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II 

Abstract 
 

This report describes four prototypes for the development of a brake pedal, with the goal of 

reducing material thickness from the the existing pedal from 2mm to 1.5mm, while 

maintaining the strength of the existing brake pedal. There are high load demands on the 

brake pedals, and to reduce the thickness means higher strain on the material. 

 

To develop a new design that will live up to these requirements, the design tool software PTC 

Creo 3.0 has been used, and the analysis of these structures has been performed using the tool 

Simulate in PTC Creo parametric. 

 

The result show four concepts presented and simulated in 1.5mm plate thickness, and the 

results are compared with the original pedal results in 2mm plate thickness regarding total 

displacement. The conclusion is that the concepts do not fulfill the load requirements. 

 

However with 1.9mm plate thickness, our best concept (concept 3) is fulfilling the loading 

requirements even better than the existing pedal, and that leads to an improvement regarding 

reducement of material, with retained strength. 
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III 

Sammanfattning 
 

I denna rapport redovisas fyra koncept för utveckling av en bromspedal, med målet att 

reducera godstjockleken från den befintliga pedalen som är 2mm till 1,5mm, men samtidigt 

behålla hållfastheten som den befintliga bromspedalen erhåller. Det ställs höga 

belastningskrav på bromspedaler, och att minska godstjockleken innebär högre påfrestningar 

på materialet. 

 

För att utveckla en ny konstruktion som skall leva upp till dessa krav har programvaran PTC 

Creo 3.0 använts, och för analysering av dessa koncept har verktyget Simulate använts. 

 

I resultatdelen simuleras och redovisas fyra koncept i 1,5mm plåt som jämförs i total 

förskjutning med originalpedalen i 2mm plåt. Slutsatsen är att de inte når upp till lika bra 

resultat som originalpedalen. Däremot med 1,9mm plåt når det resultatmässigt bästa konceptet 

(koncept 3) upp till ett bättre resultat än originalpedalen, och detta leder till en viss förbättring 

i minskning av material, med bibehållen hållfasthet. 
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Nomenklatur  
 
Beteckningar  
 
Symbol   Beskrivning  

F   Kraft (N)  

m   Massa (kg)  

Iy  Yttröghetsmoment m.a.p y-led (mm
4
) 

b   Bas (mm)  

h   Höjd (mm)  

L   Längd (mm)  

t  Tjocklek 

δ  Förskjutning (mm)  

P   Kraft (N)  

E  Elasticitetsmodul (GPa)  
 

 

Förkortningar  
 

CAD   Computer Aided Design  

FEM   Finita Elementmetoden 

Creo  PTC Creo 3.0
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Förord 
 

Det här examensarbetet är resultatet av tre års studier till Högskoleingenjör inom 

Maskinteknik med inriktning produktutveckling på Högskolan i Borås och representerar 

15hp. 

 

Först och främst vill vi tacka CJ Automotive som gav oss tillfället att utföra arbetet hos dem 

där våra handledare på företaget Viktor Magnusson och Nahid Mulalic varit till stor hjälp.  

 

Vi vill även tacka Högskolan i Borås för deras hjälp, Lars Göran Pärletun som var vår 

handledare men också Jean-Claude Luneno som tog över när Lars Göran slutade på 

Högskolan i Borås. 
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1 Introduktion 
 

 Bakgrund 1.1

 

På CJ Automotive tillverkas det kopplings- och bromspedaler till personbilar och lastbilar 

sedan starten 1959. Numera är företaget en stor leverantör inom området och har produktion i 

både Sverige, Tyskland och Kina. De producerar pedaler till stora företag i världen som t.ex. 

Ford, Mercedes, Volvo samt Jaguar, med det ständiga målet att bli störst i branschen. För att 

kunna vara en stor konkurrent måste de självklart följa med i utvecklingen som går mot en 

mer miljövänlig inriktning. Detta kan uppnås genom omkonstruktion av befintliga pedaler, 

där de använder mindre plåt och förbättrar konstruktionen.  

 
Examensarbetet går ut på att omkonstruera en tilldelad bromspedal (Se Figur 1.1) med 

förminskad plåttjocklek, men samtidigt behålla hållfastheten från originalpedalen. 

 

Arbetet inleddes med en förstudie för att bestämma vilken konstruktionsmetod som skulle 

passa bäst in på pedalen gruppen skulle förbättra. Med konstruktionsmetod menas vilket 

tillvägagångssätt som skall användas för att förbättra konstruktionen, det vill säga präglingar, 

förstärkningar eller dylikt. För detta gjordes en undersökning av metoder andra tillverkare 

använt sig av. Detta gjordes även för att gruppen inte skulle tillverka en pedal som redan 

fanns ute på marknaden. Då CJ Automotive är ensamma med deras speciella 

tillverkningsmetod som beskrivs i kapitel (1.4), så gjordes bedömningen att gruppen inte 

skulle behöva vara orolig över att göra en konstruktion som redan existerar. 

