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Abstract 

In connection with the engineer education with direction development in production of the 
college university of Borås, was designed one injection molding to company Finstansteknik 
of Ulricehamn.  The aim with structure was production of new series Foodboxes for fast food 
that is an attractive alternative to existing disposable packages in thermal plastic material that 
is used in big extent today.  

Injection molding was designed for mass production of various shapes single retrieve.  
Account being taken of specification, the project has meant more detailed analyses within 
materials, design and structure. The guidelines for product, the design was mainly 
environment kindness and upstaging of minimal possible place with exposure in shops. The 
design can present smallest possible material consumption and a stable structure that may be 
returned, be regained, be been cold, be dish washed, be heated in micro and be easy stacked. 
Concurrent increases demand on injection molding technology and mould injected products 
that do the possibility to produce high quality shapes in shorter series lengths. Also mould 
spurted products, components, are included in everyday life. 

Sammanfattning 

I samband med ingenjörsutbildningen med inriktning produktutveckling vid högskolan i 
Borås, konstruerades ett formsprutningsverktyg åt firma Finstansteknik i Ulricehamn.  

Syftet vid konstruktion var framtagning av ny serie Foodboxes för fastfood som är en 
lockande alternativ till befintliga engångsförpackningar i termoplastmaterial som används i 
stor utsträckning idag. 

Formsprutningsverktyg konstruerades för massproduktion av olika formar engångshämtboxar.  

Med hänsyn tagen till kravspecifikationen har projektet inneburit närmare analyser inom 
material, design och konstruktion. 

Riktlinjerna för produkt designen var huvudsakligen miljövänlighet och upptagning av minsta 
möjliga plats vid exponering i butik. 

Designen kan redovisa minsta möjliga materialåtgång och en stabil konstruktion som kan 
återvändas, återvinnas, frysas, maskindiskas, värmas i micro och lätt staplas. 
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Samtidig ökar efterfrågan på formsprutningsteknologi och formsprutade produkter som gör 
det möjligt att tillverka högkvalitativa former i kortare serielängder. Också ingår formsprutade 
produkter och komponenter en viktig del av vårt vardagsliv.  
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund 

 
Att skapa en ny serie av hämtboxar som uppfyller de ställda kraven, har inneburit en förstudie 
angående befintliga och motsvarande produkter på marknaden. Även tillverkningsmetoder 
och tillverkningsutrustning har undersökts. Viktiga aspekter vid analysen var materialkvalitet 
och fysiska dimensioner, dessa faktorer kommer sammantaget att avgöra vikten och 
formstabiliteten av slutprodukten. 
En annan viktig aspekt har varit miljövänlighet och återvinnbarhet. Det vill säga, att göra 
produkten så attraktiv som möjlig för användaren och därmed skapa en kultur för 
återanvändning av förpackningsmaterial. 
Vid förstudien blev det tydligt, att existerande produkter på marknaden i de flesta fall 
tillverkas av expanderad polystyrenplast(EPS) vilket är ett Frigolitliknande material, som inte 
är lämpat för återvinning.  
Förväntningar för det nya materialvalet för hämtboxen är att den ska kunna återvinnas, 
återanvändas, värmas i micro, frysas, maskindiskas, staplas vid disposition och ta upp minsta 
möjliga plats vid exponering .  
Vid konstruktionen av hämtboxen har minsta möjliga materialåtgång, enkel framtagning av 
produktionsutrustning samt enkel och snabb produktionsprocess varit meriterande. 
 

1.2. Företagets historia, vision 

 
Finstansteknik AB grundades 1979 och bedriver sin verksamhet med 13 anställda i den 
vackra staden Ulricehamn cirka 9 mil öster om Göteborg. 
Företagets inriktning är verktygstillverkning inom plåtomformning, produktutveckling, 
mekaniskt konstruktion, specialmaskiner och automatisering för tillverkningsindustri. 
Företaget är specialist inom finstansning och höghastighetsstansning. 
 
Företagets vision är, att vara Sveriges ledande leverantör av kunskap och verktyg för modern 
tillverkningsindustri. Uppdraget är, att alltid vara lyhörda för deras kunders behov. Önskemål 
är högsta produktkvalitet, service och största tillförlitlighet. 
Genom förmedling av lång erfarenhet och kunskap efter bästa förmåga till svenska företag 
bidra till konkurrenskraftigare industrier i Sverige. 
 

 

 

 

 

 

 



-7- 

1.3. Syfte och frågeställning 

 

Utveckling av ett nytt kompatibelt verktyg som breddar kundens sortiment och som 
samtidigt tillgodoser internationella miljö- och produktkrav. Detta krävde en närmare 
analys av befintliga produkter på marknaden.  

