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Momentstag i strängpressad aluminium 
Saab Automobile AB 

 
Sammanfattning 

 

Denna rapport redovisar examensarbetet ”Momentstag i strängpressad aluminium”. 
Examensarbetet är utfört åt Saab Automobile AB i Trollhättan. Syftet med arbetet är att 
undersöka möjligheten till kostnadsrationalisering av det pressgjutna momentstaget som sitter 
på Nya Saab 9-3 Sport Sedan. Målet är att ta fram en konstruktion av ett strängpressat 
momentstag för att ersätta det pressgjutna staget. 

 

Arbetet inleddes med informationssamling som följdes av inledande konceptgenerering. Av 
totalt 37 koncept valdes 12 ut genom grovsållning och värderades i en Kepner Tregoe-matris. 
Därefter valdes det slutgiltiga konceptet ut i samråd med hållfasthetsexperter på Saab. 
Konceptet modellerades i Unigraphics 18. Inledande FEM-beräkningar gjordes på utmattning 
i Pro/MECHANICA och dessa följdes sedan av mer avancerade kollapsberäkningar i 
ABAQUS. Flera olika krav ställdes på momentstaget och beräkningar som gjordes visade att 
dessa uppfylldes. En ekonomisk kalkyl gjordes sedan på den slutliga konstruktionen. 

 

Slutsatser är att strängpressning är en tänkbar alternativ tillverkningsmetod till pressgjutning. 
Utförda beräkningar visar att det framtagna staget uppfyller alla ställda hållfasthetskrav. Den 
ekonomiska kalkylen visar att det strängpressade staget är ca 1,50 kr billigare att tillverka. 
Ytterligare 4,60 kr skulle kunna sparas genom att ta bort efterbearbetningen. Detta skulle 
förmodligen inte innebära några monteringstekniska problem men det bör utredas närmare. 
Den totala besparingen skulle i så fall bli 6,10 kr per detalj. Mer avancerade kostnads- och 
payback-kalkyler måste dock göras för att kunna avgöra om det nya staget skulle innebära en 
kostnadsbesparing. 
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Dissertation 
 

Torque rod in extruded aluminium 
Saab Automobile AB 

 
 

Summary 

 

This report gives an account of the dissertation “Torque rod in extruded aluminium”. The 
dissertation was performed for Saab Automobile AB in Trollhättan. The purpose of this thesis 
is to examine the possibility to do a cost reduction of the die cast torque rod, in the New Saab 
9-3 Sport Sedan. The target is to replace the die cast rod with an extruded rod. 

 

The process started with gathering information. Then Concepts were generated. 12 out of 
totally 37 concepts were choosen to be evaluated in a Kepner Tregoe-matrix. After having 
consulted technicians at Saab the final concept was choosen. The concept was modelled in 
Unigraphics 18. Initial FE-calculations were made in Pro/MEACHANICA and they were 
followed by more advanced calculations in ABAQUS. There were several different design 
criterias on the torque rod. The calculations that were made showed that the design criterias 
were fulfilled. A cost estimate was also done. 

 

The first conclusion that was drawn was that extrusion in this case is an alternative 
manufacturing method to die-casting. All performed calculations show that the new design 
fulfils all the design criterias. The economic calculations show that the extruded torque rod will 
reduce the cost with 1,50 SEK. Additional 4,60 SEK can be saved by removing the after 
tooling. This would probably not imply any assembly problems but it must be further analysed. 
The total cost reduce would in this case be 6,10 SEK per part. More advanced economic and 
payback calculations must be made to decide if the new torque rod will be a cost reduction. 
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Förord 
Denna rapport redovisar examensarbetet ”Momentstag i strängpressad aluminium”. 
Bakgrundsarbetet började redan under hösten 2002 med en förstudie i kursen 
Produktutveckling på C-nivå. Examensarbetet på 10 poäng på C-nivå ingår i maskin-
ingenjörsutbildningen, 120 poäng, med inriktning mot produktutveckling vid Högskolan i 
Trollhättan/Uddevalla. Arbetet är utfört åt Saab Automobile AB i Trollhättan. 
 
Vi har under examensarbetet haft stor hjälp av personer på Saab Automobile AB, SAPA 
Profiler AB och på Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. Ett stort tack vill vi framföra till följande 
personer: 
 
Mats Eriksson  Högskolan Trollhättan/Uddevalla (Examinator & Rapid 

Prototyping) 
 
Kjell Niklasson Högskolan Trollhättan/Uddevalla (Handledare) 
 
Peter Söhr  Saab Automobile AB (Handledare) 
 
Tomas Johansson Saab Automobile AB (Kostnadsberäkningar) 
 
Joakim Larsson SAPA Profiler AB (Strängpressning) 

 

Slutligen vill vi rikta ett extra stort tack till hållfasthetsingenjören Lennart Ekvall, Saab 
Automobile AB, som bistått oss med sina kunskaper inom hållfasthetsberäkning. 
 

 

Trollhättan 

Mars 2003 

 

 

 

Tobias Drufva    Martin Röing
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Bild 1.1 – Nya Saab 9-3 Sport Sedan 

1 Inledning 
Denna rapport redovisar examensarbetet ”Momentstag i strängpressad aluminium”. 
Examensarbetet på 10 poäng på C-nivå inleddes med en förstudie på 5 poäng. Arbetet ingår i 
maskiningenjörsutbildningen, 120 poäng, med inriktning mot produktutveckling vid Högskolan 
i Trollhättan/Uddevalla. Examensarbetet är utfört åt Saab Automobile AB i Trollhättan. 
Rapporten riktar sig till Saab Automobile AB, examinator och handledare vid HTU samt 
högskolestudenter med teknisk inriktning. Projektet grundar sig på att Saab Automobile AB 
vill undersöka möjligheten att kostnadsrationalisera det högra av momentstagen i 
motorupphängningen på nya Saab 9-3 Sport Sedan (Se bild 1.1).  

