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Fig 2. Bärnsten är en naturlig polymer. 

Myggan i denna sten fastnade i kådan på ett 
barrträd för kanske mer än 50 miljoner år 
sedan. 
Något att tänka på när vi kommer till nedbryt-
ning av vissa polymerer i naturen. 

Kapitel 1 - Polymerer och plaster 
 
Ibland får man frågan: Vad är det för skillnad mellan polymer och plast? Svaret är enkelt:  
Det är ingen skillnad, det är samma sak. Ordet ”polymer” kommer från grekiskan där ”poly” 
betyder många och ”mer” eller ”meros” betyder enhet.  

Om man använder uppslagsverket Wikipedia (www.wikipedia.se) på Internet kan man läsa 
följande: ”Polymerer är kemiska föreningar som består av mycket långa kedjor uppbyggda av 
mindre repeterande enheter, monomerer. Polymerkedjor skiljer sig från andra kedjemolekyler 
inom den organiska kemin därför att de är mycket längre än exempelvis kedjorna i alkoholer 
eller organiska syror. Reaktionen som sker när monomererna blir en polymer kallas polyme-
risation. Polymerer i form av konstruktionsmaterial kallas i dagligt tal för plaster. 

Med plaster menas konstruktionsmaterial som baseras på polymerer, i allmänhet med olika 
tillsatser för att ge materialet önskade egenskaper. Det kan till exempel vara färger eller 
mjukgörare. Polymera material brukar delas in i gummimaterial (elastomerer), härdplaster 
och termoplaster.” 

  

 

 

 

 

 

 

De flesta polymerer är syntetiskt tillverkade men 
det finns även naturliga polymerer, såsom natur-
gummi och bärnsten som använts av människan 
i tusentals år. 

Andra naturliga polymerer är proteiner, nuk-
leinsyror och DNA. Cellulosa som är den hu-
vudsakliga beståndsdelen i trä och papper är 
också naturliga polymerer.  

Med andra ord så är plaster syntetiskt tillverkade 
material som består av monomermolekyler som binds till varandra i långa kedjor. Om 
polymerkedjan är uppbyggd enbart av en sorts monomer kallas polymeren för homopolymer. 

Om det finns flera sorters monomerer i kedjan så kallas polymeren för sampolymer eller co-
polymer. 

Ett exempel på en plast som kan förekomma både som homopolymer och copolymer är ace-
talplast. Acetalplast har beteckningen POM (polyoximetylen) och är till största delen upp-
byggd av en monomer som på svenska kallas för formaldehyd.  

Byggstenarna (atomerna) i formaldehyd består av kol, väte och syre. 

De flesta plastmaterial är uppbyggda av organiska monomerer men kan i några fall även va-
ra oorganiska. Ett exempel på en oorganisk polymer är silikonplast som består av polysiloxa-
ner, där kedjan byggs upp av kisel- och syreatomer. 

Kol och väte är annars de helt dominerande grundämnena i plaster. Förutom de nu nämnda 
grundämnena kol (C), väte (H), syre (O) och kisel (Si) finner man ytterligare fem stycken i 
plaster: Kväve (N), fluor (F), fosfor (P), svavel (S) och klor (Cl). 
 
 

Fig 1. Polymerer är stora makromolekyler där mono-
mermolekylerna binds till varandra i långa kedjor. Det 
kan vara flera tusen monomermolekyler i en enda 
polymerkedja. 
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Kemifakta: 
Polyeten har en mycket enkel uppbyggnad och består 
endast av kol och väte. Den tillhör en kategori av 
plaster som kallas för olefiner. Dessa kännetecknas av 
att deras monomerer har en dubbelbindning och att de 
är mycket reaktionsbenägna. 
Den kemiska beteckningen för eten, monomeren i PE,  
är C2H4 eller CH2=CH2, där ”=” tecknet symboliserar 
dubbelbindningen. Grafiskt beskriver man Polyeten:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitel 2 - Basplaster 
 
Polyeten 

Polyeten är en delkristallin volymplast. Polyeten betecknas med PE (engelska: polyethylene 
eller polyethene). Det är den vanligaste plasten och den tillverkas i mer än 60 miljoner ton 
varje år över hela världen. I Sverige tillverkas den av Borealis i Stenungsund. ”Low density” 
polyeten (LDPE) lanserades på marknaden av den engelska kemikoncernen ICI år 1939. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Klassificering 

Man klassificerar polyeten i olika grupper 
beroende på dess densitet och sidogrenar på 
polymerkedjorna: 

 UHMWPE – Ultrahög molekylvikt (Ultra high 
molecular weight) 

 HDPE – Hög densitet (High density) 

 MDPE – Medeldensitet (Medium density) 

 LLDPE – Linjär låg densitet (Linear low 
density) 

 LDPE – Låg densitet (Low density)  

 PEX - Tvärbunden (Cross linked) 
 
 
 
 
 
 
Egenskaper hos polyeten: 

+  Lågt materialpris och densitet  +  Utmärkt nötningsbeständighet (för UHMWPE) 
+  Utmärkt kemikaliebeständighet  +  Lätt att infärga  
+  Försumbar fuktabsorption   -   Styvhet och draghållfasthet 
+  Kan fås livsmedelsgodkänd  -   Klarar ej temperaturer > 80°C 
+  Hög elasticitet ned till < – 50°C  -   Svår att lackera 
 
De mekaniska egenskaperna beror till stor del på förekomsten av sidogrenar, kristallinitet 
och densitet d.v.s. typen av polyeten.  

Fig 13. En anledning till att PE har blivit 
den största volymplasten är att det är 
den vanligaste förpackningsfilmen i 
plast. Plastpåsar tillverkas i LDPE. 

Fig 14. När man polymeriserar eten till polyeten har man olika processer så att man får mer eller mindre 
sidogrenar på molekylkedjorna. Mindre antal sidogrenar ger högre kristallinitet, molekylvikt och 
densitet, eftersom kedjorna då kan packas tätare.  
HDPE saknar eller har få sidogrenar och kallas även linjär polyeten. 
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Kapitel 3 - Konstruktionsplaster 
 
Polyamid eller Nylon 

Polyamid är en delkristallin konstruktionsplast. Den betecknas med PA (eng: ”polyamide”). 
Det finns flera olika typer av polyamid där PA6 och PA66 är de vanligaste typerna. Polyamid 
är den första konstruktionsplasten på marknaden. Den är också den volymmässigt största 
eftersom den fått stor användning inom bilindustrin. Det finns ingen polymerisering av 
polyamid i Sverige. Polyamid uppfanns av DuPont i USA 1934 och lanserades först som fiber 
i fallskärmar och damstrumpor med varunamnet Nylon.  

Några år senare kom de formsprutningsbara kvalitéerna. DuPont förlorade varunamnet, 
eftersom Nylon blev ett begrepp, och marknadsför idag sina polyamider under varunamnet 
Zytel®. Ultramid från BASF, Durethan från Lanxess och Akulon från DSM är andra kända 
varunamn på marknaden. 

Klassificering 

Vid utveckling av polyamid har man eftersträvat att förbättra högtemperaturegenskaperna 
och minska vattenabsorptionen. Detta har lett till en mängd olika varianter där förutom PA6 
och PA66 följande typer bör nämnas: PA666, PA46, PA11, PA12 och PA612. 
För ett 10-tal år sedan fick man fram aromatiska s.k. ”high performance” polyamider. Dessa 
går vanligtvis under beteckningen PPA, som betyder polyphthalamide.  Det allra senaste är 
”bio-polyamider” från förnyelsebara råvaror. DuPont lanserade t.ex. PA1010 förra året.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 43. Polyamid har en utmärkt kombination av bra elektriska egenskaper, hög användningstemperatur 
och flamskyddsmöjlighet (upp till UL V-0 klassning). Materialet används därför mycket till elektriska kom-
ponenter såsom säkringar, brytare, transformatorkåpor etc.                                                       Foto: DuPont 
 
Egenskaper hos polyamid: 

+  Styvhet vid höga temperaturer 
    (glasfiberarmerad)  
+  Hög användningstemperatur 120°C  
    kontinuerligt och 180°C kortvarig 
    topptemperatur 
+  Bra elektriska egenskaper 
+  Livsmedelsgodkända kvalitéer finns 
+  Kan flamskyddas  
-   Absorberar mycket fukt ur luften vilket 
    förändrar de mekaniska egenskaperna 
    och dimensionsstabiliteten 
-   Spröd vid låga temperaturer om den inte 
    har slagseghetsmodifierats 

Kemifakta: 
Polyamid finns i en mängd olika varianter där 
sifferbeteckningen efter ”PA”, t.ex. PA66, anger 
antalet kolatomer i molekylerna som bygger upp 
monomeren.  PA6 som är den vanligaste typen av 
polyamid har den enklaste uppbyggnaden:  

 
PA66 har en monomer som är uppbyggd av två olika 
molekyler där vardera molekylen har sex kolatomer 
vilket framgår av nedan: 

Fig 44. Tabellen visar de mekaniska egenska-
perna för en standardkvalité av PA66 i torrt (O-
konditionerat) tillstånd samt efter att materialet 
har absorberat 2,5 % fukt vid 23°C och 50 % rel. 
fuktighet (mättat tillstånd). Styvheten sjunker med 
65 % och dragsegheten med 35 % medan seg-
heten (töjningen) ökar 5 gånger. Slagsegheten vid 
rumstemperatur ökar tre gånger medan den vid 
kyla istället sjunker med 33 %.   
                                                              Källa: DuPont

Mekaniska egenskaper Okond. Kond. Enhet 
Styvhet (dragmodul) 3100 1400 MPa 
Dragspänning (vid töjgräns) 82 53 MPa 
Töjning (vid töjgräns) 4,5 25 % 
Charpy skårad slagseghet + 23°C  5,5 15 kJ/m2 
Charpy skårad slagseghet - 30°C 4,5 3 kJ/m2 
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Kapitel 4 – Termoplastiska elastomerer 
 
Termoplastiska elastomerer TPE eller termoelaster som de också kallas är mjuka 
termoplaster med låg E-modul och hög seghet. Ibland kallas de också för termoplastiska 
gummin och istället för E-modul anger man, precis som för gummi, deras hårdhet i Shore A 
eller Shore D för att karaktärisera dem. Deras kemiska uppbyggnad består både av 
termoplastiska hårda segment och elastiska mjuka segment. Den avgörande skillnaden mot 
traditionella gummimaterial är att det inte förekommer någon eller åtminstone ytterst 
obetydlig förnätning mellan molekylkedjorna. Flertalet av de olika TPE-materialen erbjuder 
ett kostnadseffektivt alternativ till gummi i en mängd tillämpningar. Detta bl.a. tack vare att 
man kan använda olika tillverkningsmetoder för termoplaster såsom formsprutning, 
extrudering, film- och formblåsning. Egenskapsmässigt har gummi dock fördelen av högre 
elasticitet (töjning) och lägre sättning vid konstant belastning.  
TPE-material delas i regel in i följande grupper: 

 TPE-O, olefinbaserade elastomerer  

 TPE-S, styrenbaserade elastomerer 

 TPE-V, olefinbaserade elastomerer med vulkaniserade gummipartiklar 

 TPE-U, polyuretanbaserade elastomerer 

 TPE-E, polyesterbaserade elastomerer  

 TPE-A, polyamidbaserade elastomerer 

TPE-O 

TPE-O eller TPO som de också kallas är termoplastiska elastomerer där ”O” i förkortningen 
står för ”olefin”. De är blandningar av polypropen och oförnätade EPDM-gummipartiklar. 
Eftersom den har en PP-matris får den en delkristallin struktur. 
TPO-baserade elastomerer är bland de volymmässigt största och prismässigt mest 
fördelaktiga TPE-materialen. De har funnits på marknaden sedan 1970-talet och ledande 
tillverkare är Elasto, Elastron, ExxonMobile, So.F.teR och Teknor Apex. 
Blandningshalter av EPDM i PP i nivåer mellan 10 och 65 % medför att man får en stor 
variation av egenskaper. Om blandningshalten understiger 20 % kallar man vanligtvis 
materialen för slagmodifierad PP medan halter över 60 % ger gummiliknande egenskaper. 