 

 
Figur 1.1 Tilldelad pedal i infästning 
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 Syfte och problemställning 1.2

 

Syftet med arbetet är att skapa en ny konstruktion, som uppfyller kraven som ställs på 

produkten av beställaren gällande hållfasthet, men även använda en tunnare plåttjocklek vilket 

reducerar vikten. Detta görs för att minska materialåtgången vid tillverkning jämfört med den 

ursprungliga modellen (Se Figur 1.1). 

 

Problemet för gruppen blir att konstruera en pedalarm, som har en reducerad plåttjocklek från 

originalpedalens 2mm till 1,5mm, med samma eller bättre resultat än originalpedalen gällande 

hållfasthet. För att jämföra resultaten mellan de olika koncepten i 1,5mm plåttjocklek och 

originalpedalen i 2mm plåttjocklek används resultatet av den maximala förskjutningen, alltså 

hur långt avståndet är mellan pedalplattan vid obelastat tillstånd och  när den pressas ned av 

kraften 1500N (se Figur 1.2). Resultatet i maximal förskjutning hos originalpedalen i 2mm 

plåttjocklek används då som ett mål, som gruppen hoppas uppnå med minskad plåttjocklek på 

sina koncept. Resultatet av von Mises max spänning jämfördes också, för att värdet på 

koncepten inte skall överstiga originalpedalens värde med 2mm plåttjocklek, eftersom 

vetskapen finns att CJ-Automotives befintliga pedal redan klarar av belastningarna. 

 

Att minska materialåtgången leder dessutom till förbättringar inom miljöaspekterna, med 

tanke på att fordon gör av med mindre bränsle om vikten minskas. Självklart är detta också 

viktigt för företagen då många konsumenter kollar på hur mycket bränsle en bil drar innan de 

köper den. 

  
Figur 1.2 Simulering av maximal förskjutning 
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 Krav 1.3

 

För att pedalen skall kunna tillverkas måste den hålla för en kraft på 1500N, vinkelrätt mot 

pedalplattans trampyta (se Figur 1.3). För att simulera de vridande krafterna som kan uppstå 

vid inbromsningar i verkligheten, då foten inte är placerad i centrum av pedalplattan, läggs 

kraften på 25mm avstånd från pedalarmens centrum i y-led (se Figur 1.3), Den befintliga 

tillverkningsmetoden som det står detaljerat om i kapitel 1.4 skall användas, även för den 

omkonstruerade pedalen där endast mindre verktygsjusteringar skall behövas. 

1.3.1 Randvillkor 

 

För att kommande beräkningar och simuleringar skall vara korrekta är det viktigt att 

randvillkoren stämmer. I detta fall är mothållet M fastsatt med låst rotation i alla led, och 

Reaktionskraften R är i fri rotation i alla led. (Se Figur 1.3). Dessa randvillkor blev tilldelade 

av CJ Automotive. I figur 1.3 visas randvillkoren i Creo Simulate. 

 

 

Figur 1.3 Randvillkor inför kommande beräkningar och  simuleringar 
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Figur 1.4 Randvillkor i Creo simulate 

 

 Avgränsningar 1.4

 

En avgränsning som finns på gruppens konstruktioner gällande form och mått, är att de bör 

passa in i produktionslinan. 

 

Pedalen tillverkas i dagsläget i en lina där plåten stansas ut enligt figur 1.5. Därefter bockas 

plåten rund vid de röda linjerna för att slutligen bockas till sin speciella form och svetsas ihop 

på undersidan. Denna metod använder företaget CJ Automotive sig av vid tillverkning av 5 

olika pedalmodeller, inklusive pedalen tillverkad för Jaguar som gruppen fått i uppgift att 

optimera. Det som varierar för de olika modellerna är bredd på pedalarm samt tjocklek på 

plåten. 
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Figur 1.5 Beskrivning av tillverkning 

1.4.1 Materialegenskaper 

 

Byte av material som skulle kunna ge en vidare förbättring undviks. Detta på grund av att 

arbetet fokuserar på en konstruktionsförbättring. 

 

Det material som kommer att användas till gruppens pedal men som även används i dagens 

konstruktioner på CJ Automotive är stålet Domex 355MC. Materialegenskaper finns i Tabell 

3.1. Även kemiska sammansättningen finns att läsa i Tabell 3.2. (SSAB 2014) 

 

Tabell 3.1 Materialegenskaper Domex 355MC 

Egenskap Värde 

Tvärkontraktionstal 0,3 

Densitet 7 700 kg/m3 

E-modul 210 GPa 

Sträckgräns 355 MPa 
 

Tabell 3.2 Kemiska sammansättningen Domex 355MC 

C % 

Max  

Si % 

Max  

Mn % 

Max  

P % 

Max  

S % 

Max  

Al % 

Max  

Nb % 

Max  

V % 

Max  

Ti % 

Max  

0,10  0,03  1,50  0,025  0,10  0,015  0,09  0,2  0,15  

 Rapportöversikt 1.5

 

I denna rapport beskrivs först bakgrunden till problemet och varför gruppen fått detta arbete 

tilldelat. Därefter beskrivs de metoder som används för att nå målet som sedan presenteras i 

resultatet. För att få en förståelse om tillvägagångssätten finns ett teoretiskt kapitel som 

beskriver arbetsmetoderna. Arbetet avslutas med en diskussion om resultatet. 
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2 Metod 
 

I detta avsnitt presenteras de arbetssätt som gruppen använt sig av under arbetets gång. 