Vid analysen uppstod frågor som: 

 

Kapitel 2, Material 

 
Vilka problem finns med termoplasten (Polystyren) som används idag? 
Vilken termoplast lämpar sig bäst för tillverkning av slutprodukten? 
Vilket krav finns på slutprodukten beträffande dess isotermiska förhållande? 
Vilka är förväntningarna vid exponeringen av hämtboxen? 
Vilka är de gällande miljöföreskrifter? 
Möjligheten för källsortering av produkten?  
Är valt material återvinningsbart? 
Är materialet godkänd för livsmedelshantering? 
  
Kapitel 3, Design 

Vilka brister finns i designen hos de befintliga produkterna? (Miljö, Ergonomi, effektivitet, 
återanvändbarhet o.s.v.) 
Hur bibehålls produktens identitet trots designändringen? 
Vilka förbättringar kan tänkas i den nya designen? 
Vad kan tänkas vara slutanvändarens krav? 
Hur ska produkten förpackas, transporteras och lagerföras? 
 
Kapitel 4, Konstruktion 

 
Vilka förbättringsmöjligheter kan tänkas vid konstruktion av verktyget? 
Vilken tillverkningsteknologi kan vara den mest lämpliga?  
Universalt verktyg som kan användas för flera olika former? 
Lämplig metod vid dimensionering av plastverktyg? 
Vad bör särskilt uppmärksammas vid verktygskonstruktionen? 
Avgränsningar för enkel produktionsprocess och det tillhörande verktyget? 
Vilka är kraven vid användning av verktyget under produktion?   
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1.4. Avgränsningar 

 
Projektet omfattade framtagning av en ny designad hämtbox efter kundens kravspecifikation, 
samt materialval och konstruktion av lämpligt verktyg för formsprutning . 

För konstruktion, simuleringar och ritningar har använts programmet Solid Works. 
Ritningsunderlaget för tillverkning pressenterades i 2D och 3D (se bilaga). 

Information om standardkomponenter och riktlinjerna för konstruktionen är hämtade från 
HASCO produktkatalog som är marknadsledande leverantör av standardkomponenter för 
formverktyg.    

    

1.5.  Tillverkningsmetod 

 
Vid tillverkning av forsprutningsverktyget används metoder som fräsning, slipning, borrning, 
härdning och trådgnistning av verktygstål. Själva slutprodukten (engångsförpackningar) 
tillverkas av termoplast genom formsprutning. 

För att kunna konstruera verktyget behövdes en omfattande studie av formsprutnings - och 
extruderings maskiner.  

2. Material  

En av huvudaspekterna i det här arbetet har varit materialval för tillverkning av produkten. 
Analysen, jämförelsen och tanken bakom materialvalet presenteras i det här kapitlet.  
 

2.1. Plaster 

Polymerer är sammansatta av monomer som med tillsättning av olika grundämnen bildar 
plaster av varierande slag. Det finns oändliga möjligheter att skapa strukturer och egenskaper 
vid framställning av polymerer. Plastens egenskaper påverkas alltså av både dess kemiska 
bindning och dess kedjestruktur.  

Årsproduktion av polymerer motsvarar ca 100Mton i världen. Enligt IVL Svenska 
Miljöinstitutet AB är förbrukningen av plastförpackningar på årsbasis i Sverige ca 175 000 
ton (Jacobsson, pers. kom.). Plaster kan delas upp i två huvudkategorier, nämligen 
termoplaster och härdplaster. 
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2.1.1. Termoplaster 

Termoplaster mjuknar vid högre temperatur och styvnar vid rumstemperatur och därefter 
bibehåller de sina plastiska egenskaper. Bindningarna mellan kedjorna är så svaga, att de bryts 
ner vid en högre temperatur. Efter brytning rör sig kedjorna fritt med förmågan att ta upp nya 
former. 
 

2.1.2. Härdplaster 

Härdplaster mjuknar aldrig och kan inte omformas på nytt, när de en gång har fått sin form. 
Bindningarna mellan kedjorna är så starka att de inte kan brytas vid uppvärmning. 
 

