en leverantör, och blir en extra materialkostnad utöver själva silikonet. En skruv tar ca 3
sekunder att fästa i flänsen, vilket innebär att bara själva skruvförbandet tar 18 sekunder att
installera i en produkt. Som tidigare nämnt varierar monteringskostnaden beroende på vilket
land det utförs i. Det är dock alltid viktigt att tidseffektivisera produktionen, för att kunna
producera fler enheter på kortare tid. Särskilt i länder där arbetskraften utgör en stor del av
kostnaden. Skulle istället en metod som inte kräver extra förband användas kan det finnas
stora besparingar att göra.
Vid montering är flytande silikon ett förlåtande material, då det pressas ut över flänsen och
fyller upp eventuella ytdefekter. Därmed ställer den här metoden inte lika höga krav på
flänsens ytstruktur och form- och lägetoleranser.
Även beskrivet i kapitel 4.1.2 är den dynamiska tätningen i aktuatorn. Den består idag av två
dynamiska o-ringar i NBR. O-ringar används sällan i tuffa miljöer med frekventa roterande
rörelser. Eftersom aktuatorn endast upplever tidvis rotation har de ansvariga konstruktörerna
bedömt att en o-ring skulle kunna räcka. Livslängdstester har utförts i olika temperaturer och
dessa visade att o-ringarna klarar av en livslängd på 15 år i de förhållanden som testades. NBR
är dock känsligt mot syre och låga samt höga temperaturer, vilket kan orsaka en snabbare
föråldring och sättning. Därför har livslängden varit ett orosmoment, som vägs upp mot dess
låga kostnad.

Frågeställning 2
Vilka olika tätningskoncept är aktuella, givet företagets kravspecifikation?
I konkurrensanalysen undersöktes tre olika aktuatorer som alla innehöll olika
tätningskoncept. Det gemensamma var att ingen hade en o-ring som dynamisk tätning, vilket
kunde ses som ett potentiellt orosmoment. Det var givande att plocka isär produkterna, då
samtliga tätningar kunde appliceras i Kongsbergs aktuator vilket gjorde dem till kandidater i
Pughs matris. Konkurrensanalysen gav en idé om hur tätningar används inom samma
produktkategori, men för att bredda uppfattningen söktes även inspiration på andra håll.
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När dessa koncept ställdes mot kravspecifikationen kunde vissa direkt sorteras bort på grund
av bristfällig tätningseffekt. Temperaturintervallet och förmågan att motstå påverkan av olika
medium sorterade bort ett flertal material, och därför har NBR valts som elastomermaterial i
samtliga fall, förutom CIPG och FIPG där silikon används.

Frågeställning 3
Vilka kriterier ska användas vid utvärderingen, och vilka har högst vikt för företaget?
Vid framtagning av kriterier har hänsyn tagits till DFX-perspektiv, se kapitel 3.2. Det är
viktigt för en konstruktör att ha hela produktutvecklingsprocessen i åtanke vid konstruktion
av en ny produkt. I slutändan hänger samtliga kriterierna ihop med kostnad på ett eller annat
sätt. För en mer utförlig beskrivning av vad de olika kriterierna innebär, se kapitel 4.3.2.
Viktningen skedde av handledare på företaget, som betonade vikten av en låg styckkostnad.
Därför är kriteriet kostnad av högsta vikt, tätt följt av arbetsmiljö och miljövänlighet. När
miljökriteriet framtogs fanns det en svårighet i att bedöma vilka aspekter som skulle tas
hänsyn till. Eftersom Kongsberg är underleverantörer har de en begränsad möjlighet att
påverka miljövänligheten hos en produkt. Enligt Hannover Principles, se kapitel 4.3.2, är
separerbarhet en viktig faktor i huruvida en produkt är lätt att återvinna eller inte. Det är
något som Kongsberg kan påverka och har därför varit i fokus för miljökriteriet.
Författarna har inte varit delaktiga i viktningen av kriterierna, eftersom målet med
examensarbetet var att utvärdera koncept för Kongsberg Automotives räkning. Detta då
resultatet ska kunna implementeras enligt företagets principer och riktlinjer.
Pughs Matris är uppbyggd på så sätt att viktningen av kriterierna spelar stor roll för resultatet.
Därför är resultatet starkt beroende av vem det är som utför viktningen. Handledaren arbetar
på konstruktionsavdelningen och har utfört viktningen i detta fall, helt opåverkad av
författarnas egna åsikter. Hade någon från en annan avdelning utfört viktningen, exempelvis
produktion, hade produktions- och monteringsvänligheten möjligtvis fått en högre rankning.
Det är viktigt att ha i åtanke vid tolkning av resultatet.

Frågeställning 4
Vilket koncept är lämpligast utifrån de valda kriterierna?

5.4.1

Statisk tätning

Nedan följer en kort analys om var och ett av de olika statiska koncepten och hur de
utvärderades efter de bestämda kriterierna.