 

 

 

1.1 Företagspresentation 

Saab Automobile AB ingår i General Motors-koncernen och har sitt huvudkontor i 
Trollhättan. Anläggningar finns även i Göteborg (växellådstillverkning), Södertälje 
(motortillverkning) och Nyköping (reservdelslager). 

Företaget tillverkar personbilar och finns representerat i mer än 50 länder världen över. Saabs 
bilar ingår i vad som, inom bilvärlden, kallas premiumsegmentet. 2002 uppgick Saabs 
försäljning till 120 800 bilar. Modellerna som säljs för tillfället är Saab 9-5 sedan/kombi, Saab 
9-3 CombiCoupé/Cabriolet samt nya Saab 9-3 Sport Sedan.  

[1]  
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1.2 Bakgrund 

Ett steg i Saabs produktutvecklingsprocess är att ständigt arbeta med kostnads-
rationaliseringar. Saab har studerat konkurrentbilar och sett att ett antal andra biltillverkare 
använder sig av momentstag som är strängpressade. Saab vill därför undersöka om det är 
möjligt att använda sig av strängpressade momentstag inom den egna produktionen. 

På dagens Saab 9-3 Sport Sedan finns två momentstag som är tillverkade i pressgjuten 
aluminium. Dessa är infästa mellan motor och subframe. Momentstagens uppgift är att motstå 
statiska och dynamiska laster vid olika körförhållanden. Gränssnitten är i form av två 
gummibussningar vars uppgift är att ta upp vibrationer från motorn. Stagen har relativt komplex 
kravsättning med hållfasthets- och utmattningskrav samt en kollapslast som är väl definierad 
för att ge korrekt beteende i samband med krock.  

Höger momentstag är infäst mellan oljesumpen på motorn och subframe (Se bild 1.2.1 nedan 
& bilaga 1). I bilden är motorupphängningen röd, motorn grön och subframe blå. Bilden visar 
principen för Saab 9-3 Sport Sedans motorupphängning. Kort beskrivet är motorn upphängd i 
motorkuddarna och momentstagen motverkar motorns rotation kring dessa. 

 

 

 

 

 

 

Vänster momentstag 

Subframe 

Vänster motorkudde  Motorblock och växellåda  

Höger motorkudde  

Höger momentstag 

Bild 1.2.1 – Motorupphängning 
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1.3 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet var att göra en undersökning på möjligheten till 
kostnadsrationalisering. Detta skulle ske genom att byta tillverkningsmetod från pressgjutning 
till strängpressning på dagens momentstag. Examensarbetet skulle även visa om 
strängpressning kunde vara en alternativ tillverkningsmetod till pressgjutning i detta fall. Målet 
var att ta fram en komplett fungerande konstruktion med hjälp av ett strängpressat 
momentstag. Konstruktionen skulle tas fram i form av en UG-modell m.h.a. FEM-
hållfasthetsberäkningar.  

1.4 Avgränsningar 

Följande avgränsningar har gjorts i examensarbetet:  

• Enbart strängpressning har behandlats som alternativ tillverkningsmetod till 
pressgjutning. 

• Inga praktiska prov genomfördes på grund av kostnaden det skulle innebära. 

• En konstruktion som uppfyllde kraven på gränssnitt och packningsvolym togs fram, 
d.v.s. inga konstruktionsändringar behövs på subframe, oljesump eller andra 
omkringliggande detaljer. 

• Krav och laster redovisas på bilagor och ej i rapportdelen. Dessa bilagor har tagits 
bort i publicerad rapport på grund av sekretess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Examensarbete - Momentstag i strängpressad aluminium 
 

 4 

2 Tillverkningsmetoder och aluminium 

2.1 Allmänt om pressgjutning 

Pressgjutning är en tillverkningsmetod där smält metall matas in i en kammare och därefter 
pressas in i ett formverktyg med hjälp av en presskolv. Formverktyget fylls mycket snabbt, i 
vårt fall på under en halv sekund. Fyllningen sker med ett  injektionstryck på 20-200 MPa. 
Det höga injektionstrycket kan även resultera i turbulens vilket kan medföra porbildning. Tack 
vare det snabba förloppet fylls hela formverktyget innan metallen börjar stelna, vilket medför 
att tunnväggiga och komplicerade former kan gjutas.  

Det finns två olika sorters pressgjutning beroende på hur varmhållningen av smältan är 
anordnad, kallkammar- och varmkammarmetoden. 

Formverktyget är vid komplicerade former oftast mycket kostsamt vilket innebär att det krävs 
stora serier för att verktyget skall bli en lönsam investering, minst 5000-10 000 detaljer. Ett 
verktygs livslängd beror på götlegering, gjutstyckets konstruktion och verktygsmaterialet. Då 
enkla zinkartiklar tillverkas kan verktyget hålla ända upp till 2 miljoner avgjutningar. För 
aluminium- och kopparlegeringar är siffran maximalt        200 000 respektive 30 000 detaljer.  

 

 Fördelar med pressgjutning:  

+ God dimensionsnoggrannhet och god ytjämnhet uppnås.  

+ Mycket ringa efterbearbetning erfordras, d.v.s. låg efterbearbetningskostnad. 

+ Goda toleranser vid placering av hål och slitsar kan uppnås. 

+ Tunnväggigt gods kan gjutas, ända ned till 1 mm godtjocklek. 