TPO-materialen går utmärkt att i första hand materialåtervinna och i andra hand energi-
återvinna. Återvinningskoden är > PP + EPDM <. 
 

Egenskaper  

+ Kostnadseffektivt ersättnings- 
   material för gummi 

+ Hög brottöjning 

+ Bra rivhållfasthet 

+ Flexibel vid låga temperaturer 

+ Bra ytfinish 

+ Bra kemikalieresistens 

+ Går att UV-stabilisera 

+ Enkel att bearbeta  

+ Går att infärga 

+ Går att lackera (primer krävs) 

-  Deformationsegenskaperna 
   (d.v.s. sättningsegenskaperna)  
   är inte lika bra som hos gummi 

 

Kemifakta:  
De dominerande TPO-typerna är uppbyggda av 
monomerer av polypropen och oförnätad EPDM-
gummi (etylen-propen-dien-monomer.(M-klass)). 
Egenskaperna beror på halten av monomerer där ”n” 
kan vara 90 – 35 % och ”m” 10 – 65 %.                               
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Kapitel 5 – Avancerade plaster 
 
Avancerade termoplaster 

På engelska kallar man denna typ av material för ”high performance” vilket fritt skulle kunna 
översätta till högpresterande plaster eller plaster med de bästa egenskaperna.  
Vilka egenskaper är det då som man har haft i åtanke när man har utvecklat materialen som 
tillhör denna kategori?  

Nedan kan vi se den önskelista som forskarna kan ha haft när de utgick från konstuktions-
plasternas egenskaper: 

 Bättre möjlighet att kunna ersätta metaller 
 Förbättrade mekaniska egenskaper såsom styvhet, draghållfasthet och slagseghet 
 Förhöjd användningstemperatur 
 Mindre påverkan av omgivande temperatur och luftfuktighet på de mekaniska egen-

skaperna 
 Mindre tendens till kryp vid belastning 
 Förbättrad kemikalieresistens (speciellt med tanke på de vätskor som förekommer i bilar 

d.v.s. bränsle, oljor, glykol, rengöringsmedel etc.) 
 Förbättrade flamskyddsegenskaper 
 Förbättrade elektriska isoleringsegenskaper 
 Mindre friktion och nötningsbenägenhet 
 Bättre barriäregenskaper (främst bränsle och syre) 

Dessutom vill man ju alltid att nya material skall: 

 Ha ett vettigt pris i relation till egenskaperna 
 Vara lätta att bearbeta i vanlig maskinutrustning 
 Enkla att återvinna 

Avancerade armeringssystem med kol- och aramidfibrer eller beläggning med s.k. nano-
metaller används också i kombination med de avancerade polymererna för att uppnå ovan-
stående mål. 

Plaster vars största målsättning är att ersätta metaller kallas ibland för ”structural materials” i 
engelskspråkig litteratur. Då endast 4 % av applikationerna i metall hittills bedöms ha 
konverterats till plast, så förstår man att det finns stora möjligheter till att ersätta metall med 
plast i framtiden. 
 

I detta avsnitt kommer vi att ge en översikt av följande delkristallina avancerade plaster: 

1. Fluorplast (PTFE) 
2. Högpresterande aromatisk nylon (PPA) 
3. ”Liquid crystal polymer” (LCP) 
4. Polyfenylensulfid (PPS) 
5. Polyetereterketon (PEEK) 

samt följande amorfa plaster: 

6.   Polyeterimid (PEI) 
7.   Polysulfon (PSU) 
8.   Polyfenylsulfon (PPSU) 

 

Återvinning 

Samtliga material i denna grupp går att återvinna och de har materialförkortningen inom 
hakklammrar (t.ex. > PTFE <) som återvinningskod.  
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Fig 95. Några av de första termoplasterna tillver-
kades från cellulosa men de har idag liten kommer-
siell betydelse utom till viskosfibrer. 
Pingpongbollar har ursprungligen tillverkats av 
celluloid och görs fortfarande av cellulosaplast. 

Kapitel 6 – Bioplaster och biokompositer 
 
Definition 
Frågar man branschfolk vad en bioplast är för något kan man få tre olika svar: 

1) Det är en plast som tillverkas av biobaserade råvaror.  

2) Det är en plast är biologiskt nedbrytbar, d.v.s. bryts ned av exempelvis mikroorganismer 
eller enzymer. 

3) Det är en plast som innehåller naturfibrer. 

Eftersom biobaserade plaster inte behöver 
vara biologiskt nedbrytbara och biologiskt 
nedbrytbara plaster inte behöver vara 
biobaserade, är det viktigt att vara tydlig med 
vad man egentligen menar. Hur stor andel 
förnyelsebara beståndsdelar som krävs för 
att en plast ska anses vara biobaserad har 
inte fastställts. Ledande bioplastleverantörer 
anses att minst 20 % bör ingå. 

Plaster som innehåller naturfibrer kallas 
även för ”biokompositer” och är i regel tradi-
tionella plaster som förstärkts eller blandats 
med naturfibrer såsom trä, lin, hampa eller 
cellulosa. 
Förutom att man använder volymplaster som 
PE och PP som matris så förekommer även 
biopolyestrar, som PLA. 

 
Vad menar vi med bioplaster? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Fig 96. Bilden visar hur man kan dela 
in termoplasterna i konventionella 
fossilbaserade plaster och olika typer 
av bioplaster. 
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Fig 111. Användningen av plast 
minskar klimatpåverkan genom 
energibesparing och minskade CO2-
utsläpp. 

Fig 112. Plast står för c:a 12-15 % av en modern bils vikt, vilket 
innebär en årlig besparing av 12 miljoner ton olja i Europa och 
en minskning av CO2-utsläppen med 30 ton. 
Karossen till sportbilen på bilden är tillverkad i kolfiberarmerad 
plast och här är nog andelen plast ännu högre än för vanliga 
bilar.                                                                     Foto: Koenigsegg

Kapitel 7 – Plaster och miljön 
 

Rubriken på detta kapitel kan ju vara tvetydig. Menar vi 
hur plasten påverkar vår miljö eller hur olika miljö-
faktorer påverkar plaster?  
Vi kommer att belysa båda dessa aspekter. 

Användningen av plast ökar hela tiden. En viktig 
anledning är att plasterna bidrar till ökad resurs-
hushållning, exempelvis att vi spar energi och minskar 
utsläpp. Plasterna bidrar också till teknisk utveckling. 
Plastbranschen vill bidra till ett hållbart samhälle. Därför 
satsar man stora resurser på att få fram miljöanpassade 
material och resurssnåla processer. 
 
Plast är klimatsmart och spar energi 

Att plast bromsar klimatförändringen genom att spara energi och minska utsläppet av 
växthusgaser kanske vi inte tänker på.  
I en nyligen gjord undersökning, med titeln “Plastics Contribution to Climate Protection”, har 
man kommit fram till att användningen av plast i EUs 27 medlemsländer plus Norge och 
Schweiz bidrar till följande miljönytta: 

• Plastprodukter möjliggör energibesparingar motsvarande 50 miljoner ton råolja eller 194 
mycket stora oljetankfartyg.  

• Plastprodukter förhindrar utsläppen av 120 miljoner ton växthusgaser per år, vilket 
motsvarar dubbelt så mycket som Sveriges utsläpp eller 38 procent av EUs Kyotomål om 
minskning av utsläpp av växthusgaser.  

• De koldioxidutsläpp som en genomsnittlig konsument orsakar uppgår till cirka 14 ton CO2 
per invånare. Endast 1,3 procent - eller 170 kg - härrör från plast. 

 
I bil- och flygindustrin ökar användningen av plast för att 
spara vikt och därmed minska bränslekostnaderna.  
Inom byggindustrin används allt bättre isolerings-
material i plast som ger en god inomhusmiljö och 
minskad energiförbrukning. 

Utan plast skulle t.ex. detaljhandelns transporter öka 
med 50 %. I genomsnitt står plastförpackningen för 
mellan 1 till 4 % av vikten hos en paketerad produkt i 
plast. En plastfilm som väger 2 g förpackar t.ex. 200 g 
ost och en plastflaska som väger 35 g förpackar 1,5 liter 
dryck. Om man räknar med transportförpackningen ökar 
förpackningsandelen till 3,6 % i genomsnitt.  

 

 

 
En hel del plast används också i klimatsmart energiproduktion där bl.a. vingarna till vindkraft-
verk görs i vinylester med invändigt PVC-skum, rören i solfångare i polyfenylsulfon och höljet 
till bränsleceller görs i polyeterimid. 