I första hand skall en pedal utvecklas med mindre materialåtgång, men som fortfarande klarar 

av de krav som ställs. För att uppnå detta struktureras arbetet och olika arbetssätt väljs. Första 

arbetssätt som användes var undersökning av befintliga konstruktioner, detta utförs genom en 

analys av befintliga pedaler för att undersöka vilka typer av konstruktioner som redan finns 

(se mer i kapitel 2.1). Nästa arbetssätt var brainstorming av konstruktioner, därefter 

konstrueras dessa koncept i programvaran Creo 3.0, vilket beskrivs mer utförligt i kapitel 2.2. 

Efter detta använde sig gruppen av arbetssättet simulering, som görs med hjälp av 

simuleringsverktyget i Creo 3.0, för att få fram resultat från koncepten som konstruerats. Med 

dessa resultat gjordes jämförelser av den maximala förskjutningen och von Mises max 

spänning mellan koncepten och originalpedalen i 2mm plåttjocklek. 

För att illustrera krafterna som kommer att påverka en verklig pedal har en fiktiv pedalplatta 

ritats upp, och krafterna skall enligt CJ Automotive beräknas med en 90-gradig vinkel mot 

pedalplattan, 25mm från pedalarmen (se figur 1.3), och kraften skall vara på 1500N. Samtliga 

randvillkor för simuleringarna visas i figur 1.3 samt figur 1.4. 

 Undersökning av befintliga konstruktioner 2.1

  

Nedan presenteras olika pedaltyper som dels gett gruppen inspiration, men också fått gruppen 

att förstå vad som passar bra för den tilldelade pedalen. 

 

Figur 2.1 Bromspedal från GoTuning.com (2013) 

 

Pedalarmen i Figur 2.1 består av ihop svetsade plattjärn. Denna metod är något som används i 

många konstruktioner i dagens bromspedaler. Detta är dock något som är svårt att applicera 

på den tilldelade bromspedalen, då detta inte skulle passa in i dagens produktionslina på CJ 

Automotive. 
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Figur 2.2 Bromspedal VW Phaeton Brake pedal loc8apart (2016)  

 

Figur 2.2 visar en pedalarm som är tillverkad på ungefär samma sätt som gruppens pedal. Den 

har istället för runda bockade hörn, som gruppens tilldelade pedal har, kantiga hörn för att 

sedan bli ihop svetsad till en fyrkantig profil. Man ser även att den är tillverkad med 

präglingar inåt på 2 ställen (Se Figur 2.2). Detta är något gruppen valt att jobba vidare med i 

koncepten som visas i kapitel 5. Även företaget CJ Automotive gav gruppen tips om att detta 

kunde vara en bra metod. 

 

 Konstruktionsdetaljer 2.2

Alla konstruktioner görs i CAD-programmet CREO 3.0 från en part-fil som konverterats till 

en step-fil, vilket CJ Automotive har delat med sig av. Detta för att få rätt basmått så att 

konstruktionerna som görs skall kunna vara anpassade efter företagets befintliga 

produktionslina, och kunna sättas i produktion utan några utökade kostnader på maskiner och 

förändringar. Först konstruerades utformningen av detaljen i Creo Parametric, för att sedan 

göra hållfasthetsanalyserna i Creo Simulate. Programmet CREO 3.0 valdes då kunskap i 

denna mjukvara redan existerade samt att det är denna mjukvara som används och är 

tillgänglig på Högskolan i Borås. 

I konstruktionerna i Creo används funktionen ”Surface” istället för ”Solid” (alltså som ett skal 

utan fysisk tjocklek) för att originalpedalen som skickades från CJ Automotive använde detta. 

Detta ändras enkelt i simulering senare till en teoretisk tjocklek, för att få korrekta 

beräkningar. 

 

För att konstruera präglingarna har verktyget ”Sweep” använts (se Figur 2.3), och för att få 

hela konstruktionen till en sammansatt del har verktyget ”Merge” använts (se Figur 2.4). 
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Figur 2.3 Sweep verktyget innan verktyget Merge använts 

 

 
Figur 2.4 Genomskärning av CAD modell efter verktyget Merge använts 
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3 Vetenskaplig referensram 
 

I detta kapitel kan man få en teoretisk inblick i varför företag inom bilindustrin jobbar med att 

minska vikten på deras konstruktioner. Även teorin bakom FEM granskas i detta kapitel och 

en FEM-beräkning jämförs med handberäkningar, för att bevisa tillförlitligheten. 

 

Dagens bilindustri får större och större press av att konstruera så lätta bilar som möjligt. Den 

enkla anledningen att spara in material som de hela tiden har haft, har nu blivit överskuggad 

av dagens samhällsproblem gällande miljöförstöringen. Därför vill nu företagen tillverka bilar 

som drar så lite bränsle som möjligt, och för detta så krävs det lätta bilar. 

