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ABSTRACT  

 

The following thesis work was performed by Tobias Bäckman between 2018-01-15 – 2018-06-

01 on behalf of Deva Mecaneyes. Deva Mecaneyes had identified a need and a possible 

application area for additive manufacturing based on the Markforged Mark Two 3D-printer 

which they had purchased. However, many question marks remained regarding how the materials 

from the printer would behave. How to design against this manufacturing method and which 

applications that could be beneficial for the company.  

At the start of the project it was identified that Deva Mecaneyes main limitations for not 

implementing 3D-manufacturing more extensive in their product development process was 

partly the lack of experience of additive manufacturing methods but mainly due to the lack of 

reliable material data for the printed parts. Based on this, three research questions were 

formulated. These research questions discuss how to replace traditional manufacturing methods, 

which material relationships are possible to identify, and which factors should be considered 

when designing against additive manufacturing. 

The bulk of the work thus consisted of producing material data for materials that are compatible 

with Markforged mark Two. This was done based on ASTM standards that treat tensile tests, 

bending tests and fatigue tests. 

Two already existing products from Deva Mecaneyes in the field of lifting gear for 

manufacturing industries were selected with the purpose to redesign these products to be 

manufactured with the Mark Two 3D-printer instead. In this way, an alternative way for these 

applications could be showed by replacing the traditional manufacturing methods with additive 

manufacturing methods. The reconstructed lifting gear was also manufactured to be verified 

against the produced material data but also to demonstrate improvement or deterioration against 

the existing lifting gear. 

The measurable goals for the project were to prove cost and time reduction by at least 50% by 

replacing the traditional manufacturing methods with additive manufacturing methods while 

maintaining the same reliability. The result demonstrated two redesigned lifting gears with many 

improvement areas. A great result that stood out was a cost reduction of approximately 80% and 

90% respectively. 

Several material relationships have been identified during the work and new experiences 

regarding printed details have arisen. The author believes that the work, with addition to the 

accomplished goals, has laid a good ground to begin to understand the materials more and more 

and thus a good beginning to obtaining a reability from 3D-printed details. Which is a decisive 

factor to begin replacing the traditional manufacturing methods.  
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SAMMANFATTNING 

 

Följande examensarbete är utfört av Tobias Bäckman mellan 2018-01-15 – 2018-06-01 på 

uppdrag av företaget Deva Mecaneyes. Deva Mecaneyes hade identifierat ett behov och ett 

möjligt användningsområde för additiv tillverkning baserat på en 3D-skrivare av modellen 

Markforged mark Two som de köpt in. Dock kvarstod det många frågetecken hur materialen i 

de utskrivna detaljerna beter sig, hur man skall konstruera mot denna tillverkningsmetod samt 

vilka tillämpningsområden som skulle kunna vara fördelaktiga. Vid uppstart av projektet 

identifierades de största begränsningarna till varför Deva Mecaneys inte implementerar 3D-

utskrifter mer omfattande i deras konstruktionsarbete som delvis den bristande erfarenheten av 

additiva tillverkningsmetoder, men främst på grund av avsaknaden av trovärdig materialdata och 

beräkningsunderlag att tillämpa för fysiska 3D-utskrivna detaljer. Utifrån detta formulerades tre 

stycken forskningsfrågor. Dessa forskningsfrågor behandlar hur man skulle kunna ersätta 

traditionella tillverkningsmetoder, vilka materialsamband som är möjliga att identifiera samt 

vilka faktorer som bör tas hänsyn till vid konstruktion mot additiva tillverkningsmetoder. 

Huvuddelen av arbetet har därmed bestått av att producera materialdata för materialen som är 

kompatibla med Markforged Mark Two. Detta har skett baserat på ASTM-standarder som 

behandlar dragprover, böjprover och utmattningsprover. 

Två befintliga produkter från Deva Mecaneyes inom området lyftredskap valdes sedan ut för att 

omdesignas mot additiva tillverkningsmetoder. På så vis redovisas en alternativ väg att gå genom 

att ersätta de traditionella tillverkningsmetoderna med additiva tillverkningsmetoder. De 

omkonstruerade lyftredskapen tillverkades även för att dels verifieras mot den framtagna 

materialdatan men även för att redogöra förbättring alternativt försämring mot de befintliga 

lyftredskapen.  

De mätbara målen för arbetet var att kunna påvisa kostnads och tidsreducering med 50% genom 

att byta ut de traditionella tillverkningsmetoderna mot additiva tillverkningsmetoder. Resultatet 

påvisade två omkonstruerade lyftredskap med många förbättringsområden. Där framförallt en 

kostnadsreducering på cirka 80% respektive 90% identifierades. 

Under arbetets gång har ett antal materialsamband kunnat identifieras och nya erfarenheter 

angående utskrivna detaljer från Markforged Mark Two har uppstått. Författaren anser att 

arbetet, utöver de uppfyllda målen, har lagt en god grund till att börja förstå materialen mer och 

mer och därmed en god början till att börja erhålla en tillförlitlighet hos 3D-utskrivna detaljer 

som är en avgörande faktor till att börja ersätta vissa av de traditionella tillverkningsmetoderna. 
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 INLEDNING 
 

 Bakgrund 

Deva Mecaneyes är ett svenskt konsultföretag som har kontor placerade i Västerås och Borlänge. 

Företaget etablerades 1995 och har i dagsläget drygt 70 medarbetare. De utför både arbete på 

plats i kundernas organisationer samtidigt som de även bedriver produktutveckling i in-house-

projekt på deras kontor. De utför konstruktionsarbete inom många olika områden varav ett av de 

större områdena är kundanpassade lyftredskap till tillverkningsindustrier. Tillverkningsindustrier 

så som ABB, Bombardier, Westinghouse med flera (DevaMecaneyes, u.d.). 

 

Lyftredskap används vid montage, service, underhåll och materialförflyttning inom 

produktionsprocesser där stora krav ställs på säkerhet och funktion. Varav Deva Mecaneyes  

sköter allt från första lyftkoncept till leverans av färdigt lyftredskap (DevaMecaneyes, u.d.).  

 

I och med den snabbt tilltagande utvecklingen av additiva tillverkningsmetoder finns det i 

dagsläget 3D-skrivare som tillämpar sig väl även i kontorsmiljöer. Deva Mecaneyes har 

identifierat ett behov och möjliga användningsområden för dessa 3D-skrivare inom deras 

verksamhet och har därmed köpt in en 3D-skrivare av modellen MarkForged Mark Two som 

tillämpar FDM-teknik. I dagsläget använder Deva Mecaneyes 3D-utskrivna detaljer till 

prototyper och slit-/kontaktytor i redskap och fixturer. 

 

Vanligtvis vid sluttillverkning av produkter använder sig Deva Mecaneyes av externa företag 

vilket resulterar i ett moment som både är kostsamt och ofta tidskrävande. Vid tillverkning av 

lyftredskap för lättare laster finns en vision att dessa skall kunna tillverkas på plats på kontoret 

med hjälp av den inköpta 3D-skrivaren. 

 

 Problemformulering 

3D-utskrifter har som med alla tillverkningsmetoder, för- och nackdelar. Användandet av 3D-

utskrifter ger konstruktören mycket större frihet och det är som alltid viktigt att man konstruerar 

en produkt korrekt med avseende på tillverkningsmetoden. Det är på så vis väsentligt att förbise 

de gamla barriärerna som tidigare har skapat konstruktionsbegränsningar i och med de 

tillgängliga tillverkningsmetoderna.  Vad som i dagsläget hindrar Deva Mecaneyes från att 

implementera 3D-utskrifter mer omfattande i deras konstruktionsarbete är delvis den bristande 

erfarenheten av additiva tillverkningsmetoder, men främst avsaknaden av trovärdig materialdata 

och beräkningsunderlag att tillämpa för fysiska 3D-utskrivna detaljer. Detta i och med att 

detaljernas mekaniska egenskaper erhåller en stor variation beroende på uppbyggnadsorientering 

och belastningsriktning vid tillämpning av FDM-teknik hos 3D-utskrifter. Därmed behöver 

tillförlitlig materialdata och riktlinjer framställas som sedan går att tillämpa vid dimensionering 

av konstruktioner. En väsentlig del av arbetet är att identifiera materialsamband som går att 

applicera på ett så brett antal utskriftsparametrar och utskriftdimensioner som möjligt. 
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 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med projektet är att undersöka dagens och framtidens möjligheter att 3D-printa delar eller 

hela lyftredskap till tillverkningsindustrin. Vilket mynnar ned i att undersöka huruvida det är 

möjligt att ersätta traditionella tillverkningsmetoder av metaller till 3D-utskrifter av plaster som 

använder sig av FDM-teknik. 

 

 Hur kan man ersätta traditionella tillverkningsmetoder med 3D-utskrifter och fortfarande 

uppnå kriterier för CE-märkning av lyftredskap enligt maskindirektivet? 

 Vilka materialsamband går att identifiera med hänsyn till mekaniska egenskaper hos 3D-

utskrifter? 

 Vilka faktorer behöver tas hänsyn till vid konstruktion av slutprodukter för 3D-utskrifter? 

 

 Mål 

 

 Tillverka omkonstruerad produkt baserad på befintliga lyftredskap. 

 Påvisa reducerad tillverkningskostnad med 50%. 

 Påvisa reducerad tillverkningstid med 50%. 

 

 

 Avgränsningar  

Detta arbete utförs under vårterminen 2018 och omfattar 30 högskolepoäng vilket skall 

återspegla 20 veckors arbete. Arbetet kommer att begränsas till att endast behandla 3D-utskrifter 

tillverkade i Markforged maskiner som baseras på FDM-teknik, vilket är Mark One och Mark 

Two. De material som kommer att utvärderas är Nylon, Onyx samt kolfiberförstärkt nylon då det 

är dessa material som författaren har tillgång till. Det resulterar i att de framtagna 

materialdatavärdena enbart är trovärdiga och kompatibla med 3D-utskrifter utförda med 

MarkForged Mark One och Mark Two som behandlar de specifika materialen. Värdena kan 

emellertid ses som riktvärden för maskiner som tillämpar samma processteknik, det vill säga 

FDM-teknik. Dock kan författaren ej garantera trovärdigheten av detta. 

 

Alla prover kommer att baseras på minst fem identiska provdetaljer för att kunna identifiera och 

eliminera standardavvikelser hos proverna. Materialtester som behandlar dragprov, 

utmattningsprov och tre-punkts-böjprov kommer att utföras. Som utgångspunkt när det gäller 

kolfiberförstärkt nylon kommer nylonets utskriftsparametrar att baseras på Markforged 

rekommenderade värden, se tabell 3 under kapitel 5.3. Fiberförstärkta provdetaljer. 

Kolfiberförstärkningens parametrar kommer sedan att varieras. När enbart Onyx och enbart 

Nylon utvärderas kommer utskriftsparametrarna att dels baseras på Markforged 

rekommenderade värden, enligt föregående, men även baserat på utskriftsparametrar som 

innebär att den utskrivna detaljen fylls med material till 100 %, se tabell 5 under kapitel 5.4. Icke-

fiberförstärkta provdetaljer. Antalet olika provdetaljer och eventuella avvikelser i 

utskriftsparametrarna kommer att uppdateras kontinuerligt under arbetets gång baserat på de 

erhållna resultaten och framförallt baserat på när materialsamband kan identifieras, detta framgår 

i bilaga 4.  

 

Antalet omkonstruerade lyftredskap kommer att begränsas, detta redovisas i kapitel 

2.2.Urvalskriterier befintliga lyftredskap. 
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 ANSATS OCH METOD 
 

Arbetsupplägget för detta arbete har utspelat sig enligt följande beskrivning. Relevant 

information som författaren behövde införskaffa för att erhålla en tillräckligt hög kunskapsnivå 

för att ha förutsättningarna att leverera ett tillfredställande resultat införskaffades. Se 

2.1.Informationsinsamling. 

 

En central roll i arbetet behandlar praktiska materialprover och har därför utförts enligt utvalda 

relevanta standardiserade testmetoder. Se kapitel 5.Framtagning av Materialdata för utförlig 

beskrivning. En viktig faktor som inte får glömmas bort i ett förbättringsarbete är vikten av att 

kunna påvisa hur mycket bättre respektive hur mycket sämre ett arbete resulterar i. 

 

”Det som inte kan mätas, kan inte heller styras. Det som inte kan styras kan inte heller förbättras” 

(Grahn, 2017). 

 

Med hänsyn till detta kommer ett antal redan befintliga lyftredskap väljas ut. Lyftredskapen som 

finns med i urvalsgruppen tillhör avslutade projekt hos Deva Mecaneyes vilket innebär att den 

slutgiltiga produkten redan är tillverkad och levererad till kund. Genom att utgå från befintliga 

lyftredskap som i dagsläget är tillverkade med traditionella tillverkningsmetoder kommer dessa 

att omkonstrueras med avseende att i slutändan tillverkas med additiva tillverkningsmetoder. 

Förutsättningarna skapas därmed att åskådligt kunna jämföra faktorer så som kostnad, 

komponenter och vikt. Under 2.2.Urvalskriterier befintliga lyftverktyg följer en utförlig 

beskrivning för hur metoden för att välja ut dessa befintliga lyftredskap utfördes. De valda 

lyftredskapen beskrivs sedan ingående under kapitlet 3.Nulägesanalys. Hur omkonstrueringen 

utförs beskrivs nedan under 2.4.Konstruktion.    

 

Prototyper kommer att tillverkas av de omkonstruerade lyftredskapen med en MarkForged 3D-

skrivare. Med den framtagna datan som baseras på de praktiska materialtesterna kommer 

prototyperna att agera som en verifikation av materialdatan för att kontrollera om värdena även 

stämmer när de testas på fysiska produkter. Prototyperna kommer även kontrolleras enligt samma 

metoder som de redan befintliga lyftredskapen har kontrollerats utefter, både i teorin i form av 

statiska FEM-beräkningar samt i praktiken i form av tillämpade mekaniska belastningar.  
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 Informationsinsamling 

Det finns två olika typer av forskningsmetoder som vanligtvis används vid insamling av data. 

Dessa metoder är kvalitativa metoder och kvantitativa metoder. Kvalitativa metoder har som 

huvudsyfte att skapa en djupgående förståelse av det problem som behandlas (Holme & Solvang, 

1997) där målet mer är en insikt än en statisk analys (Bell, 2016). Kvantitativa metoder behandlar 

att samla i fakta och studera relationer mellan olika uppsättningar av fakta. Metoden använder 

sig till stor del av numerisk data och syftar till att resultera i kvantifierbara och generaliserbara 

resultat (Bell, 2016). 

 

I detta arbeta har båda av dessa metoder tillämpas. All insamlad data med syfte till att bygga upp 

ett teoretiskt underlag för arbetet samt öka förståelsen har skett via kvalitativa metoder. Under 

Fas 2 – Materialdata har en kvantitativ metod använts där även all data är egenframtagen av 

författaren i fråga. 

 

2.1.1 Litteratursstudie 

Två stycken olika litteratursstudier har utförts där ett flertal databaser via Mälardalens Högskola 

har använts för att hitta vetenskapliga artiklar. Främst har databaserna Scopus, Science Direct 

och Google Scholar använts. Enligt (Bell, 2016) är en viktig faktor att kunna identifiera relevant 

information varav ursprungskällorna har beaktats och enbart vetenskapliga artiklar från 2013 och 

framåt har behandlats för att erhålla information som fortfarande är relevant. Utifrån de 

tillämpade sökorden, som beskrivs nedan, har även begreppet snowbaling använts som innebär 

att automatiserade liknande förslag från databaserna använts för att hitta ytterligare relevanta 

vetenskapliga artiklar. 

 

Den ena litteratursstudien behandlar mekaniska egenskaper hos 3D-utskrivna detaljer som 

tillämpar FDM-teknik. Nyckelorden som användes för sökning i databaserna var enligt följande, 

”FDM mechanical properties”, ”Fused Deposition Modeling mechanical properties”, ”FDM 

test”, ”Additive Manufacturing” ”Anisotrophy 3D printing”, ”Fused Deposition Modeling”, 

”Fused Deposition Modeling strength”. 

 

Den andra litteratursstudien behandlar metoder för att omkonstruera produkter mot additiva 

tillverkningsmetoder. Nyckelorden som använts för sökning i databaserna var enligt följande; 

”DFAM”, ”Design For Additive Manufacturing”, ”Methology for Additive manufacturing”, 

”Framework Additive Manufacturing”. 

 

2.1.2 Gruppdiskussioner 

Då en stor del av arbetet har skett på plats hos Deva Mecaneyes har tillgång till erfarna ingenjörer 

funnits lättillgängliga. Dessa anställda har kontinuerligt under arbetet agerat bollplank för idéer 

och funderingar som har lett till öppna gruppdiskussioner. Detta har lätt till nya insikter och 

tankebanor som i sin tur har bidragit till en djupare förståelse inom diverse områden. 

 

2.1.3 Studiebesök 

Den 20 april (2018) gjordes ett studiebesök hos Memo Industriplast för att skapa en djupare 

förståelse för tillämpningsområdet hos vakuumgripdonet, som är ett av de befintliga 

lyftverktygen som skall designas om mot additiva tillverkningsmetoder.  
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 Urvalskriterier befintliga lyftverktyg 

Författaren med tillhörande styrgrupp specificerade tillsammans ett antal urvalskriterier och 

riktlinjer för att välja ut ett antal redan befintliga lyftredskap, genom diskussion togs följande 

urvalskriterier fram. Samtliga av dessa nedanstående kriterier måste uppfyllas vid val av 

befintliga lyftredskap. 

 

 Utgå från minst två stycken befintliga lyftredskap. 

 Lyftredskapen skall behandla minst två olika tillämpningsområden. 

 Minst ett lyftredskap som skall klara en belastning på minst 100kg. 

 Minst ett lyftredskap som ursprungligen består av minst 5 delar. 

 Minst ett lyftredskap där integration med kedja krävs för att utföra lyft. 

 Skall kunna tillverkas i en Markforged skrivare. 

 Skall kunna provbelastas teoretiskt. 

 Skall kunna provbelastas praktiskt. 

Det kan diskuteras kring hur det kan konstateras att det valda antalet lyftredskap räcker till. 

Genom diskussion med styrgrupp drogs slutsatsen att det minsta antalet som krävs för att 

uppfylla samtliga urvalskriterier resulterar i att antalet räcker. Antalet lyftredskap som skall 

väljas ut blir därmed direkt beroende på hur få lyftredskap som kan väljas samtidigt som samtliga 

urvalskriterier tillfredsställs. De valda lyftredskapen redovisas i kapitel 3.Nulägesanalys. 

 

 Materialdata 

Materialproverna har utförts på plats i Mälardalens Högskolas lokaler i Eskilstuna. Den använda 

maskinen är av fabrikatet Galdabini och modell Quasar 100, vilket är en universal 

materialprovsmaskin (Galdabini, u.d.). Mjukvaran kopplad till materialprovmaskinen var 

GraphWorks version 5+. Samtliga materialprover har baserats på standardiserade och väl 

beprövade testmetoder. De testmetoder som använts är ASTM 638-14, ASTM 3039-17, ASTM 

790-17 och ASTM 3479-12. Dessa testmetoder har valts ut baserat på att majoriteten av de 

befintliga arbeten som utvärderar materialegenskaper hos 3D-utskrivna detaljer tillämpar dessa 

standarder men främst för att det även är dessa standarder som Markforged har tillämpad vid 

framtagning av deras tillhandahållna materialdatablad, se bilaga 3. Samtliga materialprovdetaljer 

har tillverkats med två olika 3D-skrivare. Markforged Mark One hos Mälardalens Högskola samt 

Markforged Mark Two hos Deva Mecaneyes. De två olika 3D-skrivarna har använts för att få ett 

bredare spann med kombinationer av utskriftmaterial. 

 

All erhållen materialdata med tillhörande provspecifikationer har dokumenterats i enlighet med 

den tillämpade standarden. Samtliga utskriftparametrar för provdetaljerna har även 

dokumenterats. Se bilaga 4-11.  
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 Konstruktion 

Genom att ta till sig de åsikter och slutsatser som (Kumke, et al., 2016) , (Leary, et al., 2014) och 

speciellt (Yang & Zhao, 2015) presenterar i sina olika studier, se kapitel 4.1.Design For Additive 

Manufacturing, och kombinera dessa med undertecknads egna åsikter och erfarenheter 

sammanslås detta till en ny designmetod för additiv tillverkning som baseras på Markforged 

FDM -och CFF-teknik. Den största bristen som undertecknad kan urläsa ur samtliga metoder är 

hur sent i metoden som man skall beakta vilken tillverkningsmetod som skall tillämpas, vilket 

även understryks av (Kumke, et al., 2016). Eftersom att tillverkningsprocesserna har en väldig 

variation beroende på vilken AM-tillverkningsmetod som används bör detta tas hänsyn till i ett 

tidigt stadie så att konstruktionen i fråga kan optimeras mot den valda tillverkningsprocessen. 

Det är inte förens då som de verkliga fördelarna med de olika tillverkningsmetoderna kan skapas. 

Varav att inte utnyttja fördelarna till fullo med de olika tillverkningsteknikerna är ses som vanligt 

och en stor brist enligt (Yang & Zhao, 2015). 

 

Arbetsmetoden som har följts vid omkonstruktion av de befintliga lyftredskapen har sett ut enligt 

nedanstående figur 1. 

 

 
Figur 1 - Kombinerad DFAM 
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 Reliabilitet och validitet 

Oavsett hur ett arbete utförs, vilken metod som arbetas utefter samt hur insamlad data hanteras 

är det av stor vikt att alltid kritiskt granska den insamlade informationen för att på så vis avgöra 

hur tillförlitlig och aktuell informationen faktiskt är (Bell, 2016). 

 

Reliabilitet kan beskrivas med ordet tillförlitlighet och är ett mått på hur väl ett likadant 

tillvägagångssätt kan ge samma eller åtminstone liknande resultat vid upprepning, även om 

utförandet sker under olika tillfällen och vid annorlunda omständigheter (Bell, 2016) 

(Mälardalens Högskola, 2018). Validitet kan beskrivas med ordet giltighet och är i grund och 

botten ett mått på om en specifik fråga mäter eller beskriver det man vill att frågan skall mäta 

och beskriva (Bell, 2016). Mälardalens Högskola beskriver begreppet som ”relevansen av 

insamlad data för det givna problemet och/eller mätinstrumentets förmåga att mäta det man 

avser att mäta” (Mälardalens Högskola, 2018). Det är därmed av stor vikt att inte enbart utföra 

metoden och datainsamlingen på ett korrekt sätt utan det är väsentligt att alla delar i en utredning 

redovisar vilka val och överväganden som har gjorts samt varför de har gjorts. Detta brukar 

benämnas som att ha ”en genomskinlighet” i sin utredning (Mälardalens Högskola, 2018). 

 

Det är på så vis genom att kombinera Reliabilitet och Validitet på ett korrekt utfört sätt som 

utredningens pålitlighet och förtroende skapas! 

 

Pålitligheten för följande arbete härstammar först och främst från de standardiserade 

testmetoderna som tillämpas under kapitel 5.Framtagning av Materialdata. Dessa standarder är 

väl beprövade och tillgängliga världen över samtidigt som det även öppnar upp möjligheter för 

jämförelser mellan liknande arbeten som är utförda av olika individer under olika förhållanden. 

Alla förhållanden och parametrar som är kopplade till materialproverna finns lättillgängligt 

redovisade i de tillhörande bilagorna. Det är viktigt att ha i åtanke att det kan uppstå stor variation 

i utskriftkvalitéer mellan olika 3D-skrivare, även då de är av samma modell och fabrikat. Detta 

påstående understryks av provdetaljerna N-C-05 där det framgick att sträckgränsen vid dragprov 

ökade med 15% efter att mekaniken i 3D-skrivaren kalibrerades, se bilaga 5. 

 

Rapporten har en genomgående diskuterande struktur, främst under 5.7.Utvärdering 

Materialdata, med anledning för att läsaren skall skapa sig en uppfattning om vad, hur och 

varför. Därmed även lättare begripa sig på hur de undersökta materialen beter sig samt varför 

materialen beter sig som de gör.  
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 NULÄGESANALYS 
 

Nedan beskrivs två stycken olika redan befintliga lyftredskap. Dessa lyftredskap är från avslutade 

projekt hos Deva Mecaneyes och därmed är redskapen redan i bruk ute hos kund. Som tidigare 

beskrivits i metodkapitlet kommer dessa två lyftredskapen att agera som en referenspunkt i 

konstruktionsarbetet där båda lyftredskapen skall omkonstrueras med hänsyn till additiva 

tillverkningsmetoder. 

 Lyftredskap 1 - Vakuumgripdon 

Nedanstående lyftredskap, se figur 2, är konstruerad, tillverkad och levererad till Memo 

Industriplast för hantering av en produkt till XXXXXXXXXX. Vakuumgripdonet skall monteras 

på en robot och därmed möjliggöra förflyttning av plastdetaljer med lyftkraft skapad av vakuum. 

Detaljen som vakuumgripdonet skall lyfta väger 300gram, se bilaga 1 för visualisering av detalj. 

Inga beräkningar har utförts på vakuumgripdonets hållfasthetsgenskaper då konstruktionen 

bedömts som ”väl överdimensionerad”. Konstruktionen består totalt sett av 32 komponenter 

exklusive vakuumslangar och skruvförband. Samtliga komponenter är inköpta från externa 

leverantörer till en total kostnad på 4434kr. Det finns dock ingen dokumentation angående 

leveranstider. Samtliga kostnader för hårdvaran till projektet framgår i nedanstående tabell 1. 

Tabell 1 – kostnader vakuumgripdon 

 Sugkopp 

1 

Pneumatik-

koppling 

2 

Fästplatt 

3 

Övriga 

komponenter 

Antal (st) 3 7 1 21 

Pris (kr) 618 350 416 3050 

 

 

Figur 2 - Befintligt vakuumgripdon 

3 

2 

1 
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 Lyftredskap 2 – Lyftögla för vriddonsskiva 

Nedanstående lyftredskap, se figur 3, är konstruerad och tillverkad till XXXXXX produktion. 

Lyftverktyget används för att möjliggöra montering av XXXXXXXXX genom att bidra till lyft 

av en vriddonsskiva. Bilaga 2 förklarar användandet och integrationen mellan lyftverktyg och 

vriddonsskiva.  