Fig 113. En 33 cl Coca-Colaflaska i glas väger 784 gram med 
dryck och 430 gram tom inkl. kork. D.v.s. 55 % av vikten är 
förpackning. Motsvarande för halvlitersflaskan i PET är 554 
gram med dryck och 24 gram tom inkl. kork. D.v.s. 4,3 % av
vikten är förpackning. 
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Kapitel 8 – Modifiering av plaster 
 
I detta kapitel kommer vi att beskriva polymerisering av termoplaster samt vilka möjligheter 
man har att styra deras egenskaper med hjälp av olika tillsatsmedel s.k. additiver. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polymerisering 

Vid polymerisering av monomerer som fås vid crackning av olja eller naturgas skapar man 
polymerer (syntetiska material) som antingen kan vara plast eller gummi. Typen av monomer 
styr vilken typ av material man får medan själva polymeringsprocessen kan skapa olika 
varianter av molekylkedjorna som t.ex. linjära eller förgrenade som bilden nedan visar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om en polymer är uppbyggd av en enda typ av monomer kallas den homopolymer. Om det 
förekommer flera monomerer kallar man den sampolymer eller copolymer. Acetalplast och 
polypropen är plaster som förekommer i dessa olika varianter. Copolymergruppen (den 
andra monomeren) ligger i regel efter huvudmonomeren i kedjan. När det gäller acetalplast 
är ungefär var fyrtionde monomer en copolymergrupp. Copolymeren kan också förekomma 
som en sidogren på huvudkedjan. I detta fall kallar man det för ympsampolymer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 123. 95 % av alla plastmaterial som tillverkas är baserade på 
naturgas och olja. Övriga 5 % är baserad på växter.  
Plaster utgjorde 2010 c:a 4 % av den totala oljeanvändningen och
fördelade sig då på detta sätt: 

 Uppvärmning  35 % 
 Transport  29 % 
 Energi       22 % 
 Plastmaterial           4 % 
 Gummimaterial       2 % 
 Kemikalier och medicin 1 % 
 Övrigt        7 % 

Fig 124. Vid polymerisering av eten kan man få olika 
varianter av polyeten. Överst ser vi en linjär kedja. LLD-
PE är uppbyggd av kedjor av denna struktur. I mitten har 
vi en sidoförgrenad kedja. LDPE har denna struktur. 
Nederst ser vi förnätade kedjor. D.v.s. det finns moleky-
lära bindningar mellan kedjorna. Förnätad polyeten 
kallas för PEX.

Fig 125. Överst ser vi den linjära kedjan hos en ren 
polymer, t.ex. polypropen. Genom att tillsätta eten till 
polypropen får man en polypropen copolymer med en 
segmentstruktur enl. den andra kedjan ovanifrån och ett 
material med bättre slagtålighet än normal polypropen. 
Om man tillsätter EPDM (gummimonomer) får man en 
kedjestruktur enl. den tredje kedjan och ett material med 
extremt bra slagseghet. Man kan också skapa en co-
polymer genom att blanda granulat från olika polymerer. 
I detta fall kallar man materialet för legering eller blend. 
ABS + PC är exempel på denna typ av copolymer. 
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Fig 147. Vilka olika krav från myn-
digheterna måste en så alldaglig pro-
dukt som ett eluttag uppfylla för att få 
säljas i Sverige, i övriga nordiska 
länder eller inom EU? 

Kapitel 9 - Materialdata och mätmetoder 
 
I detta kapitel kommer vi att gå igenom de egenskaper hos termoplaster som ofta efterfrågas 
av konstruktörer och produktutvecklare när de skall ta fram en ny produkt i plast eller när de 
skall uppfylla olika bransch- eller myndighetskrav såsom elektriska egenskaper eller 
brandklassning. 

Ofta efterfrågade materialdata 

När en plastråvarutillverkare tar fram en ny plastkvalité 
så brukar han också publicera ett datablad över 
materialets egenskaper. Ibland sker detta i ett 
”Preliminärt datablad” med ett fåtal egenskaper för att 
sedan om man beslutar att produkten skall bli en 
standardkvalité i ett mer omfattande datablad. Många 
leverantörer publicerar sina materialkvalitéer i Campus 
eller Ides materialdatabaser på Internet, som kan använ-
das kostnadsfritt (se nästa kapitel). 

Campus t.ex. är mycket omfattande och kan beskriva ett 
material med över 60 olika data samtidigt som man kan 
få ut kurvor (t.ex. spännings/töjningsdiagram) och kemisk 
resistens mot ett flertal kemikalier.   

De data som verkar mest efterfrågade när det gäller 
termoplaster och som i regel också förekommer även i 
preliminära datablad är (engelsk benämning i blått): 

 Styvhet (drag- eller böjmodul) 
 (tensile eller flexural modulus)  
 Styrka (draghållfasthet) (tensile strenght) 
 Seghet (töjning) (elongation) 
 Slagseghet (impact strength) 
 Maximal användningstemperatur (service temperature) 
 Brandklassning (flame retardance) 
 Elektriska egenskaper (electrical properties) 
 Reologi (flytbarhet i formverktyg) (flow properties) 
 Formkrymp (shrinkage) 
 Densitet (density) 
 

Draghållfasthet och styvhet 

Styvhet, draghållfasthet och seghet i form av töjning får 
man ur kurvorna som erhålles vid dragprovning av s.k.  
provstavar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig 149. I ett ”Preliminärt data-
blad” anges endast ett fåtal data 
jämfört med de datablad som före-
kommer för s.k. standardkvalitéer 
eller i Campus materialdatabas på 
Internet. I databladet ovan som be-
skriver en acetal från DuPont 
anges 31 olika mätdata uppdelade 
i följande grupper:  

 Mekaniska 
 Termiska 
 Reologiska 
 Elektriska 
 Brandklassning 
 Övriga (t.ex. densitet och 

processdata). 
          Källa: DuPont

Fig 148. Bilden visar en 
provstav i en dragprovare. 
Alla plastråvarutillverkare 
mäter de mekaniska egen-
skaperna på provstavar 
som tillverkas enligt olika 
ISO-standarder, vilket gör 
att man kan jämföra data 
mellan olika tillverkare. 
                       Foto: DuPont
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Kapitel 10 - Materialdatabaser på Internet 
 

Ett bra sätt att söka information om olika materialkvalitéer är att besöka råvarutillverkarnas 
hemsidor eller besöka oberoende materialdatabaser på Internet. Vi beskriver här tre ledande 
globala databaser: Campus och Material Data Center från europeiska M-Base och Pros-
pector Plastics Database från det amerikanska företaget Ides. Den stora fördelen med alla 
databaserna är att man kan jämföra materialdata oavsett vem som är tillverkare, eftersom 
alla material i databaserna är testade på exakt samma sätt. 
 
Campus 

Ett 20-tal av de största plastråvarutillverkarna använder Campus för att informera sina kun-
der om dess produkter. Mjukvaran till Campus 5.2  erbjuds gratis av råvarutillverkarna och 
kan hämtas direkt via Internet: www.campusplastics.com 
Databasen uppdateras regelbundet och kan uppdateras via Campus hemsida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egenskaper för Campus 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 167. Campusfönstret är uppdelat i 4 mindre. Överst till vänster finns listan med alla material. Överst 
till höger finns egenskapsfönstret, som i detta fall visar de mekaniska egenskaperna för den markerade 
materialkvalitéen (Delrin® 100 från DuPont). Nederst till vänster visas informationsfönstret med informa-
tion om Delrin® 100 och till höger ser vi olika kurvor för detta material i grafikfönstret. 

+ Databasen är gratis och hämtas från Internet        

+ Man kan sortera på egenskaper i tabeller   

+ Man kan jämföra olika material i tabellform            

+ Man kan jämföra olika material grafiskt                    

+ Man kan få materialens kemikaliebeständighet      

+ Man kan printa ut ”egna” datablad  

+ Man kan söka efter material som  
   uppfyller olika kriterier på egenskaper  
 

+ Man kan få materialens processdata 
    i ”curve overlay”- och ”polar”-diagram 
         

+ Man kan få materialens flytbarhet 
   (används vid formfyllnadssimulering) 
 

- Man kan bara jämföra material från en 
  leverantör i taget 
 

- Databasen måste uppdateras manuellt
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Fig 172. I tabellen kan vi se att man även mäter 
termiska och mekaniska egenskaper vid något 
enstaka tillfälle per år. 
Dessa värden ligger sedan till grund för de 
tabellvärden som sedan publiceras i litteratur 
eller i databaser. Det är endast i undantagsfall 
som en formsprutare kan få sitt material regel-
bundet testat med denna typ av testmetoder. 

Kapitel 11 – Testmetoder för plastråvara och formgods
 
I detta kapitel kommer vi att beskriva råvarutillverkarnas kvalitetskontroll av plastråvara, olika 
materialfel som en formsprutare kan råka ut för samt vilka testmetoder man kan få hjälp av 
när man vill analysera felen. 

Kvalitetskontroll vid råvarutillverkning  

Råvarutillverkarna mäter kvalitén på plastråvaran med jämna mellanrum (s.k. stickprovs-
kontroll). Beroende på vilken polymer och vilka tillsatsmedel som ingår i recepturen använder 
man olika mätmetoder vid tillverkningen. 

I regel mäter man viskositeten, som är beroende av molekylkedjornas längd, glasfiberhalten 
(d.v.s. askinnehållet efter fullständig förbränning av polymeren) när man testar material med 
glasfiber samt fuktinnehållet vid utpackningen av varje batch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De mätvärden som råvaruleverantörerna erhåller vid stickprovskontrollerna för utleverans av 
de olika tillverkningsbatcherna bifogar man i regel tillsammans med materialet (eller fakturan) 
i form av ett leveranscertifikat. På certifikatet står samma lotnummer (kallas även 
batchnummer) som man återfinner stämplat på säckarna eller oktabinerna. Det är mycket 
viktigt att man dokumenterar dessa certifikat eftersom fabrikerna alltid vill veta vilken batch 
det gäller om man har en reklamation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

Fig 171. Här ser vi ett produktionsutfall av 12 
olika batcher där man armerar polymeren med 
30 % glasfiber. Man eftersträvar att hamna så 
nära 30 % -strecket som möjligt, men så länge 
man ligger inom de gröna linjerna (30 ± 2 %) är 
materialet godkänt för leverans. Batch 7 och 11 
är inte godkända utan måste blandas för att 
hamna inom leveransgränserna. 

Fig 173. Här intill ser vi ett 
leveranscertifikat för Akulon 
K224-G6 (naturfärgad PA6 med 
30 % glasfiber). 
Här har man mätt fukthalten till 
0,050 % och angivit övre leve-
ransgräns till 0,150 %, askinne-
hållet (glasfiberhalten) till 29,9 % 
och angivit undre leveransgräns 
till 28,0 % och övre till 32,0 %. 
Man har också mätt viskositeten 
i lösning med myrsyra till 2,45 
vilket ligger väl till inom tolerans-
gränserna.                    Källa: DSM 
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Kapitel 12 - Formsprutningsmetoder 
 
Historia 

Formsprutning är den klart dominerande bearbetningsmetoden för plaster. Med denna metod 
kan man producera detaljer i både termoplaster och härdplaster.  

I detta kapitel skall vi dock fokusera på termoplaster. 

Metoden patenterades redan år 1872 av bröderna Hyatt i USA som började tillverka 
biljardbollar i Celluloid. De första formsprutorna var s.k. kolvmaskiner där man fyllde 
plastmaterialet i en uppvärmd cylinder. När plasten sedan smälte pressades den in i 
formrummet med hjälp av en kolv. De första svenska plastbearbetarna, Celluloid (numera 
Placell), Orionplast, Bladhs Plast, Plastteknik och Konstruktionsbakelit m.fl. började alla sin 
formsprutning av termoplaster under 1940-talet med hjälp av kolvmaskiner. Först under 
1950-talet kom de första skruvmaskinerna, d.v.s. den typ som vi använder idag. Från att ha 
varit en handfull pionjärer för mer än 60 år sedan räknar man med att det idag finns bortåt 
500 formsprutare i Sverige. 