 Viktreduktion i bilindustrin 3.1

 

Bilarnas viktreduktion är en känd strategi för att handskas med dagens växthuseffektproblem, 

då lägre vikt i bilarna ger en lägre bränsleförbrukning. Detta i sin tur bidrar till mindre utsläpp 

som förorenar miljön. Enligt Massachusetts Institute of Technology (2010) så kan 

bränsleförbrukningen minska med så mycket som 7 % för varje 10 % av bilens vikt som 

reduceras. 

 

Denna viktreduktion kan självklart uppnås på olika sätt. Gruppens tillvägagångsätt är ju att 

minska vikten genom att minska materialet och göra förbättringar av konstruktionen istället. 

Men enligt Office of Energy Efficiency & Renewable Energy (2015), så kan stora vinster i 

vikt även göras med andra material. De skriver att med lättviktsmaterial som till exempel stål 

med hög styrka, Magnesium (Mg) legeringar, Aluminium (Al) legeringar, olika sorters 

kolfiber eller polymera material kan man minska vikten på delar i bilar med så mycket som 50 

% vilket skulle kunna spara 18.5 miljarder liter bränsle varje år. 

 Finita Elementmetoden 3.2

 

Finita Elementmetoden även vanligen kallad FEM, är en numerisk metod för att söka 

approximativa lösningar till så kallade partiella differentialekvationer. (Nilsson, 2015).  

Det fungerar på så sätt att man delar in hela geometrin man vill beräkna i tetraeder, alltså 

tredimensionella trianglar. På alla dessa trianglar utför datorn hållfasthetsberäkningar. 

 

Figur 3.1 visar en så kallad Mesh, där dessa trianglar är ihopsatta. Ju tätare trianglarna sitter, 

desto bättre resultat får man. Där trianglarna är sammankopplade i varje hörn utförs 

beräkningarna och dessa punkter kallas noder. (Shih, 2014). Det är denna metod som kommer 

att användas vid hållfasthetsanalys vid beräkningar av olika konstruktioner i resultatdelen. 

 

 
 

Figur 3.1 FEM Mesh (Mathematica, 2015) 
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 Jämförelse handberäkningar – FEM-beräkningar 3.3

 

För att konstatera att FEM-beräkningarna stämmer görs en jämförelse med beräkningar för 

hand, och beräkningar med hjälp av verktyget Simulate i Creo. Detta görs på en simplifierad 

balk som skall representera pedalarmen. 

 

I Tabell 3.3 finns beteckningar som används i beräkningarna förklarade. Se även 

nomenklaturen för fler beteckningar. 

 

Tabell 3.3 Parametrar vid beräkning 

Benämning Förkortning Värde Enhet 

E-Modul E 210 GPa 

Höjd h 35 mm 

Bas b 15 mm 

Tjocklek t 2 mm 

Kraft P 1500 N 

Längd L 125 mm 

Förskjutning δ - mm 

Yttröghetsmoment m.a.p 

y-led 

Iy - 
mm

4 
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Figur 3.2 Beskrivning av balkböjning med dess parametrar 

 

 
Figur 3.3 Beskrivning av formeln för Iy 

 

Figur 3.2 visar en simplifierad balk med genomskärning och dess parametrar. 

 

Formler som används är hämtade ur Tore Dahlbergs formelsamling i hållfasthetslära.  

(Dahlberg 2001) 

Yttröghetsmoment för ett rektangulärt tvärsnitt beräknas med formeln    
    

  
. 

För att endast få yttröghetsmomentet för tvärsnittsarean används formeln 

                        
    

  
 

              

  
 som illustreras i Figur 3.3. 

Detta leder till yttröghetsmomentet Iy = 26285,33mm
4
 på balken. 

 

Nästa steg är att räkna ut den teoretiska maximala förskjutningen δ1, och detta genom formeln 
   

    
   . Där resultatet blev δ1=0,17692mm 
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För att ha något att jämföra detta med gjordes en egen konstruktion i Creo (se Figur 3.4 och 

Figur 3.5) som skall simulera en simpel balk, med samma dimensioner och egenskaper som 

balken i handberäkningarna. 

 

 
Figur 3.4 Balkböjning I Creo 3.0 randvillkor samt mått 

 

 
Figur 3.5 Balkböjning I Creo 3.0 

 

Resultatet i Analyse-verktyget i Creo blev δ2=0,19658mm 

 

       
       

       
           

 

Med samma noggrannhet på simuleringarna som görs i resultatdelen, ger detta alltså en 

skillnad på 10,003 % mellan resultatet på handberäkningarna och simulate beräkningarna 

gällande maximal förskjutning.  