Lasersvetsning
Lasersvetsning blev den rekommenderade metoden för den statiska flänstätningen, enligt
Pughs matris. Vid en första anblick kan det verka som en kostsam metod, eftersom det har en
relativt hög investeringskostnad. Det kommer dock att löna sig vid högre volymer, då varken
extra material eller montörskostnader tillkommer. Efter enkla beräkningar, enligt
styckprisformeln i kapitel 4.3.2, blir kostnaden för en produkt under första året ca 5kr ifall
investeringen betalas tillbaka efter det första året. Det är beräknat på en uppskattad volym på
200 000 enheter. Efter att investeringen i maskinerna är återbetald kommer kostnaden per
produkt att ligga betydligt lägre, och lämpar sig därför mycket väl till högvolymsproduktioner.
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I början av projektet rådde det en osäkerhet kring hur lasersvetsning påverkade materialets
mekaniska egenskaper i fogen. Det i sin tur väckte frågor kring huruvida metoden kunde
uppfylla de täthetskrav som ställs på aktuatorn. Enligt återförsäljaren bildar metoden en stark
homogen fog, och uppfyller de krav på inkapsling som ställs. Livslängden på fogen blir därför
densamma som för plasten på huset.
Processtiden för lasersvetsning av en produkt ligger på ca 4-5 sekunder, och har då uppnått
sin effekt. Enligt ansvarig konstruktör för ventilprojektet har trycktester utförts med lyckat
resultat, vilket visar från en säker källa att metoden bildar en helt tät fog. Ventilen har högre
krav på täthet än aktuatorn, då den ska vara hermetiskt tät. Det styrker tesen att det är en
högkvalitativ metod som uppfyller samtliga täthetskrav.
Maskinen har, vid köp av ett tilläggsprogram, inbyggd kvalitetssäkring och känner av
eventuella defekter i produkten som äventyrar fogens kvalitet. Detta medför en minskad risk
för felmontage. Då lasersvetsning är en permanent sammanfogning måste produkten kasseras
vid eventuellt felmontage.
Förhoppningarna för aktuatorn är att den ska säljas till många kunder. Då dessa kunder har
olika växellådor med olika placering av infästningspunkter, är det en fördel om metoden är
anpassningsbar. Detta eftersom flänsarnas utformning kan variera från projekt till projekt.
Lasersvetsning har en ställtid på ca 10-30 minuter, och kräver endast byte av fixtur samt
program. Då programmet för varje produkt väl är installerat är det lätt att byta mellan
kundprojekt. Det möjliggör även produktion för kundordrar med en mindre volym.
Laser kan vara skadligt för det mänskliga ögat, och skyddsglasögon krävs i de fall maskinen
saknar en skyddande bur. Bortsett från detta så bedöms arbetsmiljön som god för
lasersvetsning.
Metoden kräver omkonstruktion av produkten, vilket analyseras mer noggrant i kapitel 5.5.
En fördel med lasersvetsning är att metoden inte kräver extra material, och de skruvar som
tidigare användes till produkten kan plockas bort. Det minskar produktens vikt, något som är
önskvärt inom fordonsindustrin.

CIPG
Cured-In-Place Gasket som metod är snarlik FIPG, med den största skillnaden att den bildar
en demonterbar fogning. CIPG kan inte heller dispenseras manuellt, då det är särskilt viktigt
att strängen blir jämn. Strängen härdas till en slags gummipackning, vilket innebär att ifall
strängens höjd skulle variera komprimeras den inte med rätt kraft överallt. Precis som med
alla elastomertätningar kan den åldras, och tappa sina elastiska egenskaper. Metoden saknar
de förlåtande egenskaper som FIPG har, eftersom den inte sammanfogas i flytande form.
CIPG har generellt sett en betydligt snabbare härdningsprocess än FIPG, då silikonet kan
härdas med hjälp av exempelvis UV-lampor eller en ugn.
Monteringsvänligheten är högre än för FIPG, eftersom den automatiska dispenseringen
innebär en liten risk för felmontage. Ifall monteringsfel ändå skulle ske, är det möjligt att göra
om tätningen utan att kassera produkten.
Kostnaden innefattar investering i ett flertal maskiner, inköp av silikon, skruvar och eventuellt
montör för skruvstationen. Det här blir en stor kostnad, som tyvärr inte är värt motsvarar
resultatet. Det finns flera billigare metoder som ger ungefär samma resultat. Att
demonterbarhet inte var ett önskemål är ännu en anledning till att utesluta den här metoden.