Att formsprutning har blivit den mest populära bearbetningsprocessen för termoplaster idag 
beror på att den ger så stora kostnadsfördelar jämfört med konventionell skärande be-
arbetning eller annan gjutning. Processen har också genomgått stor utveckling under de 
senaste femtio åren och är idag helt datoriserad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Egenskaper 

Formsprutning är en helautomatisk cyklisk process där: 
Man ofta framställer helt färdiga detaljer i varje skott 

+  Detaljerna kan ha mycket komplex form utan krav på efterbearbetning 
+  Man har mycket hög produktionstakt (i extrema fall med tunnväggiga förpackningar en   
     cykeltid på bara 3 – 4 sekunder) 
+  Man kan tillverka allt från millimeterstora precisionsdetaljer (t.ex. kugghjul i armbandsur  
     upp till stora karosseridelar till lastbilar (med längder över 2 m) 
+  Man kan tillverka tunna väggar med några tiondels mm upp till tjocka väggar över 20 mm 
+  Man kan kombinera flera olika plastmaterial i samma skott (t.ex. ett mjukt grepp på ett  
     styvt handtag) 
+  Man kan överspruta metalldelar (se figur 196) 
+  Man kan få detaljer med allt från s.k. klass A-ytor (se figur 197), som lämpar sig att lacka  
     eller förkroma till texturerade ytor med, som man ofta ser i bilinredningar 
+  Man kan lätt robotisera processen om man önskar efterbearbetning t.ex. avlägsna ingöt,  
     montera (t.ex. svetsa) eller ytbelägga detaljerna 
+  Man kan återvinna ingöt eller kasserade detaljer direkt vid formsprutningsmaskinen 

 

Fig 194. Bilden visar en gammal kolvmaskin. 
Låsmekanismen är av knäledstyp, vilket är den 
vanligste typen även idag men öppning och 
stängning av formen krävde på den tiden att 
man använde muskelkraft.  

Fig 195. En modern formspruta tillverkad av 
Engel. Denna maskin har en hydraulisk 
låsmekanism. Man kan även få ”helelektriska” 
formsprutningsmaskiner som är betydligt tystare 
än de hydrauliska.                                 Foto: Engel
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Fig 211. Strålkastarhus i polyester PBT. 

På bilden ser man genom glaset (som tillverkas 
i polykarbonatplast) den förkromade reflektorn. 
Här har man gjort ytbeläggningen för att få de 
optiska egenskaperna samtidigt som man skyd-
dar plastytan från den höga värmestrålningen 
från ljuskällan. 

Fig 212. Förpackningar med 
varubeteckning och instruk-
tionsanvisningar. 
På många förpackningar i 
plast finns en påklistrad 
etikett i papper eller plast-
folie men det finns också 
olika metoder för att trycka 
direkt på plastytan. 

Kapitel 13 – Efterbearbetning av formgods
 
Ytbehandling av formgods 

I regel får man helt färdiga detaljer när man formsprutar i plast. Detaljer i rätt färg och klara 
att genast användas som de är eller monteras ihop med andra komponenter. Det finns dock 
möjligheter att ytterligare förädla den formsprutade detaljen genom att ytbehandla den. 
Vanligtvis ytbehandlar man plast för att höja det estetiska värdet men ibland gör man det för 
att klara funktionskraven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ytbehandlingsmetoder för termoplaster som vi behandlar i detta avsnitt är: 

 Tryckning/etikettering 
 IMD – “In mould decoration” 
 Lasermärkning 
 Lackning 
 Kromning eller metallisering 

 

Tryckning 

Det finns många olika orsaker till att man vill trycka på plastprodukter. Ofta vill man ange en 
varubeteckning eller instruktion på produkten. De tryckmetoder som vi kommer att ta upp i 
detta kapitel är: 

 Varmprägling (Hot stamp) 
 Tampongtryckning 
 Screentryck 
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Kapitel 14 – Olika typer av formverktyg 
 
I detta kapitel skall vi behandla olika typer av formverktyg, för att sedan i nästa kapitel visa 
formverktygens olika delar mer i detalj. 

Om man frågar en operatör i ett formspruteri vilka typer av formverktyg som man använder 
får man ibland till svar: ”Vanliga verktyg och varmkanalsverktyg”. Med varmkanalsverktyg av-
ses en typ av ingötssystem (behandlas i nästa kapitel) så då kan man undra vad som är ett 
”vanligt verktyg”. Troligen avses något av de första typerna nedan: 

 Konventionellt tvåplatteverktyg  
 Treplatteverktyg 
 Backverktyg  
 Verktyg med roterande kärnor för detaljer med invändiga gängor 
 Stack- eller etageverktyg 
 Verktyg med utstötning från fast halva 
 Familjeverktyg 
 Verktyg för flerkomponentsformsprutning 
 Verktyg med smältkärnor 

Listan täcker väl de flesta typer men gör inget anspråk på att vara komplett. I de flesta av 
typerna ovan kan man dessutom antingen välja kall- eller varmkanalssystem när det gäller 
ingöten. 

 

Tvåplatteverktyg 

Tvåplatteverktyg är den enklaste och vanligaste typen av formverktyg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig 223. Här visas ett enfacks tvåplatteverktyg i vilket man tillverkar korgen som visas uppe till vänster.
Det är lätt att se att den högra halvan är den rörliga halvan eftersom utstötarplattan (längst ned) syns här. 
I den vänstra fasta halvan är ingötssystemet av typ varmkanalssystem inbyggt.  
De fyra pelarna används för att centrera verktygshalvorna i förhållande till varandra.                                       

Källa: Hammarplast AB 
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Fig 235. Bilden ovan visar ingötssys-

temet.   är ingötstapp,  är fördel-

ningskanalerna och  visar var in-
götet är placerat. 

Kapitel 15 – Formverktygets uppbyggnad 
 
I detta kapitel skall se på hur ett ordinärt tvåplatteverktyg är uppbyggt.  

Vi skall gå igenom: 

A. Formverktygets uppgift 

B. Ingötssystem - kallkanal 

C. Ingötssystem - varmkanal 

D. Kallpluggsfickor/detaljutdragare  

E. Tempererings- eller kylsystem  

F. Avluftningssystem  

G. Utstötarsystem  

H. Släppningsvinklar  

 

 

 

 

 

 

 

A. Formverktygets uppgift 

Man ställer många krav på ett formverktyg som 
måste uppfyllas för att man skall få produkter av hög kvalité:  

 Rätt dimension 
 Skjuvningsfri fyllning av kaviteterna 
 Bra avluftning under fyllningsförloppet 
 Kontrollerad nedkylning av plastsmältan för rätt materialstruktur 
 Deformationsfri utstötning av detaljen 

B. Ingötssystem – kallkanal 

Ingötssystemet kan delas upp i fleras delar: 

1. Ingötstapp (eng. =sprue) 
2. Fördelningskanaler (eng. =runner) 
3. Intag eller ingöt (eng. =gate) 

Ingötstappen  i bilden till höger är anslutningen mel-
lan cylinderns munstycke och verktygets fördelnings-
kanaler . I de flesta fall är denna konisk för att inte 
packas fast, utan ska lätt kunna dras ut ur den fasta 
halvan när man öppnar verktyget i slutet av formsprut-
ningscykeln. För vissa delkristallina material såsom 
acetalplast kan ingötstappen vara helt cylindrisk. 
Munstyckets dimension bör anpassas så att hålet har en 
diameter c:a 1 mm mindre än tappens minsta diameter. 
 
 

Fig 234. Här visas en principskiss                         
för ett formverktygs uppbyggnad. 

 visar munstyckscentreringen i verktyget. 

 visar ingötstappen d.v.s. kanalen från cylinderns 
     munstycke in till fördelningskanalen i verktyget. 

 visar fördelningskanalerna som leder fram materialet 
     genom intaget in i formrummen. 

 visar intaget som leder in materialet i formrummet. 

 är formrummet eller kaviteten. 

 är kallpluggsfickan och  är tempereringssystemet. 

 visar utstötarsystemet. 

 visar avluftningen och  visar att detaljen är så  
     utformad att den har en släppningsvinkel. 
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Fig 252. På bilden till vänster visas en fläktkåpa i 
acetalplast. 
Ingötet sitter i mitten och man ser tydligt att verk-
tygsplattan har sviktat i mitten, så att en grad runt 
ingötet har bildats trots att kaviteten inte är helt 
fylld. Att flytta verktyget till en större maskin med 
högre låskraft hjälper inte i detta fall. 

Kapitel 16 – Verktyg och produktkvalité 
 
I kapitel 11 beskrevs fel som kan uppstå på formsprutade detaljer p.g.a. felaktig plastråvara.  
I detta kapitel kommer vi att beskriva fel som antingen beror på felkonstruerat formverktyg 
eller felaktig detaljkonstruktion för att sedan i kapitel 28 ta upp processbetingade fel. 

Verktygsbetingade fel 

Denna typ av fel är inte alltid lika lätt att upptäcka vid okulär besiktning som de material- eller 
processberoende felen brukar vara. Många av dessa fel ger sig istället till känna vid håll-
fasthetstestning eller genom att detaljerna går sönder vid normal belastning. 

Nedan behandlas fel beroende på: 

 För veka formplattor 
 Felaktigt dimensionerat stångingöt/cylindermunstycke 
 Felaktigt utformade fördelningskanaler 
 Felaktigt placerad eller utesluten kallpluggsficka 
 Felaktigt dimensionerat eller utformat ingöt 
 Dålig avluftning 
 Felaktig formtemperering 

För veka formplattor 

Om det bildas grader runt ingötstappen eller fördelningskanalerna under insprutningsfasen 
kan det tyda på antingen för hög insprutningshastighet, för lågt låstryck på maskinen eller för 
veka formplattor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I fallet ovan försökte man först att lösa problemet med att välja en något mera lättflytande 
acetalkvalité utan att lyckas helt (se figuren nedan till vänster). Ett annat alternativ hade varit 
att öka godstjockleken i kåpan eller förändra rastret i det runda hålet. Man ville inte göra 
detta utan valde istället s.k. flytriktare, d.v.s. man ökade godstjockleken i ett bikakemönster 
(se figuren nedan till höger). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 253. En mer lättflytande men sam-
tidigt något mindre slagseg acetalkvalité 
fyllde fläktkåpan helt men man blev inte 
av med graden i mitten. 

Fig 254. Genom att anbringa ett mön-
ster av flytkanaler lyckades man fylla 
kåpan utan att få graden i mitten. Man 
behövde inte heller förlänga cykeltiden.
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Kapitel 17 – Prototypverktyg och formfyllnadssimulering 
 
I föregående kapitel behandlades olika fel som berodde antingen på dålig detalj- eller 
verktygskonstruktion.  