 

En tätare mesh ger ett mer noggrant resultat på FEM-beräkningen och hade kunnat minska 

skillnaden mellan FEM-beräkningen och handberäkningarna. Beslutet gjordes att det inte var 

relevant med en tätare mesh jämfört med simuleringarna i resultatdelen. Detta med tanke på 

att syftet med dessa beräkningar var att bevisa noggrannheten i simuleringarna i resultatdelen, 

och att simulate verktyget stämmer överrens med hållfasthetsberäkningar. 

 

Tack vare detta avsnitt finns vetskapen att Creos Analys-verktyg ger någorlunda korrekta 

beräkningar, åtminstone gällande simplare konstruktioner. 
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4 Nulägesbeskrivning 
 

Vid användning av en bromspedal så uppstår stora krafter, och då måste givetvis pedalen vara 

konstruerad efter detta. Kunden ställer speciella krav på hur mycket pedalerna ska tåla. Tester 

av hållfasthet och utmattning görs på CJ Automotive för att visa att konstruktionerna 

uppfyller kraven. De nuvarande pedalerna som är i produktion på CJ Automotive uppnår 

självklart redan kraven som ställs och har en bra konstruktion. 

 

Företaget CJ Automotive arbetar med att göra sina nuvarande pedaler både bättre 

konstruktionsmässigt samt försöka tillverka pedalerna i tunnare plåttjocklekar för att spara in 

på material. Problemet gruppen ställs inför blir att just försöka uppnå kraven som ställs på 

pedalen, samtidigt som materialtjockleken minskas. Detta görs genom en starkare 

konstruktion. Därför ritas nya konstruktioner upp med 1.5mm plåt istället för dagens 2mm 

och testas med FEM-beräkningar för att försöka få förbättrade resultat. 
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5 Resultat 
 

Arbetssättet som använts i gruppen har varit brainstorming, där båda deltagarna i arbetet ritat 

upp sina idéer i CAD-programmet CREO Parametric 3.0 för att sedan testa dem i verktyget 

CREO Simulate, för att se ifall de gav ett förbättrat resultat. I detta avsnitt har vissa resultat 

rensats ut och 4 koncept redovisas. 

 

I samtliga simuleringar användes kraften 1500N som är densamma som testas vid verkliga 

tester av pedalarmar på CJ Automotive och dessutom är kravet för vad de verkliga pedalerna 

skall tåla. Materialtjockleken som används vid simuleringarna varierar för att få se tjocklekens 

påverkan på hållfastheten. T.ex. testades originalmodellen av pedalarmen med den verkliga 

tjockleken 2mm samt med 1,5mm. 

 

Det som skiljer de olika koncepten åt är utseendet, utformningen och placeringen av 

präglingarna. 

 

För att se förändringar i resultaten jämförs framför allt den maximala förskjutning mellan 

gruppens koncept och originalpedalen med 2mm plåttjocklek. Von Mises max spänning 

jämfördes också för att det inte skall överstiga originalpedalens värde. 

 

Eftersom vetskapen om att originalpedalen med 2mm plåttjocklek klarar av kravet på 1500N 

finns, så klarar resten av koncepten av det kravet så länge von Mises max spänning inte 

överskrider originalpedalens. 

 

Von Mises spänning användes framför allt för att kunna se spridningen av belastningen på 

pedalen, vart pedalen löper risk för att bli överbelastad och för att jämföra med andra 

simuleringar, inte för att få ett realistiskt värde på spänningen. 

  



 

- 16 - 

 

 Simuleringsresultat av Originalmodell 2mm materialtjocklek 5.1

 

För att ha någon referens att jämföra resultaten på koncepten med, gjordes simuleringar på 

originalmodellen av pedalarmskonstruktionen, som CJ Automotive skickat i form av en step-

fil. Detta simuleringsresultat är från originalpedalen med 2mm materialtjocklek. 

 

Den maximala förskjutningen för originalpedalarmen under given belastning blev 8,397mm 

(se Figur 5.1). Där det förskjuts som mest är som förväntat längst ut på pedalplattan, detta för 

att det är där hävarmen är som längst ifrån närmast mothåll, som i det här fallet är vid första 

hålet. 

 
Figur 5.1 Originalmodell (material 2mm) Max förskjutning 8.39755mm  
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Enligt FEM-Beräkningar på originalpedalen CJ Automotive delat med sig av kan det 

konstateras att den högsta spänningen ligger i den röda punkten (Se Figur 5.2). Figur 5.3 visar 

von Mises spänning på utsidan av pedalarmen. 

 

 

 

Figur 5.2 Originalmodell insida (material 2mm)max spänning 8342 MPa  

 

 

 

 

 
Figur 5.3 Originalmodell utsida (material 2mm) max spänning 8342 MPa  

 

Kraftpåverkan verkar vara väldigt jämt utspritt, förutom i vissa områden runt omkring 

mothållshålet där det förväntas att materialet får som högst påfrestning 8342MPa. Tack vare 

den här förstasimuleringen och de här resultaten uppkom idéer om vart konstruktionen kan 

behöva förstärkningar. De röda områdena bör minskas, det är där de högsta spänningarna 

påverkar pedalen. 
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 Simuleringsresultat av Originalmodell 1.5mm materialtjocklek 5.2

 

I det här simuleringsresultatet märks det hur stor påverkan materialtjockleken har på 

hållfastheten i konstruktionen, när materialtjockleken byts från 2mm till 1.5mm. Den 

maximala förskjutningen har ökat till 12.75mm (Se figur 5.4). 