Ultraljudssvetsning
UV-svetsning är den snabbaste metoden av samtliga och skapar en tät fog utan att tillföra
extra material. Problematiken kring metoden handlar till stor del om att den ej är helt
kompatibel med aktuatorns nuvarande material, glasfiberarmerad polyamid. En fogning går
att uppnå, men kräver förtorkning av materialet under minst 24 timmar. Annars riskeras en
svag fog som i värsta fall kan leda till läckage. Vibrationerna kan även ge upphov till grader på
produkten.
Kostnaden består i investering av en maskin och förbehandlingen av polyamiden, samt
underhåll av maskinen då verktyget slits av nötning efter en viss tid. Maskinen ger även ifrån
sig ett obehagligt ljud.
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Limning
Limning blev som det minst lämpliga konceptet av samtliga. Lim har en komplicerad
produktionsprocess med många arbetssteg som kräver ständig kvalitetssäkring. För att få en
hållbar sammanfogning ställs höga krav på renhet, därför måste produkterna förbehandlas
genom primer och tvättning. Trots att en stor del av processen med fördel automatiseras är
det svårt att undgå behovet av en montör som manuellt rengör ytorna.
Det är även svårt att få till rätt mängd applicerat lim, trots konstant hastighet och tryck. En
hög viskositet gör limmet trögflytande och leder till att en mindre mängd appliceras. Eftersom
limmets viskositet varierar med temperaturen kan man få olika resultat beroende på säsong.
Detta gör limning till en opålitlig process som kan leda till stora mängder kasserade
produkter. Efter samtal med produktionspersonal framkom att limning ej är en
produktionsvänlig metod och endast bör övervägas då övriga alternativ är bristfälliga.
Exempelvis vid sammanfogning av glas och plast.
Limning har en relativt stor investeringskostnad, då ett flertal maskiner krävs. Metoden
kräver montör och underhåll, vilket även det resulterar i en hög kostnad. Utöver detta
tillkommer extra material i form av lim och primer. I slutändan blir limning en kostsam
metod.
Arbetsmiljön kan påverkas negativt vid regelbunden kontakt med lim, då det kan orsaka
hälsoproblem som eksem och astmatiska besvär.

Packning
Gummipackningar upptäcktes i flera konkurrerande produkter under benchmarkingen. Den
variant som utvärderades i matrisen var en plan gummipackning med spår, liknande den som
fanns i Dura aktuator, se figur 1.
En planpackning är känslig mot skevning och spaltojämnheter, eftersom den inte fyller ut
ojämnheter lika effektivt som exempelvis FIPG. Den här metoden kräver ett noggrant
dimensionerat skruvförband, då skruvarnas funktion är att komprimera tätningen så att den
kan uppnå sin tätande effekt. I värsta fall krävs efterdragning, eftersom skruvförbandet
relaxerar med tiden och läckagerisken ökar. Spåret gör metoden lättmonterad, och risk för
felmontage är liten.
Den här metoden kräver inga maskininvesteringar, förutom eventuella skruvdragare. Det som
kostar är att köpa in packningen, eftersom den skräddarsys efter produktens fläns och inte är
standardiserad. Metoden leder även till en montörskostnad. Trots dess låga
investeringskostnad blir det en dyr metod i slutändan, eftersom en packning med tillhörande
skruvar måste köpas in till varje produkt. Metoden kräver även omkonstruktion, då ett spår
måste införas i flänsen samt fler skruvtorn integreras i produkten. Omkonstruktionsprocessen
måste göras om vid varje kundspecifik order.

Statisk o-ring
Processen kring statiska o-ringar är relativt lik den för plana gummipackningar. Den stora
skillnaden är att en o-ring är standardiserad i högre grad, och därför erhålles en lägre kostnad
samt att beprövade konstruktionsförslag till spåret följer med. Dock kräver denna metod att
produktens form konstrueras om, för att få en cirkulär form som möjliggör att ringen kan
placeras i spåret. Detta kan bli ett problem eftersom produkten redan är utformad för att
erhålla en så liten storlek som möjligt, och en annan form skulle riskera att göra produkten
större med onödiga hålrum.
Precis som med andra elastomerpackningar kan materialet utsättas för sättning efter en tid,
vilket kan äventyra tätningsförmågan då kompressionen är viktig för en o-ring.
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5.4.2

Dynamisk tätning

Nedan följer en kort analys om var och ett av de olika dynamiska koncepten och hur de
utvärderades efter de bestämda kriterierna. Här analyseras även de nya konceptens pris
jämfört med den befintliga lösningen. Det måste nämnas att de utvärderade konceptens
styckpris har inhämtats från en viss återförsäljare, vilket inte är ifrån samma återförsäljare
som o-ringarna idag inhandlas av. Kostnaden för råmaterial är inhämtat ifrån CES edupack
2016. Priset varierar beroende på tillgänglighet, volym och prisförhandling. Därför bör
prisjämförelsen endast ses som ett uppskattningsvärde.