 

Nackdelar med pressgjutning: 

− En tekniskt avancerad och relativt dyrbar maskin krävs vid pressgjutning. 

− Verktygskostnaden är mycket hög, vilket medför att metoden kräver stora serier, 
minst 5000-10000 detaljer. 

− Provartiklar tas fram med hjälp av sandformsgjutning, vilket inte ger samma 
hållfasthetsegenskaper som vid pressgjutning. Detta medför svårigheter vid värdering 
av testresultat vid förserieutprovning.   

[2], [3], [4], [5] 
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Bild 2.2.1 – Axialsymetriska 
profiler 

2.2 Allmänt om strängpressning  

Strängpressning är en plastisk formgivningsmetod som används för att framställa 
axialsymmetriska profiler (Se bild 2.2.1). Principen för strängpressning av aluminium är att 
götet (pressämnet) placeras i en ”container” där det värms upp till en temperatur av 450-
500°C (Se bild 2.2.2).  

 

 

 

 

 

En presskolv pressar sedan pressämnet 
genom ett verktyg s.k. matris. Matrisen utgörs 
av en platta i vilken profilens form har 
gnistbearbetats fram (se bild 2.2.3).  

Profilen kyls av med antingen luft eller vatten 
direkt efter att den passerat matrisen. Sedan 
sträcks profilen för att få rätt rakhet och 
därefter kapas den i lämpliga längder. 
Processen avslutas med en lämplig värmebehandling som ger profilen förbättrade 
hållfasthetsegenskaper.  

Strängpressning är en snabb tillverkningsprocess. Profilhastigheten är cirka 5-50 m/min och 
varje göt ger en profillängd av 25-45 meter som kapas i lämpliga längder. Det finns två olika 
huvudgrupper av profiler, massiva profiler och hålprofiler. För massiva profiler består matrisen 
av en flat skiva med en öppning som motsvarar profilens tvärsnitt. För hålprofiler består 
matrisen av två delar, en kärna och en matris. Kärnan gör hålet och matrisen formar 
ytterkonturen. 

Bild 2.2.2 – Princip för strängpressning 

Bild 2.2.3 – Pressämne, matris och profil 
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Aluminiumlegeringar är det i särklass vanligaste materialet när det gäller strängpressning. Även 
andra material strängpressas som t.ex. magnesium-, titan-, koppar-, volframlegeringar och stål.  

De flesta legeringar som används vid strängpressning kan härdas, d.v.s. hållfastheten kan 
förbättras. Det finns fyra vanligen förekommande sätt att värmebehandla strängpressade 
aluminiumprofiler: 

• Kallåldring: Sker i rumstemperatur. Hålltid 2-30 dygn. 

• Varmåldring: Uppvärmning till åldringstemperatur 175±10°C. Hålltid cirka 8 timmar, 
därefter fri svalning. 

• Mjukglödgning: Snabb uppvärmning till 380-450°C, följt av cirka 30 min hålltid. 
Svalning skall ske långsamt, helst i ugn, ner till cirka 250°C och sen fri svalning. 

• Upplösningsbearbetning: Snabb uppvärmning till 460-535°C ±10°C, följt av ca 15-
30 min hålltid beroende på godstjocklek. Luftkylning (fläkt) används vid 
godstjocklekar som är mindre än 6 mm och vattenkylning används vid tjockare gods. 

 

Fördelar med strängpressning: 

+ Strängpressning har låg verktygskostnad. 

+ Produktionsfärdiga artiklar fås redan under förserietillverkningen. Detta medför att 
testresultat vid tidig förserieutprovning blir pålitligt. 

+ Möjlighet till integrering av funktioner i konstruktionen, t.ex. spår för skruv, 
snäpplåsfunktion, spår för tätningslist etc.  

+ Profilen kan värmebehandlas för att förbättra hållfasthetsegenskaperna. 

 

Nackdelar med strängpressning: 

− Konstruktionen måste ha en axialsymmetrisk geometri.  

− Tillverkningshastigheten begränsas av hur snabbt det går att ta hand om profilen. 

 [3], [4], [5], [6], [7]  
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2.3 Allmänt om aluminium och aluminiumlegeringar 

Gemensamt för aluminium och aluminiumlegeringar är den låga densiteten, vilken är cirka en 
tredjedel av densiteten för vanligt stål. Olegerad aluminium har mycket god korrosionhärdighet 
och hög ledningsförmåga för både värme och elektricitet. Det olegerade aluminiumet har också 
oftast otillräckliga hållfasthetsegenskaper. För att förbättra dessa mekaniska egenskaper 
legeras aluminium med olika material, vanligen kisel (Si), koppar (Cu), magnesium (Mg) 
och/eller zink (Zn). Aluminiumlegeringar har draghållfastheter på 70-700 MPa. De vanligaste 
legeringarna vid strängpressning och pressgjutning har en draghållfasthet på 150-300 MPa.  

De aluminiumlegeringar som används vid strängpressning har oftast stor brottöjning, vanligtvis 
cirka 7-8 %.  Legeringar som används vid pressgjutning har en betydligt mindre brottöjning, 
omkring 1 %. Detta medför att strängpressade detaljer har större plastisk deformation vid 
belastning över sträckgränsen än pressgjutna detaljer. 

[3], [6] 
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3 Metoder 
Här ges en översiktlig beskrivning av ingående moment, metoder och använda verktyg som 
har använts under utvecklingsarbetet. 

3.1 Benchmarking 

Benchmarking är ett arbetssätt som används för att jämföra konkurrentartiklar med egna 
artiklar. Syftet är att hitta möjligheter till förbättringar av den egna artikeln. Samtidigt erhålls 
information om hur den egna artikeln står sig jämfört med konkurrentartiklarna. Resultatet 
används ofta i konceptgenereringsprocessen.   