När man skall konstruera verktyg och börja formspruta en ny produkt i plast ställs man i regel 
inför en utmaning med många frågor: 

 Kommer detaljen att bli rätt i mått?  
 Kommer den att skeva?  
 Är flytvägarna för långa i det tänkta materialet, d.v.s. går det att fylla detaljen helt?  
 Var skall man sätta ingötet så att detaljen blir så stark som möjligt?  
 Är tempereringskanalerna rätt placerade och dimensionerade? 

Prototypverktyg 

För att undvika obehagliga överraskningar vid uppstarten av ett nytt formverktyg lät man 
tidigare tillverka ett prototypverktyg för att se hur detaljen blev i verkligheten när den form-
sprutades. Ett annat alternativ var att bara tillverka ett av flera formrum i ett produktions-
verktyg. Detta förfarande kunde spara både pengar och tid men var inte alltid helt tillförlitligt 
eftersom flytvägar och verktygstemperering sällan överensstämde med det slutliga produk-
tionsverktyget. I dag tillverkar man fortfarande prototypverktyg när plastdetaljen är kompli-
cerad eller när produktionsverktyget är mycket dyrbart. I bilindustrin kallar man ibland dessa 
verktyg för ”mjuka” verktyg eftersom de tillverkas antingen i aluminium eller i mjuka lätt-
bearbetade stålkvalitéer. När det gäller enklare detaljer eller formverktyg har man ersatt 
mycket av prototypframställningen med formfyllnadssimulering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formfyllnadssimulering 

Formfyllnadssimulering är ett datorbaserat verktyg som underlättar möjligheten att få 
korrekta plastdetaljer på kortare tid när man skall tillverka ett nytt eller ändra ett befintligt 
formverktyg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 265. På bilden ser vi en konstruktör framför sin PC 
med formfyllnadsprogrammet Moldflow på skärmen.  
Många formfyllnadsprogram fungerar på en vanlig PC men 
kräver mycket datorkapacitet. För att beräkningarna inte 
skall ta för lång tid bör man ha så snabb processor och 
stort internminne som möjligt. 

Fig 263. På bilden ovan ser vi prototypverktyget i alumi-
nium till möbelsnäckan inom röd ram. I detta tillver-
kades en komponent vid varje formsprutningscykel. 
Nedtill visas produktionsverktyget i stål med 16 form-
rum. Detta verktyg är c:a 30 gånger dyrare att tillverka 
jämfört med prototypverktyget i aluminium. 

Fig 264. På bilden ovan ser vi den välkända 
komponent som man skruvar ihop möbler 
med. AD-Plast AB, som utvecklat denna 
komponent i polyamid, vann det prestige-
fyllda priset ”Plastovationer 2009” genom 
att man lyckats konvertera en metallkom-
ponent till plast och få den starkare än 
motsvarande metallkomponenten utan att 
ändra på de yttre dimensionerna.                    
                                           Källa: AD-Plast AB
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Kapitel 18 – Friformsframställning och adderande tillverkning 
 

I förra kapitlet beskrev vi prototypverktyg. I detta kapitel kommer vi att ta upp olika metoder 
att framställa antingen prototyper eller tillverka mindre produktionsserier utan att använda 
oss av ett formverktyg i metall. 
 
Prototyper 

Anledningen till att man ofta tar fram en prototyp eller modell under utvecklingsarbetet av nya 
produkter är att prototypen eller modellen: 

 I regel förkortar utvecklingstiden så att marknadsföringsprocessen kan startas tidigare 
 Oftast underlättar kommunikationen mellan olika parter under utvecklingsfasen  
 Kan ge möjlighet till att testa olika funktioner eller samspel med andra komponenter  
 Känslomässigt inte kan ersättas av virtuella modeller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att tillverka modeller har människan gjort i urminnes tider och redan i förskoleåldern kommer 
de flesta barn idag i kontakt med modelltillverkning genom att använda modellera eller Lego. 
Den avancerade datorstyrda 3D-framställningsteknik som man idag använder började ut- 
vecklas i slutet av 1980-talet och har tagit stegen via CAD/CAE/CAM/CNC. 
Vilken teknik som man bör välja beror helt på hur komplex detaljen är. Är det en detalj med 
en enklare geometri är det oftast billigare att bearbeta fram den med avverkande metoder 
såsom fräsning, laser- eller vattenskärning. Har detaljen en komplex geometri kan friforms-
framställning (adderande teknik) vara den enda möjliga eller betydligt billigare än avverkande 
teknik trots att materialet är betydligt dyrare (cirka 50 Kr/kg för plattor i polyamid och 3 000 
Kr/kg för fotopolymeren i SLA-metoden). Man måste dock beakta att vid framställning av 
frästa modeller kan ibland 90 % av materialet behöva avverkas bort medan spillet vid 
friformframställning i regel är obefintligt.  
 
Friformsframställning (FFF) 

Denna adderande teknik är relativ ny och går under en mängd olika benämningar på engel-
ska. Vid sökning på Internet kan man försöka med: Rapid prototyping (RP), Rapid tooling 
(RT), Rapid application development (RAD), Additive Manufacturing (AM) eller 3D printing. 

De metoder som vi skall gå igenom på följande sidor i detta kapitel har även de engelska 
benämningarna nämligen: 

1) SLA – Stereolithography (kallas stereolitografi på svenska) 

2) SLS – Selective Laser Sintering (kallas selektiv lasersintring på svenska) 

3) FDM – Fused Deposition Modelling 

4) 3DP – Three Dimensional Printing 

5) Pjet – PolyJet 

Fig 281. Innan datorerna började användas i utveck-
lingsarbetet av nya produkter tillverkade man proto-
typer och modeller för hand.   
Bilden till vänster är tagen i modellkammaren på 
Marinmuseum i Karlskrona och föreställer några 
amiraler år 1779 som fattar beslutet att tillverka ett 
nytt linjeskepp med en mycket detaljerad trämodell 
som beslutsunderlag. 
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Kapitel 19 – Kostnadsberäkning för formgods i plast 
 

De flesta formsprutare använder sig av avancerade datorbaserade kalkylprogram vid 
kostnadsberäkning eller efterkalkyl av formsprutade detaljer. Tyvärr är det mycket sällan som 
maskinställarna har inblick i eller möjlighet att använda dessa program trots att de har stora 
möjligheter att påverka kostnadsbilden genom inställning av formsprutningsparametrarna. 

Hur ofta händer det inte att maskinställaren lägger till ett par extra sekunders kyltid när man 
har en tillfällig störning av formsprutningscykeln för att sedan glömma att ändra tillbaka innan 
inställningarna sparas till nästa gång verktyget skall sättas upp? Dessa extra sekunder kan 
betyda 10 000-tals kronor i onödig produktionskostnad per år och försämra företagets 
konkurrenskraft.  

Avsikten med detta kapitel är att visa hur en ganska detaljerad kostnadskalkyl för 
formsprutade detaljer är uppbyggd. Samtidigt får maskinställaren ett verktyg för att själv 
kunna se hur förändringar som han eller hon kan påverka i processen påverkar den 
formsprutade detaljens kostnadsbild. Detta verktyg är Microsoft Excel-baserat och finns att 
ladda ner på www.brucon.se. Användaren behöver inte ha någon djupare kunskap om 
användning av Excel utan behöver bara fylla i de ingångsvärden som krävs för att genast se 
den slutliga kostnadsbilden längst ned på sidan. 

Resten av detta kapitel kommer att förklara hur man använder Excelfilen och vad de olika 
ingångsvärdena betyder. 

När man öppnar filen som kallas Kostnadskalkyl.xls måste man först kopiera den till datorns 
hårddisk eftersom de makrofunktioner som används i filen annars inte kommer att fungera. 
Beroende på hur grundinställningen för det egna Excelprogrammet ser ut kan man bli 
tvungen att ändra säkerhetsinställningen. Detaljerad information om hur detta går till finns 
också på författarens hemsida. Filen är också skrivskyddad så att man bör spara den under 
annat namn när man har fyllt i den. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Man har tre olika funktioner att välja mellan: 

1) Läs om programmets funktion 

2) Jämför kostnadsbilden mellan två olika material 

3) Gör en komplett kostnadskalkyl 

Innan man har klickat på knappen ”Jag accepterar villkoren” kan man bara läsa om program-
mets funktion. De övriga två knapparna leder bara till blanka sidor.  

 
 

 

Fig 313. Bilden visar startmenyn när excelfilen har öppnats.

Fig 314. När man klickat på ”Jag accepterar villkoren” aktiveras filen och ovanstående rad visas.  
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Kapitel 20 - Extrudering 
 
Detta kapitel har utarbetats för Talent Plastics AB. Deras mycket kompetenta personal vid 
fabrikerna i Göteborg och Alstermo har bidragit med den information och de bilder som har 
varit avgörande för kapitlets tillkomst. 
 
Historia 

Tidigare kallade man denna metod för strängsprutning. Vid en sökning med hjälp av Google 
visade det sig att det finns ett 50-tal företag i Sverige (2011), som tillverkar profiler, plattor, 
rör eller slangar i plast. Till detta antal kommer ett 20-tal företag som sysslar med 
filmblåsning och några få kabeltillverkare som belägger kablar med plasthölje.  

Med extrudering kan man i princip tillverka ändlösa produkter i ett flertal termoplaster.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Extruderingsprocessen 

Extruderingsprocessen är en kontinuerlig process där man i princip kan tillverka ”ändlösa” 
rör, slangar, profiler, plattor, film, kabel och monofilament. 
I den s.k. extruderingslinjen kan man också lägga in olika stationer för efterbearbetning 
såsom tryckning, stansning, fräsning och kapning så att helt färdiga produkter erhålls. 
När man tillverkar plastråvara används också extrudrar för att framställa s.k. plastgranulat. 

Fördelar (+) och begränsningar (-)  

+   Ett stort urval av termoplaster kan användas 

+   Verktygen är betydligt billigare än vid formsprutning 

+   S.k. multilayer rör eller profiler kan tillverkas 

+   Breda plattor kan tillverkas 

+   Tunnväggiga produkter (t.ex. folier) kan tillverkas 

+   Inre kärna av skum kan erhållas 

+   Metallkärnor kan beläggas (t.ex. elkablar & wire) 

+   Korrugerade rör kan erhållas 

+   Snäva toleranser kan erhållas 

+   Bra ytfinish kan erhållas 

-    Utrymmeskrävande produktionslinjer 

-    Återvinning av ”multilager” rör eller profiler 

Fig 322. Principen för materialtransporten i en 
extruder är densamma som i en köttkvarn.
Skillnaden är emellertid att samtidigt som 
materialet transporteras genom cylindern så 
värms det upp och smälts.  

Fig 323. På bilden ser vi en modern extruder hos 
Talent Plastics i Alstermo. Detta är en s.k. enkel-
skruvextruder. Materialpåfyllningstratten är  ersatt 
av en materialtransportör som är ansluten till 
slangarna i taket. Verktyget sitter till vänster. 

Fig 324. Att bra ytfinish kan fås 
visar detta rör i ABS tillverkat av 
Talent Plastics i Alstermo. 
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Fig 394. Formblåsning med parison. 