2.2. Termoplaster och miljöaspekter 

Enligt IVL Svenska Miljöinstitutet AB utgör termoplasten den övervägande delen(95 %) av 
hela den svenska plastkonsumtionen.  
Idag tillverkas nästan alla termoplaster av råolja som är en ändlig resurs med begränsad 
tillgång i framtiden. Miljöbelastningen av plastmaterial är relativt liten på grund av dess 
återvinningsmöjlighet.  
Fördelen med termoplastmaterialet kan vara dess kostnadseffektiva och mångsidiga 
tillverkning. Lägre vikter sparar energiförbrukningen vid transporter och samtidigt kan den 
användas som isoleringsmaterial. 
Termoplasten kan återvinnas (30 % av all plast i Sverige) och vid förbränning bildas 
koldioxid och vatten, samma grundämnen som vid utandning. Till sist skyddar plasten mot 
bakterier och bevarar maten fräsch som i det här fallet ämnar sig utmärkt för hämtboxen.    

2.3. Val av termoplast 

Vid uppvärmning av termoplasterna blir de först flexibla, därefter degformiga och sedan 
flytande. Molekylerna är icke tvärbundna och kan röra sig i förhållande till varandra vilken är 
en lämplig egenskap för variation av formen inom massproduktion. Flytbarheten hos 
termoplaster bestämmas av: 

- Temperatur 
- hastighet   

Termoplaster tillverkas med diverse variationer kommersiellt, men endast 4 olika termoplaster 
sörjer för största användningsområdet på marknaden. 

Polyeten (PE-HD, PE-LD) 
Polypropen (PP) 
Polyvinylklorid (PVC) 
Polystyren (PS) 
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PS 

 
Tabell 2.3.a 

 
 
Efter jämförelse mellan dessa termoplaster bestämdes att tillverka hämtboxen av Polypropen 
(PP) som har bättre egenskaper än Polystyren (PS) . Temperaturmarginalen (krav spec.) och 
lägre densitet medför lägre vikt som gör polypropen till det självklara materialvalet för den 
här applikationen. En viktig aspekt var även egenskaperna som Polypropen besitter vid 
formsprutningsprocessen, där en viss mängd granulat förvärms i värmezoner innan en 
snäckskruv eller kolv pressar materialet genom ett munstycke in i en form. 
Ytterligare uppgifter om Polypropen (Polypropylene / PP): 
 
ΔHm = 8.70 kJ/mol eller 207 J/g                  
Tm = 460,7 K               
TG = 238…272 K                                                                                                     

                                                                                                                                                                Återvinningssymbol 
 

Polystyren 
PP 

Polypropen 
Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar 
 
Hårt och styvt material 

 
Sprickbildning 

Linjär struktur med 
relativt hög 
kristallinitets grad 
(50-60%) 

Låg densitet Mjuknar vid låg 
temp. 

Lägre densitet 
 

Oxideras lätt, vilket 
kan förhindras med 
hjälp av 
antioxidanter och 
stabilisatorer 

Låg krypning Dålig UV resistens Hög hållfasthet och 
låg krypning 

Bra elektrisk 
isoleringsförmåga 

Dålig resistens mot 
oljor , lösningsmedel

Används för 
formsprutande 
detaljer 

Billig Inte lätt återvinnbar Billig och kan färgas 
Liten vattenabsorption 
 

Nedbrytning efter 
900 år 

Tål kokande vatten 
och ångsterilisation 

 

 Viskoelastiskt Beständig mot 
utmattning 

Viskoelastiskt 

  Lätt återvinnbar 
Miljövänlig 

 

σ drag = 40……65 N/mm2 σ drag = 21……37 N/mm2

TG = -20˚…..+60˚ C TG = -20˚…..+120˚ C 
ρ = 1.05 g/cm3 ρ = 0.91 g/cm3
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2.3.1. Definitiva egenskaper för PP (omodifierad) 

 
Densitet 

103 kg/m3
Draghållfasthet 

M Pa 
Tryckhållfasthet 

M Pa 
Böjhållfasthet 

Nm 
Slaghållfastheten 

Nm 
0.90-0.91 29.6- 38 38-55 41-55 0.6-3.0 

 
Elasticitetsmodulen 

M Pa 
Värmekapacitivitet 

kJ/(kg. K) 
Längdutvidgning

10-6/K 
Värmekonduktivitet 

mW/(m. K) 
Vattenabsorption 
(24h, 4mm platta) 

1100….1550 1.9 58….102 117 < 0.01….0.03% 

 
Beständighet mot 
värme, kont. ˚C 

Inverkan av 
svaga syror 

Inverkan av starka 
syror 

Inverkan av svaga 
alkalier 

Inverkan av starka 
alkalier 

107….125 Ingen Påverkan av 
oxiderande syror 

Ingen Mkt. resistent 

 

Inverkan av organiska lösningsmedel Inverkan av solljus Färgningsmöjligheter 

Resistent under 80˚C Sprickor obegränsad 

 