[8] 

3.2 Brainstorming 

Brainstorming används vanligen vid idégenerering. Metoden går ut på att i grupp diskutera fritt 
kring ett problem och ta fram som många lösningsförslag som möjligt. Kvantitet är viktigare än 
kvalitet. Metoden används vid bl.a. framtagning av  nya produktkoncept, förbättring av 
produkter, etc. 

[8] 

3.3 Kepner Tregoe-matris 

Kepner Tregoe-matrisen används i produktutvecklingsprocessen för att sålla bort 
lösningsförslag från fortsatt utvecklingsarbete. Matrisen baseras på en analys av de olika 
lösningsförslagen.  Analysen går ut på att värdera hur bra lösningsförslagen uppfyller vissa 
urvalskriterier. Urvalskriterierna består av kundkrav och krav från kravspecifikationen. I 
matrisen värderas urvalskriterierna inbördes med hänsyn till hur viktiga de olika 
urvalskriterierna bedömdes vara för produkten. 
[8] 
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4 Genomförande 

4.1 Informationssamling 

Informationssamlingen startade med litteraturstudier. Instudering av egenskaper för olika 
aluminiumlegeringar samt instudering av tillverkningsmetoderna, pressgjutning och 
strängpressning gjordes. Egenskaper, fördelar och nackdelar jämfördes.  

Vidare studerades nuvarande pressgjutna momentstag och dess kravspecifikation. För att få 
en djupare inblick i problemet bokades ett möte med Nils-Arne Sällström, expert inom 
hållfasthet och utmattning. På mötet diskuterades möjligheten till strängpressning av dagens 
momentstag. Under mötet behandlades bland annat materialegenskaper, kravsättning och 
tänkbara konstruktionslösningar. 

En marknadsundersökning, benchmarking, gjordes på två strängpressade momentstag. 
Momentstagen som analyserades fanns i konkurrentbilen Ford Mondeo och i en av GM:s 
framtida plattformar.  

4.2 Brainstorming 

Metoden brainstorming användes för att generera ett stort antal olika 
konstruktionslösningar/koncept. Eftersom kravsättningen för dagens momentstag var ganska 
komplex togs i brainstormingen framförallt hänsyn till att: 

• Försöka få ett trovärdigt och repeterbart krockbeteende. 

• Tillgodose dagens packningsvolym. 

• Tillgodose dagens gränssnitt. 

• Tillgodose möjligheter och begränsningar för strängpressning.  

4.3  Kepner Tregoe-matris 

Ett möte bokades med konstruktören Joakim Ohlsson för att utvärdera de framtagna 
lösningsförslagens egenskaper. På mötet diskuterades lösningsförslagen och lämpliga förslag 
valdes ut, för att utvärderas närmare i en Kepner Tregoe-matris. Ett möte hölls därefter med 
en av Saabs hållfasthetsingenjörer Lennart Ekvall, för att diskutera Kepner Tregoe-matrisens 
resultat samt för att välja ett lösningsförslag för fortsatt arbete. 
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4.4 Modellering & beräkning 

Det inledande konstruktionsarbetet på staget gjordes med hänsyn till att tillgodose befintliga 
gränssnitt och minimera efterbearbetningskostnaden. Därför anpassades konstruktionens 
bredd så att staget enkelt, utan efterbearbetning, skulle kunna kapas i lämpliga längder. 
Gränssnittet till den lilla bussningen dimensionerade stagets bredd vilket resulterade i att en 
aluminiumhylsa skulle vara tvungen att användas till den stora bussningen som är betydligt 
bredare än lilla bussningen (Se bilaga 1). 

Det valda lösningsförslaget modellerades i Unigraphics 18. För att kunna dimensionera 
konstruktionen förbereddes modellen i Unigraphics för FEM-analys (FEM=Finita 
ElementMetoden) i Pro/MECHANICA och ABAQUS. Modellen delades längs 
symmetrilinjen för att förenkla låsningar och minska beräkningstiden. Delningen längs 
symmetriplanet resulterade i att färre element erhölls gentemot om modellen hade varit hel. 
Detta ger en avsevärt kortare beräkningstid.  

4.4.1 Pro/MECHANICA 

Det inledande dimensioneringsarbetet gjordes m.h.a. Pro/MECHANICA. Modellen 
importerades då via IGES-filformat till Pro/MECHANICA. Modellen delades upp i element, 
m.h.a Pro/MECHANICA:s automat-meshare ”Automesh”. Detta resulterade i cirka 400 
element. 

Beräkningar gjordes på de lastfall som fanns angivna i kravspecifikationen, tryck-, drag- och 
utmattningslastfall. De olika lastfallen lades på i form av tryck på lastytan. Trycket beräknades 
som kraften dividerat med arean (av sekretesskäl anges ej storleken på krafter och tryck). 
Modellen låstes med hjälp av motlaster, d.v.s. istället för att låsa en mothållningsyta så lades 
lastfallet på i båda riktningarna (Se bilaga 2 sid. 1-2). Modellen låstes längs symmetriplanet 
med hjälp av en symmetrilåsning.  

FEM-beräkningarna i Pro/MECHANICA gjordes på sammanlagt 18 olika modeller. 
Riktvärdet på effektivspänningen enligt von Mises var ett värde under 200 MPa i lastfall drag 
och tryck. Målet i trycklastfallet var att styra de högsta spänningarna till stöttorna för att på så 
sätt erhålla det tänkta brottet där. Riktvärdet vid utmattningslast var 0,4*brottgräns, d.v.s. ca 
90 MPa. I Pro/MECHANICA användes materialdata enligt tabell 3.4.1.1 nedan. 