Det nuvarande lyftverktyget är tillverkat i stål bestående av legeringen S355J2 som erhåller en 

sträckgräns på 345MPa. Lyftverktygen är godkänt att använda vid lyft upp till 125kg varav 

detaljen har konstruerats med en säkerhetsfaktor på två, bilaga 2 redovisar en maximal 

spänningskoncentration på 49,4MPa. Samtliga inköpta detaljer är även specificerade att klara av 

minst en belastning med en säkerhetsfaktor två. Eftersom att Deva Mecaneyes inte bedriver egen 

skärande bearbetning användes en extern leverantör för tillverkning av lyftverktyget. Varav det 

kostade Deva Mecaneyes 3970kr att få detaljen frambearbetad med en leveranstid på 10 

arbetsdagar. Samtliga kostnader för hårdvaran till projektet framgår i tabell 2. Den sammanlagda 

kostnaden blev 5992,8kr. Se figur 3 för visualisering av komponenter. 

Tabell 2 – kostnader lyftögla 

 Lyftögla 

1 

Toppögla 

2 

Kätting 

3 

Schakel 

4 

Kullåspinne 

5 

CE-skylt 

6 

Antal 

(st) 

1 1 1 1 1 1 

Pris (kr) 3970,0 352,5 58,0 431,3 781,0 400,0 

 

 

Figur 3 – Befintlig lyftögla 

1 

5 

6 

4 

3 

2 
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 TEORETISK REFERENSRAM 
 Design For Additive Manufacturing 

I en studie av Martin Kumke, Hagen Watschke och Thomas Vietor nämner de att de befintliga 

metoderna för AM-tillverkning som finns i dagsläget ofta är anpassade mot ett specifikt 

designstadie och för en specifik tillverkningsmetod. De påpekar även att det är svårt att 

identifiera gemensamma riktlinjer mellan de olika metoderna då de ej har identifierat några 

skärningspunkter mellan metoderna (Kumke, et al., 2016). Samtidigt som gemensamma riktlinjer 

får svårt att framhäva de verkliga fördelarna mellan de olika tillverkningsteknikerna och tenderar 

till att begränsa kreativiteten hos konstruktörer (Kumke, et al., 2016). Ett sätt att öka kreativiteten 

är att använda sig av topologioptimering i designstadiet (Leary, et al., 2014).  

 

Sheng Yang och Yaoyao Fiona Zhao har likt många andra identifierat brister när det kommer till 

designriktlinjer gällande Additiva tillverkningsmetoder. De har utvärderat ett flertal olika 

befintliga försök till att skapa riktlinjer varav samtliga innefattar olika brister beroende på vilken 

typ av AM som skall tillämpas. Vad som verkar vara gemensamt för alla förslag och som kan 

ses som en röd tråd genom samtliga riktlinjer är vikten av att konstruktören/designern har en 

förståelse för den AM-metod som skall tillämpas. Yang och Zhao har dragit en slutsats att många 

befintliga riktlinjer för att implementera AM-tillverkningsmetoder framhäver inte till fullo de 

verkliga fördelarna med AM, utan de går enbart runt begränsningarna med de äldre traditionella 

tillverkningsmetoderna och undviker dessa. De framhäver även att den stora utmaningen är att 

möta och kombinera geometrier, tillverkningsprocesser och funktionsimplementering (Yang & 

Zhao, 2015). 

 

Baserat på deras utvärdering av befintliga designriktlinjer har de tagit till sig de identifierade 

fördelarna och nackdelarna, utvärderat dessa och sedan sammanställt de kunskaperna till en ny 

metod att implementera vid AM-tillverkningsprocesser. Den föreslagna metoden visualiseras i 

nedanstående figur 4. 

 
Figur 4 - DFAM metod enligt (Yang & Zhao, 2015) 
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De menar att modellen kan delas in i två stycken huvudområden. Varav det första området 

behandlar att analysera den befintliga CAD-modellen och sträva efter att sammanslå detaljer och 

komponenter inom funktionsstadiet samtidigt som samtliga krav skall mötas. Det andra området 

tillämpar metoder som behandlar strukturoptimering baserat på de nya designrestriktionerna. 

Detta för att uppnå bättre prestanda så som exempelvis lägre vikt och mer fördelaktiga mekaniska 

förhållanden som förbehåller sig under de specificerade kraven (Yang & Zhao, 2015). 

 

 Kompositer 

Definition enligt (Nationalencyclopedin, 2018) ”Kompositmaterial, klass av material som 

innehåller två eller flera komponenter och som har egenskaper som väsentligen skiljer sig från 

de ingående komponenternas egenskaper” 

 

Kompositer är en sammansättning av material där de olika materialen ursprungligen erhåller 

skilda individuella egenskaper. Genom att kombinera dessa egenskaper uppnås ett 

konstruktionsmaterial med förbättrade egenskaper (Epotex, u.d.).  

 

Vanligaste typen av kompositer är fiberkompositer. Fiberkompositernas egenskaper styrs till stor 

del av vilket fiber -och matrismaterial som används, vilken armeringstyp som används samt hur 

väl vidhäftningen mellan fiber och matris uppnås. Ordet armeringstyp innebär längd och 

utformning på fibrerna. Långa kontinuerliga fibrer som appliceras i en riktning blir starkt och 

styvt just i den fiberriktningen, men blir därmed svagt ortogonalt mot fiberriktningen (Sjögren, 

2010). Vid tillämpning av produkter där oförutsedda laster kan uppnås väljer man ofta att placera 

fibrerna i olika riktningar. Därmed jämnas kompositens hållfasthetsegenskaper ut i flera 

riktningar (Sjögren, 2010). 

 

 

 3D-Printing 

Friformsframställning som ofta benämns som 3D-printing är ett samlingsnamn för en 

tillverkningsmetod som består av ett flertal olika typer av tekniker. Vad som är gemensamt är att 

alla dessa tekniker används för att skapa tredimensionella detaljer genom att succesivt applicera 

material. Materialet appliceras i form av lageruppbyggnader för att stegvis resultera i en tänkt 

3D-modell.  

 

”3D-printing is actually a misnomer, It´s actually 2D-printing over and over again” 

 

 – Joe DeSimone 2015. 

 

3D-printing associeras ofta med termen additiv tillverkning där många anser att termerna endast 

är synonymer till varandra (Zelenski, 2017). Additiv tillverkning innebär en framtagningsprocess 

där material till huvuddel appliceras till skillnad från de konventionella tillverkningsmetoderna 

när material bearbetas bort. 3D-printing faller in under additiv tillverkning där en 3D-utskrift ses 

som den centrala operationen liknande som gjutning kan vara en central operation i en 

konventionell tillverkningsprocess. Dock kan det även under additiva tillverkningsmetoder 

tillkomma för- samt efterarbete, exempelvis design av supportstrukturer och efterbearbetning av 

detaljer (Zelenski, 2017). 

 

  



12 

 

Enligt den gemensamma europeiska samt amerikanska standarden (ISO/ASTM 52900:2015) 

finns det sju olika processkategorier under additiv tillverkning, vilket är enligt följande: 

 Binder jetting 

 Direct energy deposition 

 Material extrusion 

 Material jetting 

 Powder bed fusion 

 Sheet lamination 

 Vat photopolymerization 

 

 Material Extrusion 

Processkategorin Material Extrusion benämns ofta enligt FDM – Fused Deposition Modeling, 

men även enligt termen FFF - Fused Filament Fabrication (Kristiansson, 2013). 

Det är den teknik som används i majoriteten av alla 3D-skrivare på konsumentmarknaden 

(Wematter, 2018). Denna teknik använder sig av termoplaster. Vid användandet av termoplaster 

i FDM-skrivare utgår maskinen från en spole med plasttråd som kallas för filament. Filamentet 

värms upp till dess smältpunkt och extruderas ut via ett munstycke som sedan appliceras 

horisontellt på en byggplatta linje för linje och lager för lager där materialet stelnar i och med 

nedkylning (3Dinsider, 2018), se figur 5. Materialet appliceras lager för lager ovanpå varandra i 

höjdled tills detaljen erhåller den eftersträvade geometrin. Beroende på de önskade geometrierna 

hos modellen kan stödmaterial behöva tillämpas. Stödmaterial appliceras på samma vis som det 

övriga materialet dock med anledning till att bära upp geometrier som annars skulle appliceras 

”i luften” höjt från byggplattan sett. Vid färdig utskrift subtraheras stödmaterialet från den 

utskrivna detaljen. 

 
Figur 5 - FDM-teknik (Zureks, 2008) 

 

4.4.1 Lagerriktning 

När det gäller FDM-tekniker finns det tydliga samband mellan mekaniska egenskaper hos den 

färdigställda detaljen och parametrar hos 3D-skrivaren. Det är många faktorer som är bidragande, 

så som lagerhöjd, infill, hastighet, temperatur med flera. Men vad som sticker ut när det kommer 

till mekaniska egenskaper är byggnadsorientationen hos en detalj. De bästa mekaniska 

egenskaperna vid dragbelastning uppnås när de smälta filamenttrådarna är längsgående och 

parallella med kraftanläggningsriktningen. De sämsta mekaniska egenskaperna vid 

dragbelastning uppstår när kraftanläggningen ortogonalt mot byggriktningen. (Dizon, et al., 

2018). Detaljer utskrivna med FDM-teknik består av cylindriska filament som enbart delvis är 

till fullo ihopsammansmälta. Detta eftersom att temperaturen inom byggkammaren är lägre än 

materialets smältpunktstemperatur (Regalla & Gurrala, 2014). På grund av det hinner det 
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applicerade materialet delvis härda innan ett nytt lager appliceras varav denna bindningsstyrka 

även blir direkt beroende på hur stor tvärsnittsarea det specifika byggnadslagret består av. Med 

anledning till att desto större detalj desto längre tid tar det innan ett helt nytt lager har applicerats. 

 

 CAD-program 

Innan påbörjad tillverkning för all friformsframställning behöver en digital 3D-modell skapas. 

Denna skapas genom att använda ett 3D-modelleringsprogram, även kallat CAD-program. 

Termen CAD står för Computer Aided Design och betyder översatt på svenska datorstödd 

konstruktion (Nationalencyklopedin, 2018). 

 

 Finita Elementmetoden 

Finita elementmetoden benämns ofta som FEM-analyser och är en datorbaserad metod för 

approximativt numerisk lösning av partiella differentialanalyser och integralekvationer 

(Nationalencyklopedin, 2018). En 3D-modell bryts ned i hundratusentals finita element. Dessa 

element består av tre noder som skapar en triangulär form. Matematiska ekvationer beräknar och 

förutspår materialets beteende för varje element. Dessa individuella element sammanställs sedan 

och kombineras för att förutspå beteendet för hela objektet. Flertalet element benämns som mesh, 

desto fler mesh som skapas hos ett objekt desto noggrannare beräkningsresultat kan uppnås 

(Autodesk, u.d.). 

 

Sammanfattat kan det beskrivas som en datoriserad metod som förutspår hur en detalj kommer 

att påverkas av verkliga faktorer.  
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 MarkForged 

 

Markforged är ett företag som startades år 2013 av 

grundaren Gregory Mark. 2014 släppte Markforged 

sin första 3D-skrivare, kallad Mark One, se figur 6. 

Deras första 3D-skrivare var även världens första 

kommersiella 3D-skrivare som klarade av att skriva ut 

detaljer förstärka med oavbruten-fiberförstärkning 

(Markforged, u.d.). Varav de även har denna teknik 

patenterad (Mark & Gozdz, 2014). Markforged 

beskriver det på sin hemsida enligt följande: 

 

”The first 3D-printer able to deliver both the part 

quality and performance of traditional manufacturing processes as well as the speed and low-

cost of additive manufacturing.”  

 

Markforged 3D-skrivare som utgår från plaster använder sig av FDM-teknik. Deras teknik skiljer 

sig dock till viss del varav de myntade termen CFF, Continuous Filament Fabrication. Med CFF 

menas att de klarar av att skriva ut kompositdetaljer. Det innebär att skrivaren har två stycken 

olika munstycken som samarbetar, ett munstycke som smälter termoplast och applicerar på 

byggplattan enligt den mer traditionella FDM-tekniken samt ett munstycke som applicerar 

oavbrutna fibrer. Fibern bäddas in i plasten med hjälp av deras molnbaserade slicermjukvara 

Eiger (Eiger förklaras på sida 26) och förstärker detaljen likt teorin bakom en sandwischbalk. 

 

Nedanstående figur 7 visualiserar tillverkningsprocessen hos CFF. Till skillnad från munstycket 

som applicerar termoplaster (grönt) smälts aldrig fibrerna, de värms endast upp för att minska 

sprödheten och möjliggöra snävare appliceringsradier. Fiberfilamentet (orange) skärs istället av 

vartefter varje applicerat lager. Fibrets diameter är 0,38mm och har ett bindemedel omslutet som 

vid uppvärmning smälter och möjliggör bättre vidhäftning mot matrismaterialet. 

 

 
Figur 7 - CFF-teknik (Klift, 2017) 

Markforged tillhandahåller datablad med materialegenskaper för de filament som 3D-skrivaren 

kan hantera. De kompatibla plastmaterialen är Nylon samt Onyx. Nylon är en termoplast som 

går in under gruppen polyamider. Kännetecknade egenskaper för nylon är bra mekanisk styrka 

och kemiska resistans, slitagestark, hög utmattningsstyrka, vibrationsdämpande samt väldigt 

resistent mot lösningsmedel och baser (Vink, u.d.). Materialet Onyx är ett egenutvecklat filament 

som i grund och botten baseras på nylon, dock med en sammanslagning av hackat kolfiber. Onyx 

Figur 6 – Markforged (Bhasin, 2017) 
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utgår från nylonets egenskaper samtidigt som kolfibret bidrar till att den utskrivna detaljens 

styvhet ökar med 350% samtidigt som värmebeständigheten även förhöjs (Crease, 2016). 

Materialatabladen tillhandahållna av Markforged redovisas i bilaga 3 (Markforged, u.d.). 

 “Markforged test plaques are unicely designed to maximize test performance. Fiber test plaques 

are fully filled with unidirectional fiber and printed without walls. Plastic test plaques are printed 

with full infill.” 

 Eiger 

Eiger är Markforged egenutvecklade slicermjukvara som är molnbaserad och kan därmed 

användas från vilken dator som helst, från vilken plats som helst där enda kravet är att 

webbläsaren Google Chrome används (Markforged, 2018). Termen slicermjukvara innebär ett 

program som förbereder STL-filer inför tillverkning och levererad G-kod till 3D-skrivaren. 

Eftersom att detaljerna byggs upp lager för lager behöver modellerna delas in i dessa lager, varav 

namnet ”slicer”. Nedanstående figur 8 visualiserar startsidan i Eiger. Följande beskrivning om 

Eiger och dess parametrar skall enbart ge tillräckligt med underlag för att läsaren skall erhålla en 

tillräckligt hög kunskapsnivå för att förstå de begrepp som senare kommer att behandlas i 

rapporten. Det skall tilläggas att det finns flertalet funktioner inom Eiger som ej behandlas i 

denna text. 

 

 
Figur 8 – Eiger 
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Under Part Settings, se figur 9, ställs de övergripande 

inställningarna in. Material, specificerar vilket material 

som skall användas. Reinforcement Material, behandlar 

vilket fibermaterial som detaljen skall förstärkas med eller 

om fiber ej skall användas. Printer Type, vilken 3D-

skrivare som skall användas skall även anges eftersom att 

Eiger mjukvaran kan kopplas upp mot flera olika 3D-

skrivare inom exempelvis samma företag. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom att utöka Part Settings, se figur 10, fås ytterligare 

valmöjligheter. Use Supports, applicerar tilläggsplast för 

att hålla upp delar av detaljer med syfte att öka stabilitet 

under utskrift. Tilläggsplasten tas sedan bort manuellt efter 

färdig utskrift. Raise Part, 20 stycken lager tilläggsplast 

appliceras först på byggplattan för att sedan skriva ut 

detaljen ovanpå. Expand Thin Feutures, kan användas om 

detaljen består av väldigt tunna svaga väggar. Use brim, 

tilläggsplast appliceras runt om detaljen för att möjliggöra 

bättre vidhäftning på byggplattan. Original Units, denna 

enheten behöver vara densamma som den enhet som 

användes när STL-filen skapades. Scale, möjliggör 

omskalning av detalj. Layer Height, avgör tjockleken på 

lagrerna som byggs upp av 3D-skrivaren. Cloud Slicing, 

bearbeta beräkningsdata på Markforged servrar istället för 

lokalt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 - Part Settings 

Figur 10 - Part Settings utökad 
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Genom att utöka Material Settings, se figur 11, fås 

ytterligare valmöjligheter. Fill Pattern, behandlar vilket 

typ av mönster som detaljen skall bestå utav invändigt. Fill 

Density, kontrollerar hur mycket material en detalj skall 

bestå utav. Roof & Floor Layers, anger hur många lager av 

solid plast som skall användas på underdelen respektive 

överdelen av detaljen sett utifrån byggorienteringen. Wall 

Layers, anger hur många lager detaljens väggar skall bestå 

utav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom att utöka Reinforcement Settings, se figur 12, fås 

parametrar som behandlar fiberförstärkning. Total Fiber 

Layers, specificerar antalet lager som skall fyllas med fiber. 

Fiber Fill Type, behandlar hur geometrin hos 

fiberförstärkningen skall appliceras för att förstärka 

detaljen. Walls to Reinforce, behandlar vilka väggar som 

skall förstärkas med fiber. Concentric Fiber Rings, antalet 

ringar fibrer som appliceras per lager när Concentric Fiber 

används. 

 

  

Figur 11 - Material Settings 

Figur 12 - Reinforcement Settings 
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 Hållfasthetslära 

”Läran om fasta kroppars beteende vid mekaniska belastning, vid påtvingad deformation (som 

t.ex mekanisk formning) och till följd av växlande temperaturfält” (Nationalencyklopedin, 2018) 

 

Hållfasthetsläran behandlar mekaniska egenskaper hos material och konstruktioner. Det är 

därmed en lära som beskriver förhållanden mellan mekaniska krafter och deformerbara kroppar. 

Detta ligger till grund för att utföra bedömningar av en konstruktions möjlighet att fungera i sitt 

tänkta sammanhang (Dahlberg, 2001). 

 

Man skiljer på hållfasthet vid olika typer av belastningar på en konstruktion då det finns fyra 

stycken olika grundbelastningsfall. De olika belastningsfallen är drag, tryck, skjuvning och 

böjning (Carbontrikes, u.d.). Se nedanstående figur 13 för visuell beskrivning av 

belastningsfallen där pilarna representerar kraftpåläggning. Ett materials hållfasthet kan avgöras 

genom att utsätta en provbit med en given tvärsnittsarea för en viss belastning för att sedan 

utvärdera hur mycket krafter som tas upp av materialet innan provbiten deformeras eller brister. 

Hur mycket kraft (F) som tas upp per tvärsnittsarea (mm2) benämns som spänning (σ). Detta 

bidrar till grunddata för beräkningsunderlag som sedan tillämpas vid dimensionering av 

konstruktioner (Carbontrikes, u.d.) 

 
Figur 13 - De fyra grundbelastningsfallen (Carbontrikes, u.d.) 

Om ett materials hållfasthet överskrids innebär det att spänningarna i materialet blir för höga, 

vilket kan resultera i brott (Rm). Ett brott kan kännetecknas på två sätt, segt brott eller sprött brott. 

Segt brott innebär att en kvarstående formändring sker nära brottytan medan ett sprött brott sker 

utan någon märkbar formändring i materialet (Dahlberg, 2001), se figur 14 samt figur 15. Brotten 

kan enkelt jämföras med att dra av ett tuggummi i förhållande till att dra av en krita. 

 

   
Figur 14 - Segt brott (Carbontrikes, u.d.)  Figur 15 - Sprött brott (Carbontrikes, u.d.) 

  

 

Innan ett brott sker oavsett brottyp kommer alltid deformation i materialet att uppstå, mer eller 

mindre (Dahlberg, 2001). Ett materials deformationsegenskaper specificeras enligt 

elasticitetsmodulen (E), även kallat E-modul. Desto högre ett materials E-modul är desto mindre 
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benäget är materialet till deformation (Carbontrikes, u.d.). Om ett material utsätts för tillräckligt 

hög belastning kan kvarstående deformationer i materialet uppstå. Det innebär att materialets 

sträckgräns har överskridits vilket brukar benämnas som att materialet har deformerats plastiskt. 

Vanligtvis delas sträckgränsen upp i en övre sträckgräns (ReH) och en undre sträckgräns (ReL). 

Den övre sträckgränsen beror till stor del på belastningshastigheten. Därav är den undre 

sträckgränsen, som är mer representativ, normen att utgå ifrån i Sverige (Gensus, u.d.). Om ett 

material belastas så att spänningarna ej överskrider sträckgränsen kommer de deformationer som 

uppstått att återgå till sin ursprungliga form, vilket innebär att materialet enbart deformeras 

elastiskt. Om materialet är linjärt och endast utsätts för spänningar som resulterar i att det 

elastiska stadiet aldrig lämnas kan en sambandsformel användas som kallas Hookes lag. 

 

Det är viktigt att ha i åtanke att samtliga av ovanstående värden kan variera beroende på vilket 

av de fyra olika grundbelastningsfallen som utvärderas. Framgår ej belastningsfallet avses 

vanligtvis dragbelastning (Carbontrikes, u.d.). 

 

Det finns även en annan typ av brott som kallas för utmattningsbrott. Detta kan uppstå om en 

konstruktion har varit i bruk under en längre tid och därmed utsatts för ett stort antal varierande 

belastningsnivåer (Dahlberg, 2001). Ett utmattningsbrott uppstår från sprickbildning på grund av 

upprepade belastningar, trots att sträckgränsen aldrig har uppnåtts och materialet alltid har 

befunnit sig inom det elastiska stadiet. Utmattningsbeständigheten anges i hur många 

belastningscykler en detalj klarar av innan brott. 

 

 

 

 
Figur 16 – Dragprovskurva (Freisein, 2009) 

Ovanstående figur 16 redovisar ett materials egenskaper baserat på ett dragbelastningsfall där x-

axeln representerar deformation och y-axeln representerar spänning. Ovanstående kurva kallas 

för dragprovskurva varav den kan delas in i tre stycken olika delsegment. Första delen av kurvan 

representerar ett näst intill helt linjärt samband mellan spänning och töjning. Vid den andra delen 

av kurvan ändras kurvans karaktär markant, när ReH överskridits. Det resulterar i stora 

förändringar med avseende på deformation samtidigt som spänningen förändras ytterst lite. 

Sedan kvarstår den tredje delen av kurvan där kurvan påbörjas att svänga nedåt, vilket betyder 

att en midjebildning har uppstått på provstaven. En midjebildning innebär att provstavens 

tvärsnittsarea har minskat lokalt (Dahlberg, 2001). 
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Nedanstående dragprovskurvor, se figur 17, representerar tre olika typer av materialegenskaper 

för olika plaster (Bruder, 2013). Den gröna kurvan återspeglar ett fiberförstärkt plastmaterial som 

är styvt och sprött med hög E-modul där sträckgräns och brottgräns infaller i samma punkt. Det 

innebär att brottet sker plötsligt utan någon visuell förvarning i materialet. Den röda kurvan 

återspeglar ett segare material där en viss midjebildning på materialet uppstår vilket kan urskiljas 

i kurvan då brottspänningen är lägre än maxspänningen. Den blåa kurvan representerar ett 

material som är ännu segare och har därmed en ännu lägre E-modul. Man kan tyda av kurvan att 

en tydlig plasticering sker i form av en midjebildning. Dock så ökar spänningsupptagningen 

ytterligare innan brott vilket beror på att molekylerna orienteras i midjan som leder till en 

härdande effekt, vilket ofta kallas för plasticeringshärdning (Bruder, 2013). 

 

 
 

Figur 17 - Dragprovskurvor plaster (Bruder, 2013) 
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 Materialprover 

ASTM International (American Society for Testing and Materials) är en av 

världens största internationella standardiseringsorganisation och bildades år 

1898 (ASTM International, 2018). Genom att tillämpa standarder bidrar det 

till att skapa trovärdighet i materiella detaljer.  

ASTM D3039 – 17, ASTM D638 – 14 

Dessa testmetoder är designade för att fastställa materialegenskaper vid dragbelastningar för 

kompositförstärkta plaster (D3039) och enbart plaster (D638). Den erhållna datan kan tillämpas 

vid forskning, utveckling, kvalitets verifiering, design av strukturella detaljer samt vid 

analyseringar. Utförandet sker genom att en tunn platt provdetalj av ett material med en konstant 

rektangulär tvärsnittsarea monteras i greppen på en mekanisk provmaskin. Greppen på maskinen 

drar i provdetaljen i dess längsgående riktning vilket resulterar i att materialet utsätts för spänning 

och den krävda kraften för att uppnå detta loggas. Materialets brottgräns kan bestämmas med 

hjälp av den maximala kraften precis innan brott uppstår. Om provdetaljens längdförändring 

loggas kan materialets förhållande mellan spänning och töjning räknas ut. Utifrån det kan även 

den maximala töjningen, elasticitets-modulen och Poisson´s ratio räknas ut (ASTM International, 

2018). 

 

ASTM D790 – 17 

Denna testmetod är designad för att fastställa böjningsegenskaper hos oförstärkta och förstärkta 

plaster, inkluderat kompositer med höga elasticitetsmoduler. Den erhållna datan kan tillämpas 

vid forskning, utveckling, kvalitets verifiering, design av strukturella detaljer samt vid 

analyseringar. Testet utförs genom att en provdetalj med en konstant rektangulär tvärsnittsarea 

vilar på två stycken stöd i en mekanisk provmaskin. I mittpunkten mellan dessa två stöd 

appliceras en tryckkraft. Denna tryckkraft med deformationen i höjdled hos provdetaljen loggas 

kontinuerligt. Utifrån dessa värden kan böjspänningen och töjning vid olika stadier i materialet 

fastställas samtidigt som även elasticitetsmodulen kan beräknas (ASTM International, 2018). 

 

ASTM D3479 – 12 

Denna testmetod är designad för att fastställa utmattningsbeteendet hos 

polymermatriskompositmaterial som utsätts för dragcyklisk belastning. Metoden är speciell 

framtagen för att utvärdera material där de elastiska egenskaperna är stort varierande beroende 

på testriktningen. Den erhållna datan kan tillämpas vid forskning, utveckling, kvalitets 

verifiering, design av strukturella detaljer samt vid analyseringar. Testet utförs med hjälp av en 

mekanisk provmaskin genom att provdetaljen utsätts för belastningscykler med en specifik 

frekvens. Belastningscyklerna kan antingen utgå från ett givet spann av kraftanläggning eller 

utgå från ett givet spann av töjning. Oavsett vilken av föregående nämnda spann som används 

loggas antalet cykler tills brott uppstår i materialet eller tills att en förutbestämd förändring sker 

i materialets styvhet (ASTM International, 2018). 
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 FRAMTAGNING AV MATERIALDATA 
 

 Design av provdetaljer 

“Design of mechanical test coupons, especially those using end tabs, remains to a large extent 

an art rather than a science, with no industry consensus on how to approach the engineering of 

the gripping interface.” (ASTM International, 2018). 