 

 

 

 
Figur 5.4 Originalmodell (material 1.5mm), max förskjutning 12.7553mm  

 

I von Mises spänning (Se figur 5.5) framgår det att de kritiska områdena inte endast är runt 

omkring mothållsområdet, utan är dessutom utspritt över hela pedalarmens ovan- och 

undersida. Vid den här simuleringen får man förståelse om hur stort problem det verkligen är 

att neutralisera dessa kritiska områden, på grund av den kraftiga ökningen i maximal 

förskjutning och ökade röda områden i von Mises max spänning. 
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Här syns det på de röda områdena hur mycket belastningen ökar över hela pedalarmen, när 

man minskar materialtjockleken med 0,5mm (Se figur 5.5). Se även figur 5.6 för von Mises 

spänning på utsidan av pedalarmen. Von Mises max spänning ökas även i denna simulering 

till 10719Mpa. 

 

 

 

 
Figur 5.5 Originalmodell insida (material 1.5mm), max spänning 10719 MPa  

 

 

 
Figur 5.6 Originalmodell utsida (material1.5mm), max spänning 10719 MPa  
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 Simuleringsresultat av Koncept 1 med 1.5mm materialtjocklek 5.3

 

Första konceptet som presenteras är gjort med två präglingar längs sidorna av pedalarmen, 

med mål att minska den maximala förskjutningen, samt sprida ut och minska spänningarna. 

 

Förbättringen syns mest i förskjutningsresultatet där den minskats med 1,1mm eller 8,6 % 

jämfört med originalpedalen med 1,5mm plåttjocklek. (Se figur 5.7). Jämfört med 2mm 

originalpedalen så återstår det fortfarande 3mm för att uppnå målet att minska på 

materialtjockleken men ändå behålla styrkan. 

 

Resultat total förskjutning: 11,6547mm 

 

 

 
Figur 5.7 Koncept 1 (material 1.5mm), max förskjutning 11.6547mm  

 

 

Resultatet av von Mises för koncept 1 blev 3113Mpa. 

 

Von Mises max spänning är lägre än originalpedalens värde i denna simulering, det kan bero 

på att spänningarna inte är lika stora i specifika punkter, utan mer utspridda (Se figur 5.8). 

Detta innebär en förbättring gällande utspridning av belastningen, jämfört med 

originalpedalen med 2mm plåttjocklek. Se även figur 5.9 för von Mises spänning på utsidan 

av koncept 1. 
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Figur 5.8 Koncept 1 insida (material 1.5mm), max spänning 3113MPa  

 

 

 

 
Figur 5.9 Koncept 1 utsida (material 1.5mm), max spänning 3113MPa  
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 Simuleringsresultat av Koncept 2 med 1.5mm materialtjocklek 5.4

 

Det här konceptet är väldigt snarlikt koncept 1 konstruktionsmässigt, men istället för dubbla 

präglingar längs sidorna är det endast en, som är lite större och som dessutom sträcker sig 

något längre längs pedalarmen. 

 

Med en liknande konstruktion som första konceptet får koncept 2 ett något bättre resultat med 

11,35mm i total förskjutning (se Figur 5.10), jämfört med 11,65mm i koncept 1. 

 

Detta är totalt en förbättring på 1,39mm eller 10,97% jämfört med originalpedalen med 

1,5mm plåttjocklek. Om detta koncept däremot ställs bredvid originalpedalen med 2mm 

plåttjocklek som målet är att uppnå, så saknas det 2,95mm. 

 

 

 
Figur 5.10 Koncept 2 (material 1.5mm), max förskjutning 11.355mm  
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I von Mises spänning som visas i både figur 5.11 och 5.12 blir resultatet 2972MPa vilket 

fortfarande är en förbättring jämfört med originalpedalen, det är dessutom en förbättring 

jämfört med koncept 1. 

 

 
Figur 5.11 Koncept 2 insida (material 1.5mm), max spänning 2972MPa  

 

 

 

 
Figur 5.12 Koncept 2 utsida (material 1.5mm), max spänning 2972MPa  
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 Simuleringsresultat av Koncept 3 med 1.5mm materialtjocklek 5.5

 

Eftersom att koncept 2 visade en förbättring i total förskjutning så utvecklades det här 

konceptet vidare.(Se figur 5.13) 

 

Skillnaden här är något större radie på präglingarna och att präglingarna går ända fram i 

kröken innan pedalplattan, där pedalarmen är som tunnast. 

 

Den maximala förskjutningen på koncept 3 blev 11,15mm, och dvs. en förbättring med 

1,59mm eller 12,54% jämfört med originalpedalen på 1,5mm plåttjocklek. 