O-ring
För den dynamiska tätningen blev det rekommenderade konceptet o-ringen i NBR, vilket är
den befintliga tätningen. Det här innebär att dagens lösning är lämpligast under de
förhållanden som råder. O-ringen rekommenderas för sitt låga pris, eftersom dess livslängd
bedöms tillräcklig enligt utförda tester. Det är dock en risk, då samtliga undersökta
konkurrerande produkter använder sig av tätningar med längre livslängd.
Efter litteraturstudier har det framkommit att materialet NBR är känsligt för syre och UVstrålning, samt att det endast klarar av 120°C under korta perioder. Detta innebär att
orosmomentet kring o-ringens livslängd kvarstår, trots vinsten i Pughs matris. Skulle
orosmomentet bli för stort, rekommenderas ett byte till en x-ring i NBR, som är ett säkrare
alternativ.
Ett annat alternativ kan vara att byta material på o-ringen, till exempelvis HNBR. Det är en
förbättrad version av NBR, med högre resistens mot syre och ett bredare temperaturintervall.
Vilket skulle ge en säkerhetsmarginal för det specificerade temperaturintervallskravet. Höga
och låga temperaturer, speciellt utanför kravspecifikationens intervall, har stor inverkan på en
elastomers livslängd, vilket beskrivs i kapitel 2.7. Kilopriset för HNRB-granulat ger en
prisökning med faktor 10.

X-ring
En x-ring är en variant av o-ring, där skillnaden är att den har ett tvärsnitt i form av ett X.
Tvärsnittet är fördelaktigt eftersom tätningen har två tätande ytor istället för en, se figur 34.
Det bidrar till en ökad livslängd, eftersom små skador inte behöver leda till läckage. Ifall en av
ytorna skadas, finns fortfarande den andra ytan som en säkerhet. Dock har x-ringen, i samma
material, ett betydligt högre pris än o-ringarna som används i nuläget. Vid byte till x-ring ökar
priset med en faktor 9, alltså ungefär i samma klass som en o-ring i HNBR. Ingen
omkonstruktion krävs, eftersom spåret har samma dimensioner som för o-ringar.

Figur 34: Skillnaden i antal tätande ytor för en o-ring och en x-ring. [29] [7, s.2]

Radialtätning
Radialtätningen återkom i flera konkurrerande produkter under benchmarkingen, vilket tyder
på att den är vanligt förekommande i applikationer med höga krav på täthet. Den har en
högre livslängd än o-ring i NBR, då den är utformad för roterande applikationer. En hög
livslängd leder till en hög kvalitet på produkten och mindre risk för läckage. Dock är
kostnaden högre, och frågan är ifall den höga livslängden är en onödig lyx för den aktuella
applikationen. Vid byte till radialtätning ökar priset med en faktor 11. Radialtätningen är även
mindre miljövänlig när hänsyn tas till separerbarhet inför återvinning, eftersom de olika
materialen ofta är integrerade i varandra.
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Mekanisk glidringstätning
Den mekaniska glidringstätningen lämpar sig till tyngre applikationer som utsätts för ett högt
arbetstryck. Då applikationen i aktuatorn inte kommer att utsättas för höga tryck, är den
mekaniska glidtätningens funktion onödigt hög. Vilket även visas på dess pris, då den har en
faktor 93 vid jämförelse med den befintliga o-ringen. Den höga kostnaden gör tätningen till en
högst olämplig kandidat.

Frågeställning 5
Vilka konstruktionsändringar kräver det rekommenderade konceptet?
Då det rekommenderade dynamiska tätningskonceptet är detsamma som används i den
befintliga konstruktionen, krävs inga konstruktionsändringar.
För den statiska tätningen rekommenderas en ny metod, vilket kräver omkonstruktion av
flänsarna. Lasersvetsningstekniken bygger till stor del på materialens optiska egenskaper.
Som beskrivet i kapitel 2.5.3, kräver metoden att den undre delen är laserabsorberande
samtidigt som den övre delen är lasertransparent. Se figur 35. Plaster som är
lasertransparenta är antingen rena eller innehåller icke-absorberande pigment.
Laserabsorberande plaster får sina egenskaper genom tillsatser, i form av exempelvis kol. Kol
ger även plasten dess svarta färg.
Vid fogning krävs att laserenergin är tillräckligt hög för att smälta de två materialen, och
därför är det viktigt att materialets optiska egenskaper inte varierar. Ifall laserstrålens energi
inte är tillräckligt hög kan det resultera i en svag fog, och är den för hög kan det leda till
brännmärken. För att minimera risken för fel inställningar bör en maskin som mäter ett
materials optiska egenskaper köpas in. Då granulat från olika återförsäljare kan vara av
skiftande kvalitet är det viktigt att mäta granulatets grad av lasertransparens.
Lasersvetsningen kräver inget materialbyte, eftersom PA66 är kompatibelt med PA66. Se
bilaga 3. En glasfiberarmering påverkar inte heller svetsbarheten. För en lyckad fog är det
nödvändigt att båda delarna har samma egenskaper. Om så inte är fallet, kan det leda till att
enda delen brinner upp medan den andra förblir opåverkad.