Enligt ovanstående citat, taget ur dokumentet ASTM D3039 – 17, finns det inga specifika givna 

dimensioner av provdetaljer för att testa fiberförstärkta polymerer vid dragprov. Standarden 

specificerar emellertid riktlinjer och förhållanden som skall följas vid design av provdetaljer. 

Genom att följa dessa riktlinjer togs en provdetalj fram som består av dimensionerna 

150x15x2mm där dimensionerna representerar i ordningsföljd längd, bredd, tjocklek. Se 

nedanstående figur 18. 

 

 
Figur 18 - Provdetalj fiberförstärkt D3039 

För design av provdetaljer som behandlar plaster utan fiberförstärkning specificerar ASTM D638 

– 14 egna riktlinjer att följa. Denna standard föreslår fem stycken olika provdetaljer som består 

av givna dimensioner. Det finns tillhörande riktlinjer för vilka av provdetaljerna som skall 

användas baserat på olika påverkande faktorer.  

“The Type IV specimen is generally used when direct comparison are required between 

materials in different rigidity cases (that is, nonrigid and semirigid).” (ASTM International, 

2018) 

 

Provdetaljen Typ IV valdes ut att tillämpa inför dragprover av plastmaterial utan 

fiberförstärkning. Enligt ovanstående citat, taget ur dokumentet ASTM D638 – 14, är den 

fördelaktig när olika material med olika styvhet skall jämföras. Vilket i detta fall behandlar 

filamentmaterialen Nylon och Onyx. En annan faktor som även understryker valet av utformning 

för provdetalj är det faktum att Markforged tillhandahållna materialdatablad för Nylon och Onyx 

baseras på provdetaljen Typ IV, se bilaga 3. Se nedanstående figur 19 för dimensioner av 

provdetalj Typ IV. 

 
Figur 19 - Provdetalj Typ IV D638 
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Ytterligare en variant för ASTM D638-14 har designats. Dock har denna provdetalj ett syfte till 

att framställa materialdata som baseras på när dragkraften appliceras ortogonalt i förhållande till 

byggnadsorienteringen hos detaljen. På grund av detta har denna provdetalj designats i enlighet 

med en cylindrisk dragprovsstav, se nedanstående figur 20. För att senare i rapporten kunna skilja 

de två olika provdetaljerna för ASTM D638 tester kommer denna detalj att benämnas enligt 

”provdetalj D638-Z”, där Z representerar byggnadsorienteringen som senare förklaras i figur 30.  

 

 
Figur 20 - Provdetalj D638-Z 

För design av provdetaljer baserade på trepunkts böjprover enligt ASTM D790 – 17 finns det 

även här likt DASTM 3039 - 17 inga givna specifika dimensioner att utgå ifrån utan det finns 

riktlinjer och förhållanden att ta hänsyn till vid design av provdetaljer. Standarden understryker 

en specifik problematik när det kommer till fiberförstärkta plaster där materialets egenskaper blir 

väldigt anisotropiskt och riktningsberoende. De nämner att ”span-to-depth” förhållandet av 

provdetaljen måste anpassas så att brott alltid sker i de yttre fibrerna som resultat av det pålagda 

böjmomentet. Nedanstående stycke är citerat ur dokumentet ASTM D790 – 17. 

 

”As a general rule, support span-to-depth ratios of 16:1 are satisfactory when the ratio of the 

tensile strength to shear strength is less than 8 to 1, but the support span-to-depth ratio must be 

increased for composite laminates having relatively low shear strength in the plane of the 

laminate and relatively high tensile strength parallel to the support span (32:1 or 40:1 are 

recommended). For some highly anisotropic composites, shear deformation can significantly 

influence modulus measurement, even at span-to-depth ratios as high as 60:1.” 

 

Med ovanstående som grund kommer böjproverna att designas enligt två olika varianter. En 

variant för fiberförstärkta plaster som kommer att kräva ett längre supportspann i förhållande till 

provdetaljens tjocklek samt en variant för materialen onyx och nylon som kan utgå från det 

standardiserade förhållandet mellan support och tjocklek. 

 

Provdetaljsdimensionerna förklaras i nedanstående figurer där pilarna visualiseras 

supportspannet. Figur 21 behandlar fiberförstärkta plaster och har ett supportspann på 40:1 

medans figur 22 behandlar tester med Nylon samt Onyx och har ett standard-supportspann på 

16:1. Detta är utgångsdesignen för provbitarna, det är av stor vikt att brotten på provbitarna 

utvärderas så fort testerna påbörjas för att avgöra om designen av provdetaljerna resulterar i 

tillfredställande resultat i enlighet med ASTM D790 – 17.             
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Figur 21 – Provdetalj fiberförstärkt D790 

 

 

 
Figur 22 – Provdetalj plast D790 

 

För design av provdetaljer inför utmattningsprover enligt standarden ASTM D3479 – 12 som 

behandlar fiberförstärkta plaster hänvisar standarden provdetaljens geometri, dimensioner och 

förberedelser till standarden ASTM D3039 – 17. Därmed kommer provdetaljer för utmattning 

som är tillverkade av fiberförstärkta plastmaterial att vara identisk med provdetaljen för dragprov 

av fiberförstärkta plaster, se figur 18. 
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 Tillverkning av provdetaljer 

Samtliga provdetaljer har tillverkats med hjälp av två stycken olika Markforged 3D-skrivare. 

Markforged Mark One hos Mälardalens Högskola i Eskilstuna samt Markforged Mark Two hos 

Deva Mecaneyes i Västerås. De olika 3D-skrivarna hänvisas härmed som Mark One MDH 

respektive Mark Two Deva. De två olika 3D-skrivarna visualiseras nedan i figur 23 samt figur 

24. Provdetaljerna har modellerats i Solidworks 2017/2018. Vid skapande av STL-filer har en 

avvikelsetolerans på 0,01mm och en vinkeltolerans på 9,0 grader specificerats.  

   

Figur 23 - MDH   Figur 24 - Deva 

Totalt har 108 stycken provdetaljer tillverkats, exklusive misslyckade 3D-utskrifter, varav 75 

stycken av Mark One MDH och de resterande av Mark One Deva. Utvärdering av data är en 

central roll i dessa materialtester varav samtliga utskrifter följer ett standardiserat 

namngivningsprotokoll, enligt följande ordning, Material-Reinforcement-ID-Numbering.  

Material beskriver grundmaterialet som provdetaljen är uppbyggd av. Kan innehålla antingen N 

som står för Nylon eller O som står för Onyx.  

Reinforcement står för vilken fiberförstärkning som används och kan antingen innehålla C som 

står för Carbon (kolfiber) eller N som står för None (ingen) vilket innebär att provdetaljen saknar 

fiberförstärkning. 

ID är enbart en numrering med start på siffran 01 och adderas med ett för varje annorlunda 

provdetalj som tillverkas.  

Numbering är även enbart en numrering men som sammankopplas till ett specifikt ID. Denna 

numrering ökas i och med att flera identiska provdetaljer (ID:n) tillverkas. 

I litteraturstudien framgår det att ett kritiskt område i och med 3D-utskrifter som tillämpar FDM-

teknik är lagersammanbindningen i höjdriktningen sett ur 3D-skrivarens perspektiv. En 

sammanbindning som är beroende på hur mycket den pålagda plasten har svalnat innan ett nytt 

lager plast appliceras. Lagersammanbindningen blir därmed indirekt beroende av den omgivande 

temperaturen. Med detta som grund konstruerades en enkel temperatur- och 

luftfuktighetsloggningsenhet baserad på arduino-komponenter. Nedan visualiseras enheten samt 

hur den har integrerats med 3D-skrivaren, se figur 25. Sensorn för mätning av temperatur samt 

luftfuktighet som användes var av fabrikatet Luxorparts och modellen AM2301. 
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Dess datablad specificerar en temperaturnoggrannhet på +/- 0,5 °C samt en 

luftfuktighetsnoggrannhet på +/- 3% (Kjell & Company, 2018). Enheten loggar värden var tionde 

sekund och spar ut dessa värden på ett SD-kort med en referens mot den faktiska tiden. BOM-

lista samt kod kan fås på begäran.  

 

Figur 25 - loggningsenhet 

Alla utskrifter loggades ej utan 10 stycken slumpmässigt valda tillfällen loggades. Baserat på 

dessa mätningar framgick ett tydligt temperaturförhållande med försumbara avvikelser. Nedan 

visualiseras två stycken temperaturkurvor, figur 26 är loggad i Mark Two Deva samt figur 27 är 

loggad i Mark One MDH. X-axeln representerar tid på formatet hh:mm:ss och y-axeln 

representerar temperatur angivet i grader celsius för den blåa (övre) kurvan samt luftfuktighet i 

procent för den orangea (nedre) kurvan. De två dalarna som kan tydas i figur 26 uppstår på grund 

av att två nya körningar startades. Det betyder att 3D-skrivaren öppnades upp för att ta ut den 

färdiga detaljen och värme släpptes därmed ut från byggmiljön. Det kan tydas att det tar ungefär 

en timme för 3D-skrivaren och komma upp i sin maximala byggmiljötemperatur och att den 

maximala byggmiljötemperaturen enbart ligger på cirka 30-32 grader. 
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Figur 26 - temp -och fuktdiagram Deva 

 

Figur 27 - Temp -och fuktdiagram MDH 

Parametrarna i Eiger för provdetaljerna har designats med en stor bredd för att skapa så mycket 

varierande underlag som möjligt för att möjliggöra identifiering av diverse samband.  

Genom att basera dessa materialtester på standardiserade testmetoder öppnar det upp möjligheter 

för enklare jämförelser av sekundära parter för verifiering av arbetet samtidigt som det även 

bidrar till en högre trovärdighet hos resultatet. Dock finns det ej några specifika standarder 

ämnade åt 3D-utskrivna detaljer och speciellt inte 3D-utskrivna detaljer med fiberförstärkningen 

där detaljerna blir oerhört anisotropiska. De fiberförstärkta utskrifterna kan designas med en 

uppsjö av olika parametrar där var och en av dessa parametrar har en avgörande roll för detaljens 

mekaniska egenskaper. På grund av detta är det ej tillräckligt att designa en provdetalj och utföra 
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exempelvis fem stycken prover på dessa identiska provdetaljer och därmed få fram ett 

materialdata som går att tillämpa oavsett belastningsfall, likt ett isotropiskt material som stål och 

aluminium. Därför behöver en stor variation av utskriftsparametrar utvärderas när 

fiberförstärkning tillämpas för att om möjligt identifiera samband som sedan kan tillämpas som 

riktlinjer vid konstruktion där Markforged 3D-skrivare skall användas. 

På grund av de anisotropiska egenskaperna som 3D-utskrifter resulterar i är det av stor vikt att 

orientera provdetaljerna utefter vad det faktiskt är som skall utvärderas. Nedanstående figur 28 

visualiserar hur samtliga provdetaljer tillverkas med avseende på byggnadsorienteringen hos 3D-

skrivaren. Figur 29 samt figur 30 visualiserar sedan hur kraften appliceras i förhållande till 

lageruppbyggnaden där de röda pilarna representerar dragkraft. Vid figur 29 appliceras kraften i 

lagrernas längdriktning medans kraften appliceras ortogonalt mot lageruppbyggnaden i figur 30. 

 

Figur 28 -  koordinatsystem byggnadsorientering 

 

 

Figur 29 - Lageruppbyggnad XY 

 

 

Figur 30 - Lageruppbyggnad Z 
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 Fiberförstärkta provdetaljer 

Samtliga fiberförstärkta provdetaljer har tillverkats enligt standardparametrar rekommenderade 

av Markforged som grund där sedan andelen fiberförstärkningsfibrer har varierats med 7 olika 

varianter. De rekommenderade standardparametrarna redovisas i nedanstående tabell 3. Alla 

fiberförstärkta provdetaljer behandlar enbart kolfiberförstärkning. 

Tabell 3 - standardparametrar Eiger 

Fill Pattern Fill Density Roof & Floor 

Layers 

Wall Layers 

Triangular Fill 50% 4 2 

 

Nedan visualiseras två olika varianter av kolfiberförstärkning. Figur 31 visualiserar ett lager för 

N-C-09-00 där två stycken Concentric Fiber Rings har använts. Figur 32 visualiserar ett lager 

för N-C-06-00 där sex stycken Concentric Fiber Rings har använts. De yttre vita linjerna 

representerar Wall Layers, de tunna vita triangulära mönstret representerar Fill Pattern och de 

blåa linjerna representerar fiberförstärkningen. 

 

Figur 31 – längsgående tvärsnitt N-C-09-00 

 

Figur 32 – längsgående tvärsnitt N-C-06-00 

 

 

 

 

Ovanstående röda cirkel förstorar området där kolfibern skarvas för det specifika lagret. Dessa 

skarvar bidrar till en distinkt försvagning av fibrernas dragstyrka, speciellt som kan ses på första 

samt sista ringen där fibern är helt och hållet bruten. Denna så kallade skarvning kan omplaceras 

i Eiger vilket innebär att skarvningen kan placeras på en av kortsidorna och påverkar därmed ej 

resultaten hos dragproverna. Dock så används oftast ett flertal lager med fiberförstärkning, varav 

Eiger alltid specificerar en given förskjutning mellan dessa skarvar vilket mynnar ned i att dessa 

skarvar fördelas ut av den självklara anledningen att fördela ut dessa svaga punkter på ett sådant 

jämt fördelat sätt som möjligt. Det kan även vara svårt att i verkligheten vid produkttillämpningar 

lyckas placera dessa skarvar vid områden där lägre påfrestningar uppstår. På grund av detta 
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kommer inte försök till att omplacera dessa skarvar att utföras. Författaren i fråga vill snarare att 

dessa svaga punkter skall göra intryck på samtliga materialtester för att därmed kunna få fram så 

verklighetstrogna resultat som möjligt. 

Provdetaljerna N-C-10-00 valdes att tillverkas med så lite kolfiber som möjligt, det vill säga 

endast en Concentric Fiber Ring, se figur 34 som visualiserar samtliga byggnadslager där den 

ljusgråa färgen representerar nylon och den mörkgråa färgen representerar kolfiberförstärkning. 

Det finns en begränsning som Mark One skrivarna har när det gäller fiberförstärkning. Den 

begränsningen innebär att inga fiberförstärkningstrådar kortare än 610 mm kan appliceras 

(Markforged, 2018). Vilket i detta fall innebar att endast en Concetric Fiber Ring ej var möjligt 

att genomföra vid användande av Provdetalj Fiberförstärkt D3039 eftersom att den provdetaljen 

med de specificerade dimensionerna resulterar i en omkrets på 330 mm. 

På grund av ovanstående tillverkades denna detalj med den dubbla längden, 300x15x2mm, för 

att sedan kapas av manuellt på mitten och därmed erhålla två stycken provbitar enligt de korrekta 

dimensionerna med enbart en Concentric Fiber Ring. Nedanstående figur 33 visualiserar 

provdetaljen som helhet där den röda linjen representerar kapsnittet, den röda cirkeln 

representerar positionen för fiberskarven på ovansidan (lager 12) och den blåa cirkeln 

representerar positionen för fiberskarven på undersidan (lager 5). 

 

Figur 33 - N-C-10 

    

                  Figur 34 - Byggnadslager 

Enligt ovanstående resulterade tillverkningen i två stycken provdetaljer efter att kapsnittet 

applicerats. Den vänstra delen benämns enligt N-C-10.2 medans den högra delen benämns enligt 

N-C-10.1. Med hänsyn till kapsnittet och placeringen av fiberskarvar resulterar det i att N-C-

10.2 har en fiberskarv som kommer att utsättas för belastning när dragproverna utförs medans 

skarven för N-C-10.1 är förskjuten mer i sidled vilket resulterar i att fiberskarven kommer att 

hamna under greppytan. Denna fiberskarv kommer därmed ej att utsättas för belastning och som 

följd ej göra påverkan på dragprovet. 
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Ett undantag har gjorts angående standardparametrarna som är rekommenderade av Markforged, 

enligt tabell 3. En provdetalj tillverkades med syfte att maximera andelen fiberförstärkning i en 

detalj för att undersöka hur hög sträckgräns som kan nås med dessa fiberförstärkta plaster. 

Provdetaljen tillverkades med densamma yttermått som resterande Provdetalj Fiberförstärkt 

D3039 dock enligt parametrar enligt nedanstående tabell 4. Med anledning till att utöka 

utrymmet för andelen fiberförstärkning. Dessa provdetaljer benämns enligt N-C-04-00 och N-C-

07-00. 

Tabell 4 – N-C-07-00 

Fill Pattern Fill Density Roof & Floor 

Layers 

Wall Layers 

Triangular Fill 50% 1 1 

 

Samtliga utskriftsparametrar för alla provdetaljer som behandlar fiberförstärkning har 

dokumenterats utförligt och redovisas i bilaga 4, alla nämnda termer har tidigare förklarats i 

kapitel 4.9.Eiger. 
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 Icke-fiberförstärkta provdetaljer 

Två stycken olika tillverkningsparametrar för samtliga material som ej behandlar 

fiberförstärkning har använts. Ena varianten är baserad på Markforged rekommendationer som 

skall enligt Markforged bidra till de mest fördelaktiga materialegenskaperna i förhållandevis mot 

materialåtgång och utskriftskostnad, se tabell 3. Medans den andra varianten innebär att 

provdetaljen fylls med material till 100%. Det innebär att parametrar enligt nedanstående tabell 

5 följs. Vid detta fall används Rectangular Fill eftersom det enbart är detta mönster som 

möjliggör en helt fylld detalj.  

Tabell 5 – Fylld plastdetalj 

Fill Pattern Fill Density Roof & Floor 

Layers 

Wall Layers 

Rectangular Fill 100% 4 2 

 

Nedanstående figur 35 visualiserar Rectangular Fill med 100% Fill Density. Byggnadslagrena 

appliceras alltid med 90 graders förskjutning. 

 

 

Figur 35 - Roof & Floor Layers 

Nedanstående figur 36 visualiserar Triangular Fill med 50% Fill Density. Det skall tilläggas att 

oavsett inställningar tillverkas alltid Roof & Floor Layers enligt figur 35. 

  

 

Figur 36 - Triangular Fill 50% 

Samtliga utskriftsparametrar som behandlar provdetaljer utan fiberförstärkning har 

dokumenterats utförligt och redovisas i bilaga 4, alla nämnda termer har tidigare förklarats i 

kapitlel 4.9.Eiger. 
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 Materialprover 

Samtliga materialprover har utförts av författaren själv i Mälardalens Högskolas lokaler i 

Eskilstuna. En universal dragprovsmaskin av märket Galdabini och modell Quesar 100 har 

använts för både dragprover, böjprover och utmattningsprover. Maskinen visualiseras i 

nedanstående figur 37. 

 

Figur 37 - Materialprovmaskin 

Provdetaljernas dimensioner kontrollmättes med en micrometer, vilket ger en noggrannhet på 

0,001 mm. En extensometer av fabrikatet Micron har använts vid majoriteten av proverna upp 

till en maximal töjning på 100%. Om töjningen inom det uppmätta området hos provdetaljen har 

överskridit 100% har extensometern automatiskt kopplas ur och töjningsberäkningen har 

fortskridit utifrån provmaskinens greppförflyttning. Provhastigheten varierar delvis mellan 

testerna då hastigheten har framberäknas i enlighet med de tillämpade standarderna. Alla brott 

hos provdetaljerna efter genomfört materialprov har utvärderats gentemot den erhållna datan för 

att avgöra om testerna resulterade i trovärdiga resultat. Stora avvikelser identifierades vid ett 

dragprov för fiberförstärkta plaster, detta beskrivs vidare under 5.5.1.Dragprov. Samtliga 

avvikelser som uppstått tas upp i tillhörande bilaga. 

5.5.1 Dragprov 

8 stycken olika dragprover som behandlar standarden ASTM D3039-17 och 8 stycken olika 

dragprover som behandlar standarden ASTM D638-14 har utförts. Provdetaljerna N-C-4, N-C-

5, N-C-6, N-C-7.1, N-C-7.2, N-C-9, N-C-10.1 och N-C-10.2 baseras på ASTM D3039-17. 

Provdetaljerna N-N-8, N-N-13, O-N-11, O-N-12, O-N-18, O-N-23, N-N-19 och N-N-23 baseras 

på ASTM D638-14. Samtliga provförhållanden och testparametrar har dokumenterats och 

redovisas i bilaga 5 för ASTM D3039-17 och bilaga 6-7 för ASTM D638-14. 
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Stora avvikelser uppstod när provdetaljerna N-C-04 testades då dessa var maximalt fyllda med 

kolfiber och stora krafter tillämpades vid proverna. Till en början uppstod brott hos samtliga 

prover precis vid sluten av greppytan, se figur 38, de räfflade ytorna är märken från greppen. Det 

betyder att klämkraften hos greppen har med största sannolikhet bidragit till en brottanvisning 

hos provdetaljen vilket resulterade i att dessa prover gav missvisande resultat. 

 

Figur 38 – Felaktigt brott N-C-04 

På grund av detta skrevs nya provdetaljer ut där externa greppytor i aluminium applicerades, se 

figur 39. Med anledning till att nylon är en fet plast och allmänt svår att kombinera med lim 

förberedes provdetaljerna genom att först slipa nylonytan, sedan användes en 1,5mm borr för att 

manuellt borra små början till hål i nylonet med syfte att möjliggöra bättre vidhäftningen för 

limmet. Limmet som användes var ett tvåkomponents-epoxylim av märket Gorilla Glue. Limmet 

fick sedan härda under tryck orört i 48 timmar. 

 

 

 

 

Figur 39 – Applicering av greppytor 
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5.5.2 Böjprov 

7 stycken olika 3-punkts-böjprover som behandlar standarden ASTM 790-17 har utförts. Dessa 

prover representeras av N-C-14, O-N-15, N-C-16, O-N-17, N-C-20, N-C-21 och N-N-31. 

Supportspannet har anpassats utefter provdetaljernas dimensioner i enlighet med standarden. 

Samtliga provförhållanden och testparametrar redovisas i bilaga 8-9. Många av proverna gick 

aldrig av, detta framgår under de tillhörande bilagorna.  

5.5.3 Utmattningsprov 

3 stycken olika utmattningsprover som behandlar standarden ASTM 3479-12 har utförts. Dessa 

prover representeras av N-C-28, N-C-30 och N-C-32. Samtliga provförhållanden och 

testparametrar redovisas i bilaga 10. 

Materialprovsmaskinen (Galdabini Quesar 100KN) är ej gjord för att utföra utmattningsprover 

med. Det innebär att provresulataten från utmattningsproverna enbart kommer att bestå utav en 

en lång sinuskurva där varje period representerar en cykel. Maskinen loggar cykelvärderna 

identiskt som när ett dragprov utförs. Det resulterar i oerhört stora datamängder för datorn att 

hantera. Utmattningsproverna utfördes därmed utan extensometer med anledning till att 

Graphworks inte kunde hantera mängden data som uppstod där en extensometer tillämpades. 
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 Resultat Materialprover 

Följande del presenterar resultaten av de utförda materialproverna. De värden som redovisas i 

tabellerna 6-10 är median-värden baserat på de utförda testerna. Medianen anges på den första 

raden i varje individuell kolumn medans den andra raden i densamma kolumn specificerar 

standardavvikelsen mellan de utförda testerna. De specifika provförhållandena samt diverse 

parametrar som påverkar de utförda proverna redovisas i de tillhörande bilagorna där all 

dokumentation sker i enlighet med riktlinjer från de använda standarderna. De värden som 

redovisas i detta kapitel är enbart ett utskick. 

Vid fall där extrema avvikelser har förekommit har de utvärderats samt i vissa fall ignorerats 

med anledning till att de har bedömts att ej bidra med trovärdiga resultat. Om detta har 

förekommit framgår det i de tillhörande bilagorna. 

De värden som presenteras i tabell 6-11 är enligt följande; 

För dragprover och böjprover presenteras provresultaten baserat på samma parametrar. 

Sträckgräns, kvarstående deformation vid Rp0,2. Det innebär att sträckgränsen identifieras när 

tangenten till kurvan för den elastiska delen avviker med 0,2%, anges i MPa. Brottgräns, den 

maximala spänningen som uppstår innan detaljer går sönder, anges i MPa. Elasticitetsmodul (E-

modul), specificerar hur benäget ett material är till deformation, anges i MPa. E-modulen 

identifieras baserat på lutningen hos tangenten för kurvan till den elastiska delen. ε Rp0,2, töjning 

vid den specificerade sträckgränsen , anges i %. Fm0,2, den erhållna kraften när sträckgränsen 

uppnås, anges i Newton. Antal tester, hur många tester som utförts på identiska provdetaljer. 

Utmattningsproverna presenteras med några annorlunda parametrar. Cykelstart, vid vilken 

angiven spänning cyklerna skall starta vid, anges i MPa. Period, hur lång tid tar det att genomföra 

en cykel, anges i sekunder. Amplitud, specificerar hur stor töjning amplituden för cykelkurvan 

är, anges i mm. Antal cykler, hur många cykler har detaljen utsatts för vid provet, anges i styck 

antal. Spänningsdifferens, hur stor är spänningen för den givna töjningen i den första cykeln 

gentemot den sista cykeln, anges i %.  

Det kan urskiljas att samtliga provdetaljer som innehåller fiberförstärkning beter sig väldigt 

sprött med tanke på kurvornas karaktär. Det framgår även att sträckgränsen samt brottgränsen 

infaller i samma punkt. I vanliga fall när en extensometer används kopplas den ur innan brottet 

uppstår, i dessa fall är det ej möjligt att identifiera brottpunkten innan den uppstått på grund av 

att kurvar beter sig linjärt hela vägen till ett plötsligt brott uppstår. När brottet sker och 

extensometern fortfarande är applicerad och i bruk innebär det att extensometern mäter de 

rörelser som sker i och med brottet. Vilket förklarar kurvornas osammanhängande karaktär som 

uppstår precis efter brottpunkten. Den ”verkliga kurvan” skulle istället droppa helt vertikalt när 

brottet uppstår.  



37 

 

5.6.1 Dragprov 

Nedanstående tabell 6 redovisar data för samtliga dragprovstester baserade på ASTM D638 där 

provdetaljen Typ IV har använts. Se figur 40 för visualisering av median-kurvor och bilaga 6 för 

samtliga förhållanden, parametrar och kurvor.  