2.3.2. Användningsområdet av Polypropen (PP)                                            

Polypropen används för tillverkning av formsprutade 
detaljer samt fibrer. Råmaterialet finns som granulat på 
marknaden. Kilopris av PP uppgår till ca.14 Kr. 
Vid förbränning får man en lätt flamma med blå kärna, luktar 
paraffinaktigt och ångan är knappast synlig. Materialet är 
okrossbart och omöjligt att göra märken i med fingernageln.                                                                  
                                                                                         Isotaktiskt Polypropen    
Polypropen används i olika produkter som hushållsartiklar, förpackningar, rör, folier, 
engångsartiklar, plastbyggsatser, medicinska artiklar osv.  
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2.3.3. Formning av termoplaster 

Formgivning av termoplaster sker allmänt på flera olika sätt. De lämpligaste är enligt nedan: 

- Strängsprutning 
- Formblåsning 
- Varmformning 
- Formsprutning 
- Kalandrering 
- Spinning 

Formsprutning är effektiv, billig och snabb produktionsmetod. Den är väl lämpad för mindre 
tjocklekar och komplicerade former vid tillverkning av plastprodukter.  

2.4. Formsprutning 

Bearbetningsmetoden liknar ungefär pressgjutningsprocessen för metaller som mässing eller 
zink men skillnaden ligger i smältprocessen. Vid pressgjutning använder man metallsmältan i 
flytande tillstånd och vid formsprutning har det smälta materialet ett viss viskoelastiskt 
tillstånd. 
Enligt Lilja Group beskrivs processen för första formsprutningsmaskinerna i ett patent från 
1872 av bröderna Hyatt. 
 
Tekniken, som används för formsprutning och bearbetning av termoplastmaterial är beroende  
av fyra viktiga faktorer enligt nedan: 

- Cykeltid 
- Processtemperatur 
- Materialflöde (Deformation) 
- Verktygstemperatur + kyltid 
- Insprutningstryck + eftertryck 

 
Processen sker med hjälp av formsprutningsmaskiner som reglerar cykeltid, 
processtemperatur, flöde, insprutningstryck och eftertryck vid formgivning av smält 
termoplastmaterial. Vid tillverkningen får man ett smältningsflöde som kan varieras i 
hastighet och tryck beroende på tillverkningsprocess. 
Principiellt finns två huvudenheter som avgör den totala processen, nämligen 
formlåsningsenhet och sprutenhet. Drifttemperaturen i det flesta fall kan ligga mellan 175˚… 
300˚ C självklart beroende på termoplasten. Trycket i formlåsningsenheten ligger mellan 
50…150 MPa vid en lämplig låskraft från 30 till 1000 ton. (Det finns maskiner som har 
storleken upp till 8000 ton) 
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Bilder 2.4.a, 2.4.b, 2.4.c, 2.4.d 
 

           
    Bild 2.4.a (låst verktyg)             Bild 2.4.b (olåst verktyg)         Bild 2.4.c Låsningsenhet           Bild 2.4.d Sprutenhet 
 
Rapporten innehåller fackutryck som förklaras i ordlistan nedan enligt, verktygsstandarden << 
Deutsches Institut für Normung, DIN 24450>>  
 
Skruv eller Snäcka: Spiralformad cylinder som har en axiell rotation med 
överföringsfunktion 
Formmassa: Oformat smält material som vid visst temperaturområde bearbetas till önskad 
form 
Doseringstid: Tiden som används för återfyllning av formmassan genom reverserande 
rotation av skruven eller skruvarna 
Doseringsväg: Den totala längd som roterande inmatningscylinder passerar inom 
doseringstid   
Plastificering: Fast formmassa förvandlas till flytande substans 
Bakströmsspärr: Komponent som förhindrar bakåtströmning av flytande formmassa, den 
placeras på främsta delen av skruven  
Insprutningstryck: Trycket som överförs från plastificeringscylinder (snäcka) till 
formmassan  
Insprutningstid: Tiden som krävs för att utfylla verktygshålrummet och inloppskanalerna 
med flytande formmassan 
Eftertryck: Tryck alstrat genom den roterande kolven skall förhindra volymkrypningar av 
formmassa 
Formlåsningsbord: Verktygshalvorna låsas(hålls) av den här enheten  
Formverktyg: Påverkad av mekaniska krafter formar detta formmassan  
Kavitet: Hålrummet i verktyg som avgör slutformen  
Utstötare: Utkastningsmekanism som separerar detalj från verktygsväggen.  
Cykel: Den totala bearbetningstid som krävs för en detalj. 
Cykeltid: Tiden som krävs för upprepning av periodiska cykeln  
Skott: I en arbetscykel, från formsprutningsmaskin tillverkade detalj 
Skottal: Skottantalet per tidsenhet  
Kyltid: Tiden som räknas med start från insprutning till slutet av verktygsöppnandet 
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2.4.1. Plastificering 

