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Sammanfattning 
Examensarbetet som behandlas i rapporten har utförts i samarbete med Powercell Sweden AB 

samt KTH. Powercell Sweden AB är ett företag som utvecklar och säljer bränsleceller för vätgas. 

Deras bränsleceller är utformade och konstruerade för att sitta i mobila applikationer. Den 

senaste bränslecellen som utvecklas och som examensarbetet behandlar är planerad att sitta i 

Volvos lastbilar. Där ska de fungera som en extra energikälla och därmed kan exempelvis 

tomgångskörningstider minskas. 

I projektet har en studie av bränslecellens gavlar genomförts för att förbättra dem på flera 

punkter. Huvudmålen med arbetet har varit att: 

 

 Reducera vikten 

 Förbättra prestanda och tryckfördelning över cellerna 

 Konstruera gavlar för masstillverkning 

 Föreslå en kostnadseffektiv tillverkningsmetod. 

För att utvärdera det koncept som valdes under den första designfasen av projektet tillverkades 

en prototyp av gavlarna. Genom att använda kompositmaterial i gavlarna minskades vikten från 

ca 11 kg per styck till 1,6 kg. En ny metod för att fästa gavlarna runt bränslecellsstacken 

utvärderades i prototypen. Band av rostfritt stål med ett lås som kunde variera spänningen i 

banden användes för att dra ihop cellerna och skapa det krävda kontakttrycket. Banden löpte 

över bågar som fördelade kraften från banden över hela kontaktytan. 

Bränslecellen med de nya gavlarna testades förutom i testcell även i KTH:s fordon Spiros som 

deltog i tävlingen Shell Eco Marathon. Tävlingsresultatet blev 60 km/kWh vilket är svenskt 

rekord i klassen Urban Concept som Spiros deltog i. 

Spännband som metod för att montera gavlarna valdes att gå vidare med då prototyptesterna var 

lyckade. Dessa tillsammans med den framtagna och testade bågprofilen från prototypgavlarna 

användes som grund vid vidareutvecklingen av konceptet. 

Slutkoncepten är en anpassning av prototypen till gjutning. Detta för att tillåta låga 

tillverkningskostnader och tider.  
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Abstract 
The thesis work has been carried out in collaboration with Powercell Sweden AB and KTH. 

Powercell Sweden AB is a company which develops and sells fuel cells operated on hydrogen. 

Their fuel cells are designed for mobile applications. The latest fuel cell which is under 

development is the one covered in this thesis and it is also planned to be used in Volvos trucks. It 

is meant to work as an extra energy source and thereby decrease idling. 

A study has been made of the fuel cells end plates to improve them on several points. The main 

goal of the project has been to: 

 

 Minimize the weight 

 Improve pressure distribution and performance 

 Design for large production volumes  

 Suggest a cost-effective manufacturing method. 

To evaluate the concept selected from the first design phase, a prototype was made of the end 

plates. Composite material was used in the end plates which resulted in a weight reduction of 

them from 11 kg to 1,6 kg each. A new method to mount the endplates to the fuel cell stack was 

evaluated in the prototype. Stainless steel strips with locks were used to pull the endplates 

together and compressing the fuel cell stack to desired pressure. The locks could be tightened 

gradually. The steel strips were placed over arches mounted on the end plates. This was to give 

uniform distribution of the pressure. 

The fuel cell with the prototype end plates was tested and evaluated both in lab and in KTH:s 

vehicle Spiros which competed in the Shell Eco Marathon race. The race result was 60 km/kWh 

and it is Swedish record in the Urban Concept class that Spiros participated in. 

Since the prototype tests were very successful, the method using steel strips was kept for the 

final concepts. The geometries of the arches were used as reference for the development of the 

final concepts. 

The final two concepts is an adaption of the prototype end plates to molding. This is to allow low 

manufacturing cost and time. 



 8 

 



 9 

FÖRORD 
 
På uppdrag av Powercell Sweden AB har detta examensarbete utförts, som behandlar 
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NOMENKLATUR 

De beteckningar, förkortningar och program som använts i examensarbetet redovisas nedan. 