 
Figur 5.13 Koncept 3 (material 1.5mm), max förskjutning 11.1557mm  
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Spänningsmässigt är koncept 3 liknande de andra koncepten både utspridningsmässigt och för 

värdesiffrorna, så inga större skillnader eller förbättringar i detta koncept. Den högsta 

spänningen i pedalarmen blev 2993Mpa (Se figur 5.14). Se även figur 5.15 för resultatet av 

von Mises spänning på utsidan av koncept 3. 

 
Figur 5.14 Koncept 3 insida (material 1.5mm), max spänning 2993MPa  

 
Figur 5.15 Koncept 3 utsida (material 1.5mm), max spänning 2993MPa  
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 Simuleringsresultat av Koncept 4 med 1.5mm materialtjocklek 5.6

 

Nästa idé är att göra en större prägling för att förminska den maximala förskjutningen. (Se 

figur 5.16) I det sista konceptet görs därför en prägling som täcker större delen av sidan, för 

att testa ifall det blir en fortsatt förbättring. 

  

På det här resultatet syns det att pedalarmen inte blir starkare ju större prägling man har, 

eftersom den maximala förskjutningen beräknas till 11,53mm som är ett sämre resultat än 

både koncept 2 och 3. 

 

 

 
Figur 5.16 Koncept 4 (material 1.5mm), max förskjutning 11.5345mm  
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I koncept 4 blir spänningen ett resultat på 12650 MPa, vilket är en ökning jämfört med de 

andra koncepten och originalpedalen med 2mm plåttjocklek. Dessutom ser det ut som att den 

höga spänningen är mer utspridd över hela pedalarmen än de andra koncepten (större röda 

områden)(Se figur 5.17). Se även figur 5.18 för resultatet av von Mises spänning på utsidan 

av koncept 4. 

 

 

 
Figur 5.17 Koncept 4 insida (material 1.5mm), max spänning 12650MPa  

 

 

 
Figur 5.18 Koncept 4 utsida (material 1.5mm), max spänning 12650MPa  
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 Simuleringsresultat av koncept 3 med 1.9mm materialtjocklek 5.7

 

Eftersom koncept 3 gav bäst resultat i simuleringarna, i både total förskjutning och i von 

Mises max spänning, så valdes detta koncept för att försöka uppnå originalpedalens resultat 

med 2mm tjocklek. 

 

Detta gjordes genom nya simuleringar med olika plåttjocklekar, för att få fram vilken tjocklek 

som uppnår samma, eller bättre resultat jämfört med originalpedalen på 2mm plåttjocklek. 

Detta gjordes med avseende på maximal förskjutning. 

 

Originalpedalens maximala förskjutning uppnåddes genom att sätta materialtjockleken på 

koncept 3 till 1,9mm. Då blev resultatet 8,38mm (se figur 5.19) jämfört med originalpedalens 

8,39mm samt även en förbättring i von Mises spänning, både i utspridning av belastningen 

samt maxvärdet (se figur 5.20 och 5.21). 

 

 

 
Figur 5.19 Koncept 3 (material 1.9mm), max förskjutning 8.3831mm  
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Figur 5.20 Koncept 3 insida (material 1.9mm), max spänning 1947MPa  

 
Figur 5.21 Koncept 3 utsida (material 1.9mm), max spänning 1947MPa  
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 Sammanfattning av resultat 5.8

 

I Tabell 5.1 ser man en sammanställningstabell över originalpedalen i två materialtjocklekar 

samt de olika koncepten. I tabellen jämförs dessutom skillnaden i förskjutning och i von 

Mises spänning mellan originalpedalen i 2mm plåttjocklek med de andra modellerna. 

 

Där ser man även att gruppens mest lyckade koncept är koncept 3 som gav en förskjutning på 

11.155mm samt ett von Mises värde i spänningskoncentration på 2993MPa. För att uppnå 

samma eller bättre resultat som originalpedalen med 2mm plåttjocklek, användes koncept 3 

med 1,9mm plåttjocklek. 

  

Benämning 

Tjocklek 
plåt (mm) 

Von Mises max 
Spänningskoncentration 

(MPa) 

Skillnad i von 
Mises(MPa) i 
förhållande 
till original 

Total 
förskjutning 

(mm) 

Skillnad i total 
förskjutning (mm) i 

förhållande till 
original 

Original 2 8342 0 8,397 0 

Original 1.5 10 719 +2377 12,755 +4,357 

Koncept 1 1.5 3113 – 5229 11,654 +3,257 

Koncept 2 1.5 2972 – 5370 11 355 +2,957 

Koncept 3 1.5 2993 – 5359 11,155 +2,758 

Koncept 4 1.5 12650 +4308 11,53 +3,133 

Koncept 3 1.9 1947  – 6395 8,383 – 0,0142 

Tabell 5.1 Sammanställningstabell över Originalpedal samt konceptpedaler 
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6 Diskussion 
 

Vid analys av vårt resultat upptäcks det i ett tidigt skede att materialtjockleken spelar en 

väldigt stor roll för hållfastheten. Redan vid simuleringen av originalpedalen med 1,5mm 

plåttjocklek blev det en ökning av röda områden på von Mises spänning, då förstod vi vilket 

stort problem vi står inför. 