 

Formmassan (granulat/pulver) sugs in 
genom en eller två roterande förvärmda 
spiralformade cylindrar ur fylltratten som 
uppvärms och komprimeras. När 
formmassan passerar snäckan, blandas och 
smälts materialet d.v.s. formmassan 
överförs från fast till flytande tillstånd. 
(Bild 2.4.1) 
 
 
 

 

 
    Bild 2.4.1 

 
 
 
 
 

2.4.2. Insprutning 

Formmassan i flytande tillstånd pressas 
mot munstycke som är försedd med 
bakströmsspärr, medan nivån och trycket 
för insprutning regleras innan aktiv 
insprutning sker vid ett visst tryck börjar 
injiciering av smält plast med konstant 
hastighet och axial rörelse in i det slutna 
formverktyget. (Bild 2.4.2) 

 
Bild2.4.2 

 
 
 
 
 
 

 
 

2.4.3. Eftertryck & utkast 

Det uppträder ett eftertryck från 
plastificeringskolvan som förhindrar 
formmassans volymkontraktion. För att 
kunna få en önskad jämn beskaffenhet på 
detalj och utfyllning av totala formen, är 
det absolut nödvändig att formverktyget 
håller tätt under hela processen. Efter 
formverktyget har öppnat, sker utkast via 
utstötare. Utförlig förklaring ges vid 
konstruktionen. (Bild 2.4.3.a och 2.4.3.b)                                                       

 
Bild 2.4.3.a 

 
 
 

    

                                           Bild 2.4.3. b
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2.5. Inställningsparameter  

Före start av formsprutningsmaskinen och produktionsprocessen, finns olika parameter som 
ställs in manuellt. Hur de olika värdarna regleras är beroende av materialvalet, 
materialtjocklek och verktygets kavitet. De viktigaste reglerbara parametrarna som en 
maskinoperatör skall ta hänsyn till är följande: 

- Temperatur av 
- Plastificeringskolven 
- Doseringsmängd 
- Doseringshastighet 
- Insprutningstryck 
- Insprutningshastighet 
- Eftertryck 
- Kyltid 
- Utstötarens hastighet 
- Utstötarens kraft 
- Verktygstemperatur 
- Låskraft 
- Formöppningsavstånd som är 400mm i det här fallet 
- Formstängningshastighet 
- Formöppningshastighet 

Det finns naturligtvis material som kräver uppvärmning av verktyget antingen av båda 
halvorna(fast och rörlig del) eller bara en av halvorna(antingen fast eller rörlig del). Kyltider 
och hanteringen ändras för att kunna ge materialet det nödvändiga tidsutrymmet för stelning.  
Utstötningsmomentet av färdig detalj från formrummet är programmeringsbart och ställs in 
efter just det förhållande som råder vid den aktuella processen.  (Bild 2.6.a) 
 

 
 

Bild 2.6.a 
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2.6. Kombination av sprut - och låsningsenhet 

 
Efter granskning och med hjälp av inställningsparametrar, material, slutformen och 
maskinsortimentet som finns i dagsläget, specificerades sprut- och låsningsenheterna för 
formsprutningen. Värdena har tagits från huvudkatalogen av Battenfeld/ Injektion Molding. 
Bestämningen gäller för formsprutning med 150 ton eller 150kN maximal låskraft som kan 
kombineras med en …/350,…/525,…/750 eller…/1000 sprutenhet. 
Sprutenhetens val är i första hand beroende av den teoretiska skottvolymen av materialet som 
skall insprutas och naturligtvis storleken av kompletta verktyget.  
Med hjälp av Solid Works analysmetoder i det här fallet blev resulterande skottvolymen 
(teoretiska) ca 41 232,36 mm3 = 41,2324 cm3 . 
 
Tabell 2.7.a och 2.7.b redovisar maskin specifikt information om båda sprut och låsenheten. 
 