Tabell 6 – Resultat dragprov plast XY 

 Rp0,2 

(MPa) 

Rm  

(MPa) 

E-modul 

(MPa) 

Töjning 

Rp0,2 (%) 

Fm Rp0,2 

(N) 

Antal 

tester (st) 

N-N-08 23,16 

2,67% 

71,46 

11,50% 

1147,87 

9,24% 

1,98 

13,13% 

444,672 

2,67% 

5 

N-N-13 16,85 

2,61% 

25,92 

4,28% 

582,31 

9,37% 

2,74 

7,30% 

323,52 

4,30% 

5 

 

O-N-11 41,28 

10,85% 

57,24 

7,42% 

3010,09 

7,12% 

1,32 

6,82% 

792,58 

10,85% 

5 

 

O-N-12 22,61 

7,39% 

31,66 

4,17% 

1973,70 

16,26% 

1,23 

8,94% 

434,11 

7,39% 

5 

 

 

 

Figur 40 - Resultat diagram dragprov plast 
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Nedanstående tabell 7 redovisar data för samtliga dragprovstester baserade på ASTM D638 där 

provdetaljen D638-Z har använts. Se figur 41 för visualisering av median-kurvor och bilaga 7 

för samtliga förhållanden, parametrar och kurvor. 

Tabell 7 – Resultat dragprov plast Z 

 Rp0.2 

(MPa) 

Rm  

(MPa) 

E-modul 

(MPa) 

Töjning 

Rp0,2 (%) 

Fm Rp0,2 

(N) 

Antal 

tester (st) 

O-N-18 16,515 

10,60% 

17,645 

18,48% 

644,95 

37,77% 

2,25 

23,30% 

1297,09 

10,60% 

3 

O-N-23 28,57 

7,81% 

34,7 

2,56% 

1592,95 

12,77% 

1,957 

5,26% 

2243,89 

27,81% 

3 

N-N-19 7,64 

27,09% 

7,64 

33,12% 

506,5 

17,59% 

1,33 

59,00% 

600,05 

27,09% 

3 

N-N-27 20,26 

20,39% 

20,26 

20,39% 

1149,93 

5,55% 

1,72 

20,56% 

1591,22 

20,39% 

3 

 

 
Figur 41 - Resultat diaram dragprov plast Z 
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Nedanstående tabell 8 redovisar medelvärdesdata för samtliga dragprovstester baserade på 

ASTM D3039 där provdetaljen belastas i fibrernas längsgående riktning. Se figur 42 för 

visualisering av ett utskick av median-kurvorna och bilaga 5 för samtliga förhållanden, 

parametrar och kurvor.  

Tabell 8 – Resultat dragprov fiber 

 

 Rp0,2 

(MPa) 

Rm  

(MPa) 

E-modul 

(MPa) 

Töjning 

Rp0,2 (%) 

Fm Rp0,2 

(N) 

Antal 

tester (st) 

N-C-03 185,0 

2,70% 

185,0 

2,70% 

- 

- 

- 

- 

5550 

- 

5 

N-C-04 527,47 

3,14% 

527,47 

3,14% 

53714,1 

0,82% 

0,99 

6,06% 

15824,1 

3,14% 

3 

N-C-05 93,37 

20,73% 

93,37 

20,73% 

7175,89 

3,72% 

1,29 

20,70% 

2801,10 

20,73% 

5 

N-C-06 387,56 

6,70% 

387,56 

6,70% 

27169,37 

3,75% 

1,41 

7,80% 

11626,8 

6,70% 

3 

N-C-07 696,04 

- 

696,04 

- 

55833,62 

- 

1,21 

- 

20881,2 

- 

3 

N-C-09 42,18 

14,51% 

42,18 

14,51% 

2912,26 

10,57% 

1,48 

16,19% 

1265,4 

14,51% 

5 

N-C-10.1 36,92 

14,03% 

36,92 

14,03% 

1945,84 

2,40% 

1,75 

20,16% 

1107,6 

13,95% 

3 

 

N-C-10.2 30,08 

7,45% 

30,08 

7,45% 

1776,61 

10,23% 

1,59 

2,72% 

902,4 

7,47% 

3 
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Figur 42 - Resultat diagram dragprov fiber 
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5.6.2 Böjprov 

Nedanstående tabell 9 redovisar data för samtliga tre-punkts-böjprover baserade på ASTM 

D790 som behandlar icke-fiberförstärkta plaster. Se figur 43 för visualisering av median-kurvor 

och bilaga 9 för samtliga förhållanden, parametrar och kurvor. 

Tabell 9 – Resultat böjprov plast 

 Rp0,2 

(MPa) 

Rm  

(MPa) 

E-modul 

(MPa) 

Töjning 

Rp0,2 (%) 

Fm Rp0,2 

(N) 

Antal 

tester (st) 

O-N-15 48,35 

3,35% 

48,35 

3,35% 

1803,15 

3,04% 

2,7 

14,81% 

126 

4,52% 

5 

O-N-17 30,53 

14,90% 

30,53 

14,90% 

1206,35 

20,09% 

2,62 

12,98% 

75,8 

11,61% 

5 

 

N-N-31 12,8 

4,69% 

17,02 

6,70% 

363,81 

0,02% 

3,37 

2,67% 

64,22 

5,25% 

2 

 

 

Figur 43 - Resultat diagram böjprov plast 
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Nedanstående tabell 10 redovisar data för samtliga tre-punkts-böjprover baserade på ASTM 

D790 som behandlar fiberförstärkta plaster. Se figur 44 för visualisering av median-kurvor och 

bilaga 8 för samtliga förhållanden, parametrar och kurvor. 

Tabell 10 – Resultat böjprov fiber 

 Rp0,2 

(MPa) 

Rm  

(MPa) 

E-modul 

(MPa) 

Töjning 

Rp0,2 (%) 

Fm Rp0,2 

(N) 

Antal 

tester (st) 

N-C-14 99,58 

18,94% 

99,58 

18,94% 

2693,14 

18,94% 

3,64 

19,51% 

136,1 

12,27% 

3 (8) 

N-C-16 75,56 

10,25% 

75,56 

10,25% 

1779,02 

8,55% 

4,24 

14,86% 

107,55 

16,27% 

4 (12) 

N-C-20 195,3 

17,61% 

195,3 

17,61% 

4856,73 

4,59% 

4,03 

18,28% 

256,00 

13,83% 

3 (9) 

N-C-21 133,9 

23,15% 

133,9 

23,15% 

3795,22 

5,76% 

3,45 

20,87% 

168,8 

20,50% 

3 (9) 

 

 

Figur 44 - Resultat diagram böjprov fiber 
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5.6.3 Utmattningsprov 

Nedanstående tabell 11 redovisar data för samtliga utmattningsprover baserade på ASTM D3479 

som behandlar fiberförstärkta plaster. Se bilaga 10 för samtliga förhållanden, parametrar och 

kurvor. Samtliga provdetaljer för utmattningsprover är uppbyggda identiskt med provdetaljer för 

dragprover, enligt följande: 

N-C-28  N-C-05 

N-C-30  N-C-06 

N-C-32  N-C-05 

 

Tabell 11 – Resultat utmattningsprov fiber 

 Cykelstart 

(Mpa) 

Period 

(sek) 

Amplitud 

(mm) 

Antal cykler 

(antal) 

Spännings-

differens 

(%) 

N-C-28-01 30 5 0,4 3000 ~ 24 

N-C-30-01 130 5 0,4 3000 ~ 37 

N-C-30-02 130 5 0,4 3000 ~ 34 

N-C-32-01.1 20 4 0,05 10000 ~ 20 

N-C-32-01.2 20 4 0,05 10000 ~ 9 

 

N-C-32-01.1 och N-C-32-01.2 är två prover utförd på samma provdetalj. Provdetaljen 

genomgick först ett utmattningsprov för att sedan dagen efter genomgå ett identiskt 

utmattningsprov igen. N-C-32-01.1 behandlar det första provet.  
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 Utvärdering (tolkning) materialprover 

5.7.1 Dragprov 

Något som är givet sedan långt tillbaka och som understryks i materialproverna är att styrkan 

sitter i fibrerna, speciellt om de belastas fördelaktigt, det vill säga i fibrernas längsgående 

riktning. Dock uppstår det en problematik när styrkan hos dessa detaljer skall benämnas. Vid 

beräkning på konstruktioner och jämförelser mellan material använder man sig av enheten MPa. 

MPa är ett alternativt sätt att skriva N/mm2 och innebär hur mycket kraft mätt i Newton ett 

material kan ta upp per kvadratmillimeter. En enhet som fungerar utmärkt när det kommer till 

isotropiska material där det finns ett linjärt förhållande mellan upptagen kraft per andel material. 

Förhållandet beskrivs enligt följande ekvation 1, som tidigare förklarats under teorikapitlet. 

𝜎 =
𝐹

𝐴
 

 

Ett förklarande exempel redovisas baserat på resultaten från provdetaljerna N-C-03. Genom att 

enbart öka andelen matrismaterial för att dubblera tjockleken på provdetaljen och använda sig av 

exakt lika mycket kolfiber kommer den teoretiska kraftupptagningen att dubbleras baserat på 

ekvation 1. Det innebär att de 30mm2 påökade matrismaterialet skall ta upp 5550N vilken väldigt 

avrundat representerar ett halvt ton. Varav en slutsats kan dras direkt att det ej är möjligt, vilket 

även kan understrykas av provresultaten för N-N-13 som har en sträckgräns på 16,85MPa. 

Kraftökningen borde enbart bli 16,85 ∗ 30 = 505.5N, enligt ekvation 1, det vill säga en tiondel 

av 5550N. Nedanstående tabell 12 redovisar värden från N-C-03 och det exempel som nämnts 

ovan. Antal fibrer innebär hur många fibrer som finns i längsgående riktning sett utifrån 

kraftanläggningen.  

Tabell 12 - Jämförelse dragprov fiber exempel 

Provdetalj Bas (mm) Tjocklek 

(mm) 

Tvärsnitt 

(mm2) 

Rp0,2 

(MPa) 

Kraft (N) Antal 

Fibrer 

N-C-03 15 2 30 185 5550 48 

Exempel 15 4 60 185 11100 48 

 

Det är identifierat att tvärsnittsarean ställer till de teoretiska materialvärdena, därmed kan en 

alternativ väg att gå vara att förbise tvärsnittsarean. Med samtliga materialprover som grund som 

behandlar dragprover kan data jämföras och kombineras. Samband och korrelationer kan även 

identifieras och brytas ut.  

Markforged nämnder i sina materialdatablad att fiberförstärkta fiberdetaljer är oberoende av 

vilket material som används som plastmatris, enligt nedanstående citat  (Markforged, u.d.). 

”Fiber tests are plastic-independent (samples with Nylon and Onyx behave the same)” 

Ekvation 1 – Spänningsförhållande 
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Med ovanstående citat som grund förbises matrisens materialegenskaper och antal fibrer i 

förhållande till upptagen kraft vid sträckgräns utreds individuellt. Genom att tillämpa 

nedanstående formel, se ekvation 2, kan det urskiljas hur mycket kraft varje individuell fiber 

klarar av innan fibrernas sträckgräns uppnås. 

𝐾𝑟𝑎𝑓𝑡 𝑣𝑖𝑑 𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑔𝑟ä𝑛𝑠 (𝑁)

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 𝑖 𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑟𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑠𝑡)
= 𝐾𝑟𝑎𝑓𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 (𝑁) 

 

Ekvation 2 har tillämpats på samtliga dragprover som behandlar fiberförstärkta detaljer och 

redovisas i nedanstående tabell 13. 

Tabell 13 - Kraft per fiber utan hänsyn till matrismaterial 

Provdetalj Fiberlager Fiberringar Fiber Rp0,2 

(MPa) 

Kraft vid 

sträck (N) 

Kraft/fiber 

N-C-03 4 6 48 185,0 5550,0 115,63 

N-C-05 4 3 24 93,37 2801,1 116,71 

N-C-06 8 6 96 387,56 11626,8 121,11 

N-C-07 14 7 196 696,04 20881,2 106,54 

N-C-09 2 2 8 42,18 1265,4 158,175 

N-C-10.1 2 1 4 36,92 1107,6 276,9 

N-C-10.2 2 1 3** 30,08 902,4 300,8 

 

N-C-03, N-C-05, N-C-06 och N-C-07 påvisar väldigt jämförbara värden med en maximal 

differens på 14,57N vilket enbart är en skillnad på 1,48kg per fiber. N-C-09 och N-C-10 redovisar 

ett mycket högre kraft per fiber förhållande varav en iakttagelse kan göras att de består av väldigt 

få förstärkningsfibrer. En rimlig förklaring till detta kan vara att matrisens materialegenskaper 

framstår mer och mer desto mindre kolfiber som tillämpas eftersom det blir mer volym över att 

fylla med matrismaterial. Nedanstående figur 45 visualiserar kraft per fiber med hjälp av ett 

scatter-diagram där avvikelserna visualiseras. Resultaten från N-C-04 bedömdes som 

otrovärdiga som nämnt under 4.6.1.Dragprov och dess värden förbises därav i detta steg. Dess 

identifierade kraft per fiber var enbart på cirka 80N. 

 

** Hänsyn till fiberskarv tas vid detta test därav enbart 3 fibrer.  

Ekvation 2 – Kraft per fiber 
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Figur 45 - Kraft per fiber utan hänsyn till matrismaterial 

För att bevisa denna hypotes utreds detta vidare genom att kombinera dragprovskurvor av 

fiberförstärkta provdetaljer och dragprovskurvor bestående av enbart nylon med 50% infill (N-

N-13) samt enbart nylon med 100% infill (N-N-08) som kombinerat är det tillämpade 

matrismaterialet för samtliga fiberförstärkta provdetaljer. 

Eftersom att fibret har avskyvärt mycket högre elasticitets-modul och sträckgräns kan vi anta att 

fibrerna är den ”dominanta” delen av detaljerna. Det vill säga att töjningen sker utefter fibrernas 

villkor och matrismaterialet (vare sig det består av vanligt nylon eller onyx) följer enbart med. 

Matrismaterialet töjer sig med andra ord identiskt och med samma takt som fibrernas töjning 

sker. Med det sagt så har matrismaterialet dragits ut och måste därmed även ha tagit upp en viss 

del av den applicerade kraften. Det framgår i tabell 7 att onyx-materialet har en sträckgräns som 

är 5,76MPa högre och onyx-materialet måste därmed ta upp mera kraft per tvärsnittsarea. Detta 

betyder att Markforged påstående att fiberförstärkta detaljer är oberoende av vilket 

matrismaterial som tillämpas, inte stämmer till fullo. Sett utifrån Markforged perspektiv kan man 

förstå att de enbart tillhandahåller materialdata i de fallen där samtliga värden är så höga och 

fördelaktiga som möjligt. Detta diskuteras mer på sida 63. 
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Nedan redovisas arbetsmetodiken för att beräkna bort matrismaterialets kraftupptagning hos 

utskrivna fiberförstärkta detaljer. Första steget är att identifiera de olika tvärsnittsareorna för de 

olika delarna av provbiten som erhåller olika materialegenskaper.  

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑑𝑒𝑡𝑎𝑙𝑗𝑒𝑛𝑠 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 ∗ (𝑅𝑜𝑜𝑓 & 𝐹𝑙𝑜𝑜𝑟 𝐿𝑎𝑦𝑒𝑟𝑠 ∗ 2 ∗ 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟ℎö𝑗𝑑) = 𝑨 

(𝑃𝑟𝑜𝑣𝑑𝑒𝑡𝑎𝑙𝑗𝑒𝑛𝑠 ℎö𝑗𝑑 − (𝑅𝑜𝑜𝑓 &𝐹𝑙𝑜𝑜𝑟 𝐿𝑎𝑦𝑒𝑟𝑠 ∗ 2 ∗ 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟ℎö𝑗𝑑))

∗ (𝑊𝑎𝑙𝑙 𝐿𝑎𝑦𝑒𝑟𝑠 ∗ 2 ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑚𝑢𝑛𝑠𝑡𝑦𝑐𝑘𝑒) = 𝑩 

𝑨 + 𝑩 = 𝑇𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑠100% 

𝑇𝑝𝑟𝑜𝑣𝑑𝑒𝑡𝑎𝑙𝑗 − 𝑇𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑠100% − 𝑇𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 = 𝑇𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑠50% 

𝑇 = 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎 

Enligt ovanstående kan matrismaterialet som består av 100% infill identifieras samtidigt som 

även tvärsnittsarean för hela detaljen är känd. Den sammanlagda tvärsnittsarean för samtliga 

fibrer är även känd genom att beräkna 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 𝑖 𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑟𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝜋𝑟2. Där fibrernas 

radie är 0,19mm och antalet fibrer i kraftriktning erhålls genom; 

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑏𝑒𝑟 𝑖 𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑟𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟𝑠 ∗ (𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐 𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠 ∗ 2) 

Varav det går att lösa ut den kvarvarande tvärsnittsarean som representerar matrismaterialet som 

består av 50% infill. När de olika tvärsnittsareorna är identifierade är det dags att kombinera de 

erhållna dragprovskurvorna. Detta kommer att beskrivas med hjälp av ett exempel. 

Den föreslagna arbetsmetodiken kommer att redovisas baserat på provdetaljen N-C-05 där de 

givna specifikationerna för provdetaljen redovisas i nedanstående tabell 14. Provdetaljerna N-N-

13 består av nylon med 50% infill och provdetaljerna N-C-08 består av nylon med 100% infill. 

Tabell 14 - N-C-05 

Roof & floor layers Wall Layers Fiber Layers Concentric Fiber 

Rings 

4 2 4 3 

 

Med provdetaljens dimensioner blir beräkning enligt följande; 

15 ∗ (4 ∗ 2 ∗ 0,125) = 15 

2 − (4 ∗ 2 ∗ 0,125) ∗ (2 ∗ 2 ∗ 0,4) = 1,6 

15 + 1,6 = 𝟏𝟔, 𝟔𝒎𝒎𝟐 = 𝑇𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑠100% 

 

(15 ∗ 2) − (16,6) − (24 ∗ 𝜋 ∗ 0,162) = 𝟏𝟐, 𝟕𝟖𝟓𝟔𝒎𝒎𝟐 = 𝑇𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑠50% 
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När tvärsnittsareorna är identifierade för de olika områdena som bidrar till olika 

materialegenskaper jämförs sedan de tre olika dragprovskurvorna, se nedanstående figur 46. 

Genom att följa de sträckande markeringarna som visualiseras i figur 46 går det att identifiera 

hur hög spänningen är i nylonet vid den givna töjningen. Det identifieras att N-C-05-02 har en 

töjning på 1,29 % när sträckgränsen uppnås. Detta innebär att matrismaterialet även har töjts 1,29 

%. Varav det kan tydas att vid den givna töjningen har N-N-13-04 tagit upp 10,68MPa och N-

N-08-02 har tagit upp 15,99MPa. Genom att sedan tillämpa ekvation 1, det vill säga 𝜎 =
𝐹

𝐴
 , går 

det att beräkna fram den erhållna kraftupptagningen för de båda nylonkurvorna enligt följande. 

N-N-13-04: 10,68 ∗ 12,79 = 136,60𝑁 

N-N-08-02: 15,99 ∗ 16,6 = 265,434𝑁 

Det betyder att matrismaterialet har tagit upp 136,6 + 265,43 = 402,03N. Denna kraft adderas 

sedan från den maximala upptagna kraften för dragprovet N-C-05-02 som kraft vid sträckgräns 

är beroende av i ekvation 2 varav Kraft per fiber sedan kan beräknas på nytt. 

 

Figur 46 - Kombinerade dragprover 

  



49 

 

Genom att tillämpa denna arbetsmetodik på samtliga dragprover som behandlar fiberförstärkning 

kan Kraft per fiber återigen åskådliggöras i ett scatter-diagram, se nedanstående figur 47. Varav 

ett mycket mer linjärt förhållande mellan de olika värdena kan identifieras och en 

kraftupptagning på 100N per fiber kan identifieras. 

 

Figur 47 - Kraft per fiber med hänsyn till matrismaterial 

Genom att visualisera en ytterligare kombination av dragprovskurvor, se nedanstående figur 48, 

framgår det tydligt varför Kraft per fiber värdet jämnas ut när fiberantalet överskrider cirka 50 

stycken fibrer redan innan hänsyn tagits till matrismaterialet. Figur 48 visualiserar en nylonkurva 

kombinerad med två stycken dragprovskurvor som innehåller en stor andel fiberförstärkning. 

Nylonet har precis densamma påverkan kopplat till andelen nylon oavsett andelen 

fiberförstärkning, dock skiljer sig de upptagna krafterna markant vilket mer eller mindre 

resulterar i att nylonets materialegenskaper försummas. En annan faktor som påverkar är att desto 

mer fiberförstärkning som används desto mindre volym blir över till att fylla med matrismaterial. 
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Figur 48 - Kombinerat dragprov 

På sida 42 nämns det att ett undantag har skett när det gäller floor & roof layers samt wall layers. 

Dessa värden minimerades med anledning till att frigöra så mycket volym som möjligt för att på 

så vis kunna applicera så mycket fiberförstärkning som möjligt. Detta undantag benämns enligt 

N-C-04 och N-C-07, se bilaga 5. Det var problematiskt att erhålla trovärdiga provresultat baserat 

på dessa provdetaljer då brottet tenderade till att ske i koppling till provmaskinens greppyta (N-

C-04). Det beror med största sannolikhet på att greppytan med den krävda klämkraften resulterar 

i brottanvisningar som bidrar till en distinkt försvagning i flertalet fibrer, detta har redan 

beskrivits under kapitel 5.5.1.Dragprov där det även framgår hur provdetaljerna förbereddes 

annorlunda. 

Genom att jämföra provresultaten från N-C-07 med Markforged materialvärden kan tydliga 

likheter identifieras, se nedanstående tabell 15. 

Tabell 15 – Jämförelse N-C-07 mot befintlig data 

 Tvärsnittsarea 

(mm2) 

Antal 

fibrer (st) 

Rp0,2 

(MPa) 

E-modul 

(MPa) 

Töjning 

(%) 

N-C-07 30 196 696,04 55833,62 1,21 

Markforged 15,48 Okänt 700 54000,00 1,50 
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Ovanstående betyder att Markforged har frångått sina rekommenderade inställningar och istället 

tillverkat provdetaljer för att maximera andelen fiberförstärkning och därmed få så höga och 

fördelaktiga materialvärden som möjligt vid dragprover. Man kan ställa sig frågan vad 

Markforged har tänkt att dessa materialvärden skall bidra till. Skall det ge konstruktionsunderlag 

eller enbart ge underlag till fördelaktig marknadsföring? Det verkar som att det främst är till för 

marknadsföringssyften då dessa ”maximerade värden” som Markforged tillhandahåller inte ger 

någon som helst insikt i hur man bör tänka vid konstruktion av detaljer och applicering av 

förstärkningsfibrer. Samtidigt är även konstruktioner som till fullo fylls med kolfiber helt fel väg 

att gå enligt författaren i fråga då man ej utnyttjar fördelarna med at kombinera två olika 

materialegenskaper för att uppnå optimerade kompositkonstruktioner.  

Genom att återkoppla mot proverna som var uppbyggda utan fiberförstärkning, det vill säga 

D638-XY och D638-Z kan vi jämföra dess värden för sträckgräns vilket redovisas i nedanstående 

tabell 16. 

Tabell 16 - Jämförelse dragprov enbart plast 

 Onyx (MPa) Nylon (MPa) 

XY   

50% infill 22,61 16,85 

100% infill 41,28 23,16 

diff 1,83 1,37 

Z   

50% infill 16,15 7,64 

100% infill 28,57 20,26 

diff 1,77 2,62 

XY/Z   

50% infill 1,40 2,21 

100% infill 1,44 1,14 

 

Det framgår att Onyx materialet erhåller ett ganska jämt förhållande mellan dess 

materialegenskaper baserat på dess lageruppbyggnad. Om infill-densiteten fördubblas från 50% 

till 100% kan det tydas att sträckgränsen ökar med cirka 80% oavsett belastning längs med 

byggnadsplanet (XY) eller ortogonalt mot byggnadsplanet (Z). Genom att utvärdera förhållandet 

mellan kraftupptagningen för de olika belastningsriktningarna framgår det även där ett jämt 

förhållande. Genom att byta dragriktning från Z till XY ökar sträckgränsen med cirka 42%. 

Nylon materialet har en större variation varav inga uppenbara förhållanden och samband kan 

identifieras på den erhållna datan. Vad som tydligt framgår är att när nylonet belastas i Z och 

består av enbart 50% infill är kraftupptagningen oerhört låg. Genom att enbart byta 

belastningsriktning ökar kraftupptagningen med 221% eller genom att behålla dragriktningen (Z) 

och istället fördubbla infilldensiteten ökar kraftupptagningen med 262%. Med detta som grund 

är det av stor vikt att identifiera vilka belastningsfall som uppstår i en konstruktion och därmed 

alltid vara medveten om den ”svagaste länken” i kedjan.   



52 

 

5.7.2 Böjprov 

Det uppstår en problematik när man skall benämna styrkan hos de fiberförstärkta detaljerna då 

de kombinerar två olika material med väldigt olika egenskaper. Detta är likt de vanligare 

kompositmaterialen hemligheten bakom att uppnå lätta samt styva material och det är vid 

böjbelastningar som de verkliga synergierna mellan materialegenskaper framstår. Dock som 

tidigare nämnt skiljer sig Markforged teknik i och med att fibrerna kan appliceras med stor 

variation och kan därmed integreras på ett annat sätt än vad som har varit möjligt med de 

vanligare teknikerna när man använder sig av oavbrutna fibrer. Dessa vanligare och mer 

traditionella kompositkonstruktioner har oftast bestått av en kärna med fiberlaminat som tak och 

botten. Vilket resulterar i att de olika materialegenskaperna kan urskiljas i olika givna områden 

och dessa material kombineras aldrig i samma plan. 

Ovanstående resulterar i att det blir en utmaning att utföra beräkningar hos utskrivna detaljer på 

grund av de stort varierande materialegenskaperna. Det finns en befintlig formel som ser ut enligt 

nedanstående ekvation 3 där 𝜎𝑢 representerar spänningen hos en utskriven detalj. Syftet med 

formeln är att identifiera när plasticering av täckskikten uppstår på en sandwichbalk.  