Figur 35: Materialegenskaper för de olika delarna i produkten.
Lasersvetsningsmetoden kräver en omkonstruktion av flänsarna. För att materialet ska kunna
smälta och bilda en homogen fog måste flänsarna utformas efter speciella rekommendationer,
se figur 36. Eftersom metoden bygger på att värmeenergin i det undre lagret överförs till det
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övre lagret, är det nödvändigt att de två ytorna är i kontakt med varandra under hela
processen. Ett spännverktyg pressar ihop de två flänsarna med ett konstant tryck, och kan
vara utformat på olika vis, se kapitel 2.5.3. Eftersom aktuatorn har en relativt liten storlek
rekommenderas en statisk fixtur med ett enkelt pneumatiskt pressystem.
Produkten behöver konstrueras så att den undre delen har ett svetssteg (se figur 36, E) som är
tillräckligt högt för att kunna säkra att smältan bildar en tillräckligt hög fogsträcka.
Fogsträckan är den sträcka som sammanfogningsdelarna tillsammans rör sig vid
smältprocessen (D1- D2). Smältöverskottet (se figur 37, I) väller ut vid sidorna av svetssteget,
och därför bör det finnas ett tillräckligt stort utrymme. För att hålla smältan på rätt plats
konstrueras ett smältskydd i den övre delen på båda sidor om svetssteget.
Det är viktigt att laserstrålen når det område som ska sammanfogas. Svetsningen får inte
störas av detaljer som skymmer sikten för lasern eller områden som är svåråtkomliga. Detta
bör tas i beaktning vid konstruktion av produkten.

Figur 36: Före svetsning.

Figur 37: Efter svetsning.

Figur 38 visar hur produktens flänsar är konstruerade i nuläget. Som tidigare nämnt kräver
lasersvetsmetoden att flänsarna konstrueras om efter särskilda rekommendationer. Figur 39
visar Solectros initiala förslag på hur flänsen skulle kunna utformas. Svetssteget har i förslaget
en höjd och bredd på 1 mm. Smältskydd finns endast på den yttre sidan och har en tjocklek på
0,5 mm. Zonen för smältöverskottet har på yttersidan en bredd på 0,5 mm. Därför bör
fogsträckan ej vara större än 0,5 mm. Laserstrålens framkomlighet skulle även förbättras
genom att införa en vinkel på den övre delen.
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Figur 38: Befintlig design.

Figur 39: Solectros designförslag.

Då ventilprojektet har kommit betydligt längre i sin process att implementera lasersvetsning i
sin produkt, har inspiration kunnat hämtas därifrån. Figur 41 visar en del av ritningen för
deras produkt. Placeringen av ingötet och utstötarna för den formsprutade detaljen är
placerade strategiskt på ytan som inte ska fogas. Det är av högsta vikt att flänsytorna inte
innehåller ytdefekter som kan störa fogningens effekt. På ritningen är ytfinhetskravet
utmärkt, som för denna produkt är 1,6 - 3,2 µm. Även angivet är produktens krav på planhet,
vilket i detta fall är 0,2 mm. Lasersvetsning har höga toleranser vad gäller skevning, då
metoden kräver en ständig kontaktyta under smältprocessen.
För att kunna uppnå en centrerad fog med symmetrisk vällkant har knaster (figur 41, detalj E)
integrerats i konstruktionen. I denna produkt har spåret en bredd på 1,6 mm, bredden mellan
styrpinnarna är därmed 1,05 mm. Deras svetssteg är 1 mm brett, vilket ger ett spel på 0,05
mm. Knaster återfinns på flera ställen längs hela flänsen och bidrar till att centrera svetssteget
i spåret. På grund av den skevning som alltid finns i en formsprutad komponent, finns ett
behov att rikta upp svetssteget för korrekt passning. Ifall svetssteget blir förskjutet åt ena
sidan flyter smältan ojämnt, vilket kan leda till att stora spänningar byggs upp i fogområdet.

Figur 40: Förskjutet svetssteg och dess konsekvenser för smältflödet.
Förutom att undvika märken efter ingöt och utstötare på flänsen, är det även viktigt att ta
hänsyn till placeringen av produktens delningslinje. En delningslinje är linjen som bildas där
de två formhalvorna möts under formsprutningsprocessen. I delningslinjen bildas ofta grader,
särskilt om maskinen inte har haft tillräcklig låskraft eller då man har arbetat med grova
toleranser. För att undvika grader i detta känsliga område bör delningslinjen inte placeras i
närheten av flänsen.
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Märken efter utstötarpinnar