Poissons tal ν   0,33 

E-modul 70 000 MPa 

Sträckgräns 190 MPa 

Brottgräns 230 MPa 

Tabell 3.4.1.1 – Materialdata: Samtliga tabellvärden är hämtade ur ”SAPA:s handbok för 

konstruktörer”, 

Material: Aluminium SS-EN-AW-6063A T6: 
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4.4.2 ABAQUS 

För att göra avancerade beräkningar på plastisk töjning vid belastning över sträckgränsen, 
användes programmet ABAQUS. Detta program räknar icke-linjärt och lämpar sig mer än 
Pro/MECHANICA för beräkningar av kollaps då plastisk töjning uppkommer. Modellen 
importerades till I-DEAS via filformatet parasolid. I I-DEAS förbereddes modellen för 
beräkning i ABAQUS, modellen meshades, last pålades och modellen låstes. Modellen 
meshades med en elementstorlek på 1x1x1,5 mm. Detta resulterade i närmare 50000 element, 
vilket kan jämföras med cirka 400 element i den Pro/MECHANICA-meshade modellen. 
Därefter exporterades modellen till ABAQUS och diverse viktiga parametrar som 
materialdata angavs i ABAQUS indata-fil. Ett antal beräkningar gjordes på kollapslast vid 
drag- och trycklastfall. För att dimensionera gjordes ett antal beräkningar med efterföljande 
konstruktionsändringar. Lastpåläggningen skedde stegvis tills konstruktionen kollapsat. 
Förskjutningen och den plastiska töjningen skrevs till en utdata-fil. Utifrån filen upprättades ett 
Kraft- förskjutningsdiagram och ett diagram för kraft- plastisk töjning för att analysera stagets 
beteende. 

För att få en mer korrekt FEM-beräkning beräknades sann sträck- och brottgräns med formel 
3.4.2.1. 

MPanomnomtrue 3,203)07,01(190)1( =+=+= εσσ    Formel 3.4.2.1 

Även sann brottöjning beräknades med formel 3.4.2.2. 

%48,60648,0
70000

3,203
)07,01ln()1ln( ≈≈−+=−+=

E
true

nomtrue

σ
εε  Formel 3.4.2.2 

I ABAQUS användes materialdata enligt tabell 3.4.2.1 nedan. 

Poissons tal ν   0,33 

E-modul 70 000 MPa 

Sträckgräns 203,3 MPa 

Brottgräns 246,1 MPa 

Brottöjning 6,48 % 

Tabell 3.4.2.1 – Materialdata: Samtliga tabellvärden är hämtade ur ”SAPA:s handbok för 

konstruktörer”, Material: Aluminium SS-EN-AW-6063A T6. 

 

 

 

 

. 
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4.4.3 Hållfasthetsberäkning av hylsa 

För att minimera efterbearbetnings- och spillkostnaden sidokapas hela profilen lika bred 
(jämför med det pressgjutna staget som är bredare än den lilla bussningen än vid den stora 
bussningen). Detta innebar att nuvarande teflonhylsa på den stora bussningen blev bredare än 
staget. Teflonhylsan var därför tvungen att ersättas av en betydligt starkare hylsa. 
Efterforskningar som gjordes visade att en aluminiumhylsa förmodligen skulle vara den bästa 
lösningen. För att hylsan skall sitta kvar då den utsätts för eventuella störningar i form av 
sidokrafter, måste den monteras med greppassning i staget.  

För att dimensionera hylsan beräknades hylsa och stag som ett krympförband. Först 
beräknades monteringskraften som funktion av greppet vid linjär och idealplastisk modell. 
Med ipressningskraft menas den kraft som krävs för att pressa i hylsan i staget. Därefter 
upprättades ett kraft/greppdiagram där presskraften vid olika grepp och friktionskoefficienter 
överskådligt kunde utläsas. För att alltid ha ett grepp valdes minsta greppassning till 0,1 mm. 
Utifrån greppet och givna toleranser beräknades sedan vilken diameter och godstjocklek som 
hylsan skulle ha.  

Beräkningar gjordes därefter för att kontrollera att hylsan kunde pressas i staget utan risk för 
kollaps. Kontroll gjordes även av att staget ej plasticerar vid ipressning. 
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5 Analys av resultat 

5.1 Pressgjutning och strängpressning 

Nedan jämförs de båda tillverkningsmetoderna pressgjutning och strängpressning utifrån 
viktiga egenskaper. 

5.1.1 Mekaniska egenskaper 

Vid strängpressning och pressgjutning används vanligen aluminiumlegeringar som har 
draghållfasthet på 150-300 MPa. Legeringar som används vid strängpressning har dock 
generellt sett högre brottöjning jämfört med legeringar som används vid pressgjutning. Detta 
gör att brottförloppet sker med större plastisk deformation i en strängpressad detalj. 
Brottöjningen är en viktig egenskap som måste beaktas vid beräkningar och utprovning. 

5.1.2 Prototyp-/förserietillverkning 

Vid framtagning av detaljer som ska strängpressas kan prototypartiklar fräsas fram. Den stora 
fördelen med detta är att en fräst artikel får mekaniska egenskaper som är jämförbara med 
den tänkta strängpressade detaljens. Vid framtagning av artiklar som ska pressgjutas tillverkas 
förserieartiklar genom sandformsgjutning p.g.a. den höga kostnaden för ett 
pressgjutningsverktyg. Detta medför att de mekaniska egenskaperna kan förändras då 
serieartikeln pressgjuts. Vid analys av förserieutprovningen fås alltså pålitligare resultat då 
strängpressning används som tillverkningsmetod.  