På bild  ser man den extruderade slangen komma ned ur extruderhuvudet in i formrummet.  

På bild  har man flyttat formen till nästa station, där slangen blåses ut mot väggarna i formrummet med 
hjälp av tryckluft.  

På bild  har slangen pressats ut helt mot formrummets väggar varefter den kyls ned.  

På bild  lämnar den färdiga detaljen formrummet.  

Kapitel 21 – Övrig bearbetning av termoplaster 
 
Formblåsning 

Enl. sökning med hjälp av Google så finns det (2011) ett 20-tal företag i Sverige som sysslar 
med teknisk formblåsning. Därutöver finns det ett antal förpackningsföretag som blåser 
flaskor. Formblåsning är en helautomatisk process där man tillverkar ihåliga produkter i 
termoplast. Det finns två huvudvarianter av formblåsning. I det ena fallet extruderar man en 
slang, som ibland benämnes med det engelska namnet parison, in i ett formrum mellan två 
formhalvor. Se figuren nedan.  

Vid den andra metoden använder man en formsprutad s.k. preform som hettas upp och 
blåses ut i formrummet. De flesta läskedrycksflaskor i PET tillverkas på detta sätt. Se figuren 
längst ned på sidan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Man använder i regel specialkvalitéer, som har relativt hög viskositet, för formblåsning. 

Vanliga material är: 

PE, PP, PVC, PET, PA och vissa termoplastiska elastomerer.  

Man kan ha flera extrudrar för att få olika lager i parisonen, bl.a. för att förbättra 
barriäregenskaper hos produkten. Man kan också sekvensextrudera slangen i t.ex. mjuka 
segment varvade med styva för att bl.a. tillverka styva rör med integrerade mjuka bälgar. 
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Fig 404. Ett lyckosamt samarbete med 
projektets underleverantörer förkortar i 
regel utvecklingstiden betydligt. 

Kapitel 22 – Materialvalsmetodik 
 
Ett av de viktigaste ansvarsområdena för konstruktörer och projektingenjörer är att välja rätt 
material till sina applikationer. När plastmaterial kan komma ifråga är denna uppgift extra 
svår. Det finns hundratals olika polymerer och hundratusentals olika plastkvalitéer att välja 
bland. Att hitta det rätta materialet kräver kunskap, erfarenhet (egen eller andras) och ibland 
lite tur. 
Väljer man ett material som är ”något för bra” blir i regel också kostnadsbilden ”något för 
hög” och då ökar risken för konkurrens. Väljer man å andra sidan ett material som kvalitets- 
mässigt är ett gränsfall riskerar man att få reklamationer och dåligt rykte på marknaden vilket 
också ökar risken för konkurrens. 
 

Hur väljer man rätt material till sitt utvecklingsprojekt? 

Låt oss ta ett nytt strykjärn som exempel i detta kapitel. 
Innan konstruktören börjar fundera på vilka material som  
skall användas i strykjärnet måste han ha klart för sig följande: 

 Hur skall det nya strykjärnet se ut? 
 Vilka olika funktioner skall det ha? 
 Vad får det kosta? 

När ovanstående frågor är besvarade bör han göra en  
så detaljerad kravspecifikation som möjligt.       
 

Utvecklingssamarbete 

Ett bra sätt att få ned utvecklingstiden när det gäller 
plastdetaljer är att utnyttja den samlade kom-
petensen och erfarenheten i en projektgrupp som 
består av den egna utvecklingsavdelningen, en 
tänkbar plastleverantör, en tänkbar tillverkare (t.ex. 
formsprutare) och en tänkbar verktygsmakare.  
 

Upprättande av kravspecifikation 

Att upprätta en komplett kravspecifikation från 
början är mycket svårt. I regel stöter man på nya 
krav under utvecklingsarbetets gång. Kraven kan 
delas in i olika kategorier: 

1. Marknadskrav: 

 Nya funktioner 
 Myndighetskrav  
 Konkurrenssituation  
 Kostnadsmål 

2. Funktionskrav: 

 Integrering av flera funktioner i samma detalj 
 Krav på olika sammanfogningsmetoder 
 Krav på ytbehandling 

3. Miljökrav: 

 Kemikalierestriktioner 
 Återvinning (lätt att demontera och sortera) 

4. Tillverkningskrav: 

 Produktionsmetod (t.ex. formsprutning) 
 Formverktyg 

Fig 403. Så
här skall det 
nya strykjär-
net se ut! 
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Kapitel 23 – Kravspecifikationer för plastprodukter 
 
Beroende på vad produkten skall användas till ser kravspecifikationerna olika ut. Skall man 
göra en stekspade är värmetålighet och livsmedelsgodkännande viktiga krav. Skall man 
tillverka bladet till en innebandyklubba är slagseghet och möjlighet till att kunna forma bladet 
i efterhand viktiga egenskaper i kravspecifikationen.  
I detta avsnitt skall vi gå igenom de flesta egenskaper som kan finnas med i kravspecifika-
tioner på produkter i termoplast. Glöm bara inte att ju tuffare krav som ställs på en produkt 
desto dyrare blir den att tillverka.  
Nedan återfinns listan på olika saker som man bör beakta och som vi skall gå igenom, när 
man skall upprätta kravspecifikationen till en ny produkt tillverkad i plast: 

 1. Bakgrundsinformation     9. Elektriska egenskaper  
 2. Seriestorlek   10. Miljöpåverkan 
 3. Detaljens storlek   11. Färg 
 4. Toleranskrav   12. Ytegenskaper 
 5. Detaljutformning   13. Andra egenskaper 
 6. Krav på sammanfogning  14. Myndighetskrav 
 7. Mekanisk belastning   15. Krav på återvinning 
 8. Kemikaliebeständighet   16. Kostnadsbild 
 
1. Bakgrundsinformation 

Med bakgrundsinformation menar man vanligtvis en allmän beskrivning av produkten och 
dess användning. 

Man ställer sig ofta frågorna: 

 Har vi någon liknande produkt i vår produktion? 
 Vilka nya funktioner skall produkten få? 
 Gör vi bara en uppskalning/nedskalning av befintliga produkter 
 Gör vi en annorlunda geometri på en befintlig produkt? 
 Är den nya produkten baserad på att vi gör ett radikalt materialbyte? 
 Hur fungerar konkurrenternas produkter? 
 Vilka tester, studier eller rapporter finns det om denna typ av produkter? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 413. När man samlar in bakgrundsinfor-
mation vid utvecklingen av en ny produkt 
förekommer det ofta att man jämför sina 
produkter med konkurrenternas för att för-
söka hitta tänkbara förbättringar, nya funk-
tioner eller lägre tillverkningskostnader. 

Fig 411. Bilden till vänster visar en skruv i 
zink som används till att skruva ihop möbler 
med. Till höger visas en liknande skruv, med 
samma yttermått, men där man har gjort ett 
radikalt materialbyte genom att välja poly-
amid. 

Fig 412. På bilden ovan visas olika 
förslutningsklämmor som marknadsförs av 
Weland Medical AB i Smålandsstenar.  
Klämmorna 3 till 6 från vänster är ren 
uppskalning/nedskalning medan de övriga tre 
klämmorna har en annorlunda geometri. 
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Kapitel 24 – Konstruktionsregler för termoplaster 
 
Att konstruera i plast är en vetenskap i sig och det finns mycket litteratur både på svenska 
och engelska i detta ämne. I detta kapitel ämnar vi bara belysa några av de viktigaste 
reglerna som en konstruktör bör tänka på när han eller hon skall utveckla en ny produkt i 
plast. Vi har delat in dessa regler i tio avsnitt med följande rubriker: 

1. Glöm inte att plaster inte är metaller  

2. Ta hänsyn till plasternas speciella egenskaper 

3. Konstruera med tanke på framtida återvinning 

4. Integrera många funktioner i samma detalj 

5. Håll jämn godstjocklek 

6. Undvik skarpa hörn 

7. Öka styvheten med hjälp av ribbor 

8. Var noga med ingötsplacering och dimensionering 

9. Undvik snäva toleranser 

10. Välj en bra sammanfogningsmetod 
 

 

 

 
Regel 1 – Glöm inte att plaster inte är metaller 

En del konstruktörer formger fortfarande plastdetaljer som om de vore tillverkade i metall. 
Lyckas man klara hållfastheten får man i regel en lättare produkt och många gånger även ett 
lägre pris. När man skall producera detaljer i plast och verkligen göra en kostnadsbesparing 
är det dock i regel nödvändigt att göra en radikal omkonstruktion om plasten används för att 
ersätta metall. 

Om vi gör en direkt jämförelse kommer vi att se att metallerna har högre: 

 Densitet 
 Maximal användningstemperatur 
 Styvhet och styrka 
 Elektrisk ledningsförmåga 

Medan plastmaterialen har högre: 

 Mekanisk dämpning 
 Värmeutvidgning 
 Brottöjning och seghet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 448. Det finns bra konstruktionslitteratur att ladda ned kost-
nadsfritt från nätet. Ett bra exempel är ”General Design Principles
for DuPont Engineering Polymers” som är på 136 sidor  och är 
mycket omfattande. Se plastics.dupont.com. 

Fig 449. Tabellen till vänster visar 
att termoplasterna har vissa för-
delar gentemot metallerna såsom 
viktbesparing, korrosionsbestän-
dighet, termisk och elektrisk iso-
lering, integreringsmöjligheter 
och återvinning. De är dock klart 
underlägsna när det gäller styv-
het, belastning och temperatur-
beständighet. Härdplasterna föl-
jer termoplasternas mönster men 
är underlägsna beträffande åter-
vinning. 
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Kapitel 25 – Sammanfogningsmetoder för plast
 
De flesta konstruktörer av plastprodukter eftersträvar att göra detaljen så enkel som möjligt 
samtidigt som alla funktioner skall integreras. Helst skall produkten komma ut helt klar från 
formsprutan men ibland kan det av funktions- eller kostnadsskäl vara nödvändigt att göra 
detaljen i två eller flera delar som sedan sammanfogas. 
Det finns flera sammanfogningsmetoder för produkter i termoplast och vi skall här behandla 
de flesta av dem. 
Till att börja med brukar man dela in dem i demonterbara sammanfogningsmetoder där man 
har möjlighet att ta isär och sätta ihop detaljerna flera gånger (t.ex. skruvförband) eller 
permanenta sammanfogningsmetoder där man monterar ihop detaljerna en gång för alltid 
(t.ex. svetsning).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Demonterbara sammanfogningsmetoder 

Bland de demonterbara metoderna brukar man använda sig av följande när det gäller plast-
detaljer: 

 Självgängande skruv 

 Gängade insatser 

 Skruvförband (integrerade gängor i plasten) 

 Snäppförband (speciellt utformat för att kunna demonteras) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 489. Om man skall ha ett bra 
skruvförband med självgängande 
skruv bör plastmaterialet ha en 
styvhet lägre än 2 800 MPa (d.v.s. 
samma som för oarmerad POM). 
För styvare material t.ex. glasfi-
berarmerade rekommenderas ett 
gängat hål (med gängtapp) eller 
gängade insatser. Man bör också 
välja en skruv som är speciellt 
utvecklad för plastmaterial. 