𝝈𝒖 = (𝟏 − (𝟏 − 𝒇)𝟐𝝈𝒇𝒊𝒃𝒆𝒓 + (𝟏 − 𝒇)𝟐𝝈𝒎𝒂𝒕𝒓𝒊𝒔 

 

𝜎𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 = 300𝑀𝑃𝑎 

 𝜎𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑠 = 30𝑀𝑃𝑎 

Där 𝒇 =
𝟐𝒕

𝒅
 och representerar volymsandelen för kolfiber, 𝑡 står för kolfibertjockleken i 

millimeter och 𝑑 står för höjden för hela provdetaljen i millimeter. För att kunna applicera denna 

formel på de utskrivna detaljerna behöver volymsandelen anpassas. Med volymandelens 

nuvarande utformning antas att fibrerna är homogent applicerade över hela detaljen då formeln 

är framtagen efter de mer traditionella tillverkningsmetoderna för exempelvis 

sandwichstrukturer. Med Markforged kan fiberutfyllnaden hos de olika lagrerna tillverkas med 

en stor variation och formeln behöver därmed kunna ta hänsyn till denna variation. Med detta 

som grund har 𝑓 =
2𝑡

𝑑
 bytts ut mot;  

𝑓 =
𝑡𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 ∗ 𝑙𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 ∗ 𝑎𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟

𝑑
 

 

𝑡𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 = 𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘 𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟  

𝑙𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟  

𝑎𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 = 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟/𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟  

𝑑 = 𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑙𝑗 

Ekvation 3 – Plasticering av täckskikt 

Ekvation 4 – Anpassad volymsandel 
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Alla ovanstående parametrar erhålls från Markforged mjukvara Eiger där fibertjockleken följer 

Layer Height. Antal lager fiber är densamma som Total Fiber Layers, andelen fiber/lager fås 

fram genom att kolla hur många Concentric Fiber Rings som är möjligt för den specifika detaljen 

för att sedan dividera det värden med det antalet valda Concentric Fiber Rings. 

Genom att kombinera ekvation 3 och 4 appliceras detta på samtliga böjprover där förhållandet 

mellan den framberäknade spänningen och den faktiska spänningen utifrån de praktiska 

böjproverna redovisas i nedanstående tabell 17. För varje böjprov redovisas det maximala samt 

det minimala erhållna praktiska värdet. 

Tabell 17 – Jämförelse sträckgräns praktik/teori 

Provdetalj Rp0,2 Beräknad Rp0,2 Differens 

N-C-14 max 110,6 93,28 0,84 

N-C-14 min 94,18 93,28 1,02 

N-C-16 max 79,37 62,70 0,79 

N-C-16 min 71,62 62,70 0,88 

N-C-20 max 212,47 232,5 1,09 

N-C-20 min 191,3 232,5 1,29 

N-C-21 max 158,5 148,13 0,93 

N-C-21 min 128,0 148,13 1,16 

N-C-22 max 62,49 62,70 1,0 

N-C-22 min 60,06 62,70 1,04 

N-C-24 max 41,81 44,61 1,11 

N-C-24 min 38,47 44,61 1,21 

 

Ovanstående tabell 17 redovisar ett resultat som stämmer förvånansvärt bra överens mellan de 

teoretiska och praktiska värdena. Den maximala identifierade differensen var på 29%.  

Dock finns det felmarginaler med denna beräkningsmetod, varav det är oerhört viktigt för 

konstruktören att känna till dessa. När andelen fiber/lager tas fram (𝑎𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟) baseras det på hur 

många concentric fiber rings Eiger specificerar som möjligt, dividerat med det faktiska antalet 

concentric rings som tillämpas. Det finns det en given minsta radie som kolfibret kan utsättas för 

vid applicering i matrismaterialet. Detta på grund av att vid snävare appliceringsradier uppstår 

det en risk för kolfibret att gå av på grund av dess styva och spröda materialegenskaper. Detta 

resulterar i att andelen fiber/lager kan variera beroende på en detaljs bredd eftersom att områden 



54 

 

där kolfiber ej kan applicerar på grund av den minsta appliceringsradien är alltid densamma och 

området kommer därmed att ta upp procentuellt olika stora delar av de givna lagrerna beroende 

på detaljens storlek. Se nedanstående figur 49 för visuell beskrivning. Det röda området markerar 

ytan där kolfiber ej kan appliceras. 

 

 

Figur 49 - Område där kolfiber ej kan appliceras 
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Vid konstruktionsarbete kan det även vara fördelaktigt att kunna förutspå E-modulen för den 

utskrivna detaljen. Därmed har beräkning för elasticitetsmodulen undersökts och den nya 

volymsandelen som presenterades på sida 65 kommer även att tillämpas här. 𝑬𝒖 i nedanstående 

ekvation 5 representerar E-modulen för en utskriven detalj.  

𝑬𝒖 = 𝒇 ∗ 𝑬𝒇 + (𝟏 − 𝒇) ∗ 𝑬𝒎 

 

𝑓 = 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 

 

𝐸𝑓 = 𝐸𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 = 20000𝑀𝑃𝑎  

𝐸𝑚 = 𝐸𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑠 = 360𝑀𝑃𝑎  

Ovanstående ekvation 5 applicerades på samtliga böjprover där förhållandet mellan den 

framberäknade E-modulen och den faktiska E-modulen utifrån de praktiska böjproverna 

redovisas i tabell 18. För varje böjprov redovisas det maximala samt det minimala erhållna 

praktiska värdet. 

Tabell 18 - Jämförelse E-modul teori/praktik 

Provdetalj E-modul Beräknad E-modul Differens 

N-C-14 max 2822,34 2815,0 1,00 

N-C-14 min 2654,64 2815,0 1,06 

N-C-16 max 1822,42 1587,5 0,87 

N-C-16 min 1670,35 1587,5 0,95 

N-C-20 max 5010,14 10180,0 2,03 

N-C-20 min 4785,61 10180,0 2,13 

N-C-21 max 3954,65 5270,0 1,33 

N-C-21 min 3751,76 5270,0 1,40 

N-C-22 max 2989,8 1587,5 0,53 

N-C-22 min 2852,08 1587,5 0,56 

N-C-24 max 2911,91 973,75 0,33 

N-C-24 min 2776,96 973,75 0,34 

 

Ekvation 5 – E-modul 
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Ovanstående tabell 18 redovisar ett resultat som inte stämmer lika bra överens mellan de 

teoretiska och de praktiska värdena som det gjorde vid framberäkning av spänning. Den 

maximala identifierade differensen var på 113%. Författaren anser att detta spann mellan de 

teoretiska och praktiska värdena är för stort och oförutsägbart och understryker därmed att vid 

framberäkning av E-modulen hos utskrivna detaljer är denna metod ej tillräcklig för att använda 

som konstruktionsunderlag. Proverna har enbart bestått av detaljer med tjocklekar från 2mm till 

8mm. Varav författaren även förutspår att variationen mellan de teoretiska och praktiska värdena 

kan ökas ännu mera i och med att detaljerna tjocklek skiljer sig mer. Detta är enbart spekulationer 

och är ett område som kräver vidareforskning för att kunna dra ytterligare slutsatser. En annan 

viktig aspekt att understryka med den optimerad volymsandelen (f) är att den antar att kolfibret 

placeras likt en traditionell sandwichbalk, det vill säga att kolfibret appliceras vid tak och botten 

av detaljen. Denna placering sker per automatik i Eiger och är även den mest fördelaktiga med 

hänsyn till böjbelastningsstyvhet. Dock går det att ändra om kolfibret efter önskad placering i 

Eiger. 

 

5.7.3 Utmattningsprov 

Samtliga utmattningsprover som behandlar fiberförstärkta plaster påvisar en distinkt förändring 

i materialet redan efter första cykeln. Nedan följer ett utskick på de första cyklerna för fyra 

stycken olika utmattningsprover. Första kurvan (blå) representerar provdetaljen N-C-28-02. 

Andra kurvan (grön) representerar provdetaljen N-C-30-01. Tredje kurvan (röd) representerar 

provdetaljen N-C-32-01. Y-axeln representerar spänning i MPa medans X-axeln som inte syns 

på figur 50 redovisar tid. Se bilaga 10 för fullständiga kurvor. 

   

Figur 50 - Utskick utmattningskurvor 

Proverna går utefter ett förbestämt antal cykler under en förutbestämd tid med en förbestämd 

töjning per cykel. Provmaskinen drar därmed med en anpassad kraft för att uppnå 

specifikationerna, vilket betyder att kraften blir den flytande parametern. Indirekt betyder även 

det att spänningen blir den flytande parametern med anledning till att tvärsnittsarean antas 

konstant, baserat på ekvation 1. Det är tydligt att materialprovsmaskinen behöver applicera 

mindre och mindre kraft för att uppnå den givna töjningen hos provdetaljen varav provdetaljen 

kan ses som ”slappare”. Nedanstående figur 51 baseras på N-C-30-01, det kan tydas att på endast 

10 cykler sjunker spänningen med 26Mpa, från 147MPa till 124MPa. Detta innebär en 

förminskning med ~ 18,5%. 



57 

 

 

Figur 51 – Utmattningscykler N-C-30-01 

Vid tillämpningsområden i praktiken för fiberförstärkta plaster tillverkade med Markforged 

CFF-teknik, exempelvis lyftredskap, blir töjningen istället den parameter som blir flytande. Med 

anledning till att det alltid är en given detalj med en given vikt som lyfts över ett antal cykler. 

Baserat på detta uppstår det en mängd frågetecken och funderingar. Det är konstaterat att 

materialet blir mer benäget till töjning vid lägre spänningar vartefter materialet belastas över ett 

antal cykler. Eftersom att provdetaljernas uppbyggnad även kan återfinnas i dragproverna som 

behandlar fiberförstärkning är provdetaljernas sträckgräns och töjning vid brott känt. 

Hur påverkar denna cykelbelastningen sträckgränsen hos materialet? 

Kommer provdetaljernas brott att ske vid en töjning likt de föregående dragproverna?  

Om brottet skulle ske vid en töjning likt de dragproverna kommer i sådant fall sträckgränsen att 

ha sänkts markant. Alternativt kommer provdetaljen att kunna deformeras mera innan brott och 

därmed kunna erhålla den ursprungliga sträckgränsen. Dessa funderingar kan klargöras genom 

att utföra ett dragprov på en provdetalj som redan har genomgått ett utmattningsprov. På grund 

av ett misstag från Mälardalens Högskola som innebar att samtliga datorer i Eskilstuna blev 

systemåterställda, försvann all programvara som var kopplad till materialprovmaskinen. Varav 

materialen tråkigt nog ej har kunnat utvärderats till den grad som var tänkt från början. Dock 

hann provdetaljen N-C-32-01 att kompletteras med ett till identiskt utmattningsprov på samma 

detalj som redan genomgått ett utmattningsprov. Nedanstående figur 52 visualiserar de två 

utmattningsproverna. Båda graferna har identisk skala längs med båda axlarna dock är den 

vänstra grafen spegelvänd längs med y-axeln enbart av pedagogiska skäl för att enklare med ögat 

se skillnaden mellan kurvorna, för större format på graferna se bilaga 10. Det första 

utmattningsprovet är kurvan till vänster och benämns enligt N-C-32-01.1 varav det andra 

utmattningsprovet är kurvan till höger och benämns enligt N-C-32-01.2. 



58 

 

 

Figur 52 – Jämförelse utmattningskurvor 

Det kan tydas att materialet betedde sig mycket stabilare under det andra utmattningsprovet då 

det förmodligen ”satte sig” under det första utmattningsprovet. Under det första provet sjönk 

spänningen med 20% från den första cykeln till den sista cykeln medans spänningen endast sjönk 

med 9% under det andra provet. Eftersom att cyklerna startar när en given spänning uppnås kan 

det kan med stor sannolikhet antas att töjningen för det andra utmattningsprovet uppnåddes vid 

en högre töjning då materialet redan var uttöjt i och med att det ”satt sig”. Det har utförts för få 

tester med hänseende till utmattningsegenskaper för att kunna identifiera samband. Dock har det 

konstaterats att de tidiga belastningscyklerna har oerhört stor påverkan på materialets egenskaper 

och det är därmed av stor vikt att ha detta i åtanke vid tillämpning av 3D-utskrivna detaljer med 

Markforged CFF-teknik. 
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 EMPIRI 
 Vakuumgripdon 

6.1.1 Specifikation konstruktion 

Vakuumgripdonet skall integreras med en robot där vakuumgripdonet skall möjliggöra 

förflyttning av plastdetalj i produktion. Plastdetaljen formsprutats av företaget Memo 

Industriplast som är beläget i Köping. Formsprutningen sker på uppdrag av XXX där 

plastdetaljen i slutändan fungerar som en hållare för manövreringskontrollerna till XXXX 

XXXXXX nedanstående figur 53 visualiseras det slutgiltiga användandet av plastdetaljen. 

 

Figur 53 - Tillämpningsområde av plastdetalj 

Plastdetaljen väger 300 gram. Efter att formverktyget har öppnats per automatik och frigjort 

plastdetaljen behöver plastdetaljen förflyttas och packas ned i en EU-pall. Varav det i detta steg 

uppstår ett antal restriktioner med hänsyn till att vakuumgripdonet skall möjliggöra transport av 

plastdetaljer längs ned i hörnen av pallarna utan att kollision av vakuumgripdon och robot sker 

med pallkragarna. 

Lyftet av plastdetaljen skall ske med hjälp av en vakuumkälla och tre stycken vakuumkoppar 

enligt befintligt koncept. Vakuumkopparna som skall användas är även densamma som används 

i den befintliga konstruktionen. Dessa är av fabrikatet Piab modell B25XP. Ovanstående 

information erhölls från studiebesök hos Memo Industriplast den 20 april och var all relevant 

information som fanns tillgänglig att få tag på. Kraven sammanställs i nedanstående lista; 

 Skall klara av att lyfta en plastdetalj på 300gram 

 Lyft skall ske med hjälp av vakuum 

 Vakuumanslutning skall ske via 6mm slang 

 Detalj skall packas ned i pall 

 Skall integreras med given fästyta hos robot 
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6.1.2 Specifikation tillverkning 

Det är givet att konstruktionen skall tillverkas i Mark Deva eller Mark MDH. Med tanke på att 

det är väldigt låga hållfasthetsegenskaper som ställs på konstruktion i och med den låga vikten 

hos plastdetaljen borde ej någon fiberförstärkning behöva tillämpas. På grund av att det är väldigt 

elastiska egenskaperna som medföljer nylonet bör Onyx materialet tillämpas. Genom att 

återspegla mot den erhållna materialdatan kan det tydas att det svagaste Onyx-scenariot är när 

detaljen är uppbyggd med 50% infill och kraften appliceras ortogonalt mot lageruppbyggnaden. 

Detta scenarios värden redovisas som N-C-18, se tabell 7. N-C-18 redovisar en sträckgräns på 

16,52MPa. Genom att provberäkna denna sträckgräns med en väldigt liten tvärsnittsarea på 

enbart 15mm2, 16,52 ∗ 15 = 247,8𝑁, kan det tydas att en kraftupptagning på cirka 25kg sker. 

Detta är långt över de kraven som ställa på konstruktionen och därmed fastställs påståendet att 

fiberförstärkning ej behöver tillämpas varav en slutsats dras att fiberförstärkning ej skall 

tillämpas. Det är även viktigt att ha i åtanke att denna teknik kan kräva en del stödmaterial som 

i sin tur kan bidra till designbegränsningar. 

 

6.1.3 Funktionsdesign 

Det finns en given funktionsyta där gripdonet monteras mot roboten. Funktionsytan benämns 

enligt fästplatta, integration mellan fästplatta och vakuumgripdon sker med hjälp av 4st försänkta 

M5 skruvar. Vakuumgripdonet fästs i fästplattan, sedan skjuts fästplattan in och låses i roboten. 

Se nedanstående figur 54 för visualisering av fästplattan. 

 

 

 

 

Figur 54 - Fästplatta 
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Flera funktionsytor finns specificerade, vilket är integrationen som tillhör vakuumkopparna. Det 

innebär dels en kontaktyta mellan vakuumkopp och plastdetalj, men även infästningen av 

vakuumkoppar i gripdonet. Även om modellen samt antalet vakuumkoppar utgår ifrån 

föregående konstruktion kommer kontaktytan mellan vakuumkopp och plastdetalj att omplaceras 

för att optimera viktfördelningen vid lyft ytterligare. Nedanstående figur 55 redovisar 

omdirigeringen av kontaktyta mellan vakuumkoppar och plastdetalj. Den vänstra detaljen 

representerar det befintliga vakuumgripdonet och den högra detaljen representerar den pågående 

nya konstruktionen. Det kan tydas att den högra detaljen medför en jämnare fördelning av 

lyftpunkterna hos detaljen i och med att lyftkopparna är jämnare fördelade över ytan. 

 

 
 

 

Figur 55 - Placering av vakuumkoppar 

 

Det befintliga vakuumgripdonet som används i dagsläget består av väldigt många komponenter 

där varje komponent enbart har en enstaka funktion och ett enstaka syfte. Genom att tillverka en 

uppdaterad konstruktion med en additiv tillverkningsmetod skapar det möjligheter till att 

sammanslå ytor och funktioner för att därmed minimera antalet komponenter.   
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6.1.4 Designoptimering 

Nedanstående figur 56 visualiserar de givna parametrarna med konstruktionen varav 

designutrymmet mellan vakuumkopparna och infästningsytan är fritt, dock kan de röda linjerna 

ses som riktlinjer inför den kvarstående designen. Figur 57 visualiserar placeringen av fästplattan 

i sidled förhållandevis mot plastdetaljen. Infästningsytan är placerarad innanför plastdetaljens 

ytterdimensioner för att fastställa att vakuumgripdonet ej kan kolliderar med pallkragarna när 

plastdetaljerna manövreras ned i pall, enligt kravspecifikation, se bilaga 11 för ytterligare bilder. 

     
Figur 56 – Designutrymme  Figur 57 – fästplatta mot plastdetalj 

 

Först skall de yttre geometrierna fastställas hos vakuumgripdonet. När ett tilltalande resultat för 

de yttre geometrierna är fastställt skall diverse funktioner och anläggningsytor integreras i 

geometrierna. Till en början specificerades fasta gränsytor enligt nedanstående figur 58. 

 

 
Figur 58 - Gränsytor 

 

Sedan härledes ytor mellan de fasta geometrierna till ett tilltalande resultat uppnåddes. 

Grundtänket för ytorna var ”enkel kraftövergång” mellan de fasta geometrierna. Se figur 59. 

 

 
Figur 59 - Geometrigenerering 
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När de yttre formerna hos konstruktionen var fastställda utfördes sedan FEM-analyser för att 

identifiera var de högsta spänningskoncentrationerna uppstår i och med geometrierna hos 

konstruktionen. Det skall understrykas att FEM-analyserna enbart utförs för att identifiera vilka 

områden påkänningarna blir som värst samt för att ge underlag för guidning när fibrerna skall 

appliceras. Det tillämpade materialet för analyserna är även orelevant i detta fall med tanke på 

att spänningen enbart är beroende av den applicerade kraften och tvärsnittsarean 

 

Vid analyserna sattes följande randvillkor. Vakuumgripdonet fixerades i de övre fyra hålen, se 

grön markering på figur 61. En draglast applicerades vertikalt mot de tre cirkulära ytorna där 

sugkopparna senare skall appliceras för att simulera lyft av plastdetalj, se rosa pilmarkeringar på 

figur 61. Draglasten sattes till 15N jämt fördelat på de tre olika ytorna. 15N innebär fem gånger 

plastdetaljens vikt och därmed en säkerhetsfaktor på fem. Meshet som användes i analyserna 

redovisas i nedanstående tabell 19 och visualiseras även i figur 60. 

 
Tabell 19 - Meshparametrar 

Typ av mesh Max element 

storlek (mm) 

Min element 

storlek (mm) 

Antal noder     

(st) 

Antal element 

(st) 

Curvature-based 6 1,2 27373 16887 

 

 

 
Figur 60 - Visualisering mesh 

 

 
Figur 61 - FEM-analys 

 

Ovanstående analys påvisar en maximal spänningskoncentration på endast 1,04MPa. Det uppstår 

svårigheter att översätta ovanstående lastfall för direkt jämföring mot den erhållna materialdatan 

på grund av de komplexa formerna hos vakuumgripdonet. Genom att återspegla mot O-N-17 

framgår det att Onyx-materialet när 50% infill tillämpas har en sträckgräns på 30,53MPa om 

materialet utsätts för böjbelastning där belastningen sker ortogonalt mot byggnadslagrerna. 

Böjbelastning är till stor del vad som sker vid det rödmarkerade området på figur 61 och kan 
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därmed delvis efterliknas O-N-17. Varav en snabb slutsats kan dras att spänningspåfrestningarna 

ej är i närheten av sträckgränsen på 30,53Mpa. 

Ett tilläggsscenario som innebär högre påfrestningar på vakuumgripdonet utreds även. När 

roboten för ner vakuumgripdonet mot plastdetaljen finns det risk för att variation kan ske. Dels 

variation i och med robotens precision och dels variation i hur plastdetaljen är placerad i höjdled. 

Dessa variationer innebär att olika tryckkrafter kan uppstå när roboten möter plastdetaljen med 

vakuumgripdonet. Nedanstående FEM-analys, se figur 62, är fast inspänd i de övre fyra hålen 

likt föregående analys. Dock utsätts de tre cirkulära ytorna för en vertikal tryckkraft med en jämt 

fördelad sammanlagd kraft på 650N. Det tillämpade meshet var enligt föregående parametrar, se 

tabell 19. Resultatet av analysen påvisar en maximal spänningskoncentration på 15,01MPa vilket 

gentemot O-N-17 har en faktor 2 mot sträckgränsen. Dock skall det i detta stadie has i åtanke att 

detaljen enbart består av de yttre geometrierna för tillfället och funktioner kan kommas och 

integreras i detaljen som kan påverka hållfasthetsegenskaperna. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 62 - FEM-analys 
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Ett antal kritiska funktioner saknas hos det uppdaterade vakuumlyftverktyget. Vilket är följande 

punkter; 

 Vakuumanslutning 

 Vakuumöverföring 

 Sugkoppsanslutning 

 Infästning av vakuumverktyg mot fästplatta. 

Genom att utnyttja de verkliga fördelarna med additiva tillverkningsmetoder öppnar det upp 

möjligheter till att integrera samtliga av dessa funktioner. Konceptet uppdateras därmed med 

internt inbyggda luftkanaler och integrationsytor mot sugkoppar, vakuumanslutning samt 

inbyggnation av muttrar. 

Nedanstående figur 63 visualiserat vakuumlyftverktyget där samtliga nämnda funktioner är 

integrerade. De rödmarkerade ytorna representerar de interna luftkanalerna och agerar som 

vakuumöverföring. Luftkanalerna har konstruerats med en triangulär form med anledning till att 

stödmaterial ej skall behöva appliceras då det i annat fall kan uppstå svårigheter i att få bort 

stödmaterialet. Fästplattan läggs mot den övre anläggningsytan för att sedan fästas med fyra 

stycken försänkta M5 skruvar som tidigare nämnt. Skruvarna gängas i med hjälp av muttrar som 

placeras inuti konstruktionen under tillverkningsprocessen, vilket innebär att muttrarna blir 

permanent instängda. Muttrarna låses av de omslutande geometrierna och verktyg för att hålla 

fast muttrarna behöver därmed inte tillämpas. Figur 64 visualiserar ytan där en 

pneumatikkoppling skall fästas, det vill säga vakuumanslutningen, samt figur 65 visualiserar ytan 

där en sugkoppsanslutning sker. Dessa infästningar kommer att ske med hjälp av gängor där 

gängorna skapas direkt i godset hos konstruktionen med hjälp av en extern gängtapp. 

 

Figur 63 – Integrerade funktioner 

   
Figur 64 – Integrationsyta pneumatikkoppling Figur 65 – Integrationsyta sugkopp 
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Nedanstående figur 66 visualiserar vakuumverktyget med samtliga komponenter i det skicket 

som det kommer att användas exklusive en 6mm vakuumslang som skall anslutas till 

pneumatikkopplingen. 

 

 
 

Figur 66 – Slutgiltig optimerad design 

 

Vi kan även förutspå ett lastfall likt O-N-18 där ASTM D638-Z tillämpats, se tabell 7. Vid 

integrationen av sugkopparna i den 3D-utskrivna detaljen kommer en dragbelastning att ske vid 

lyft av den formsprutade plastdetaljen. Dock kommer gängorna att fördela ut dragbelastningen 

över ett flertal olika byggnadslager som därmed förebygger lagerdelamination där det är som 

mest kritiskt. 

 

6.1.5 Tillverkning 

Tillverkningen av vakuumgripdonet skedde med maskinen Mark Two Deva. Nedan visualiseras 

en bild där utskriften pausats för att placera in muttrar i detaljen, se figur 67. Samtliga 

utskriftparametarar redovisas i bilaga 4. När 3D-utskriften var färdigställd behövdes 

vakuumgripdonet till viss del efterbearbetas. Stödmaterialet togs bort manuellt samt infästningen 

till sugkopparna och pneumatikkopplingen gängades manuellt. 

 

Se bilaga 12 för provlyft av vakuumgripdon. 

 

 
 

Figur 67 - Integration av muttrar 
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 Lyftögla 

6.2.1 Specifikation konstruktion 

Konstruktionen skall som tidigare nämnt baseras på det valda befintliga konceptet, se kapitel 

3.Nulägesanalys. Dock skall konstruktionen optimeras och anpassas för den specifika 

tillverkningsmetoden vilket enligt litteraturstudien är väsentligt för att kunna utnyttja de verkliga 

potentialerna med de olika tillverkningsteknikerna.  

En kedja skall användas vid lyft för att möjliggöra manövrering med telfer. Lyftet skall ske med 

hjälp av cylindrisk pinne för låsning i vriddonsskiva, se figur 68. Konstruktionen skall vara 

dimensionerad för att lyfta 125kg. Användningen kan antas som hög då den används i 

produktion. Lyftverktyget skall användas manuellt av en operatör varav risk finns för 

personskador om lyftverktyg fallerar, vilket ställer strikta krav och en hög trovärdighet på 

konstruktionen. Lyftverktygets säkerhetsfaktor mot sträckgräns har diskuterats med den 

tillhörande styrgruppen för examensarbetet. Ett beslut togs som resulterade i att en 

säkerhetsfaktor på minst fem alltid skall tillämpas om Markforged 3D-skrivaren används som 

tillverkningsteknik samtidigt när det finns risk för personskador inblandat. Samtliga givna 

parametrar som ställer krav på konstruktionen har sammanställts nedan; 

 

 Lyftverktyget skall integreras mot given yta hos vriddonsskiva 

 Integration mellan lyftverktyg och vriddonsskiva skall ske med en cylindrisk pinne 

 Skall dimensioneras till att lyfta 125kg 

 Skall dimensioneras med en säkerhetsfaktor på minst 5 

 Lyft skall ske med hjälp av telfer och kedja 

 

 
Figur 68 - Vriddonsskiva 
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6.2.2 Specifikation tillverkning 

Relativt sett till vilken produktionsmetod som skall tillämpas ställs det väldigt höga 

hållfasthetskrav på lyftverktyget. Genom att återspegla mot den befintliga FEM-analysen på det 

den befintliga lyftöglan, se bilaga 2, kan det tydas att det sker en spänningskoncentration vid den 

övre infästningen som uppnår 49MPa när en kraft på 2500N appliceras lodrät rakt uppåt. Denna 

kraft har enbart en faktor två mot sträckgränsen och detaljen måste dimensioneras mot minst 

faktor fem som tidigare nämnt. Redan i detta stadie kan vi dra slutsatsen att fiberförstärkning 

måste tillämpas vid tillverkning av denna konstruktion, oavsett om kraftanläggningen sker i XY 

riktning eller Z riktning för detaljen för både Onyx eller Nylon. 