Beteckningar 

Symbol   Beskrivning 

E   Elasticitetsmodul (Pa) 

r   Radie (m)  

t   Tjocklek (m) 

H   Väte 

O   Syre 

e
-
   Elektron 

A   Kontaktyta (mm
2
) 

F   Total kraft (N) 

f   Kraft över varje förband (N) 

p   Kontakttryck (bar) 

s   Spännbandens spännkraft (N) 

n   Säkerhetsfaktor 

σb   Brottgräns (MPa)  

Förkortningar 

CAD   Computer Aided Design 

CAE   Computer Aided Engineering 

CCP   Current Collector Plate 

CUTE   Clean Urban Transport for Europe 

DMFC   Direct methanol fuel cell 

FEA   Finit element analyser 

FEM   Finit element metoden 

KTH   Kungliga Tekniska Högskolan 

PEL   Pressure Equalisation Layer 

PEM   Protone exchange membrane 

PLM   Product Lifecycle Management 

PPS   Polyfenylensulfid 

SOFC   Solid oxide fuel cell  
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Program 

ANSYS Workbench 12.0  Dimensionering och hållfasthetsberäkningar 

Solid Edge ST2   Modellering och ritverktyg 
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1. INTRODUKTION 

Introduktionen tar upp bakgrunden och problembeskrivningen kring detta examensarbete. Även 

vilka metoder som kommer användas och vilka avgränsningar som gjorts finns beskrivet i detta 

kapitel. 

1.1 Bakgrund 

Med en ökad energianvändning i världen är dagens samhälle i stort behov av 

energieffektivisering och det forskas inom många områden för att minska de utsläpp som 

negativt påverkar miljön. Några av områdena är fordonsindustrin och kraft- och 

värmeproduktionsindustrin. En framtida tänkbar lösning till energieffektiviseringen inom dessa 

områden är bränslecellen och sett till fordonsindustrin har i stort sett alla större biltillverkare i 

någon form tagit fram en bränslecellsdriven bil. Dock är samtliga endast i prototypstadiet ännu 

och utvecklingen pågår för fullt. Även på den tunga fordonssidan tittar man på fordon med 

bränsleceller som energiomvandlare och en av de stora fordonstillverkarna är Volvo AB, som 

både tillverkar personvagnar och lastvagnar. Deras miljöprogram under 2000-talet har resulterat i 

spinnof-företaget Powercell Sweden AB (PowerCell). Bolaget grundades 2005 och har sedan 

dess utvecklat vätgasdrivna bränsleceller av typen PEM, som förklaras mer ingående längre fram 

i rapporten. De utvecklar även bränslereformer, omvandlare av kolvätebränsle till en 

vätgasblandnig, i syfte att kommersialisera detta. Deras vision är att skapa ett komplett system 

där man från kolvätebränsle utvinner vätgas i reformern, som sedan matas in i bränslecellen 

vilken i sin tur omvandlar vätgasen till el. Bolaget riktar sig mot fordonsindustrin, vilket sätter 

höga krav på systemets volym och vikt. Tanken är dock inte att bränslecellen ska vara den 

primära energikällan utan fungera som ett komplement till den konventionella 

förbränningsmotorn när denna är avstängd. Ett exempel är lastbilar där bränslecellen skulle vara 

ett lämpligt alternativ för att driva mikrovågsugn, dator och värme då lastbilen inte är i drift på 

vägen [Powercell Sweden AB, 2011]. 

PowerCell har i dagsläget två generationer av bränsleceller. Den första modellen, benämnd S1, 

är i produktion och säljs till kund sedan januari 2011. Den andra modellen, benämnd S2, är under 

utveckling har andra dimensioner och kan byggas i högre kW-storlekar. S2 började utvecklas 

under 2010. Design och tester har och fortsätter att genomföras på bränslecellens komponenter 

för att optimera dessa. Valet av komponenter i dagsläget är framtagna endast för labb och således 

har det inte tagits någon hänsyn till vikt och volym ännu. I figur 1 visas den nyutvecklade typen 

S2. 

 

Figur 1. PowerCell’s nyutvecklade bränslecell, S2. 
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Denna bränslecell har en dimension på 45x16 cm. De två gavlarna har inte samma tjocklek, den i 

figuren övre gaveln har en tjocklek på 30 mm medan den undre är 20 mm. 

PowerCell har länge samarbetat med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), där ett av KTH:s 

bidrag (Spiros) i den internationella tävlingen Shell Eco-Marathon drivs med en bränslecell från 

PowerCell. Spiros är ett bränslesnålt fordon som drivs av vätgas och som i år tävlar i Shell Eco-

Marathon för fjärde gången. Shell Eco-Marathon är en tävling i bränsleekonomi, där målet är att 

tillverka ett fordon som förbrukar så lite bränsle som möjligt. 2010 användes den första typen, 

S1, av PowerCell’s bränslecell i Spiros, medan i år ska den nyutvecklade modellen användas 

[Shell Eco-Marathon, 2011].  