Fig 490 och 491. Ovan till vänster ser vi en gängad mässing-
bussning i väggen på en detalj tillverkad i glasfiberarmerad 
polyamid 66. Bussningen kan antingen övergjutas eller 
pressas in i plastväggen.  
Ovan till höger ser vi plastkapsyler på plastflaskor eller 
plastdunkar. Dessa är typiska exempel på skruvförband med 
integrerade gängor.

Fig 487 och 488. Till vänster visas en 
spole som tillverkas av två identiska 
halvor i ett enfacksverktyg med enkelt 
delningsplan. Halvorna vrids 90° i för-
hållande till varandra för att sedan 
sammanfogas med hjälp av den de-
monteringsbara metoden presspass-
ning. 
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Fig 511. Arbetsverktyget ”Analys av formsprut-
ning” som gås igenom i detta kapitel. 

Kapitel 26 – Formsprutningsprocessen 
 
Analys av formsprutning 
I detta kapitel skall vi gå igenom de viktigaste 
formsprutningsparametrarna som påverkar 
formgodsets kvalité. Vi skall också beskriva 
värdet av att arbeta systematiskt och ha en bra 
dokumentation. 
På bilden till höger visas ett dokument som 
kallas ”Analys av formsprutning”. Det är en 
utskrift från en Excelfil som finns att hämta på: 
www.brucon.se. På denna sida har man tagit 
med de flesta uppgifter och parametrar som 
man behöver när man skall kvalitetsbedöma 
formsprutningsprocessen för en viss detalj. 
Författaren av denna bok utarbetade och 
modifierade detta dokument under många år 
när han var ansvarig för den tekniska servicen i 
Norden hos en ledande tillverkare av kon-
struktionsplaster. Dokumentet användes för att 
faxa över uppgifter som behövdes för att lösa 
formsprutningsproblem via telefon. Många 
formsprutare föreslog att i stället för att fylla i 
detta dokument kunde man göra en utskrift av 
alla inställningsparametrar direkt från form-
sprutningsmaskinen. Svaret blev då att i såfall 
skulle man drunkna i alla siffror och med 
svårighet finna orsaken till problemet. Dess-
utom skulle man ha svårt att finna de viktigaste 
parametrarna eftersom utskriften från olika 
maskiner ser helt olika ut. 
Det visade sig också att i nästan en tredjedel 
av alla fall skickade inte formsprutaren tillbaka det ifyllda dokumentet, eftersom man löste 
problemet själv när man systematiskt började fylla i och utvärdera de olika parametrarna, 
som hade med problemet att göra. 
Detta dokument är dessutom utmärkt att använda både vid problemlösning och som under-
lag vid process- och kostnadsoptimering samt för att dokumentera en provkörning eller upp-
startning av ett nytt jobb. Om man fyller i dokumentet när processen går som bäst har man 
bra referensvärden att jämföra med när man har en störning i processen. Vi kommer därför 
att noga gå igenom uppbyggnaden av detta dokument samt redogöra för betydelsen av 
informationen i varje inmatningsfält. På sista sidan i detta kapitel finns dokumentet i 
helsidesformat. 
 
Kontaktuppgifter 
I den översta delen av sidan finns några fält som kan fyllas i. Om man endast har tänkt sig 
använda sidan för intern dokumentation kanske det känns överflödigt att fylla i dessa data. 
Så är det emellertid inte när det gäller datum och kontaktperson. Om man efter flera år 
behöver gå tillbaka och se hur en viss inställning gjorts är det i regel intressant att veta vem 
som gjorde den för att eventuellt kunna få ytterligare information. Det är också viktigt att veta 
när den gjordes om t.ex. flera olika inställningar har gjorts med tiden. Skall man använda 
dokumentet för att kommunicera externt med en råvaruleverantör eller ett systerföretag etc. 
underlättar det också om kontaktuppgifterna är ifyllda. 
 
 
 
 
 
 
Fig 512. Kontaktuppgifter.
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Kapitel 27 – Formsprutningsparametrar för termoplaster 
 
I detta kapitel tar vi upp de viktigaste formsprutningsparametrarna för ett antal termoplaster. 
Eftersom amorfa och delkristallina material beter sig olika under uppvärmnings- och stel-
ningsfasen kommer vi att dela upp materialen i dessa grupper. Vi delar också in materialen i 
volymplaster, konstruktionsplaster och avancerade plaster på samma sätt som vi gjort i 
kapitel 2 - 5. 
 

När man skall köra igång en maskin med ett främmande material bör man alltid använda 
råvaruleverantörens processdatablad för materialet ifråga. Saknar man detta kan man i 
många fall hitta rekommendationer på råvaruleverantörens hemsida eller genom att söka på 
Internet.  

OBS! De värden som anges i tabellerna nedan är typiska för en omodifierad 
standardkvalité av polymeren i fråga och bör endast tjäna som en fingervisning.  
 

Smältatemperaturen är en av de viktigaste parametrarna. När man bearbetar delkristallina 
plaster bör man beakta risken att man får osmälta granulat i smältan. För att eliminera denna 
risk bör man profilera inställningen av temperaturerna på cylinderns värmeband. Se kapitel 
26 sidan 187. Man bör också vara medveten om att tillsatsmedel såsom flamskyddsmedel 
eller mjukgörare ofta kräver lägre temperatur än standardkvalitén. Glasfiberarmerade kvali-
téer körs däremot i regel på samma temperaturinställningar som oarmerad standardkvalite. 
 

Formtemperaturen är också en av de viktigaste parametrarna för att uppnå bra kvalité.  
När det gäller delkristallina plaster behöver man en viss temperatur för att materialets kristall-
struktur skall bli den rätta och därmed ge bästa hållfasthet och dimensionsstabilitet (mindre 
efterkrymp). Se kapitel 26 sidan 189. 
 

Torkning behövs för de plaster som antingen är hygroskopiska (suger åt sig fukt) eller är 
hydrolyskänsliga (bryts ned kemiskt av fukt). Se mer i kapitel 26 sidan 187. 
Vi förutsätter att man i dag använder torrluftstorkar i produktionen och anger både den tem- 
peratur och torktid som behövs för att kunna understiga den maximala fukthalt som krävs för 
materialet. Förutsättningen är dock att torrluftstorken arbetar med tillräckligt låg daggpunkt. 
Observera också att om man torkar materialet på längre tid än det som anges i tabellerna 
bör man sätta ned temperaturen 10 – 20 °C eftersom vissa material kan oxidera eller brytas 
ned termiskt. Material där ”Behöver normalt inte torkas!” anges i tabellen kan ändå behövas 
torkas om kondens förekommer på granulatens yta. Om så skulle vara fallet kan en 
torktemperatur på 80 °C och en torktid på 1 – 2 timmar i regel fungera bra. 
 

Anledningen till att vi anger maximal Periferihastighet i tabellerna är att många form-
sprutare, mot bättre vetande, doserar upp nästa skott med alldeles för högt skruvvarvtal och 
således i onödan skjuvar sönder polymerkedjorna i cylindern och får sämre kvalité.  På sidan 
195 i kapitel 26 finns formeln där man kan räkna om maximal periferihastighet till maximalt 
skruvvarvtal beroende på den aktuella skruvdiametern. Får man inte tag på rekommenderad 
maximal periferihastighet bör man beakta att högviskösa (trögflytande) kvalitéer ibland kräver 
70% av värdet jämfört med en mera lättflytande standardkvalité. Slagseg acetalplast med 
smältindex 1 – 2 g/10 min har t.ex. maximala rekommenderade periferihastigheten 0,2 m/s 
jämfört med 0,3 m/s för standardkvalitéer med smältindex 5 – 10 g/10 min. För glasfiberar-
merade material brukar rekommenderad maximal periferihastighet ligga på 30 – 50% av 
värdet på oarmerat material. Även slagseghetsmodifierade och flamskyddsmodifierade kvali-
téer brukar vara känsligare för skjuvning än standardkvalitéer. 

Att ha tillräckligt högt Eftertryck är speciellt viktigt för delkristallina plaster. Generellt brukar 
man rekommendera så högt tryck som möjligt utan att problem med grader i delningsplan  
eller utstötning uppstår. Vi har tagit med värden på eftertryck eftersom många formsprutare 
ibland mot bättre vetande ställer in alldeles för låga eftertryck och således inte får optimal 
kvalité. 
 

Andra viktiga formsprutningsparametrar såsom eftertryckstid, omkopplingspunkt, mottryck, 
insprutningshastighet, kompressionsavlastning är mer beroende på detaljens utformning och 
maskinens förutsättningar. Vi kan därför inte ge några generella värden på dessa parametrar 
utan utesluter dessa i tabellen och hänvisar istället till kapitel 26. 
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Kapitel 28 – Problemlösning och kvalitetsstyrning  
 
Ökade kvalitetskrav 

Den allt mer accelererande utvecklingen beträffande både bearbetningsteknik och material 
när det gäller termoplaster, har lett till att man har kunnat vinna nya användningsområden, 
t.ex. metallersättning, elektronik och medicinteknik. Samtidigt har kraven på plastkomponen-
ternas funktion, utseende och andra egenskaper ökat. Minsta avvikelse från kravspecifika-
tionen måste genast åtgärdas och målsättningen för många formsprutare är att leverera helt 
felfria produkter (0-felsnivå) och samtidigt hålla den egna kassationsnivån under 0,5 % vid 
högt utnyttjande av maskinparken. Man kan inte längre acceptera de tidigare så vanliga ”hys- 
teriska” felsökningsmetoder där man utan någon närmare analys av problemet genast börja 
ändra på de formsprutningsparametrar (ibland flera samtidigt) som man misstänkte 
förorsakade den oacceptabla avvikelsen från kravspecifikationen. För att klara den allt tuffare 
konkurrensen måste man arbeta med väl genomtänkta och statistiska problemlösnings- eller 
produktstyrningsmetoder. I detta kapitel ska vi beskriva några av dessa: 

 AFS – Analytisk felsökning 

 SFP – Statistisk försöksplanering 

 FMEA – Feleffektsanalys (Failure Mode Effect Analysis) 

I nästa kapitel kommer vi sedan att beskriva ett stort antal fel som kan uppstå vid formsprut-
ning av termoplaster och hur man kan åtgärda dessa. 

 

Analytisk felsökning - AFS 

Man använder ofta ordet "problem" i många olika betydelser d.v.s. produktionsstörningar, 
beslut man måste fatta, planer som skall genomföras m.m. Denna mångfald kan skapa en 
stor förvirring när man skall kommunicerar med andra. 
För att kunna arbeta med problemlösning på ett systematiskt och organiserat sätt har man 
inom Analytisk Felsökning - AFS en mycket specifik definition av ordet "problem". Detta för 
att förbättra förståelsen vid kommunikationen mellan de inblandade. 