När det väl är givet att fiberförstärkning skall tillämpas medför det direkt designbegränsningar 

hos konstruktionen i och med att det enbart går att applicera fiberförstärkning inom 

byggnadsplanen under tillverkningsprocessen. Stödmaterial är även något som kan behöva 

tillämpas varav det är viktigt att ha detta i åtanke under designprocessen då det påverkar detaljens 

toleranser och ytfinhet. För att kunna skriva ut förstärkningsfiber med Onyx som matrismaterial 

behövs en specifik version av Markforged 3D-skrivare, varav den versionen inte är någon av de 

två maskinerna som finns tillgängliga för detta arbete. Med detta som grund kommer lyftöglan 

att tillverkas med nylon som matrismaterial och kolfiber som förstärkningsfiber. 

6.2.3 Funktionsdesign 

De funktionsytor som finns är integrationen mellan det cylindriska hålet hos vriddonsskivan, 

som framgår i figur 68, och anläggningsytan mellan vriddonsskiva och lyftredskap. Vi vet även 

att lyftverktyget skall integreras med en kedja dock enligt egenvald sammankoppling. Det finns 

inga restriktioner angående ytterdimensioner hos lyftverktyget. 

6.2.4 Designoptimering 

Vid just detta fall kan ej en topologioptimering användas som ett designverktyg då det resulterar 

i att fiberförstärkning ej kan tillämpas eftersom att fiberförstärkningen enbart kan appliceras i 

byggnadsplanen samt att den kortaste applicerade fibern måste minst vara 330mm lång, vilket 

framgår i kapitel 4.8.Markforged. 

Den nuvarande konstruktionen består av två stycken cylindriska hål där krafter tas upp, se figur 

69 för en förenkling av det befintliga lyftverktyget. Dessa två hål har en 90graders förskjutning 

gentemot varandra. Det betyder att det ej går att överföra krafter mellan de två hålen med hjälp 

av oavbrutna fibrer, påståendet förklaras även i figur 69. De blåa linjerna i figurerna representerar 

fiberförstärkningen där det framgår att fibrerna inte kommer att kunna ta upp krafter på ett 

fördelaktigt sätt. 
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Figur 69 - Förenkling befintligt koncept 

 

Det är fastställt i materialproverna att det är de oavbrutna fibrerna som bidrar till de riktiga 

hållfasthetsegenskaperna varav en modifikation utförs på konceptet för lyftredskapet. Den ena 

cylindern omplaceras för att på så vis kunna omsluta de båda kraftanläggningsytorna med 

oavbrutna fibrer, enligt nedanstående figur 70. 

 

 
Figur 70 - Modifikation på befintligt koncept 

En modifikation har därmed gjorts på grundkonceptet för att konstruktionen skall anpassas mot 

den valda tillverkningsprocessen. Första designen såg ut enligt figur 71 varav designen 

optimerades ytterligare för att underlätta integration mot kedja. Designen resulterade i figur 72.  

 

  
Figur 71 – Designoptimering 1  Figur 72 – Designoptimering 2 
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Därefter utfördes FEM- analyser på konstruktionen för att identifiera var 

spänningskoncentrationer uppstår i och med geometrierna, likt FEM-analysen vid föregående 

lyftredskap, se nedanstående figur 74. Vid nedanstående analys fixerades de två cylindriska 

nedersta hålen och en kraft på 6250N applicerades på de övre cylindriska hålen (3125N per hål) 

som representerar en säkerhetsfaktor på fem enligt specifikation. De högsta 

spänningskoncentrationerna sker i de övre cylindriska hålen där kraften applicerades, 

trovärdigheten hos de distinkta spänningskoncentrationerna kan diskuteras. Dock framgår det att 

den högsta identifierade spänningen är på enbart 15,012MPa varav vi kan dra slutsatsen att 

konstruktionen har väldigt fördelaktiga geometrier som underlättar kraftöverföringen mellan de 

cylindriska hålen. Eftersom att FEM-analysen på den nuvarande lyftöglan påvisade en maximal 

spänningskoncentration på cirka 49 MPa med enbart en last på 2500N. 

 

Meshet som användes i analysen var skapat enligt följande parametrar, se nedanstående tabell 20 

samt figur 73 för visuellt mesh. 

Tabell 20 - Meshparametrar 

Typ av mesh Max element 

storlek (mm) 

Min element 

storlek (mm) 

Antal noder (st) Antal element 

(st) 

Curvature-based 10 2 44243 25871 

 

 

 

  

Figur 73 – Visuellt mesh Figur 74 – FEM-analys 
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Även om geometrierna bidrar till en relativt jämn och fördelaktig spänningsövergång har 

spänningskoncentrationer identifierats. Dessa spänningskoncentrationer kommer med stor 

sannolikhet inte att påverka konstruktionens användande eller bidra till kvarstående 

deformationer hos konstruktionen. Dock kommer en ytterligare designoptimering att ske för att 

gradera konstruktionen ett steg till mot hållfasthetskraven. Nedanstående figur 75 visualiserar en 

ritning där det framgår att det är olika godstjocklek från de två olika hålen ut till ytterkant hos 

konstruktionen. När kolfiberförstärkning senare skall appliceras kommer endast det antal 

concentric fiber rings som fyller ut det minsta avståndet att kunna tillämpas. Det vill säga att 

concentric fiber rings kommer att bli begränsade till hur många det får plats inom bredden av 

10mm. Det betyder att vid den övre cylindern där de identifierade spänningskoncentrationerna 

sker kommer de närmaste 3,75mm att bestå av enbart nylon. Därav görs en modifikation hos 

designen där det nya tvärsnittet redovisas i figur 76. Den uppdaterade designen möjliggör 

snabbare kraftövergång från infästningen till fiberförstärkningen där styrkan hos detaljen finns. 

         

Figur 75 - Designoptimering 2              Figur 76 – Designoptimering 3 

FEM-analysen kompletterades sedan. Randvillkoren, lastfallet och meshet skapades precis enligt 

samma parametrar. Figur 77 visualiserar resultatet av FEM-analysen. Något högre 

spänningskoncentrationer (19,56MPa) uppstår vilket är helt timligt eftersom att godstjockleken 

är mindre vid det övre cylindriska hålet. Det bedöms dock som att denna design är mer 

fördelaktig när det kommer till kraftupptagning eftersom att hålet förhindras att bli ovalt i och 

med att kolfiber ligger jämnare inpå hålet. Det är viktigt att ha i åtanke att FEM-analyserna syftar 

till att identifiera kritiska områden i och med geometrierna hos en detalj. Detta eftersom att FEM-

analyserna inte tar hänsyn till de olika materialegenskaperna som 3D-utskriften är uppbyggd av. 

 

Figur 77 – FEM-analys 
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Konstruktionen kräver integration med en stålaxel varav en separat FEM-analys även utfördes 

på axeln. Randvillkoren för analysen var att de båda ändarna var fast inspända. Den fixeringen 

representerar inte helt och hållet vad som händer i verkligheten, dock resulterar denna analys i 

ett värre lastfall vilket betyder att påkänningarna enbart kommer att bli fördelaktigare i 

verkligheten. En kraft på 6250N applicerades underifrån enligt de rosa pilarna. Området där 

kraften appliceras är 15mm brett och fördelas 180 grader runt axeln. Stålaxlarna i följdordning, 

uppifrån och ned i figur 78, visar mesh, spänning och deformation. Den högra färgskalan 

redovisar spänning i MPa medans den vänstra färgskalan redovisar deformation i millimeter 

längs med y-axeln/i höjdled. 

Meshet som användes i analysen var skapat enligt följande parametrar, se nedanstående tabell 

21. 

Tabell 21 - Meshparametrar 

Typ av mesh Max element 

storlek (mm) 

Min element 

storlek (mm) 

Antal noder (st) Antal element 

(st) 

Curvature-based 2 1 16128 10654 

 

 

 

 

 

Figur 78 - Mesh, Spänning, Deformation 

Nedananstående figur 79 visualiserar spänningskoncentrationerna hos stålaxeln ytterligare. Det 

område som tar upp mest krafter i praktiken är mittensektionen rakt ovanifrån där kraften 

appliceras. Varav det kan identifieras att de högre spänningarna i detta område uppnår cirka 82 

MPa. Det betyder att det inte finns någon risk för permanent plasticering hos axeln då den skall 

tillverkas i stål som erhåller en sträckgräns på över 400 MPa. 
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Figur 79 – FEM-analys spänningskoncentrationer 

 

Det är konstaterat att axeln uppfyller de krav som ställs med god marginal och det är även visat 

att geometrierna hos konstruktionen resulterar i fördelaktig spänningsöverföring genom 

materialet. Lyftverktyget ser ut enligt nedanstående figur 80 där även integration med 

vriddonsskivan visualiseras. Yttermåtten hos lyftverktyget är 164x87,5x43,3. 

 

 

  
 

Figur 80 - Optimerad Design 
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6.2.5 Tillverkning 

För att förbereda lyftverktyget för tillverkning behöver det specificeras hur mycket 

kolfiberförstärkning som skall användas för att kunna uppnå hållfasthetskraven. Med den 

erhållna materialdatan som grund. 

 

Kolfiberförstärkningen delas in i sex stycken olika områden. Se nedanstående figur 81 där de 

röda samt blåa linjerna representerar kolfiberförstärkning. De röda linjerna tillämpar samma 

kolfiberförstärkning varav de blåa linjerna tillämpar samma kolfiberförstärkning. Dessa 

parametrar har sammanställts i nedanstående tabell 22. 

 
Tabell 22 - Kolfiberförstärkning 

 Fiber layers (st) Concentric fiber 

rings (st) 

Fibrer i 

kraftriktning (st) 

Röd (övre & undre) 3 8 48 

Blå (mitten) 1 8 16 

 

 
 

Figur 81 - Kolfiberindelning detalj 

Enligt ovanstående figur 81 finns det fyra stycken röda områden samt två stycken blåa områden. 

Baserat på tabell 22 framgår det att hela konstruktionen består av 216 fibrer som belastas längs 

fibrernas längdriktning. (48 ∗ 4 + 16 ∗ 2 = 224). 

 

I kapitel 5.7.1.Dragprov, figur 47, hittades sambandet att varje individuell fiber kan bära upp till 

100N förutsatt att fibrerna utsätts för kraft längs med fibrernas längdriktning. Vilket innebär att 

lyftverktyget i teorin klarar av att bära 22400N innan permanent deformation eller brott uppstår. 

Kolfibret har applicerats med mest kolfiber i tak och botten hos de båda ”sektionerna” av 

lyftverktyget för att även få de delarna så styva som möjligt. Eftersom att styvheten hos en balk 

är direkt beroende av volymsandelen kolfiber (f) som i sin tur är direkt beroende av avståndet 

mellan kolfiberlagrena. Detta redovisades under kapitel 5.7.2.Böjprov. 

 

Dock finns det ett återstående frågetecken. Det framberäknade värdet 22400N bygger på som 

tidigare nämnt, att fibrerna belastas fördelaktigt i dess längsgående riktning. Dock kommer en 

stor belastning att uppstå där kolfibern har en appliceringsradie, se de röda pilarna på 

nedanstående figur 82. 
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Figur 82 – Kolfiberradie 

 

Detta scenario har understruken ej tagit fram någon data på och det finns inte heller någon 

befintlig data att utgå ifrån. Därav kommer en ingenjörsmässig uppskattning att behöva utföras. 

Efter diskussion med styrgruppen uppskattas försvagningen av fibrerna att halveras vid radierna 

och därmed halveras värdet 22400N till 11200N. 

 

En oerhört viktig aspekt att beakta är utmattningsegenskaperna hos detaljen. Speciellt eftersom 

att lyftverktygen skall användas vid montering i produktion och användningscyklarna kan antas 

vara höga. Genom att återkoppla mot materialvärdena för de utförda utmattningsproverna 

framgår det i tabell 11 baserat på provet N-C-30-01 att det maximala spänningsfallet över ett 

antal cykler baserade på en given töjning var på hela 37% när 3000 cykler nåddes. Som nämnt 

under kapitel 5.7.3.Utmattningsprover finns det ej tillräckligt med framtaget underlag för 

utmattningsprover för att kunna hitta samband och därmed dra trovärdiga slutsatser. På grund av 

det utgår vi från det värsta fallet, som var N-C-32-01, och dimensionerar mot det. Det bör nämnas 

att cyklerna för N-C-32 startade vid en faktor 3 mot sträckgränsen medans cyklerna för N-C-28 

och N-C-32 startade med en faktor 5 mot sträckgränsen vilket är i det spannet som även lyftöglan 

skall arbeta. Varav N-C-28 och N-C-32 enbart fick ett spänningsfall på cirka 20-25%. Därmed 

subtraherar vi bort 37% från 11200N varav få får ett värde på 7504N. Vi kan konstatera att vi 

fortfarande uppfyller kravet att dimensionera med en säkerhetsfaktor 5 mot 125kg då 

7504N>6250N. 

 

Tillverkningen av lyftöglan skedde med maskinen Mark One MDH. Samtliga utskriftparametrar 

redovisas i bilaga 4. Stålaxeln svarvades i Mälardalens Högskolas lokaler och integrerades med 

lyftöglan under tillverkningsprocessen, se nedanstående figur 83. Se bilaga 13 för dragpov av 

lyftögla. 

 

Figur 83 – Integration av stålaxel 
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 RESULTAT 
 Lyftverktyg 1 - Vakuumgripdon 

 
Figur 84 - Praktiskt resultat vakuumgripdon 

Figur 84 redovisar det slutgiltiga praktiska resultatet av vakuumgripdonet. Tabell 23 redogör den 

procentuella skillnaden för diverse parametrar jämfört med det ursprungliga befintliga 

vakuumgripdonet. I nedanstående redovisning tas ingen hänsyn till Fästplattan då den är given 

hos båda konstruktionerna. Eftersom att det befintliga vakuumgripdonet enbart konstruerades 

med färdiga komponenter från externa leverantörer fanns ingen tillverkningstid utan enbart 

leveranstider. Dock finns ingen dokumentation angående leveranstiderna. Ingen jämförelse 

angående tid kan därmed göras för detta lyftredskap. 

 
Tabell 23 - Jämförelse vakuumgripdon 

 

 
Befintlig Ny Differens % 

Kostnad 

komponenter 

(kr) 

4018 662 -83,52 

Kostnad 

tillverkning 

(kr) 

- 141 - 

Kostnad 

sammanlagd 

(kr) 

4018 803 -80,01 

Tid 

Tillverkning 

(arbetsdagar) 

- ~0,5 - 

Antal 

komponenter 

(st) 

32 5 -84,38 

Vikt 

(kg) 
1,2 0,14 -88,33 

Ytterdimensioner 

LxBxH 

(mm) 

169x108,5x186,5 155,1x101,2x67,0 - 
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 Lyftverktyg 2 - Lyftögla 

 

 
 

Figur 85 - Praktiskt resultat lyftögla 

Figur 85 redovisar det slutgiltiga praktiska resultatet av lyftöglan. Tabell 24 redogör den 

procentuella skillnaden för diverse parametrar jämfört med den ursprungliga befintliga lyftöglan. 

I nedanstående redovisning tas hänsyn enbart för tillverkningen av lyftöglan. De diverse kedjorna 

exkluderas därmed då de är givna för båda konstruktionerna. 

 

 
Tabell 24 - Jämförelse lyftögla 

 

 
Befintlig Ny Differens % 

Kostnad 

komponenter 

(kr) 

- 50 - 

Kostnad 

tillverkning 

(kr) 

3970 325 -91,81 

Kostnad 

sammanlagd 

(kr) 

3970 375 -90,55 

Tid 

tillverkning 

(arbetsdagar) 

10 1 -90,00 

Antal 

Komponenter 

(st) 

1 2 +100,00 

Vikt 

(kg) 
0,91 0,18 -80,22 

Ytterdimensioner 

LxBxH 

(mm) 

125x57x40 164x87,5x43,3 - 
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 ANALYS 
Trovärdigheten hos framtagandet av materialdatan baseras på de väl etablerade standardiserade 

testmetoderna som har tillämpats varav trovärdigheten hos materialdatan i sig grundas i de 

identifierade materialsambanden. Trovärdigheten hos materialdatan verifieras ytterligare med 

hjälp av konstruktionen Lyftöglan. Bilaga 13 redovisar ett dragprov som tillämpades på 

konstruktionen. Dragprovet redovisar en kraftupptagnings-differens på enbart 5,8% jämfört med 

det teoretiskt förutspådda värdet som togs fram i konstruktionsstadiet. Undertecknad är delvis 

förvånad över den låga variationen och hur väl de praktiska värdena stämde överens med de 

teoretiska värdena. Dock måste man ha i åtanke att Lyftöglan resulterar i ett relativt enkelt 

lastfallsscenario. En av de stora kända fördelarna med additiva tillverkningsmetoder är att man 

kan sammanslå detaljer och komponenter genom att istället tillverka komplexare geometrier som 

ej är möjligt i samma utsträckning med traditionella tillverkningsmetoder. I takt med att dessa 

geometrier blir komplexare blir även lastfallen ofta svårare att förutspå och urskilja från varandra, 

likt det omkonstruerade Vakuumgripdonet. Vakuumgripdonets teoretiska värden påvisade väl 

överdimensionering och fokus låg istället på att visa de stora fördelarar när det kommer till att 

uppnå komplexa geometrier och samtidigt sammanslå och integrera funktioner. Detta ledde till 

en drastisk sänkning av antal detaljer och därmed även sänkning hos den slutgiltiga 

tillverkningskostnaden. 

 

F1: Hur kan man ersätta traditionella tillverkningsmetoder med 3D-utskrifter och fortfarande 

uppnå kriterier för CE-märkning av lyftredskap enligt maskindirektivet? 

 

Ett stort hinder i dagsläget är just den markanta skillnaden i erfarenheter mellan materialen som 

tillämpas vid de traditionella tillverkningsmetoderna, exemplvis aluminium och stål, och 

materialen som tillämpas vid 3D-utskrifter. Speciellt när det kommer till fiberförstärkta plaster 

baserade på Markforged unga CFF-teknik som detta arbete har avgränsats mot. Detta kan 

sammanfattas med ordet tillförlitlighet varav en konstruktör och ett företag vill känna en 

tillförlitlighet och en trygghet hos produkten de står bakom. Ordet tillförlitligheten är även vad 

som ligger till grund för en CE-märkning då en CE-märkt produkt innebär att tillverkaren har det 

slutgiltiga ansvaret för alla skador som orsakas av produkten, förutsatt att produkten använts efter 

givna instruktioner (SIS-Swedish Standard Institute, 2017)  

 

Därmed behöver man börja klargöra och reda ut hur materialen för de specifika 3D-utskrifterna 

beter sig under så många scenarion som möjligt. Under kapitel 5.Framtagning av Materialdata 

har ett försök till att reda ut materialegenskaperna för Markforged FDM -och CFF-teknik utförts. 

Resultaten av materialdatan tillhandahöll förvånansvärt liten spridning på proverna och därmed 

konstaterades en relativt liten variation hos utskrifterna. Baserat på de utförda dragproverna, tre-

punkts-böjproverna och utmattningsproverna har en god grund lagts till att framställa 

materialdata men framförallt en grund till att förstå hur materialen beter sig. Att förstå hur 

materialen beter sig är utgångspunkten till att erhålla en tillförlitlighet hos produkter tillverkade 

med dessa material varav en tillförlitlighet hos produkter är en avgörande faktor för att kunna 

utföra CE-märkningar. Därmed fortskrider svaret på denna forskningsfråga under nästkommande 

forskningsfråga då en överlappning sker. 
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F2: Vilka materialsamband går att identifiera med hänsyn till mekaniska egenskaper hos 3D-

utskrifter? 

 

Vad som skiljer Markforged egenmyntade CFF-teknik från övriga FDM-tekniker är just den 

oavbrutna fiberförstärkningen varav fokus har legat på att hitta samband och ta fram materialdata 

när fiberförstärkning av kolfiber tillämpas. 

 

En metod för att identifiera de olika materialens kraftupptagning i en komposit togs fram som 

kan tillämpas när kompositer utsätts för dragbelastning längs fibrernas längsgående riktning. 

Metoden baseras på att kombinera individuella dragprover på samtliga individuella material som 

tillämpas i en komposit. Det styvaste och starkaste materialet ses som det dominanta materialet 

vilket alltid även är fiberförstärkningen. Fibrernas E-modul bestämmer vilken tackt som detaljen 

töjs och utifrån denna töjning beräknas kraftupptagningen för matrismaterialet där hänsyn tas till 

hur matrismaterialet är uppbyggt. Denna metod är framtagen för Markforged CFF-teknik men 

går att tillämpa på samtliga additiva tillverkningsmetoder som byggs upp genom att kombinera 

olika material där enbart en av dessa materials kraftupptagning är okänd. En kraftupptagning på 

100N per fiber identifierades, enligt figur 47 på sida 61. 

 

Vid tre-punkts-böjprover som behandlar fiberförstärkning framhävs de verkliga fördelarna med 

en komposit där en synergi uppstår mellan två olika materialegenskaper, det medför indirekt 

även en komplexitet att hitta och framställa tillförlitlig materialdata. Utöver den erhållna 

materialdatan för olika uppbyggda detaljer har en befintlig formel som behandlar plasticering av 

kolfibertäckskikt hos sandwichbalkar anpassats till Markforged CFF-teknik. Baserat på en stor 

variation av kolfiberandelar hos utskrifter uppstår en maximal differens på cirka +/- 20% varav 

författaren ser potential och en trovärdighet hos dessa beräkningar då man även måste ha i åtanke 

att det är identifierat att variationen hos tre-punkt-böjprover som behandlar kolfiberförstärkta 

plaster kan uppnå upp emot 20%, enligt tabell 10. 

 

En oerhört intressant upptäckt som behandlar kolfiberförstärkning är dess 

utmattningsegenskaper. Det är fastställt att redan under de första cyklerna sker en kvarstående 

förändring hos kolfibret i kompositdetaljen som i enkla termer kan förklaras som att materialet 

blir ”slappare” eller att kolfibret ”sätter sig” i plastmatrisen. Redan under de 10 första cyklerna 

har en spänningsförminskning på hela 18,5% identifierats baserat på en given töjning. 

Tillräckligt med data har ej framställts för att tillräckligt med underlag ska finnas för att hitta 

samband. Dock är det fastställt att stora förändringar sker med materialets egenskaper varav det 

är av stor vikt att vara medveten om detta. 

 

Vid utskrivna detaljer som inte behandlar fiberförstärkning, utan enbart består av plast har två 

olika dragriktningar vid dragprover utvärderas då litteraturstudien identifierade att 

byggnadsriktningen ansågs som kritisk. Samband har kunnat identifierats när det kommer till 

Onyx-materialet varav Nylonets data har varit mer spridd. De identifierade sambanden hos Onyx 

var att oavsett om belastningsriktningen sker längs med bygnadsplanet (XY) eller ortogonalt mot 

byggnadsplanet (Z) så ökar kraftupptagningen med cirka 80% vid dubblering av infill-densiteten 

från 50% till 100%. Genom att byta dragriktning från Z till XY oavsett infillsdensitet ökar även 

kraftupptagningen med cirka 40%.  

 

Utöver dessa identifierade samband togs även materialdata fram för de mer isotropiska fallen 

baserade på enbart plaster. 
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F3: Vilka faktorer behöver tas hänsyn till vid konstruktion av slutprodukter för 3D-utskrifter? 

 

Vid konstruktion av slutprodukter för 3D-utskrifter finns det många faktorer som är avgörande 

och därmed behövs hänsyn tas till dessa. Till att börja med resulterar överlag de additiva 

tillverkningsmetoderna i större variationer än vad de traditionella tillverkningsmetoderna 

resulterar i. För Markforged har detta bevisats baserat på dragproverna N-C-05 där vikten av att 

erhålla väl kalibrerad mekanik hos en 3D-skrivare framgick. Vartefter att förhållandet mellan 

plastmunstycket och fibermunstycket kalibrerats mot varandra och mot byggplattan ökades 

provdetaljernas sträckgräns vid dragprov med 15%, se bilaga 5. 

 

Vid konstruktion bör man redan från första start ta hänsyn till och bestämma vilket additiv 

tillverkningsmetod som skall tillämpas, då olika additiva tillverkningsmetoder medför olika 

begränsningar och olika möjligheter. En ny konstruktionsprocess för additiva 

tillverkningsmetoder har tagits fram baserat genom att utvärdera och kombinera tre stycket 

befintliga processer. Den nya konstruktionsprocessen presenteras under kapitel 2.4.Konstruktion. 

 

Det är identifierat att de utskrivna detaljerna som baseras på Markforged FDM -och CFF-teknik 

är oerhört anisotropiska, vilket betyder att materialen egenskaper varierar beroende på 

belastningsriktning. Därmed måste man vara medveten om en detaljs svagaste scenarion och 

under designstadiet tänka enligt ”en kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk”. 

 

Med ovanstående sagt är det tillslut viktigast att känna till hur materialen beter sig, vilket även 

är det underliggande svaret till samtliga frågeställningar. En grund till detta har börjat att redas 

ut i detta arbete. Det är även viktigt att komma ihåg att Markforged FDM -och CFF-teknik bygger 

på termoplaster som kan innebära restriktioner av tillämpningsområden på grund av dess 

egenskaper. De övergripande egenskaperna hos termoplaster är i dagsläget väldigt kända och 

kartlagda varav det ej har utretts i detta arbete.  
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 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
 

 Slutsats 

När det kommer till Markforged tillhandahållna materialvärden, se bilaga 3, finns det värden 

som stämmer väl överens, exempelvis N-C-07 vilket redovisas i tabell 15. Dock kan det 

konstateras att de värden som Markforged tillhandahåller enbart är ”maximerade värden” och är 

därmed ej är tillämpningsbara som konstruktionsunderlag utan verkar enbart bidra som 

säljargument för Markforged. Dock bidrar det till en trovärdighet för detta arbete att värdena 

stämde så pass bra överens trots att proverna har skett utifrån olika omständigheter och 

förutsättningar. 

 

Vakuumgripdonet visar en tydlig förbättring och optimering när det kommer till vikt, kostnad, 

antal komponenter och dimensioner. Att ersätta konstruktioner som i dagsläget består av många 

komponenter där inga höga hållfasthetskrav ställs ses därmed som ett fördelaktigt område att 

byta ut de traditionella tillverkningsmetoderna mot additiva tillverkningsmetoder. 