5.1.3 Övrigt 

I tabell 4.1.3.1 nedan ses en jämförelse mellan tillverkningsmetoderna strängpressning och 
pressgjutning utifrån detaljstorlek, götmaterial, toleranser och ytjämnhet. 

 

Produktionsmetod Detaljstorlek Götmaterial Toleranser 

(På längden 100 mm+/-) 

Ytjämnhet 

Strängpressning Vikt,  

minst 0,1 kg/m 

högst 20 kg/m. 

  

Al, Mg, Ti, 

Cu, Zn, W 

± 0,4 

DIN 1748 

DIN 17615 

Ra 1,1 

Pressgjutning Några gram till 

omkring 40 kg.  

Al, Mg, Cu, 

Zn 

± 0,28 

CT5 

Ra 3,2 

Tabell 4.1.3.1 
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5.2 Benchmarking 

Benchmarkingen som gjordes syftade främst till att analysera hållfasthetskrav och 
krockbeteende hos de olika stagen. Olika konstruktionslösningar jämfördes också. På grund 
av att kravsättningen inte var känd för de benchmarkade momentstagen kunde inga konkreta 
slutsatser dras.  

5.3 Brainstorming 

Brainstormingen resulterade i 37 olika lösningsförslag. I samråd med motorupphäng-
ningskonstruktören Joakim Olsson valdes 12 lösningsförslag ut genom grovsållning (Se bilaga 
3). För att vikta de 12 lösningsförslagens olika egenskaper gentemot varandra användes en 
Kepner Tregoe-matris. 

5.4 Kepner Tregoe-matris 

I Kepner-matrisen behandlades kravegenskaper på momentstaget samt begränsningar för 
tillverkningsmetoden strängpressning. Dessa kravegenskaper var: 

• Krockkrav - brottmekanism (Kravegenskap) 

• Tryck- och dragegenskaper (Kravegenskap) 

• Packningsvolym (Kravegenskap) 

• Jämn godstjocklek (Begränsning strängpressning) 

• Enkla mjuka former (Begränsning strängpressning) 

• Symmetri (Begränsning strängpressning) 

• Få hålrum (Begränsning strängpressning) 

 

I samråd med Joakim Ohlsson viktades egenskaperna på en skala 1-5, där 5 var viktigast. 
Momentstagets viktigaste uppgift var att hålla för ett definierat lastfall men att kollapsa i ett 
annat definierat lastfall. Krockkrav samt tryck- och dragegenskaper ansågs vara viktigast. 
Även packningsvolymen ansågs vara en viktig egenskap eftersom det skulle medföra stora 
kostnader att ändra på omgivande komponenter. Resterande kravegenskaper ansågs mindre 
viktiga eftersom det är tillverkningsrelaterade och bör ses mer som rekommendationer.  

Matrisen gav ingen klar segrare men lösningsförslag 1, 8, 10 och 12 fick flest poäng (Se bilaga 
3 och 4).  
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Bild 4.4.2 – Koncept 1 

Under ett möte med Lennart Ekwall diskuterades lösningsförslagen och han rekommenderade 
att gå vidare med lösningsförslag 1 (Se bild 4.4.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart ansåg att detta lösningsförslag förmodligen skulle ha det mest pålitliga och repeterbara 
krockbeteendet av de fyra lösningsförslagen. Staget som valdes var tänkt att kollapsa i 
stöttorna genom knäckning. Knäckningen skulle åstadkommas genom att styra den största 
spänningen till just stöttorna, vilket i det valda förslaget ansågs vara möjligt. Lennart 
rekommenderade även att styra knäckningen av stöttorna utåt istället för inåt (Se bild 4.4.2).  
Lösningsförslaget kom att kallas ”Koncept 1”  

 

 

 

5.5 Modellering & beräkning 

 

5.5.1 Pro/MECHANICA 

De första beräkningslooparna visade på alldeles för klena dimensioner. Momentstaget utsattes 
för avsevärt högre belastning i draglastfallet än i trycklastfallet. Detta medförde att 
dragberäkningarna oftast ledde till de konstruktionsändringar som gjordes. Successivt ökades 
dimensionerna och spänningarna i stöttorna började närma sig 200 MPa i drag. Spänningarna i 
stora hålet var dock fortfarande för höga och tjockleken närmade sig en nivå som skulle kunna 
ge problem ur tillverkningssynpunkt. Utifrån detta diskuterades olika lösningar för att få ner 
spänningarna. Ett stödben ansågs vara den bästa lösningen för att minska spänningarna. Olika 

Bild 4.4.1 – 
Lösningsförslag 1 

Stötta 
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Bild 4.5.2– Koncept 
2 med stödben,  

vinkel 100° 

utformningar på stödbenet diskuterades varpå det beslutades att momentstaget skulle 
modelleras med fyra olika vinklar på stödbenet, 180°, 230° 100° och 260°. Det nya 
momentstaget med stödben kallades ”Koncept 2” (Se bild 4.5.1 nedan).  

 

 

 

 
 
 
Dimensioneringsarbetet fortsatte och stagen med olika vinklar modellerades. Beräkningarna 
visade på två möjliga lösningsförslag, det ena med vinkel 100° och det andra med vinkeln 
260°. Båda lösningsförslagen visade maximal effektivspänning i lastfall drag på ca.180 MPa. 
Beräkningarna visade också att spänningarna var koncentrerade till stöttorna i trycklastfallet. 
Beräkningar gjordes även på draglastfall med utmattningslast och de visade att 
maxspänningarna låg på ca 70-75 MPa i båda hålen, d.v.s. en godtagbar nivå. I samråd med 
Lennart Ekvall valdes lösningsförslaget med vinkeln 100° (Se bild 4.5.2). Detta eftersom 
denna konstruktion förmodades ha den pålitligaste och mest repeterbara brottmekanismen. 
 