 

Sprut – låsningsenhet (150/525) 
 

Låsningsenhet HM150/… 

Beteckning Enhet Värde 

Låskraft kN 1500 

Distans mellan styrpelare mm x mm 520 x 470 

Min. höjd för insprutning mm 300 

Öppnande slagslängd mm 575 

Öppnande kraft kN 62 

Max. öppning mm 875 

Utstötare slag mm 200 

Utstötare kraft kN 41,2 

Tår cykeltid S – mm 2,4 - 346 

  

Tabell 2.7.a 
 
 

 

 



-17- 
 

 
Sprutenhet 

Beteckning Enhet Värde 

Skruvdiameter mm 35 40 45 

Skruvslag mm 200 

Skruv L/D faktor(konstant) – 22 

Skottvolymen (teori) cm3 193 251 318 

Specifikt insprutningstryck  bar 2743 2100 1689 

Max. skruvhastighet mm.min-1 378 

Max. Plastificering proportion g/s 22,7 36,2 47,1 

Max. skruv kraftmoment Nm 770 

Dysa slag mm 350 

Munstycke kontaktkraft kN 86 

Sprutnings proportion i luften cm3/s 121 158 200 

Sprutnings proportion i luften 
med dubbel pump 

cm3/s 172 225 285 

Sprutnings proportion i luften 
med hydraulik ackumulator 

cm3/s 287 375 475 

 
Tabell 2.7.b 

 
Värdena om drift, vikt, dimension och tillhörande ritningar om maskinen anges i bilaga 20. 
 
Battenfelds rekommendation beträffande skottvikt – faktor(konstant) för polypropen är 0.73 
och enligt huvudkatalogen, vid beräkning av maximala skottvikten skall multiplicera 
skottvolymen(teori) med denna faktor .   

 

                            Skottvolym(teori)  x  skottviktkonstant = Max. skottvikt   
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3. Design 

 

Innan val av material och bestämmande av formsprutning och formsprutade produkter var det 
dock viktig att analysera designen av slutprodukten. Vid analysen har tagits hänsyn till olika 
aspekter så som kundens krav, ergonomi, effektivitet, hantering, lagring och naturligtvis 
miljön. 

Tanken bakom miljöaspekten vid det här projektet var att kunna skapa ett attraktivt 
förpackningsmaterial (engångshämtbox) som motiverar konsumenten till återanvändning av 
produkten i hushållet. Det vill säga, att slutanvändaren skall se produkten som en attraktiv och 
praktiskt förvaringsprodukt. Att produkten kan användas både som serveringsfat och matlåda 
är ett viktig plus.  

 

3.1. Målsättningen  

- Återanvändning (Design, material) 

- Vara staplingsbar (Design, Konstruktion) 

- Ta upp minsta möjliga plats vid exponering i butik (Design, Konstruktion) 

- Stabil med minsta möjliga materialåtgång (Konstruktion) 

- Enkel produktionsprocess (Design, Konstruktion) 

- Uppdelningen i själva förpackningen (Design) 

- Utseende (Design) 

- Färgalternativ (Design, material) 

- Lock och behållare, kombination och kompatibilitet (Design, konstruktion) 

- Ekonomiska aspekter (Design, konstruktion och material) 

 

Figurerna nedan ska förtydliga olika alternativ vid formning och design av hämtboxen. 

 

 

 

 



                           
                Figur 1                                 Figur 2                                                 Figur 3                                              Figur 4 
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Vid närmare undersökning av hämtboxens livscykel och jämförelse mellan de befintliga 
produkterna i marknaden, fann vi ett alternativt koncept, som passade bäst till 
kravspecifikation. 

a) Hämtboxen ska tåla en belastning upp till 500 gram. 
b) Ska isolera värme 
c) Ett relativt snabbt och enkelt låsningssystem 
d) Är spricktålig 
e) Ingen uppdelning i själva lådan behövs 
f) Godstjocklek som innebär mindre energiåtgång och lägre skottvikt. 
 
 
Dimensionsegenskaper presenteras i simuleringarna. 
Simuleringar för tryckspänning(von Mises) och deformationsförhållande för tydliga 
fysikaliska egenskaper . Simuleringar genomfördes med låsningen på bottenytan och understa 
hörnen med tillägg av kraft (F=10 N) på översta kanterna av produkten. ( Simulation 3.1.1.a 
och 3.1.1.b ) 
 
 
 

 

 



 
Simulation 3.1.1.a (F=10N) 
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Simulation 3.1.1.b (F=10N) 

 
 

 

 

 



Simuleringar för tryckspänning(von Mises) och deformationsförhållande för tydliga 
fysikaliska egenskaper . Simuleringar genomfördes med låsningen på bara hörnen och tillägg 
av kraft (F=5 N) på bottenyta av produkten. ( Simulation 3.1.1.c och 3.1.1.d )  

 

 
Simulation 3.1.1.c 
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Simulation 3.1.1.d 

3.1.1. Exponering och lagring  

Vid exponering och lagring skall produkten vara användarvänlig och ta minsta möjliga plats, 
därför bör man helst undvika runda former . Tanken är att spara hålrummen vid lagring och 
exponering. Naturligtvis behåller dimensionen och formen den befintliga standarden.  