1.2 Problembeskrivning 

Genom att omkonstruera bränslecellens gavlar kan prestandan höjas på enskilda celler samtidigt 

som komponentens vikt reduceras. I dagsläget används skruvförband för att fästa gavlarna på 

varsin sida om cellerna, detta resulterar i att trycket inte fördelas jämnt över ytan, vilket sänker 

cellens prestanda W/cm
2
 och bör åtgärdas. Dessutom är gavlarna tillverkade i stål och väger 

cirka 11 kg styck. Reducering av vikten är nödvändig för att hela bränslecellen i framtiden ska 

vara mobil och inte öka fordonsvikten mer än nödvändigt, dvs. kW/kg ökar.  

Som tidigare nämnt har KTH använt en bränslecell från PowerCell i Spiros. KTH:s Eco Car 

Spiros deltar i en tävling i bränsleekonomi, vilket betyder att så lätta komponenter som möjligt är 

nödvändiga för att förutsättningarna i tävlingen ska vara så optimala som möjligt. Därför 

behöver nya gavlar tillverkas för att placeras på Spiros bränslecell under tävlingen och dessa 

kommer tas fram under projektets gång.  

Den framtagna prototypen ska sedan vidareutvecklas till två färdiga koncept som uppfyller 

följande kriteria: 

 Gas- och vätsketäta 

 Låg vikt 

 Kostnadseffektiv tillverkningsmetod 

 Fördelar trycket jämnt över cellerna 

 Följa företagets designkriterier 

En kravspecifikation är framtagen för gavlarna och den återfinns i Bilaga A. 

1.3 Syfte 

Den berörda bränslecellen är under utveckling och finns endast som prototyp i labb. Syftet med 

arbetet är att ta fram ett koncept av gavlarna för den i framtiden färdigutvecklade bränslecellen 

från PowerCell. För att skapa goda förutsättningar till framtiden omfattar arbetet 

prototyptillverkning, CAD-modeller och ritningar. 

Genom att tillverka en prototyp under projektets gång kommer en utvärdering i en tillämpad 

applikation kunna genomföras för att få de slutgiltiga modellerna så optimal som möjligt. 

1.4 Avgränsningar 

Endast en prototyp av gavlarna kommer att tas fram i detta projekt och utifrån denna kommer två 

koncept skapas med tillhörande ritningar. Via kontakt med företaget Nolato Plastteknik AB 

(Nolato) kommer prototyp-gavlarna att tillverkas i ett polymer material för att prototypen ska bli 

färdig i tid. Inga djupare ekonomiska analyser kommer genomföras, dock kommer 

konstruktionen utföras med åtanke att tillverkningen ska bli så enkel som möjlig. Tillverkningen 
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av prototypen genomförs med skärande bearbetning och materialet som används är 

glasfiberförstärkt Polyamid [Nolato AB, 2011]. 

De slutgiltiga koncepten kommer vara dimensionerade och ritningar ska tas fram. De ska vara 

konstruerade och designade med den valda tillverkningsmetoden i åtanke. Dock kommer vissa 

mindre egenskaper som exempelvis släppvinklar som skulle krävas vid gjutning att bortses från. 

Detta för att arbetet ska vara tidseffektivt och för att analyser av koncepten ska kunna 

genomföras snabbt. 

1.5 Metodval 

Utifrån de ställda kraven kommer en arbetsplan att utarbetas gängse med den metod från KTH 

som gäller för examensarbete [Institutionen för Maskinkonstruktion, 2011]. Ett krav var att 

erhålla en så låg vikt som möjligt på gavlarna utan att de blir underdimensionerade. 

Inledningsvis kommer därför mycket arbete läggas på studier av material för den framtida 

modellen. För att kunna genomföra rationella och bra beslut under projektets gång behövs även 

kunskap om bränslecellers funktion och konstruktion, vilket inhämtas under litteraturstudien. 

Besök på PowerCell’s kontor och verkstad ska ske för att få kunskap om den berörda 

bränslecellen. 