 

Planen med präglingarna på sidorna var att stödja konstruktionen, och förhoppningsvis öka 

hållfastheten allmänt. Eftersom Creo Simulate inte tar hänsyn till materialegenskaper så som 

deformationshärdning, eller ytbehandlingar ingick det i planen att CJ Automotive skulle 

tillverka en prototyp av det bästa konceptet och göra verkliga tester i deras testlabb. Men efter 

en kort stund in i projektet insåg vi att det var alldeles för stor tidsbrist för att hinna göra detta, 

så vi avbröt den planen. Även om det hade varit lärorikt och bra för både arbetet och att få ett 

verkligt resultat på vår egenkonstruerade pedal. 

 

Vi uteslöt ändring av material, även om det skulle kunna göra resultatet bättre. Detta val 

gjorde vi då arbetet skulle fokusera på en konstruktionsförbättring. 

 

Då vi endast lyckades att reducera plåten med 0.1mm så blev viktminskningen ca 5 %. Ifall vi 

skulle ha arbetat vidare inom detta område tror vi att vi skulle kunna minska denna avsevärt i 

kombination med ändring av material. 

 

Eftersom vi inte har fått några verkliga krav eller värden på CJ Automotives pedal angående 

total förskjutning, har vi använt resultatet från simuleringen av originalpedalen som referens 

och mål att uppnå. 

 

Redan vid resultatet av första konceptet kändes det som att vi var på rätt väg och hade rätt 

tankesätt, eftersom den maximala förskjutningen hade förbättrats jämfört med originalpedalen 

på 1,5mm plåttjocklek. Det vi gjorde var då att fortsätta bygga på den idén och vidare försöka 

förbättra resultatet, som man kan se på den snarlika konstruktionen på vårt bästa koncept, 

koncept 3. 

 

Vårt val av metoder under arbetets gång har fungerat bra och vi tycker att de har varit 

lämpliga för arbetet, och för att få fram ett resultat. 

 

Styrkor i vårt resultat är att vi lyckats konstruera ett koncept som visar en förbättring i total 

förskjutning jämfört med originalpedalen, och därmed kan minska materialtjockleken samt 

behålla hållfastheten. En svaghet i vårt resultat är att koncepten med 1,5mm plåttjocklek inte 

lyckats nå upp till samma förskjutning som på originalpedalen i 2mm plåt, vilket var målet. 

 

Vi visste redan innan arbetet började att reducering av plåttjockleken skulle påverka 

spänningen och den maximala förskjutningen väldigt mycket. Även om målet var att göra en 

1.5mm-pedal lika stark och tålig som en 2mm-pedal, så är vi ändå nöjda med att ha gjort en 

förbättring och lyckats konstruera en pedal med 0.1mm mindre plåttjocklek, som ändå uppnår 

ett bättre resultat än originalpedalen med 2mm godstjocklek. Med avgränsningarna, kraven 

och tidsbegränsningen vi har haft på arbetet, tror vi att det blir mycket svårt att nå fram till 

målet med en plåttjocklek på 1,5mm. Vi tror inte att det är en omöjlig uppgift, men man 

skulle behöva tänja lite på avgränsningarna och ha en betydligt större tidsplan. 
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7 Rekommendationer 
 

Det rekommenderas att forska vidare inom området att minska plåttjockleken på pedalerna, 

för att reducera produktionskostnaden. Dessutom rekommenderas koncepten att 

vidareutvecklas före de sätts i produktion. 

8 Slutsats 
 

När vi simulerade våra koncept med 1,5mm plåt, blev förskjutningen för stor jämfört med 

originalpedalen med 2mm plåttjocklek. Därför är målet att konstruera en pedalarm i 1,5mm 

plåt med samma eller bättre hållfasthet som originalpedalen med 2mm plåttjocklek, inte 

uppnått. 

 

Våra koncept visar dock förbättringar hållfastighetsmässigt, speciellt koncept 3 som är vårt 

bästa koncept. Detta leder till att man kan minska materialtjockleken på pedalen något mindre 

än till 1,5mm som målet var, men ändå nå upp till kraven som ställs och därför spara in 

material. Detta bevisas med resultatet från simuleringen av koncept 3 med plåttjockleken 

1,9mm, som får ett bättre resultat i både förskjutning och i von Mises spänning än 

originalpedalen med 2mm plåttjocklek. 

 

Slutsatsen är att koncept 3 med plåttjockleken 1,9mm är det enda utav våra koncept som 

klarar av kraven och håller sig inom avgränsningarna som står skrivet i kapitel 1.3 och 1.4, 

och kan i teorin tillverkas i CJ Automotives befintliga produktionslina, och dessutom spara på 

material. 

 

Problemet som gruppen stod inför var ifall det går att minska plåttjockleken på den befintliga 

pedalarmen, men ändå uppnå ett lika bra eller ett bättre resultat i hållfasthet. Resultatet av 

detta arbete bevisar att det är möjligt. 
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