3.1.2. Låsningssystem 

Hämtboxen består av två delar, en bottendel och en lockdel som tillsammans bildar 
den nödvändigt utrymmet i förpackningen. Den totala höjden (2 x 30 mm = 60 mm) 
utgörs av botten- och lockdel sammanlagt. Botten och lockdel bör kunna tillverkas 
med samma verktyg. Naturligtvis skiljer sig de två delarna i små detaljer och detta 
medför efterbearbetning av godset. Låset ska fungera enkelt och snabbt, samt vara så 
tättslutande som möjligt för att förhindra värmeförluster.  

Med samma verktyg menas att detta vid produktion skall vara kvar på 
forsprutningsmaskinen när tillverkning av antingen botten – eller lockdel sker. Istället 
för verktygsbyte som vanligtvis utgör den största kostnaden vid produktion, skall man 
ha möjligheten att byta bara kärnan av verktyget med några små handgrepp. Ändringar 
medför bättre låskraft och lägre produktionskostnader. 

Ytterligare beskrivning och problemlösning diskuteras i kapitel 4 angående 
konstruktion och produktionsritningar.  
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4. Konstruktion 

 
 

Efter materialbestämning och design var det dags för konstruktion samt att upprätta, 
sammanställning – och detaljritningar som redovisas kapitlet. Med hjälp av ritningsunderlaget 
är det möjligt att tillverka prototyp av verktyget. Prototypen ska sedan förbättras, 
kvalitetskontrolleras och efteråt förberedas för massproduktion.  

  Som utgångspunkt i den här konstruktionen användes en fastställd hämtbox form. Det vill 
säga en fungerande produkt som uppfyller kriterierna i produktspecifikation. För 
sammanställning av verktygets detalj lämpades användning av Hascos standardiserat 
komponentkatalogen. 

Dimensionen av önskad produkt var måttgivande för bestämning av verktygets slutstorlek 
som själva bestod av två delar, nämligen fast och rörlig del.(se bilderna 4.a till 4.h) 

 

 

 

 



 
 

Bild 4.a(Isometriskt vy, vänster) 
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Bild 4.b (Isometriskt vy, höger)  

 

 
Bild 4.c (Sid vy, vänster)  
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Bild 4.d (Sid vy, höger) 

 

 

 
Bild 4.e (Ovan vy) 
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Bild 4.f (Under vy) 

 
Bild 4.g (Front vy) 
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Bild 4.h (Back vy) 

 
 
 

4.1. Sammanställning 

Sammanställningen av verktyget består av en fastdel och en rörligdel som ska förtydligas i 
ritnings nr. 000-EX-08-06-10 (se bilaga 1). 

 Positionerna 10,11 och 14 tillhör den fasta delen varvid rörliga delen består av restlige 
detaljerna, nämligen positionerna 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15,16,17 och 18. Detaljritningar ska 
dimensionera olika delar och tar reda på materialbestämning. 

Vid kalibrering, inställning och påmontering av verktyget ska detta befinna sig i stängt 
tillstånd, som utgör den totala längden av 366 mm.  

Dimensionerna av verktyget utgör 446 x 396 mm med hänsyn tagen till 
standardkomponenterna från underleverantören befintlig katalog.   
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4.1.1. Fast enhet  

 

Fasta delen monteras på injicieringsenheten(sprutenheten) och fästes med hjälp av skruvar på 
vertikala bordet av formsprutningsmaskin. Fasta enhetens uppställning är enligt tabell 4.1.1.a  

 

Position 
Nr. 

Antal Benämning  Material Anmärkning 

10 1 Endplatta - Fast Verktygstål 
1.2312 

446 x 396 x 36 

11 1 Verktyg-Formplatta-Fast-
001EX 

Verktygstål 
1.2312 

 

14 1 Värmediod-245-45 CuCoBe Legering Z101G/27 x 49 
max 280 ºC 

     

Tabell 4.1.1.a 

 

 

4.1.1.1. Tillverkningsmetoder 

 

Tillverkning av position nr. 10 och 11 sker med lämpliga 
tillverkningsmetoder som fräsning, borrning och trådgnistning. 
Position nr. 14 ska köpas som färdig del via underleverantören. (Hasco)  
 
   

Uppgifter om mått, toleranser och ytbehandlingar framgår från detaljritningar nr. 