Ingöt
Styrfeature

Figur 41: Del av ritning för ventilen.
För plastkomponenter är det näst intill omöjligt att uppnå en helt plan yta, men det finns flera
åtgärder som minskar dess skevningstendens. För att uppnå en lyckad formsprutad detalj är
det viktigt att ha god kännedom om plastkonstruktion. Genom att känna till hur
plastmaterialet beter sig kan de värsta fallgroparna undvikas.
En konstruktör bör alltid sträva efter att utforma en detalj med jämn godstjocklek över hela
produkten. Figur 42 visar en potentiell konsekvens av en ojämn godstjocklek i en detalj.
Figuren till vänster är utformad med ojämn godstjocklek, vilket ger upphov till den
deformation vi ser i mittenfiguren. Detta orsakas av att formverktyget har en lägre temperatur
än smältan vilket medför att detaljen först stelnar i dess ytterskikt. Det stelnade ytskiktet får
svårt att stå emot undertrycket från smältan i detaljens mitt och sjunker ihop. Figuren till
höger visar istället hur detaljen borde ha utformats för att minska skevningstendensen. Vid en
godstjocklek likt figuren till höger kyls materialet ned jämnt. I de fall det inte är möjligt att
konstruera produkten med en jämn godstjocklek överallt är det viktigt att med en god
formtemperering leda bort överflödig värme.

Figur 42: Hur en ojämn godstjocklek kan orsaka sjunkning [19, s.165]
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Att lägga till material på detalj innebär att ta bort material i verktyg vilket är lättare och
billigare ändring. Att ta bort material på detalj innebär svetsning i verktyg och är en svårare
och dyrare ändring, vilket även kan påverka ytfinhet. Det här bör finnas i tankarna under
konstruktionsprocessen, då det är fördelaktig att försiktigt prova sig fram och undvika
onödiga verktygskostnader.
Då produkten under färden i produktionsprocessen kan stötas till rekommenderas
styrfeatures så som snäppen eller styrpinnar. För att se hur styrfeatures implementeras i
ventilen, se figur 41.
Eftersom en minimal grad av skevning är en förutsättning för en lyckad svetsning, har en del
av analysen även fokuserat på hur man kan påverka detta genom att förändra olika
formsprutningsparametrar. Se kapitel 2.9 för mer information om skevning.
Graden av formkrymp är tätt sammankopplat med formtemperaturen. En hög
formtemperatur säkerställer att produkten utsätts för mindre efterkrympning och lägre inre
spänningar, vilket leder till mindre skevning. Skulle istället formtemperaturen vara för låg kan
det leda till försämrad ytfinhet och att vissa områden av detaljen stelnar fortare än planerat.
Dessa områden är i många fall materialet närmast formrummets vägg, eftersom formen är
kallare än smältan. Skillnaden i temperatur mellan ytter- och innerskikt kan vara stor, och
ifall det inte åtgärdas kan det leda till att spänningar byggs upp i materialet som i sin tur leder
till skevning och deformation. Hög formtemperatur innebär att detaljen måste kylas under en
längre tid innan utstötning kan ske, vilket ökar cykeltiden och kostnaden för processen. Då en
hög kvalitet på den formsprutade detaljen krävs för att uppnå en hållbar fog är en hög
formtemperatur att rekommendera, trots ökade kostnader.
En annan parameter som påverkar graden av skevning är insprutningshastigheten. Figur 43
visar den optimala insprutningshastigheten för att erhålla ett så lågt insprutningstryck som
möjligt. Vid en för snabb insprutning ökar tryckbehovet och risken för grader. Skulle istället
insprutningshastigheten vara för låg ökar även tryckbehovet, då det krävs en större kraft att
spruta in en smälta i ett formrum där materialet redan har börjat stelna. Låg
insprutningshastighet leder till skevning. Därför bör hastigheten ligga i det intervall som visas
i figur 43.

Figur 43: Optimal insprutningshastighet. [19, s.104]
När man har lyckats ta fram bra formsprutningsparametrar, som gör att produkten erhåller
rätt toleranser, bör man hålla fast vid dessa. Det är viktigt att ej äventyra dessa resultat genom
att experimentera för mycket med parametrarna i försök att dra ned på kostnader. Genom att
exempelvis korta ned kyltiden kan man få en kortare cykeltid, vilket möjliggör produktion av
fler enheter på mindre tid. Det kan dock resultera i dåliga detaljer som måste kasseras, vilket
leder till ökade kostnader i slutändan.
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6

Diskussion och slutsatser

Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer, slutsatser och
rekommendationer. Vidare följer en diskussion kring använda teorier och metoder. Kapitlet
avslutas med förslag på vidare arbete eller forskning.