 

Lyftöglan visar även en stor förbättring när det kommer till kostnad. Konstruktionens praktiska 

värden stämde även väl överens med de teoretiska värdena varav den har alla möjligheter att 

uppfylla sitt ändamål inom tillverkningsindustrin. Just detta scenario påvisar att det finns 

fördelaktiga tillämpningsområden att tillämpa additiva tillverkningsmetoder även där högre 

hållfasthetskrav ställs. Dock kvarstår det luckor av kunskap och erfarenheter att redo ut och till 

fullo förstå dessa material för att därmed erhålla en hög tillförlitlighet hos konstruktioner som 

tillverkas med Markforged CFF-teknik. Speciellt när det kommer till tillämpningsområden när 

risk finns för att personskador kan uppstå.  

 

För att till sist knyta ihop säcken lägger den framtagna materialdatan en god grund till att förstå 

sig på och få en större insikt i hur materialet beter sig i och med olika belastningsfall under olika 

förutsättningar. Som i sin tur är en god bit på vägen att bygga upp tillräckligt med kunskap om 

materialen för att en konstruktör skall känna sig trygg i att börja ersätta traditionella 

tillverkningsmetoder. 

 

 Rekommendationer 

Utöver tillverkningskostnader, vikt och antal komponenter som var de förbättringsparametrar 

som främst framgick under 7.Resulat finns det även andra områden där stor förbättringspotential 

anses finnas med additiva tillverkningsmetoder. Exempelvis utvecklingstider av konstruktioner 

där det finns mycket tid att spara in vilket även direkt sparar in på slutgiltiga projektkostnader. 

 

När det kommer till Markforged CFF-teknik har stora påverkningar i och med 

utmattningsegenskaper identifierats. Dock har det enbart skrapats på ytan hos materialens 

utmattningsegenskaper hos detta arbete och det finns mycket arbete kvar att göra och därmed 

många aspekter att reda ut. Mer data behöver framställas på en större variation av 

utskriftparametrar för att erhålla en tillräckligt stor grund med mätdata. Det skulle vara intressant 

att reda ut hur de ursprungliga materialegenskaperna har påverkats efter att en detalj har 

genomgått ett antal tusen belastningscykler. Funderingar har även uppstått hos författaren hur 

den oavbrutna fibern faktiskt framtälls? Hur pass oavbruten är egentligen fibern? Samt, vad sker 

i integrationen mellan fiberförstärkningen och matrismaterialet? Författaren tror att det skulle 

gynna att redo ut dessa tre funderingar för att ytterligare införskaffa sig en djupare förståelse för 

hur utskrifterna beter sig under olika belastningsfall. 
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Det är även identifierat att en variation med hänsyn mot sträckgräns på upp emot 20% uppstår i 

och med materialproverna, i enstaka fall förekommer det även låga variationer som 2-3% men 

även enstaka höga variationer upp emot 27%. Självklart kan en viss variation uppstå i och med 

utförandet hos materialproverna men det är även fastställt att samma 3D-skrivare kan leverera 

olika slutresultat med hänseende mot materialegenskaper, vilket även påpekas under 8.Analys. 

Litteraturen identifierade att byggnadstemperaturen var en kritisk punkt vid 

lagersammanbindning under pågående utskrifter. Markforged Mark One och Mark Two har ej 

någon uppvärmd byggnadsmiljö eftersom att företaget Stratasys har ett aktivt patent på detta. 

Det har identifierats att Mark One och Mark Two erhåller en byggnadstemperatur på 30-32grader 

som uppnås efter cirka 60 minuter, enligt figur 26 och 27. En intressant aspekt skulle vara att 

utreda hur en detaljs slutgiltiga materialegenskaper påverkas av den omgivande 

byggnadstemperaturen. 

 

Med ovanstående stycke som grund har en ny frågeställning uppkommit som lyder enligt 

följande. 

 

Hur kan man säkerställa bra/repeterar produktionskvalité? 

Efter att ha utvärderat många ISO och ASTM standarder inför detta arbete framgick det att det 

inte finns några specifika standarder för att utföra materialprover baserade på 3D-utskrivna 

detaljer. Detta är något jag tror skulle vara fördelaktigt i framtiden då 3D-utskrifter används mer 

och mer i dagens samhälle. 

Till sist ser jag en god och oerhört intressant framtid för Markforged CFF-teknik. Största 

begränsningen som jag ser med de fiberförstärkta detaljerna idag är att förstärkningarna enbart 

kan ske inom byggnadsplanen. Vilket går hand i hand med nedanstående citat från Joe Desimone 

2015. 

 

”3D-printing is actually a misnomer, It´s actually 2D-printing over and over again” 

 

Anledningen till att jag ser framtiden oerhört intressant är på grund av Markforged senaste patent 

som benämns enligt ”Multiaxis fiber reinforcement for 3D printing” med patentnummer: 981526 

(Mark, et al., 2017). Att tyda av patentet framstår det som att de håller på att utveckla en 3D-

skrivare som skall kunna applicera oavbruten fiberförstärkning över flera plan och inte enbart 

parallellt mot byggnadsplattan. Det skulle innebära en markant förbättring och därmed tror jag 

att Markforged CFF-teknik på riktigt kan börja utmana många av de traditionella 

tillverkningsmetoderna. 
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Bilaga 3 – Datablad Markforged (Markforged, u.d.) 
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Bilaga 4 - Utskriftsparametrar 
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Bilaga 5 – Dragprov fiberförstärkning D3039 

 

Vid alla materialprover i detta arbete beräknas spänningen samt alla diverse värden med den 

teoretiska tvärsnittsarean. Det vill säga tvärsnittsarean som CAD-filen specificerar. Det uppstår 

en liten variation på dimensionerna i praktiken, vilket i de flesta fall har dokumenteras, dock är 

det svårt att konstatera denna variation då de utskrivna detaljerna ofta tenderar till att ha en liten 

fasning längs ner beroende på vilken höjd det första lagret appliceras mot byggplattan. Eftersom 

man alltid konstruerar med CAD-filen vill författaren få fram snittade materialvärden baserade 

på de nominella dimensionerna. 

 

N-C-03 

Detta prov var det första riktiga materialprovet varav en extensometer ej användes och inga 

trovärdiga töjningssiffror kunde erhållas på grund av fel inställda parametrar i graphwork. Dock 

kan kraften och spänningen ses som trovärdig även om de i detta fall är till viss del avrundade. 

 

ASTM D3039-17 N-C-03-

01 

N-C-03-

02 

N-C-03-

03 

N-C-03-

04 

N-C-03-

05 

Avvikelse 

% 

Längd mm 
     

  

Bredd mm 
     

  

Tjocklek mm 
     

  

Temperatur C 23 23 23 23 23   

Luftfuktighet % 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6   

Kraftanläggningsriktning XY XY XY XY XY   

Extensometer Nej Nej Nej Nej Nej   

Hastighet (mm/mm/s) 0,00125 0,00125 0,00125 0,00125 0,00125   

Sträckgräns MPa 180 180 185 185 190 
 

Brottgräns MPa 180 180 185 185 190 
 

Kraft sträck N 5400 5400 5550 5550 5700  

Kraft brott N 5400 5400 5550 5550 5700 
 

Töjning sträck % - - - - - 
 

Töjning brott % - - - - - 
 

E-modul MPa - - - - - 
 

Datum utskrift 180223 180223 180224 180225 180225   

Datum prov 180226 180226 180226 180226 180226   

Antal fiber i kraftriktningen 48 48 48 48 48   

Kraft per fiber 112,62 112,62 115,75 115,75 118,87   

Kommentarer 
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N-C-04 

Detta test resulterade i otrovärdiga och missvisande resultat på grund av brottanvisning från 

grepp. Det identifierades främst på grund av den låga kraft per fiber upptagningen. Detta har 

tagits upp under 5.5.1.Dragprov. 

ASTM D3039-17 N-C-04-

01 

N-C-04-

02 

N-C-04-

03 

Avvikelse 

% 

Längd mm 150,65 150,72 150,75   

Bredd mm 15,07 15,00 15,04   

Tjocklek mm 2,16 2,17 2,16   

Temperatur C 23 23 23   

Luftfuktighet % 11,6 11,6 11,6   

Kraftanläggningsriktning XY XY XY   

Extensometer Ja Ja Ja   

Extensometer bas mm 50 50 50  

Hastighet (mm/mm/s) 0,0025 0,0025 0,0025   

Sträckgräns MPa 542,24 527,47 525,68 
 

Brottgräns MPa 542,24 527,47 525,68 
 

Kraft sträck N 16267,3 15824,0 15770,5  

Kraft brott N 16267,3 15824,0 15770,5 
 

Töjning sträck % 1,05 0,99 1,00 
 

Töjning brott % 1,05 0,99 1,00 
 

E-modul MPa 53421,68 53714,07 53863,61 
 

Datum utskrift 180223 180223 180224   

Datum prov 180304 180304 180304   

Antal fiber i kraftriktningen 48 48 48   

Kraft per fiber 82,65 80,74 80,46   

Kommentarer Brott vid 

båda 

grepp 

Brott vid 

grepp 

Brott vid 

grepp 
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N-C-05 

ASTM D3039-17 N-C-05-

01 

N-C-05-

02 

N-C-05-

03 

N-C-05-

04 

N-C-05-

05 

Avvikelse 

% 

Längd mm 150,43 150,5 150,57 150,48 150,59   

Bredd mm 15,01 15,02 14,94 14,9 14,96   

Tjocklek mm 2,04 2,17 2,16 2,09 2,09   

Temperatur C 23 23 23 23 23   

Luftfuktighet % 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6   

Kraftanläggningsriktning XY XY XY XY XY   

Extensometer Ja Ja Ja Ja Ja   

Hastighet (mm/mm/s) 0,00125 0,00125 0,00125 0,00125 0,00125   

Sträckgräns MPa 87,93 93,37 89,13 110,45 107,29 20,73 

Brottgräns MPa 87,93 93,37 89,13 110,45 107,29 20,73 

Kraft sträck N 2692,3 2801,1 2673,8 3202,0 3218,5 19,45 

Kraft brott N 2692,3 2801,1 2673,8 3202,0 3218,5 19,45 

Töjning sträck % 1,19 1,29 1,25 1,51 1,43 20,16 

Töjning brott % 2,11 2,17 1,24 1,46 2,45 57,35 

E-modul MPa 7399,42 7175,89 7132,36 7152,02 7293,9 3,72 

Datum utskrift 180223 180223 180224 180225 180225   

Datum prov 180226 180226 180226 180226 180226   

Antal fiber i kraftriktningen 24 24 24 24 24   

Kraft per fiber 94,83 100,65 95,74 115,83 116,73   

Kommentarer 
  

Brott vid 

grepp 

Justerad 

3D-

skrivare 

Justerad 

3D-

skrivare 
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N-C-06 

 

ASTM D3039-17 N-C-06-

01 

N-C-06-

02 

N-C-06-

03 

  
Avvikelse 

% 

Längd mm 150,54 150,52 150,5 
   

Bredd mm 15,03 15,06 15,04 
   

Tjocklek mm 2,04 2,1 2,09 
   

Temperatur C 24 24 24 
   

Luftfuktighet % 12 12 12 
   

Kraftanläggningsriktning XY XY XY 
   

Extensometer Ja Ja Ja 
   

Hastighet (mm/mm/s) 0,00125 0,00125 0,00125 
   

Spänning sträck MPa 404,52 387,56 378,57 
  

6,70 

Spänning brott MPa 404,52 387,56 378,57 
  

6,70 

Töjning sträck % 1,51 1,40 1,41   7,80 

Töjning brott % 1,51 1,40 1,41   7,80 

Kraft sträck N 12135,6 11626,8 11357,11   6,70 

Kraft brott N 12135,6 11626,8 11357,11 
  

6,70 

E-modul MPa 26987,14 28006,89 27169,37 
  

3,75 

Datum utskrift 180226 180226 180227 
   

Datum prov 180301 180301 180301 
   

Antal fiber i kraftriktningen 96 96 96 
   

Kraft per fiber 122,63 117,53 114,71 
   

Kommentarer Brottövre 

grepp 
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N-C-07  
Enbart N-C-07-02 bedömdes som fullt trovärdig då de andra två provernas brott uppstod vid 

grepp. 

 

ASTM D3039-17 N-C-07-01 N-C-07-02 N-C-07-03 
  

Avvikelse 

% 

Längd mm - - - 
   

Bredd mm - - - 
   

Tjocklek mm - - - 
   

Temperatur C 24 24 24 
   

Luftfuktighet % 12 12 12 
   

Kraftanläggningsriktning XY XY XY 
   

Extensometer Ja Ja Ja 
   

Extensometer bas mm 50 50 50    

Hastighet (mm/mm/s) 0,00125 0,00125 0,00125 
   

Spänning sträck MPa 574,39 696,04 671,26 
  

18,12 

Spänning brott MPa 574,39 696,04 671,26 
  

18,12 

Töjning sträck % 1,14 1,21 1,09   10,52 

Töjning brott % 1,14 1,21 1,09   10,52 

Kraft sträck N 17231,7 20881,2 20137,8   18,12 

Kraft brott N 17231,7 20881,2 20137,8 
  

18,12 

E-modul MPa 53489,49 55833,62 57150,27 
  

6,56 

Datum utskrift 180227 180228 180228 
   

Datum prov 180301 180301 180301 
   

Antal fiber i kraftriktningen 96 96 96 
   

Kraft per fiber 87,37 106,03 102,22 
   

Kommentarer Förstärkning 

vid grepp, 

2mm alu. 

Fästes med 

epoxy. 

 

Förstärkning 

vid grepp, 

2mm alu. 

Fästes med 

epoxy. 

 

Förstärkning 

vid grepp, 

2mm alu. 

Fästes med 

epoxy. 
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N-C-09 

 

ASTM D3039-17 N-C-09-

01 

N-C-09-02 N-C-09-

03 

N-C-09-

04 

N-C-09-

05 

Avvikelse 

% 

Längd mm 150,46 150,26 150,3 150,27 150,31 
 

Bredd mm 14,97 14,96 14,98 14,94 14,04 
 

Tjocklek mm 2,15 2,14 2,12 2,13 2,10 
 

Temperatur C 22,4 22,4 22,4 22,4 22, 
 

Luftfuktighet % 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 
 

Kraftanläggningsriktning XY XY XY XY XY 
 

Extensometer Micron Micron Micron Micron Micron 
 

Extensometer bas mm 50 50 50 50 50  

Hastighet (mm/mm/s) 0,00125 0,00125 0,00125 0,00125 0,00125 
 

Spänning sträck MPa 41,66 45,93 42,18 46,61 40,49 14,51 

Spänning brott MPa 41,66 45,93 42,18 46,61 40,49 14,51 

Töjning sträck % 1,48 1,49 1,51 1,27 1,27 16,22 

Töjning brott % 1,48 1,49 1,51 1,27 1,27 16,22 

Kraft sträck N 1249,8 1377,9 1265,4 1398,3 1214,7 14,51 

Kraft brott N 1249,8 1377,9 1265,4 1398,3 1214,7 14,51 

E-modul MPa 2786,93 2912,26 2778,05 2983,72 3085,95 10,57 

Datum utskrift 180301 180301 180302 180302 180302 
 

Datum prov 180306 180306 180306 180306 180306 
 

Antal fiber i kraftriktningen 8 8 8 8 8 
 

Kraft per fiber 100,31 115,98 101,31 125,01 102,06 
 

Kommentarer 
 

Brott övre 

extensometer 

tand 
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N-C-10 

 

ASTM D3039-17 N-C-

10.1-01 

N-C-

10.2-01 

N-C-

10.1-02 

N-C-

10.2-02 

N-C-

10.1-03 

N-C-

10.2-03 

Avvikels

e % 

Längd mm 
     

 
 

Bredd mm 
     

 
 

Tjocklek mm 
     

 
 

Temperatur C 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 
 

Luftfuktighet % 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 
 

Kraftanläggningsriktni

ng 

XY XY XY XY XY XY 
 

Extensometer Micron Micron Micron Micron Micron Micron 
 

Extensometer bas mm 50 50 50 50 50 50  

Hastighet (mm/mm/s) 0,00125 0,00125 0,00125 0,00125 0,00125 0,00125 
 

Spänning sträck MPa 36,92 28,43 36,98 30,67 31,83 30,08 
 

Spänning brott MPa 36,92 28,43 36,98 30,67 31,83 30,8 
 

Töjning sträck % 1,75 1,64 1,89 1,59 1,53 1,62  

Töjning brott % 1,75 1,64 1,89 1,59 1,53 1,62  

Kraft sträck N 1107,6 852,8 1109,5 920,2 955,0 902,4  

Kraft brott N 1107,6 852,8 1109,5 920,2 955,0 902,4 
 

E-modul MPa 1987,21 1656,0 1940,51 1837,66 1945,84 1776,61 
 

Datum utskrift 180303 180303 180303 180303 180303 180303 
 

Datum prov 180306 180306 180306 180306 180306 180306 
 

Antal fiber i 

kraftriktningen 

4 3 4 3 4 3 
 

Kraft per fiber 154,43 102,91 157,67 151,61 117,34 135,95 
 

Kommentarer Brott vid 

grepp 

utanför 

extenso-

meter 

Brott vid 

kolfiber-

skarv 

 
Brott vid 

kolfiber-

skarv 

 
Brott vid 

kolfiber-

skarv 
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Bilaga 6 – Dragprov icke-fiberförstärkt D638 

 

O-N-11 

 

ASTM D638-14 O-N-11-01 O-N-11-

02 

O-N-11-

03 

O-N-11-

04 

O-N-11-

05 

Avvikelse 

% 

Längd mm 115,07 115,07 115,02 115,08 114,96 
 

Bredd mm 6,11 6,17 6,07 6,16 6,17 
 

Tjocklek mm 3,33 3,28 3,34 3,29 3,28 
 

Temperatur C 22,4 22,4 22,4 2,4 22,4 
 

Luftfuktighet % 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 
 

Kraftanläggningsriktning XY XY XY XY XY 
 

Extensometer Micron Micron Micron Micron Micron 
 

Extensometer bas mm 25 25 25 25 25  

Hastighet (mm/mm/s) 0,00125 0,00125 0,00125 0,00125 0,00125 
 

Spänning sträck MPa 39,08 43,56 41,28 41,42 41,00 10,85 

Spänning brott MPa 55,22 59,47 57,24 58,64 56,74 7,42 

Töjning sträck % 1,28 1,32 1,32 1,23 1,32 6,82 

Töjning brott % 28,72 25,43 31,1 23,65 23,69 29,30 

Kraft sträck N 750,34 836,35 792,26 795,26 787,20 10,85 

Kraft brott N 1060,20 140,80 1099,00 1125,90 1090,60 7,33 

E-modul MPa 2963,00 3177,30 2988,35 3163,06 3010,09 7,12 

Datum utskrift ååmmdd 180305 180305 180305 180305 180305 
 

Datum prov ååmmdd 180306 180306 180306 180306 180306 
 

Kommentarer Brott 

extensometer 

tand 
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O-N-12 

 

ASTM D638-14 O-N-12-

01 

O-N-12-02 O-N-12-

03 

O-N-12-

04 

O-N-12-

05 

Avvikelse 

% 

Längd mm 114,96 114,97 114,85 114,83 114,83 
 

Bredd mm 5,99 5,99 6,02 6,00 6,02 
 

Tjocklek mm 3,27 3,26 3,22 3,23 3,27 
 

Temperatur C 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 
 

Luftfuktighet % 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 
 

Kraftanläggningsriktning XY XY XY XY XY 
 

Extensometer Micron Micron Micron Micron Micron 
 

Extensometer bas mm 25 25 25 25 25  

Hastighet (mm/mm/s) 0,00125 0,00125 0,00125 0,00125 0,00125 
 

Spänning sträck MPa 21,18 22,61 22,85 22,84 21,85 7,39 

Spänning brott MPa 30,48 31,75 31,77 31,66 30,45 4,17 

Töjning sträck % 1,32 1,23 1,23 1,21 1,32 8,94 

Töjning brott % 1,72 13,38 11,85 11,28 15,4 32,39 

Kraft sträck N 406,66 434,11 438,72 438,53 419,52 7,39 

Kraft brott N 585,10 609,6 610,00 607,80 584,70 4,16 

E-modul MPa 1705,09 1973,70 2011,32 2026,10 1767,56 16,26 

Datum utskrift ååmmdd 180305 180305 180306 180306 180307 
 

Datum prov ååmmdd 180310 180310 180310 180310 180310 
 

Kommentarer 
 

Brott 

extensometer 

tand 
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N-N-08 

 

ASTM D638-14 N-N-08-

01 

N-N-08-

02 

N-N-08-

03 

N-N-08-

04 

N-N-08-

05 

Avvikelse 

% 

Provdetalj Typ IV Typ IV Typ IV Typ IV Typ IV  

Längd mm 
      

Bredd mm 6,26 6,14 6,27 6,30 6,30 
 

Tjocklek mm 3,43 3,46 3,41 3,40 3,37 
 

Tvärsnittsarea enligt beräkning  19,2 19,2 19,2 19,2 19,2  

Temperatur C 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 
 

Luftfuktighet % 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 
 

Kraftanläggningsriktning XY XY XY XY XY 
 

Extensometer Micron, 

till 100% 

töjning 

Micron, 

till 100% 

töjning 

Micron, 

till 100% 

töjning 

Micron, 

till 100% 

töjning 

Micron, 

till 100% 

töjning 

 

Extensometer bas mm 25 25 25 25 25  

Hastighet mm/mm/s 0,0025 

till 15% 

töjning 

sedan 

0,005 

0,0025 

till 15% 

töjning 

sedan 

0,005 

0,0025 

till 15% 

töjning 

sedan 

0,005 

0,0025 

till 15% 

töjning 

sedan 

0,005 

0,0025 

till 15% 

töjning 

sedan 

0,005 

 

Spänning sträck MPa 23,53 23,16 23,11 23,38 22,91 2,68 

Spänning brott MPa 74,61 72,19 67,59 71,46 66,39 11,50 

Töjning sträck % 2,22 1,96 1,96 2,03 1,98 13,13 

Töjning brott % 446,19 463,61 469,76 487,72 444,9 9,24 

Kraft sträck N 451,77 444,67 443,71 448,90 439,87 2,68 

Kraft brott N 1432,4 1386,0 1297,7 1372,0 1274,8 11,49 

E-modul MPa 1070,45 1186,67 1149,95 1147,87 1107,97 10,12 

Datum utskrift ååmmdd 180305 180305 180306 180306 180306 
 

Datum prov ååmmdd 180310 180310 180310 180310 180310 
 

Kommentarer 
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N-N-13 

ASTM D638-14 N-N-13-

01 

N-N-13-

02 

N-N-13-

03 

N-N-13-

04 

N-N-13-

05 

Avvikelse 

% 

Provdetalj Typ IV Typ IV Typ IV Typ IV Typ IV  

Längd mm 114,47 114,75 114,59 114,73 114,71 
 

Bredd mm 6,13 6,18 6,12 6,13 6,13 
 

Tjocklek mm 3,41 3,41 3,36 3,38 3,39 
 

Temperatur C 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 
 

Luftfuktighet % 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 
 

Kraftanläggningsriktning XY XY XY XY XY 
 

Extensometer Ja Ja Ja Ja Ja 
 

Extensometer bas mm 25 25 25 25 25  

Hastighet mm/mm/s 0,0025 

till 15% 

töjning 

sedan 

0,005 

0,0025 

till 15% 

töjning 

sedan 

0,005 

0,0025 

till 15% 

töjning 

sedan 

0,005 

0,0025 

till 15% 

töjning 

sedan 

0,005 

0,0025 

till 15% 

töjning 

sedan 

0,005 

 

Spänning sträck MPa 17,1 16,99 16,66 16,85 16,69 2,61 

Spänning brott MPa 25,91 26,53 25,92 26,48 25,42 4,28 

Töjning sträck % 2,65 2,74 2,85 2,76 2,74 7,30 

Töjning brott % 74,71 82,13 62,12 76,29 91,92 39,06 

Kraft sträck N 328,32 326,21 319,87 323,52 320,45 2,61 

Kraft brott N 498,20 509,40 498,10 508,40 488,00 4,29 

E-modul MPa 602,80 604,46 549,91 582,31 566,39 9,37 

Datum utskrift ååmmdd 180306 180306 180307 180307 180307 
 

Datum prov ååmmdd 180311 180311 180311 180311 180311 
 

Kommentarer 
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Bilaga 7 – Dragprov Z-riktning icke-fiberförstärkt D638  

 

O-N-18 

 

ASTM D638-14 O-N-23-

01 

O-N-23-

02 

O-N-23-

03 

Avvikelse 

% 

Provdetalj     

Diameter 9,99 9,94 10,02 
 

Midja  
   

Tvärsnittsarea enligt beräkning 

mm2 

78,54 78,54 78,54  

Temperatur C 23,9 23,9 23,9 
 

Luftfuktighet % 7,4 7,4 7,4 
 

Kraftinläggningsriktning Z Z Z 
 

Extensometer Ja Ja Ja 
 

Extensometer bas 25,0 25,0 25,0  

Hastighet mm/mm/s 0,0025 0,0025 0,0025 
 

Spänning sträck MPa 16,75 16,28 17,12 
 

Spänning brott MPa 17,04 18,25 18,92 
 

Töjning sträck % 1,89 2,25 2,41  

Töjning brott % 1,98 3,15 2,73  

Kraft sträck N 1315,5 1278,6 1344,6  

Kraft brott N 1337,9 1433,3 1285,7 
 

E-modul MPa 797,64 641,85 648,04 
 

Datum utskrift ååmmdd 
    

Datum prov ååmmdd 180327 180327 180327 
 

Kommentarer 
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O-N-23 

 

ASTM D638-14 O-N-23-

01 

O-N-23-

02 

O-N-23-

03 

Avvikelse 

% 

Provdetalj     

Diameter 9,95 9,98 9,96 
 

Midja  
   

Tvärsnittsarea enligt beräkning 

mm2 

    

Temperatur C 23,9 23,9 23,9 
 

Luftfuktighet % 7,4 7,4 7,4 
 

Kraftinläggningsriktning Z Z Z 
 

Extensometer Ja Ja Ja 
 

Extensometer bas 25,0 25,0 25,0  

Hastighet mm/mm/s 0,0025 0,0025 0,0025 
 

Spänning sträck MPa 29,52 27,29 28,57 7,81 

Spänning brott MPa 34,7 34,21 35,1 2,56 

Töjning sträck % 2,03 1,93 1,96 5,26 

Töjning brott % 2,39 2,90 3,06 23,19 

Kraft sträck N 2318,50 2143,36 2243,89 7,81 

Kraft brott N 2725,0 2686,5 2756,7 2,56 

E-modul MPa 2917,63 2989,8 2852,08 12,77 

Datum utskrift ååmmdd 
    

Datum prov ååmmdd 180327 180327 180327 
 

Kommentarer 
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N-N-19 

 

ASTM D638-14 N-N-27-

01 

N-N-27-

02 

N-N-27-

03 

Avvikelse 

% 

Provdetalj     

Diameter 9,85 9,96 9,82 
 

Midja  
   

Tvärsnittsarea enligt beräkning 

mm2 

78,54 78,54 78,54  

Temperatur C 24,8 24,8 24,8 
 

Luftfuktighet % 5,0 5,0 5,0 
 

Kraftinläggningsriktning Z Z Z 
 

Extensometer Ja Ja Ja 
 

Extensometer bas 25,0 25,0 25,0  

Hastighet mm/mm/s 0,0025 0,0025 0,0025 
 

Spänning sträck MPa 7,54 9,61 7,64 
 

Spänning brott MPa 7,54 9,61 7,64 
 

Töjning sträck % 1,32 2,11 1,33  

Töjning brott % 1,32 2,11 1,33  

Kraft sträck N 592,2 754,8 600,1  

Kraft brott N 592,2 754,8 600,1 
 

E-modul MPa 506,5 443,4 532,5 
 

Datum utskrift ååmmdd 
    

Datum prov ååmmdd 180327 180327 180327 
 

Kommentarer 
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N-N-27 

 

ASTM D638-14 N-N-27-

01 

N-N-27-

02 

N-N-27-

03 

Avvikelse 

% 

Provdetalj     

Diameter 9,97 9,99 9,97 
 

Midja  
   

Tvärsnittsarea enligt beräkning 

mm2 

78,54 78,54 78,54  

Temperatur C 24,8 24,8 24,8 
 

Luftfuktighet % 5,0 5,0 5,0 
 

Kraftinläggningsriktning Z Z Z 
 

Extensometer Ja Ja Ja 
 

Extensometer bas 25,0 25,0 25,0  

Hastighet mm/mm/s 0,0025 0,0025 0,0025 
 

Spänning sträck MPa 22,41 20,26 12,28 7,81 

Spänning brott MPa - - - 2,56 

Töjning sträck % 1,80 1,72 1,45 5,26 

Töjning brott % - - -  

Kraft sträck N 1760,08 1591,22 1435,71 20,39 

Kraft brott N - - - 
 

E-modul MPa 1149,93 1088,3 1152,16 5,55 

Datum utskrift ååmmdd 
    

Datum prov ååmmdd 180327 180327 180327 
 

Kommentarer 
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Bilaga 8 – Böjprov fiberförstärkning D790 

 

Det ursprungliga tänkte supportspannet på 40:1 resulterade i att brott ej uppstod hos detaljerna 

varav supportspannet byttes till standarden som har ett förhållande på 16:1. 