 

Bild 4.5.1 – Koncept 2  
med stödben,  

vinkel 180° 180° 
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Bild 4.5.2.1.1 – 
Deformation i lastfall 

tryck 

5.5.2 ABAQUS 

Ett av de viktigaste kraven på momentstaget var att det skulle kollapsa vid en definierad 
trycklast. När staget utsätts för en kollapslast, d.v.s. belastning över sträckgränsen, 
uppkommer stora plastiska töjningar i materialet. Risk för brott föreligger först då den 
plastiska töjningen är ca 7 %. Eftersom Pro/MECHANICA räknar linjärt lämpar sig därför 
inte programmet för beräkning med kollapslast där stora plastiska töjningar uppkommer. Det 
slutliga dimensioneringsarbetet gjordes därför i ABAQUS, vilket är ett program som räknar 
icke-linjärt och då lämpar sig bättre för beräkningar med kollapslast. 

Resterande dimensioneringsarbete gjordes för att tillgodose kollapslastkraven i drag och tryck. 
Ett antal beräkningar med efterföljande konstruktionsändringar gjordes. Varje 
konstruktionsändring följdes av en inledande beräkning för att kontrollera att förskjutningarna 
såg trovärdiga ut. Denna beräkning följdes av en mer ingående beräkning där det element med 
maximal plastisk töjning och den nod med maximal förskjutning analyserades mer ingående. I 
en utdata-fil skrevs elementets plastiska töjning och nodens förskjutning vid varje 
beräkningssteg. Dessa värden redovisades som kurvor kraft- förskjutning och kurvor kraft- 
plastisk töjning (Se bilaga 5-7).  

5.5.2.1 Lastfall Tryck 

Diagrammet för kraft- förskjutning uppvisar ett typiskt knäckbeteende (Se bilaga 5). Maximal 
kraft, knäckkraften, är markerad A i diagrammet. Detta beror på att stagets tryckupptagnings-
förmåga försämras avsevärt då stöttorna böjer ut och på så vis utsätts för knäckning. Ju mer 
stöttorna böjer ut desto sämre blir staget på att motstå tryckkraft. I bild 4.5.2.1.1 nedan ses 
deformationen i skala 5:1. Då modellen var låst i lilla hålet ses deformationen för hela modellen 
i längsled i stora hålet. De största deformationerna uppkom i stöttorna, vilket alltså motsvarar 
de förväntningar som ställdes. 
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I kraft – plastisktöjningsdiagrammet utläses att kollaps inträffar vid en kraft, markerad B i 
diagrammet (Se bilaga 6). Diagrammet visar att kraften som behövs för att deformera staget 
minskar kraftigt efter att kollapslasten uppnåtts. Detta beror på att staget utsätts för knäckning 
i stöttorna då dessa böjer ut. Eftersom stagets material har en brottöjning med ett minvärde på 
ca 6,5 %, så är det först vid 6,5 % plastisk töjning som risk för brott föreligger.  

I bild 4.5.2.1.2 nedan ses de kritiska snitten (de röda områdena) där störst brottrisk 
föreligger. Bilden visar alltså även här att brott troligtvis uppkommer i stöttorna, vilket alltså 
motsvarar de förväntningar som ställdes. 

 

 
Bild 4.5.2.1.2 – Plastisk töjning i lastfall tryck  
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Bild 4.5.2.2.2 – Deformation 
i lastfall drag 

5.5.2.2 Lastfall Drag 

I diagrammet för kraft – plastisk töjning utläses kraften C, markerad i diagrammet, vid 6,5 % 
plastisk töjning (Se bilaga 7). I diagrammet avläses att kraften B är ca 1,5 kN större än 
kravlasten. Detta innebär alltså att staget klarar den uppsatta kravlasten i draglastfallet. Den 
största plastiska töjningen uppkommer på insidan av stora hålet (Se bild 4.5.2.2.1). Det är 
alltså här som störst risk för brott föreligger då kollapslast uppnås. 

 

 

 

 

I bild 4.5.2.2.2 nedan ses hur staget deformeras i skala 5:1 då det utsätts för maximal draglast. 

 

 

Bild 4.5.2.2.1 – Plastisk töjning i lastfall drag 
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När en konstruktion som uppfyllde ställda hållfasthets- och kollapskrav hade tagits fram, 
gjordes kontrollberäkningar av effektivspänning enligt von Mises vid utmattningslast.  Detta 
gjordes i Pro/MECHANICA och resultatet visade på maxspänningar på ca 80 MPa, vilket 
understeg den tillåtna spänningen vid utmattningslast som var 0,4*brottgräns, d.v.s. ca 90 
MPa.  

5.5.3 Hållfasthetsberäkningar av hylsa 

För att kontrollera vilken kraft som skulle behövas för att pressa i hylsan vid olika grepp och 
friktioner, upprättades ett kraft- greppdiagram (Se bilaga 8 sid. 1-4). Diagrammet upprättades 
för att kunna fastställa ett intervall där ipressningskraften med största sannolikhet skulle ligga. 
Denna kraft var viktig ur produktionssynpunkt för att kunna avgöra hur kraftig pressmaskin 
som skulle behövas. I diagrammet användes friktions-koefficienterna µ=0,1 (undre gräns) och 
µ=0,15 (övre gräns) eftersom aluminium mot aluminium ligger i intervallet. För att alltid ha ett 
grepp valdes minsta greppassning till 0,1 mm. Ur diagrammet vid grepp=0,1 utlästes minsta 
ipressningskraft till cirka 4 kN. Samtidigt blev ipressningskraften vid maximalt grepp cirka 
16,8 kN.    