Slutsatser och rekommendationer
Syftet med examensarbetet har varit att studera och utvärdera olika tätningskoncept som
uppfyller Kongsberg Automotives kravspecifikation. Detta för att slutgiltigen kunna
rekommendera ett tätningskoncept baserat på välgrundad informationsinsamling. Denna
studie har resulterat i att Kongsberg har fått ett objektivt underlag till beslutsfattande.
Det rekommenderade tätningskonceptet är lasersvetsning som statisk flänstätning samt att
behålla de befintliga o-ringarna som dynamisk tätning. Det är bedömt att samtliga tätningar
uppfyller de krav som angetts i kravspecifikationen och att de har ett flertal fördelar utöver
detta. Lasersvetsning rekommenderas eftersom det är ett hållbart alternativ för en framtida
volymökning. En investering i de maskiner som krävs återbetalas relativt snabbt och minskar
kostnaden på sikt, eftersom inget extra material behöver köpas in. Då fogen blir homogen
uppnår metoden samma livslängd som själva konstruktionsplasten, det vill säga minst 15 år.
Därmed fås mycket kvalitet för en relativt låg kostnad. Lasersvetsning innebär en smidig,
pålitlig process som möjliggör en säker inkapsling.
O-ringarna rekommenderas främst för sitt låga pris gentemot de övriga alternativen. Eftersom
tester har utförts på dess livslängd utgår studien från o-ringarna uppfyller kraven på 15 års
livslängd. Dock kvarstår en del orosmoment kring o-ringarnas funktion. Under
konkurrensanalysen upptäcktes att de konkurrerande produkter som undersökts samtliga
använde sig av kraftigare dynamiska tätningar, som en x-ring och radialtätningar. Det väcker
frågor kring hur konkurrenter har resonerat kring dess pålitlighet. Att dessutom
elastomermaterialet NBR endast rekommenderas till 120ºC under korta perioder ökar risken
för föråldring av gummit. Därför rekommenderas fler tester på hur o-ringarna beter sig i
snäppet tuffare miljöer, för att kunna säkra dess funktion i minst 15 år. Skulle det uppstå
osäkerhet kring detta kan en x-ring, radialtätning eller o-ring i HNRB rekommenderas.
Kostnaden för dessa alternativ är några gånger högre, men kostnaden för icke-hållbara
produkter blir ännu högre i slutändan. Tätningen fyller en oerhört viktig funktion i produkten
och ett haveri kan leda till besvikna kunder och att varumärkets tillförlitlighet ifrågasätts.
I konceptutvärderingen viktades miljövänlighet högt, vilket lasersvetsning inte kunde besvara
på grund av sin oförmåga till smidig separation vid återvinning. Dock innebär inte detta att
metoden är olämplig ur miljösynpunkt. Miljö är en komplex fråga och det går att se på
miljövänlighet ur flera olika vinklar. Ur en annan synvinkel kan lasersvetsning vara
miljövänlig på grund av att metoden inte slösar med resurser genom att tillsätta extra
material.

Teori och metod
Detta examensarbete har till stor del varit utformat som ett utredningsarbete, där stor vikt har
lagts vid den teoretiska delen. Ämnesböcker som behandlar tätningar och allmän
maskinkonstruktion användes tidigt för att få en större förståelse för inkapsling och vilka
olika tätningskoncept som är vanligt förekommande. Ämnesböcker har dock en begränsning,
då de ofta innehåller äldre kunskap och därmed kan missa de senaste innovationerna. Därför
har vi kompletterat litteraturstudien med forskningsrapporter för att hitta ny teknik, samt
utforskat den kommersiella marknaden via återförsäljares hemsidor. De har tillgång till den
senaste teknologin och sitter inne på stor kunskap och erfarenhet. Samtidigt har författarna
haft i åtanke att företag vill sälja sina produkter och därför kan ge partisk information, genom
att utelämna viktiga detaljer. Därför har dessa tre olika typer av källor stärkt varandras
legitimitet.
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Diskussion och slutsatser
Den samlade teorin kring bland annat livslängd, materialegenskaper och plastkonstruktion
har varit viktig för att kunna göra realistiska och välgrundade bedömningar som är förankrade
i forskning.
Rapporten är utformad efter den metod som arbetet till stor del bygger på, Pughs matris. Av
den anledningen är frågeställningarna uppdelade i flera frågor ställda i den ordning som
utvärderingsmatrisen ofta utförts. Anledningen till att inte färre och bredare frågeställningar
valdes var att en enkel och tydlig struktur skulle uppnås, samt att det skulle vara lättare att gå
igenom varje del grundligt med välförklarade resonemang.
Pughs matris har varit fördelaktig för att ge en tydlig och objektiv överblick av alternativen
när en befintlig design är tillgänglig att jämföra mot. Nackdelen är att viktningen spelar en
stor roll för resultatet och det lätt får en subjektiv vinkel. Författarna valde att inte delta i
viktningen i ett försök att minska subjektiviteten från deras sida.
Kriterierna i matrisen användes för både de statiska och dynamiska tätningarna för att få en
tydlig och enhetlig struktur, något som ska vara genomgående i rapporten för att underlätta
för läsaren. Ett problem som uppstod för den dynamiska tätningen var att alternativen var
väldigt lika för flera kriterier. Särskilt kostnad, där alternativen hade stora variationer
samtidigt som den hade den högsta viktningen. Samtliga alternativ var dyrare än den
befintliga lösningen, vilket ledde till att det inte skilde sig så mycket i matrisens resultat. Ett
alternativ hade varit att använda sig av Multi Criteria Decision Making, som är en annan
utvärderingsmatris, där koncepten jämförs mot varandra mer direkt istället för ett datum.
Dock hade resultatet förmodligen varit detsamma, eftersom kostnad värderades så högt i
viktningen och o-ringen hade det överlägset lägsta priset.
Intervjuer och observationer har även spelat en stor roll i arbetet och möjliggjort för
författarna att samla in värdefull information från arbetslivet som är svårare att inhämta i
böcker. Eftersom författarna hade begränsad initial kunskap utfördes dessa intervjuer
ostrukturerade, för att låta experterna leda samtalet och föra in det på valfritt spår. På så sätt
undveks de begränsningar som kan uppstå vid strukturerade intervjuer där frågorna är
förbestämda. Detta ledde till nya tankar och möjligheter för att föra arbetet vidare.