 

Definition av problem 

Ett problem består alltid av en orsak och en icke önskvärd avvikelse.  
Nedan visas ett exempel på detta. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig 562. De svarta prickarna som 
man ser på den röda tryckknappen 
till säkerhetsbältet är en oaccep-
tabel avvikelse, som man normalt 
brukar kalla för ett ytfel. 
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Fig 563. Grundorsaken till 
att man fått svarta prickar 
är oftast för högt skruv-
varvtal vid doseringen i 
formsprutans cylinder. 
Detta medför att man får 
beläggning på skruven 
som bryts ned termiskt 
och förorsakar prickarna 
på knappens yta. 
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Kapitel 29 – Formsprutningsfel – Orsaker och åtgärder 
 
Formsprutningsfel 

I tidigare kapitel har vi behandlat fel som orsakats av felaktigt material. I detta kapitel tar vi 
upp processbetingade fel. Dessa kan vanligtvis delas in i följande huvudgrupper: 

1) Fyllnadsgrad d.v.s. ofullständigt fyllda eller överfyllda detaljer 

2) Ytdefekter 

3) Hållfasthetsproblem 

4) Dimensionsproblem 

5) Produktionsproblem 

I regel kan ett processproblem tillhöra flera av huvudgrupperna.                                                             
För att kunna identifiera och klassificera ett problem och sedan kunna finna tänkbara orsaker 
till detta bör man ställa följande frågor: 

1) Vilken typ av problem är det? 

2) Vad har förändrats? 

3) När hände det? 

4) Var uppträder felet: 

 På detaljen/detaljerna (samma ställe eller slumpvist)?  
 I produktionscykeln? 

5)   Hur ofta uppträder det? 

6)   Hur stor är omfattningen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Vi kommer nu att beskriva en stor mängd vanliga och mindre vanliga fel som kan uppstå vid 
formsprutning. Vi har även försökt att lista orsakerna i den mest sannolika ordningen baserad 
på ett stort antal felsökningsguider som givits ut av ledande råvaruleverantörer.  

OBS! Vid felsökning är det viktigt att materialleverantörens processrekommendationer för det 
aktuella materialet finns tillgängligt så att man kan korrigera ev. felinställningar på maskinen. 

Fig 577. Blanketter för analys av problem i Excelformat finns att hämta på: www.brucon.se 
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Fig 615. Normalfördelning med
medel-värde. 

Kapitel 30 – Statistisk processtyrning SPS 
 
Statistisk processtyrning är en metod som länge har använts i verkstadsindustrin för att 
förbättra kvalitén på tillverkade produkter. SPS bland formsprutare är på kraftig tillväxt varför 
vi i detta kapitel vill orientera läsaren om principerna och olika begrepp som används. Vill 
man fördjupa sig i ämnet kan vi rekommendera: www.nielsenconsulting.se),  
 

Varför SPS? 

SPS är en mycket användbar och lönsam metod eftersom den: 
 Skapar kundvärde d.v.s. förbättrar funktionen eller förlänger livslängden i kundens 

färdiga produkt 
 Minskar kassationen genom att fokusera på toleransmitt (se begrepp nedan) i stället 

för på toleransgränserna 
 Förebygger fel på produkterna genom att åtgärder sätts in vid rätt tidpunkt 
 Minskar behovet av slutavsyning d.v.s. leveranser med hög duglighet (se begrepp 

nedan) behöver inte slutkontrolleras 
 Främjar kundrelationerna genom att hög duglighet gör att kunden kan ta emot 

leveransen utan ankomstkontroll 
 Upptäcker maskinfel på ett tidigt stadium och således blir en hjälp vid tillstånds-

baserat underhåll 
 Minskar lagerkostnaderna genom att felfria utleveranser medger minskad lager-

hållning 
 Kan minska stressen i produktionen genom att man behöver mäta och styra 

processen mer sällan 
 Kan underlätta prisdiskussioner då felfria leveranser i regel ger nöjdare kunder 
 Kan öka personalens engagemang genom ökad processförståelse då man lättare 

kan se mönster och trender i processen 
 Ger enhetligt synsätt då det inte finns utrymme för "eget tyckande" 
 Är ett verktyg i Lean-arbetet som ger ständiga förbättringar med kunden i fokus 

 

Begrepp i SPS 

Normalfördelning  

Detta är det sätt på vilket mätvärdena, i de allra flesta fall, 
fördelas till följd av den slumpmässiga sprid-ningen runt sitt 
medelvärde (högsta punkten på puckeln), se figuren till 
höger. 
Lägg märke till att merparten av mätvärdena finns runt 
puckeln, och ju längre ut mot kanterna, desto färre 
mätvärden. Det är med andra ord inte speciellt troligt att du, 
vid normala stickprovsmätningar, över huvud taget råkar 
hitta några detaljer vid kanterna. Det räcker alltså inte att 
de detaljerna som man råkar mäta ligger inom 
toleransgränserna. För att se den normalfördelade 

spridningen, mäts många detaljer och det kan vara tidskrä-
vande. Men det finns en genväg med hjälp av standard-
avvikelsen!  
 
Standardavvikelse  

En standardavvikelse 

Detta är en statistisk funktion som används för att räkna ut bl. 
a. normalfördelningen. Det går till så att man mäter avståndet 
från medelvärdet (högsta punkten på puckeln) till den punkten  

Fig 616. En standardavvikelse. 
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Kapitel 31 – Internetlänkar, litteraturreferenser och index 
 
Internetlänkar 
Nedanstående företag har bidragit med information eller bildmaterial till denna bok och kan 
varmt rekommenderas vid behov av ytterligare information om deras produkter eller tjänster: 

Företag Internetadress Produkter eller tjänster                    Bild sida 

Acron Formservice AB www.acron-form.se Friformsframställning                              108 
Ad Manus Materialteknik AB www.ad-manus.se Utbildning, provning/analys 
AD-Plast AB www.ad-plast.se Formsprutning  39 
Arkema www.arkema.com Leverantör av plastråvara  49 
Arla Plast AB www.arlaplast.se Extrudering                                                131 
Arta Plast AB www.artaplast.se Formsprutning                                           179 
Celanese www.celanese.com Leverantör av plastråvara  40 
Clariant Sverige AB www.clariant.com Masterbatch  58 
Digital Mechanics AB www.digitalmechanics.se Friformsframställning                               111 
Distrupol Nordic AB www.distrupol.com Distributör av plastråvaror 
DuPont Engineering Polymers plastics.dupont.com Leverantör av plastråvara             > 40 bilder 
DSM     www.dsm.com Leverantör av plastråvara   71 
DST Control AB www.dst.se Leverantör av elekto-optiska system      114 
Elasto Sweden AB www.elastoteknik.se Leverantör av termoelaster  
Engel Sverige AB www.engelglobal.com Formsprutor och produktionsutrustning   77 
Erteco Rubber & Plastics AB www.erp.se Distributör av plastråvaror    43 
European Bioplastics www.en.european-  Europeisk branschorganisation   46 
 bioplastics.org    
Ferbe Tools AB www.ferbe.se Tillverkning av formverktyg   89 
Flexlink AB www.flexlink.com Transportband i plast 155 
Fristad Plast AB www.fristadplast.se Formsprutning 
Förpacknings- och tidnings- www.ftiab.se Återvinning   54 
insamlingen 
Hammarplast Consumer AB www.hammarplast.se Produkter för förvaring och hushåll   96 
Hordagruppen www.hordagruppen.com Formblåsning                                             150 
IKEM www.ikem.se Branschorganisation     5 
K.D. Feddersen Norden AB www.kdfeddersen.com Distributör av plastråvara & maskiner     228 
Makeni AB www.makeni.se Formsprutning 
Mape Plastic AB www.mapeplastics.se Distributör av plastråvaror   41 
Mettler Toledo AB se.mt.com Analysutrustning och vågar   74 
Miljösäck AB www.miljosack.se ”Klimatsmarta” plastsäckar                      157 
Nielsen Consulting www.nielsenconsulting.se Utbildningskonsult för SPS                       231 
Nordic Polymers Sverige AB www.nordicpolymers.dk Distributör av plastråvaror  
Novamont S.p.A. www.novamont.com Tillverkare av biomaterial    47 
Plamako AB www.plamako.se Formsprutor och produktionsutrustning 
Plastens Hus i Perstorp www.plastenshus.se Utställning om plastens historia      
Plastinject AB www.plastinject.se Formsprutning    16 
Polykemi AB www.polykemi.se Tillverkare av plastråvara      
Polymerfront AB www.polymerfront.se Distributör av plastråvara    50 
Polyplank AB www.polyplank.se Produkter i återvunnet material    11 
Protech AB www.protech.se Utrustning för friformsframställning  112 
Re8 Bioplastic AB www.re8.se Tillverkare av bioplaster                               50  
Resinex Nordic AB www.resinex.se Distributör av plastråvara 
Rotationsplast AB www.rotationsplast.se Rotationsgjutning                                       141 
Sematron AB www.sematron.se Vakuumformning  142 
SPIF www.plastindustri.org Branschorganisation 
Stebro Plast AB www.stebro.se Formsprutning                                            177 
Talent Plastics AB www.talentplastics.se Extrudering  121 

Tojos Plast AB www.tojos.se Formsprutning                                                

Vadstena Lasermärkning www.lasermarkning.se Lasermärkning    83 
Weland Medical AB www.weloc.com Förslutare  147 
ÅF www.afconsult.com Teknikkonsult 
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Ulf Bruder, författaren till denna bok har varit verksam i mer än
40 år efter sin högskoleutbildning. Han har varit verksam i olika
ledande tekniska befattningar både i Sverige och på den
globala marknaden. I Sverige är han mest känd för sina artiklar
i tidskriften Plastforum och för alla sina uppskattade kurser i
plastbranschen och på de tekniska högskolorna.

Många faktaböcker om plast är alltför teoretiska och svårlästa.
När planerna på att skriva en bok började ta form var det att
erbjuda något helt annorlunda. Boken skulle vara praktisk och
lättläst. Målsättningen var också att erbjuda en bok som kan
användas både på gymnasie- och högskolenivå, i kursverk-
samhet i industrin samt för självstudier.
Detta har åstadkommits genom att varva texten med mer än
600 färgbilder. I boken är många begrepp översatta till
engelska och ett omfattande sakregister underlättar därför
sökning på Internet. Till boken hör också ett antal
datorbaserade verktyg som kan nedladdas från författarens
hemsida.

Denna bok belyser både material, bearbetningsmetoder, form-
verktyg, kostnadsberäkning, materialvalsmetodik, kravspeci-
fikationer, konstruktionsregler, sammanfogningsmetoder,
processoptimering och problemlösning varför den troligen är
den mest mångsidiga plasthandbok som någonsin gjorts på
svenska.
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