Enligt Joakim Larsson, SAPA Profiler AB, kan toleranser för hylsan inom  ±0,5 mm och för 
stora hålet inom ±0,9 mm uppnås. I tabell 4.5.3.1 nedan ses grepp och dimensioner för hylsan 
och stora hålet.  

 

 Max [mm] Min [mm] Medel [mm] Tolerans [mm] 

Stora hålet 87,2 85,4 86,3 ±0,9 

Hylsa 88,3 87,3 87,8 ±0,5 

Grepp 2,9 0,1 1,5  

Tabell 4.5.3.1 – Dimensioner och grepp för hylsan och stora hålet. 
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5.6 Kostnadskalkyl 

Nedanstående tabell 4.6.1 visar en kostnadskalkyl för det framtagna momentstaget. Kalkylen 
är gjord av Thomas Johansson, kostnadsingenjör på Saab. 

Kostnadstyp Kostnad/Artikel Investering
Material 7,90 kr -
Extrudering 7,10 kr 120 000,00 kr       
Kapning 2,60 kr -
Trumling 1,00 kr -
Fasning 4,60 kr -
Stora bussningen 25,00 kr c/o *
Lilla bussningen 15,00 kr c/o *
Montering 4,00 kr 100 000,00 kr       

Summa 67,20 kr 220 000,00 kr        

Tabell 4.6.1 – Kostnadskalkyl 

* c/o = carry over = befintliga verktyg kan användas 

Dagens pressgjutna momentstag köps av leverantör för kostnaden 68,70 kr. Det pressgjutna 
staget är alltså 1,50 kr dyrare än det framtagna strängpressade momentstaget. Ytterligare en 
kostnadsbesparing skulle kunna vara att ta bort fasningen på staget. Möjligheten att pressa i 
bussningarna utan fasning har undersökts men bör utredas närmare utifrån toleranser, 
ipressningsverktyg etc. Om detta skulle vara möjligt så innebär det en besparing på totalt 6,10 
kr/detalj. För att avgöra om en investering är lämplig måste mer avancerade kostnads- och 
payback-kalkyler göras. 
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6 Slutsatser 
Första slutsatsen som drogs under projektets gång var att strängpressning var en alternativ 
tillverkningsmetod till pressgjutning.  

Momentstagets konstruktion ur tillverkningssynpunkt har löpande diskuterats med SAPA. En 
del motsägande krav har vållat konstruktionsproblem under utvecklingsarbetet, t.ex. jämn 
godstjocklek kontra hållfasthetskrav. Diskussionerna har lett till en konstruktion som är 
anpassad för strängpressning och uppfyller alla tillverkningstekniska krav.  

Vidare visar hållfasthetsberäkningar som gjorts avseende kollaps och utmattning att den slutliga 
konstruktionen som framtagits uppfyller kravspecifikationen.  

Kostnadskalkylen visar att det strängpressade momentstaget beräknas vara 1,50 kr billigare. 
Ytterligare en kostnadsbesparing skulle kunna vara att ta bort fasningen på staget vilket skulle 
innebära en besparing på totalt 6,10 kr/detalj.  

Slutligen kan sägas att mer avancerade kostnads- och payback-kalkyler måste göras för att 
kunna avgöra om det nya staget innebär en kostnadsbesparing.  
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Mothållningslaster drag  Bilaga 2 sid. 1



Mothållningslaster tryck Bilaga 2 sid. 2



Brainstormingsförslag Bilaga 3 
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Bilaga 4
HTU TEKNIK Kepner Tregoe
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VIKT

FÖRSLAG 5 5 4 3 2 1 1 SUMMA

Koncept 1 4 3 3 4 3 5 4 74

20 15 12 12 6 5 4 0 0 0

Koncept 2 4 1 3 1 5 1 5 57

20 5 12 4 10 1 5 0 0 0

Koncept 3 4 3 3 3 2 5 2 67

20 15 12 9 4 5 2 0 0 0

Koncept 4 4 2 3 4 2 2 3 63

20 10 12 12 4 2 3 0 0 0

Koncept 5 4 2 3 4 3 3 4 67

20 10 12 12 6 3 4 0 0 0

Koncept 6 4 2 3 4 3 2 4 66

20 10 12 12 6 2 4 0 0 0

Koncept 7 4 2 3 2 4 4 4 64

20 10 12 6 8 4 4 0 0 0

Koncept 8 2 4 3 4 4 5 4 71

10 20 12 12 8 5 4 0 0 0

Koncept 9 3 2 3 4 3 5 5 65

15 10 12 12 6 5 5 0 0 0

Koncept 10 2 5 3 4 3 5 2 72

10 25 12 12 6 5 2 0 0 0

Koncept 11 3 4 3 2 3 5 3 67

15 20 12 6 6 5 3 0 0 0

Koncept 12 4 3 3 4 3 3 3 71

20 15 12 12 6 3 3 0 0 0

INSTRUCTION:
Make a matrix of ”weighed” (scale 1 - 5) demands/wishes (evaluation  criteria)  
and all soloutions
Judge how the solutions fulfill the criteria also in a scale 1 - 5
Multiply weighfigure with degree of fulfillness and sum up the result for each 
solution
Highest score is probably your solution



Bilaga 5

Kraft- Förskjutningsdiagram tryck
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Bilaga 6

Kraft- Plastisk töjningsdiagram tryck
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Bilaga 7

Kraft- Plastisk töjningsdiagram 
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Bilaga 8 sid. 1

Kraft/Grepp-diagram
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