Implikationer
Om rekommendationerna som framtagits under detta examensarbete skulle implementeras i
Kongsberg Automotives produkt, skulle detta kräva vissa åtgärder. Som tidigare beskrivet
måste en omkonstruktion av produkten ske, vilket innebär att nya formverktyg måste köpas
in. Processen att byta till lasersvetsning består till stor del av iterationer av konstruktion och
tester, för att få bästa möjliga resultat. Först måste mjuka verktyg utvecklas, som underlättar
iterationerna och potentiella ändringar. När önskat resultat är uppnått kan sedan stålverktyg
köpas in och produktionen sätta igång. Med företagets kompetens inom plastkonstruktion
samt stöd från LPKFs konstruktörer bör inte denna process ta alltför lång tid.
Som nämnts i tidigare kapitel finns det flera miljövinster kopplat till användning av
lasersvetsning. Till skillnad från den metod som används i dagsläget behöver inga
extramaterial tillföras, så som skruvförband och silikon. För lasersvetsning krävs endast
elektricitet och komprimerad luft till det pneumatiska pressystemet. Vid byte till
lasersvetsning sparar man därför på energi och minskar de utsläpp som sker vid framställning
och transport. Enligt ”The Hannover priciples”, se s.23, så är återvinningsbarhet en viktig
miljöaspekt inom produktutveckling. Eftersom aktuatorn är en produkt som ska hålla under
fordonets hela livstid anser författarna att separerbarheten är av mindre vikt jämfört med
produkter där livslängden är betydligt kortare, eftersom det sker så sällan. Produkten går
fortfarande att separera genom exempelvis sågning, dock med en aning mer ansträngning.
För aktuatorn bedömdes en pålitlig metod som varken kräver service eller ominstallation som
mer önskvärd. Detta skulle säkerställa kundnöjdheten och företagets tilförlitlighet utan att
orsaka alltför negativa konsekvenser för miljön.
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Diskussion och slutsatser
Metodens snabba processtid möjliggör för företaget att producera fler enheter på kort tid.
Aktuatorn monteras idag manuellt, vilket inte är hållbart vid framtida volymökningar.
Lasersvetsning är en högautomatiserad process, något som företag efterfrågar på grund av
den ekonomiska aspekten. Montörskostnaden är en av de största utgifterna vid produktion i
industriländer, så som exempelvis länder i Europa. Genom att byta till en automatiserad
process kan Kongsberg Automotive minska sina utgifter. Detta kan dock medföra en negativ
effekt för det närliggande samhället, då arbetsmöjligheter försvinner.
Arbetsmiljön kommer att förbättras vid byte till lasersvetsning, då flera krångliga moment
försvinner vid montering. Metoden kräver ingen säkerhetsutrustning givet att maskinen är
inbyggd i en säker bur. Ur ett arbetsmiljöperspektiv är därför lasersvetsning en mycket
fördelaktig metod jämfört med andra koncept som utvärderades i Pughs matris, exempelvis
limning som vid långvarig direktkontakt är kopplat till ett flertal hälsobesvär.

Vidare arbete eller forskning
Ventiltätningen har lämnats ute ur arbetet, förutom i kapitel 4.2.1 där dess funktion beskrivs
kortfattat. Detta beslut fattades eftersom tidsramen för arbetet bedömdes vara för kort för att
utföra de tester som hade krävts. Ventiltätningens funktion är att skydda de övriga
tätningarna från de temperaturberoende trycksvängningar som förekommer i en kapsling.
Laserfogen utsätts inte för dessa trycksvängningar på samma sätt som en tätning, eftersom
den är homogen med materialet. Ytligt bedömt kan man säga att ventilen inte längre fyller
någon funktion för den statiska tätningen. Dock kvarstår tryckets påverkan på den dynamiska
tätningen, samt risken för kondens. Författarna har bedömt studier av behovet av
ventiltätningen som nästa steg i processen, och rekommenderas som ämne för fortsatta
studier.
Som nämnt i kapitel 6.1 kvarstår en viss osäkerhet kring o-ringarnas livslängd i
motorrummets tuffa miljö. Därför rekommenderas fortsatta tester av Kongsberg Automotive.
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