– 010-EX-08-06-10 ( Bilaga 9) 

– 011-EX-08-06-10 ( Bilaga 10) 

– 014-EX-08-06-10 ( Bilaga 18 från Hascos huvudkatalog )  
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4.1.2. Rörlig enhet 

Rörliga delen fastspänns på låsenhet på vertikala bordet av formsprutningsmaskin. Enhetens 
uppbyggnad är följande enligt tabell 4.1.2.a  

 

Position 
Nr. 

Antal Benämning Material Anmärkning 

1 1 Endplatta-rörlig-396-22 Verktygstål 
1.2312 

001-EX-08-06-
10 

2 2 Distanslinjal-56-62-396 Verktygstål 
1730 

002-EX-08-06-
10 

3 4 Utstötarzylinder-01-4-8-165 Verktygstål 
1.2516 

003-EX-08-06-
10 

4 1 Utstötarplatta-01-27-268 Verktygstål 
1730 

004-EX-08-06-
10 

5 1 Utstötarplatta-02-27-268 Verktygstål 
1730 

005-EX-08-06-
10 

6 1 Mjuk fjäder-B32-089 ISO 10243 A-Tooling 

7 1 M16 x 135 091202 Mattssons 

8 1 Stöd platta-396-46 Verktygstål 
1.2312 

008-EX-08-06-
10 

9 8 Utstötarzylinder-02-4-8-165 Verktygstål 
1.2516 

009-EX-08-06-
10 

12 1 Bas-Rörlig-Final-Cut Verktygstål 
1.2312 

012-EX-08-06-
10 

13 1 Verktyg-Formplatta-Rörlig-
003EX 

Verktygstål 
1.2312 

013-EX-08-06-
10 

15 3 Kylningsrör-57-19  015-EX-08-06-
10 

16 6 Kylningsrör-rakt-90-19  016-EX-08-06-
10 

17 4 Centreringsrör-42-100 Verktygstål 017-EX-08-06-

 

 



 

 

 

Tabell 4.1.2.a 
 

4.1.2.1. Tillverkningsmetoder 

 

 

Position nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15,16,17, 20 0ch 21 bearbetas med 
tillverkningsmetoder som trådgnistning, fräsning och borrning. 
Position nr. 6, 7 och 17 ska köpas som färdig del via underleverantörerna A-
Tooling, Mattssons och Tema. (Se bilagor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17) 
 
 

Uppgifter om mått, toleranser och ytbehandlingar framgår från detaljritningar nr.  

– 001-EX-08-06-10 ( Bilaga 2) 

– 002-EX-08-06-10 ( Bilaga 3) 

– 003-EX-08-06-10 ( Bilaga 4) 

– 004-EX-08-06-10 ( Bilaga 5) 

– 005-EX-08-06-10 ( Bilaga 6) 

– 008-EX-08-06-10 ( Bilaga 7) 

– 009-EX-08-06-10 ( Bilaga 8) 

– 012-EX-08-06-10 ( Bilaga 11) 

– 013-EX-08-06-10 ( Bilaga 12) 

1.0401 10 

18 8 M10 x 70 091202 Mattssons 

19 2 Snabbkoppling-IB2511-19  TEMA 

20 4 Styrpelare-002EX Verktygstål 
1.0401 

020-EX-08-06-
10 

21 4 Bosning-30-75 Verktygstål 
1.0401  

021-EX-08-06-
10 
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– 015-EX-08-06-10 ( Bilaga 13) 

– 016-EX-08-06-10 ( Bilaga 14) 

– 017-EX-08-06-10 ( Bilaga 15) 

– 020-EX-08-06-10 ( Bilaga 16) 

– 021-EX-08-06-10 ( Bilaga 17) 

 

 

4.2. Materialkvaliteter 

Materialet som användes för konstruktionen har tagits från Hascos huvudkatalog och 
stålkvaliteterna beskrivs med bilaga 18 

 

5. Diskussion och slutsatsen 

Presenterade arbete med materialval, design och konstruktion uppfyller uppdragsgivarens 
önskemål. Bytbar verktygsmodul ska ge möjligheten för serieproduktion av 
matlådan(foodbox). 

Mindre materialtjocklek, miljövänlighet, återanvändbarhet och energisparande lösning 
medförde till stort interesse hos kunden. För examensarbeten syfte begränsade förslaget tills 
nu. 

I fortsättningen ska forsprutningsverktyget tillverkas och bidra till massproduktion av nya 
hämtboxserier. 
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