 

N-C-14 

 

ASTM D790-17 N-C-14-

02.1 

N-C-14-

02.2 

N-C-14-

04.1 

N-C-14-

04.2 

N-C-14-

04.3 

Avvikelse 

% 

Provdetalj       

Längd mm 120,35 120,35 120,30 120,30 120,30 
 

Bredd mm 15,03 15,03 15,01 15,01 15,01 
 

Tjocklek mm 2,08 2,08 2,07 2,07 2,07 
 

Tvärsnittsarea enligt beräkningar 

mm2 

30 30 30 30 30  

Procedur A eller B       

Temperatur C 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 
 

Luftfuktighet % 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 
 

Kraftinläggningsriktning Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

 

Extensometer Nej Nej Nej Nej Nej 
 

Distans mellan support C-C mm 32 32 32 32 32  

Radie support mm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5  

Radie tryckdon mm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5  

Support to depth förhållande 16:1 16:1 16:1 16:1 16:1  

Hastighet mm/min 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 
 

Spänning sträck MPa 106,8 103,8 94,18 101,0 97,76 
 

Spänning brott MPa - - - - - 
 

Töjning sträck % 4,22 3,78 3,52 3,57 3,54  

Töjning brott % - - - - -  

Kraft sträck N 139,8 137,0 130,1 131,7 135,2  

Kraft brott N - - - - - 
 

E-modul MPa 2540,32 2693,76 2654,64 2822,34 2697,37 
 

Datum utskrift ååmmdd 180307 180307 180307 180307 180307 
 

Datum prov ååmmdd 180315 180315 180315 180315 180315 
 

Kommentarer 
      

 

*Tabellen fortsätter på nästa sida* 
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ASTM D790-17 N-C-14-

05.1 

N-C-14-

05.2 

N-C-14-

05.3 

Avvikelse 

% 

Provdetalj     

Längd mm 120,39 120,39 120,39 
 

Bredd mm 15,05 15,05 15,05 
 

Tjocklek mm 2,07 2,07 2,07 
 

Tvärsnittsarea enligt beräkningar 

mm2 

30 30 30  

Procedur A eller B     

Temperatur C 23,5 23,5 23,5 
 

Luftfuktighet % 10,9 10,9 10,9 
 

Kraftinläggningsriktning Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

 

Extensometer Nej Nej Nej 
 

Distans mellan support C-C mm 32 32 32  

Radie support mm 2,5 2,5 2,5  

Radie tryckdon mm 2,5 2,5 2,5  

Support to depth förhållande 16:1 16:1 16:1  

Hastighet mm/min 8,5 8,5 8,5 
 

Spänning sträck MPa 91,74 98,16 110,6 18,94 

Spänning brott MPa - - - 
 

Töjning sträck % 3,71 3,51 4,19 19,51 

Töjning brott % - - -  

Kraft sträck N 134,0 138,9 146,8 12,27 

Kraft brott N - - - 
 

E-modul MPa 2733,37 2775,41 2765,81 10,39 

Datum utskrift ååmmdd 180308 180308 180308 
 

Datum prov ååmmdd 180315 180315 180315 
 

Kommentarer 
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N-C-16 

 

ASTM D790-17 N-C-16-

01.1 

N-C-16-

01.2 

N-C-16-

01.3 

N-C-16-

02.1 

N-C-16-

02.2 

N-C-16-

02.3 

Provdetalj       

Längd mm 
     

 

Bredd mm 14,99 14,99 14,9 15,07 15,07 15,07 

Tjocklek mm 2,08 2,08 2,08 2,09 2,09 2,09 

Tvärsnittsarea enligt beräkning mm2 40,64 40,64 40,64 40,64 40,64 40,64 

Procedur A eller B       

Temperatur C 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 

Luftfuktighet % 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 

Kraftinläggningsriktning Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

Extensometer Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Distans mellan support C-C mm 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 

Radie support mm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Radie tryckdon mm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Support to depth förhållande 16:1 16:1 16:1 16:1 16:1 16:1 

Hastighet mm/min 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

Spänning sträck MPa 73,51 75,99 75,2 72,65 71,62 79,37 

Spänning brott MPa - - - - - - 

Töjning sträck % 4,23 4,46 4,20 3,89 4,15 4,35 

Töjning brott % - - - - - - 

Kraft sträck N 108,6 96,8 107,7 107,9 93,3 107,4 

Kraft brott N - - - - - - 

E-modul MPa 1748,78 1670,35 1797,06 1796,09 1705,15 1810,30 

Datum utskrift ååmmdd 180310 180310 180310 180310 180310 180310 

Datum prov ååmmdd 180315 180315 180315 180315 180315  

Kommentarer 
     

 

 

*Tabellen fortsätter på nästa sida* 
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ASTM D790-17 N-C-16-

03.1 

N-C-16-

03.2 

N-C-16-

03.3 

N-C-16-

04.1 

N-C-16-

04.2 

N-C-16-

04.3 

Avvikelse 

% 

Provdetalj        

Längd mm 
     

 
 

Bredd mm 15,00 15,00 15,00 15,01 15,01 15,01 
 

Tjocklek mm 2,10 2,10 2,10 2,08 2,08 2,08 
 

Tvärsnittsarea enligt 

beräkning mm2 

40,64 40,64 40,64 40,64 40,64 40,64  

Procedur A eller B        

Temperatur C 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 
 

Luftfuktighet % 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 
 

Kraftinläggningsriktning Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

 

Extensometer Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
 

Distans mellan support 

C-C mm 

32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0  

Radie support mm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5  

Radie tryckdon mm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5  

Support to depth 

förhållande 

16:1 16:1 16:1 16:1 16:1 16:1  

Hastighet mm/min 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 
 

Spänning sträck MPa 76,88 72,10 77,65 72,10 76,54 76,67 10,25 

Spänning brott MPa - - - - - - 
 

Töjning sträck % 4,36 4,09 4,52 4,15 4,48 4,25 14,86 

Töjning brott % - - - - - -  

Kraft sträck N 110,4 110,8 100,0 102,7 99,3 108,7 16,27 

Kraft brott N - - - - - - 
 

E-modul MPa 1761,95 1816,65 1718,62 1799,05 1683,70 1822,42 8,55 

Datum utskrift ååmmdd 180311 180311 180311 180311 180311 180311 
 

Datum prov ååmmdd 180315 180315 180315 180315 180315 180315 
 

Kommentarer 
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N-C-20 

 

ASTM D790-17 N-C-20-

01.1 

N-C-20-

01.2 

N-C-20-

01.3 

N-C-20-

02.1 

N-C-20-

02.2 

N-C-20-

02.3 

Avvikelse 

% 

Provdetalj        

Längd mm 
     

 
 

Bredd mm 15,01 15,01 15,01 14,98 14,98 14,98 
 

Tjocklek mm 2,01 2,01 2,01 2,02 2,02 2,02 
 

Tvärsnittsarea enligt 

beräkning mm2 

30 30 30 30 30 30  

Procedur A eller B        

Temperatur C 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 
 

Luftfuktighet % 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 
 

Kraftinläggningsriktning Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

 

Extensometer Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
 

Distans mellan support C-C 

mm 

32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0  

Radie support mm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5  

Radie tryckdon mm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5  

Support to depth förhållande 16:1 16:1 16:1 16:1 16:1 16:1  

Hastighet mm/min 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 
 

Spänning sträck MPa 180,5 207,16 191,56 187,5 195,3 212,47 16,37 

Spänning brott MPa - - - - -  
 

Töjning sträck % 3,74 4,48 3,87 3,93 4,03 3,86 18,28 

Töjning brott % - - - - -   

Kraft sträck N 225,63 258,95 239,45 234,38 244,13 239,13 16,37 

Kraft brott N - - - - -  
 

E-modul MPa 4835,91 4896,63 5010,14 4785,61 4819,06 4959,78 4,61 

Datum utskrift ååmmdd 
     

 
 

Datum prov ååmmdd 180315 180315 180315 180315 180315  
 

Kommentarer 
     

 
 

 

*Tabellen fortsätter på nästa sida* 
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ASTM D790-17 N-C-20-

03.1 

N-C-20-

03.2 

N-C-20-

03.3 

Avvikelse 

% 

Provdetalj     

Längd mm 
    

Bredd mm 15,05 15,05 15,05 
 

Tjocklek mm 2,02 2,02 2,02 
 

Tvärsnittsarea enligt 

beräkning mm2 

30 30 30  

Procedur A eller B     

Temperatur C 23,5 23,5 23,5 
 

Luftfuktighet % 10,9 10,9 10,9 
 

Kraftinläggningsriktning Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

 

Extensometer Nej Nej Nej 
 

Distans mellan support C-C 

mm 

32,0 32,0 32,0  

Radie support mm 2,5 2,5 2,5  

Radie tryckdon mm 2,5 2,5 2,5  

Support to depth förhållande 16:1 16:1 16:1  

Hastighet mm/min 8,5 8,5 8,5 
 

Spänning sträck MPa 212,47 195,7 207,2 16,37 

Spänning brott MPa - - - 
 

Töjning sträck % 4,41 4,06 3,18 18,28 

Töjning brott % - - -  

Kraft sträck N 265,59 244,63 259,00 16,37 

Kraft brott N - - - 
 

E-modul MPa 4866,90 4828,98 4994,18 4,61 

Datum utskrift ååmmdd 
    

Datum prov ååmmdd 180315 180315 180315 
 

Kommentarer 
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N-C-21 

 

ASTM D790-17 N-C-21-

01.1 

N-C-21-

01.2 

N-C-21-

01.3 

N-C-21-

02.1 

N-C-21-

02.2 

N-C-21-

02.3 

Provdetalj       

Längd mm 
     

 

Bredd mm 15,00 15,00 15,00 14,99 14,99 14,99 

Tjocklek mm 2,03 2,03 2,03 2,02 2,02 2,02 

Tvärsnittsarea enligt 

beräkning mm2 

30 30 30 30 30 30 

Procedur A eller B       

Temperatur C 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 

Luftfuktighet % 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 

Kraftinläggningsriktning Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

Extensometer Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Distans mellan support C-C 

mm 

32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 

Radie support mm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Radie tryckdon mm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Support to depth förhållande 16:1 16:1 16:1 16:1 16:1 16:1 

Hastighet mm/min 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

Spänning sträck MPa 130,3 127,5 133,9 128,0 158,5 143,1 

Spänning brott MPa - - - - -  

Töjning sträck % 3,45 3,42 3,36 3,29 4,01 3,75 

Töjning brott % - - - - -  

Kraft sträck N 162,88 159,38 167,38 160,00 198,13 178,88 

Kraft brott N - - - - -  

E-modul MPa 3795,22 3751,76 3934,6 3866,76 3970,5 3758,33 

Datum utskrift ååmmdd 
     

 

Datum prov ååmmdd 180315 180315 180315 180315 180315 180315 

Kommentarer 
     

 

 

*Tabellen fortsätter på nästa sida* 
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ASTM D790-17 N-C-21-

03.1 

N-C-21-

03.2 

N-C-21-

03.3 

Avvikelse 

% 

Provdetalj     

Längd mm 
    

Bredd mm 15,01 15,01 15,01 
 

Tjocklek mm 2,03 2,03 2,03 
 

Tvärsnittsarea enligt 

beräkning mm2 

30 30 30  

Procedur A eller B     

Temperatur C 23,5 23,5 23,5 
 

Luftfuktighet % 10,9 10,9 10,9 
 

Kraftinläggningsriktning Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

 

Extensometer Nej Nej Nej 
 

Distans mellan support C-C 

mm 

32,0 32,0 32,0  

Radie support mm 2,5 2,5 2,5  

Radie tryckdon mm 2,5 2,5 2,5  

Support to depth förhållande 16:1 16:1 16:1  

Hastighet mm/min 8,5 8,5 8,5 
 

Spänning sträck MPa 134,5 133,9 140,6 23,15 

Spänning brott MPa - - - 
 

Töjning sträck % 3,45 3,32 3,65 20,87 

Töjning brott % - - -  

Kraft sträck N 168,13 177,6 176,6 23,15 

Kraft brott N - - - 
 

E-modul MPa 3754,01 3954,65 3791,84 5,76 

Datum utskrift ååmmdd 
    

Datum prov ååmmdd 180315 180315 180315 
 

Kommentarer 
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N-C-22 

 

ASTM D790-17 N-C-22-

01 

N-C-22-

02 

N-C-22-

03 

Avvikelse 

% 

Provdetalj     

Längd mm 
    

Bredd mm 14,94 14,99 15,02 
 

Tjocklek mm 4,00 4,01 4,01 
 

Tvärsnittsarea enligt 

beräkning mm2 

60 60 60  

Procedur A eller B     

Temperatur C 23,9 23,9 23,9 
 

Luftfuktighet % 7,4 7,4 7,4 
 

Kraftinläggningsriktning Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

 

Extensometer Nej Nej Nej 
 

Distans mellan support C-C 

mm 

64,0 64,0 64,0  

Radie support mm 2,5 2,5 2,5  

Radie tryckdon mm 2,5 2,5 2,5  

Support to depth förhållande 16:1 16:1 16:1  

Hastighet mm/min 1,7 1,7 1,7 
 

Spänning sträck MPa 62,49 60,06 61,86 3,93 

Spänning brott MPa 64,56 63,52 70,76 11,21 

Töjning sträck % 2,20 2,03 2,30 11,84 

Töjning brott % - - -  

Kraft sträck N 156,23 150,15 154,65 3,93 

Kraft brott N 161,4 158,8 176,9 11,21 

E-modul MPa 2917,63 2989,8 2852,08 4,72 

Datum utskrift ååmmdd 
    

Datum prov ååmmdd 180327 180327 180327 
 

Kommentarer 
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N-C-24 

 

ASTM D790-17 N-C-24-

01 

N-C-24-

02 

N-C-24-

03 

Avvikelse 

% 

Provdetalj     

Längd mm 
    

Bredd mm 14,98 14,91 14,93 
 

Tjocklek mm 7,98 7,97 7,97 
 

Tvärsnittsarea enligt 

beräkning mm2 

120 120 120  

Procedur A eller B     

Temperatur C 23,9 23,9 23,9 
 

Luftfuktighet % 7,4 7,4 7,4 
 

Kraftinläggningsriktning Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

 

Extensometer Nej Nej Nej 
 

Distans mellan support C-C 

mm 

128,0 128,0 128,0  

Radie support mm 2,5 2,5 2,5  

Radie tryckdon mm 2,5 2,5 2,5  

Support to depth förhållande 16:1 16:1 16:1  

Hastighet mm/min 3,4 3,4 3,4 
 

Spänning sträck MPa 41,81 38,47 39,12 8,54 

Spänning brott MPa - - - 
 

Töjning sträck % 1,50 1,32 1,33 12,99 

Töjning brott % - - -  

Kraft sträck N 52,26 48,09 48,9 8,54 

Kraft brott N - - - 
 

E-modul MPa 2781,35 2776,96 2911,91 4,85 

Datum utskrift ååmmdd 180319 180319 180319 
 

Datum prov ååmmdd 180327 180327 180327 
 

Kommentarer 
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Bilaga 9 – Böjprov icke-fiberförstärkning D790 

 

O-N-15 

 

ASTM D790-17 O-N-15-

01 

O-N-15-

02 

O-N-15-

03 

O-N-15-

04 

O-N-15-

05 

Avvikelse 

% 

Provdetalj       

Längd mm 
      

Bredd mm 12,74 12,77 12,75 12,777 12,71 
 

Tjocklek mm 2,27 2,27 2,22 2,22 2,23 
 

Tvärsnittsarea enligt beräkning mm2 40,64 40,64 40,64 40,64 40,64  

Procedur A eller B       

Temperatur C 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 
 

Luftfuktighet % 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 
 

Kraftinläggningsriktning Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

 

Extensometer Nej Nej Nej Nej Nej 
 

Distans mellan support C-C mm 51,4      

Radie support mm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5  

Radie tryckdon mm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5  

Support to depth förhållande 16:1 16:1 16:1 16:1 16:1  

Hastighet mm/min 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 
 

Spänning sträck MPa 49,53 51,18 51,45 51,65 50,23 4,14 

Spänning brott MPa - - - - - 
 

Töjning sträck % 2,70 2,71 2,68 2,65 3,05 14,81 

Töjning brott % - - - - -  

Kraft sträck N 83,54 86,32 86,77 87,13 84,73 4,16 

Kraft brott N - - - - - 
 

E-modul MPa 1797,5 1847,38 1803,15 1848,17 1793,36 3,04 

Datum utskrift ååmmdd 180309 180309 180309 180312 180312 
 

Datum prov ååmmdd 180325 180325 180325 180325 180325 
 

Kommentarer 
      

 

 



37 

 

O-N-17 

 

ASTM D790-17 O-N-17-

01 

O-N-17-

02 

O-N-17-

03 

O-N-17-

04 

O-N-17-

05 

Avvikelse 

% 

Provdetalj       

Längd mm 
      

Bredd mm 12,60 12,64 12,65 12,61 12,63 
 

Tjocklek mm 3,23 3,18 3,19 3,24 3,22 
 

Tvärsnittsarea enligt beräkning mm2 40,64 40,64 40,64 40,64 40,64  

Procedur A eller B       

Temperatur C 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 
 

Luftfuktighet % 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 
 

Kraftinläggningsriktning Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

 

Extensometer Nej Nej Nej Nej Nej 
 

Distans mellan support C-C mm 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4  

Radie support mm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5  

Radie tryckdon mm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5  

Support to depth förhållande 16:1 16:1 16:1 16:1 16:1  

Hastighet mm/min 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 
 

Spänning sträck MPa 33,51 29,89 29,63 32,92 29,67 12,98 

Spänning brott MPa - - - - - 
 

Töjning sträck % 2,62 2,61 2,49 2,47 2,59 5,76 

Töjning brott % - - - - -  

Kraft sträck N 56,51 50,40 50,01 55,51 50,06 12,90 

Kraft brott N - - - - - 
 

E-modul MPa 1301,16 1142,56 1225,49 1343,67 1131,70 17,30 

Datum utskrift ååmmdd 180312 180312 180312 180312 180312 
 

Datum prov ååmmdd 180325 180325 180325 180325 180325 
 

Kommentarer 
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N-N-31 

ASTM D790-17 N-N-31-

01 

N-N-31-

02 

Avvikelse 

% 

Provdetalj    

Längd mm 
   

Bredd mm 14,98 15,02 
 

Tjocklek mm 8,00 7,96 
 

Tvärsnittsarea enligt 

beräkning mm2 

120 120  

Procedur A eller B    

Temperatur C 23,7 23,7 
 

Luftfuktighet % 6,0 6,0 
 

Kraftinläggningsriktning Ortogonalt 

mot XY 

Ortogonalt 

mot XY 

 

Extensometer Nej Nej 
 

Distans mellan support C-C 

mm 

128,0 128,0  

Radie support mm 2,5 2,5  

Radie tryckdon mm 2,5 2,5  

Support to depth förhållande 16:1 16:1  

Hastighet mm/min 3,4 3,4 
 

Spänning sträck MPa 12,5 13,1 4,69 

Spänning brott MPa 16,45 17,59 6,70 

Töjning sträck % 3,32 3,41 2,67 

Töjning brott % 8,32 7,74 7,22 

Kraft sträck N 62,53 65,9 5,25 

Kraft brott N 82,2 88,0 6,81 

E-modul MPa 363,85 636,76 4,85 

Datum utskrift ååmmdd 
   

Datum prov ååmmdd 180402 180402 
 

Kommentarer 
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Bilaga 10 – Utmattningsprov fiberförstärkning D3479 

 

N-C-28 

 

ASTM D3479 N-C-28-01 N-C-28-02  

Provdetalj likadan som N-C-05 N-C-05  

Längd    

Bredd    

Tjocklek    

Tvärsnittsarea enligt 

beräkning 

30 30  

Extensometer Nej Nej  

Cykelstart MPa 30 30  

Hastighet (mm/mm)/s 0,00125 0,00125  

Cykel baserad på kraft? Ja Nej  

Cykel baserad på töjning? Nej Ja  

Period sek 5 5  

Amplitud MPa 600N -  

Amplitud mm - 0,4  

Spänning första cykel - 41,5  

Töjning första cykel 1,35 -  

Spänning sista cykel - 31,0  

Töjning sista cykel 1,56 -  

Differens sista/första cykel 1,15 0,75  

Antal cykler 2500 3000  
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N-C-30 

ASTM D3479 N-C-30-01 N-C-30-02  

Provdetalj likadan som N-C-06 N-C-06  

Längd    

Bredd    

Tjocklek    

Tvärsnittsarea enligt 

beräkning 

30 30  

Extensometer Nej Nej  

Cykelstart MPa 130 130  

Hastighet (mm/mm)/s 0,00125 0,00125  

Cykel baserad på given kraft? Nej Nej  

Cykel baserad på given 

töjning? 

Ja Ja  

Period sek 5 5  

Amplitud MPa - -  

Amplitud mm 0,4 0,4  

Spänning första cykel 147,0 148,0  

Töjning första cykel - -  

Spänning sista cykel 93,0 97,5  

Töjning sista cykel - -  

Differens första/sista cykel 0,63 0,66  

Antal cykler 3000 3000  
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N-C-32 

 

ASTM D3479 N-C-32-01.1 N-C-30-01.2 

Provdetalj likadan som N-C-05 N-C-05 

Längd   

Bredd   

Tjocklek   

Tvärsnittsarea enligt beräkning 30 30 

Extensometer Nej Nej 

Cykelstart MPa 20 20 

Hastighet (mm/mm)/s 0,00125 0,00125 

Cykel baserad på given kraft? Nej Nej 

Cykel baserad på given 

töjning? 

Ja Ja 

Period sek 4 4 

Amplitud MPa - - 

Amplitud mm 0,05 0,05 

Spänning första cykel 23,15 23,75 

Töjning första cykel - - 

Spänning sista cykel 18,5 21,5 

Töjning sista cykel - - 

Differens första/sista cykel 0,80 0,91 

Antal cykler 10000 10000 
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Bilaga 11 – Designrymd vakuumgripdon 
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Bilaga 12 – Provlyft vakuumgripdon 
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Plastdetaljen vägdes där det framstod att den väger 289 gram. En extern vikt applicerades inuti 

plastdetaljen vilket resulterade i en sammanlagd vikt på 1068 gram. Det innebär över 3.5 gånger 

ursprungsvikten. Det konstaterades att vakuumgripdonet lyfte detaljen med extra vikt utan några 

svårigheter.  
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Bilaga 13 – Dragprov lyftögla 

Det framgår i kapitel 5.1.1.Specifikation Konstruktion att lyftöglan skall dimensioneras med 

minst en säkerhetsfaktor 5. Det innebär att den skall dimensioneras för minst 6250N. Efter 

dimensionering av lyftöglan bedöms den att klara av 11200N innan brott uppstår, vilket framgår 

i kapitel 5.1.5.Tillverkning. Hänsyn tas även senare till utmattningsegenskaper varav det 

specificeras att den skall klara 7500N under 10000 cykler, dock verifieras ej detta i praktiken. 

För att försöka verifiera den erhållna materialdatan för ett praktiskt tillämpningsområde har ett 

dragprov utförts på den tillverkade Lyftöglan. Detaljen fixerades med hjälp av spännremmar i 

samma materialprovmaskin som har tillämpats för samtliga prover i detta arbete. Då 

spännremmarna har en stor flexibilitet är det viktigt att understryka att deformationen för detta 

dragprov ej bidrar till något när det kommer till värden. Syftet med provet var att identifiera hur 

stor kraft Lyftöglan klarar av innan brott för att därefter återspegla mot teorin. Nedanstående 

kurva representerar resultatet av dragprovet. Det framgår tydligt att den första delen av kurvan 

återspeglar töjningen i spännremmarna. Sedan blir kurvan brantare och tillslut linjär varav vi kan 

känna igen den delen av kurvans karaktär från de fiberförstärkta dragproverna. Hastigheten för 

dragprovet var 15mm/min. Ett plötsligt och sprött brott uppstod vid 10550N. Det innebär enbart 

en differens på 5,8% mot det teoretiska värdet. På nästa sida redovisas ett urval av bilder från 

dragprovet. 
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