För att ta fram en prototyp behövs först ett eller flera koncept av prototypen tas fram, på grund 

av tidsbegränsningen väljs inledningsvis endast ett koncept för utvärdering och analys. Vid goda 

analyser kan konceptet väljas. Finns tid över arbetas ytterligare ett koncept fram. Ifall endast ett 

koncept tas fram kommer gavelns förbättringspunkter studeras utifrån den framtagna prototypen 

och på så sätt vara beaktade i de två slutkoncepten. 

Prototypgavlarna konstrueras i 3D-modelleringsprogrammet Solid Edge [Siemens, 2011], vilket 

även används för att ta fram de slutgiltiga ritningarna. PowerCell använder 

modelleringsprogrammet CATIA [Dassault Systems, 2011] och eftersom ritningar och modeller 

tillhandahålls från Powercell kommer ett standardformat användas så att båda parter kan använda 

modellerna. Vid Finit Element Analyser (FEA) av gavlarna kommer modelleringsprogrammet 

Ansys Workbench användas [ANSYS, 2011].  

En prototyp ska, som tidigare nämnts, tillverkas för att under Shell Eco-marathon testa dess 

prestanda. Resultatet från dessa tester utvärderas och analyseras och utifrån detta tas minst två 

slutgiltiga koncept fram. På grund av tids- och kostnadsmässiga begränsningar kan prototypen 

tillverkas i ett icke optimalt material, men ändå tillräckligt för att inte funktionen ska förändras. 

Själva tillverkningen av de två prototypgavlarna kommer att ske genom samarbete med 

PowerCell och KTH. 
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2. REFERENSRAM 
 

I följande avsnitt presenteras informationssökningen kring problemområdet bränslecell och 

ändgalvar. Detta omfattar bland annat olika bränslecellstyper, utformning av gavlar och 

material. 

2.1 Bränslecell 

Bränslecellens funktion är att omvandla kemisk energi till elektrisk energi och 

tillvägagångssättet sker på ett liknande sätt som ett vanligt batteri, med den skillnaden att 

bränsle, i form av vätgas och syre, hela tiden tillförs för att bränslecellen skall fungera. I och med 

att bränslet direkt överförs till elektrisk ström kan en väldigt hög verkningsgrad erhållas, i teorin 

uppemot 70 % [Chalmers.se, 2004]. Detta betyder att en väl fungerande bränslecell skulle 

konkurera ut den konventionella förbränningsmotorn som begränsas av den termodynamiska 

Carnotverkningsgraden. 

Det finns olika typer av bränsleceller. I grunden är tekniken i stort sett densamma för samtliga 

och vanligtvis drivs de med vätgas. Vätgas är en gas som inte finns naturligt i ren form utan 

måste framställas och lagras. Typer av bränslen som används för att utvinna vätgas ur är bland 

annat naturgas, metanol, bensin och diesel. Vätgas är dock väldigt otympligt att transportera då 

det krävs stora trycktankar. Den är också relativt instabil och vid kontakt med syre bildas den så 

kallade gasen ”knallgas”, vilket är mycket explosivt. Den enda restprodukten från en bränslecell 

är vatten, vilket betyder att bränslecellen är en ren energiomvandlare. Dock ger framställningen 

av vätgas ifrån sig emissioner och det är storleken på dessa som bestämmer vilken emissionsnivå 

som hela systemet har. 

Det är i princip elektrolyten som bestämmer bränslecellens typ. I elektrolyten finns membran 

som är jonledande och elektriskt isolerande [Post & Telestyrelsen, 2007]. Membranen är olika 

för olika bränslecellstyper och det är membranen som bestämmer vilken temperatur cellen 

behöver för att fungera. I vissa fall krävs temperaturer uppemot 600-700 °C för att jonerna ska 

kunna passera igenom membranet, medan i andra fall krävs det endast 80-100 °C. På grund av 

detta delas ofta bränslecellstyperna in i två kategorier beroende på temperatur och det är helt 

enkelt låg- och högtemperaturceller. Några av dagens bränsleceller beskrivs senare. 

Bränslecellen besår av ett antal seriekopplade celler, en så kallad ”stack”. Det är effektområdet 

som styr antalet celler i en stack. Var och en av cellerna ger ifrån sig en låg spänning (0.5-0.8 V) 

och flera celler behöver därmed seriekopplas för att hela systemet ska producera en högre 

spänning. 

 

PEM (polymerelektrolytmembran) 

En annan benämning utöver den ovan nämnda är proton exchange membrane. PEM är en 

vätgasdriven bränslecell som arbetar vid en relativt låg temperatur, upp till 100 °C. PEM-typen 

karakteriseras av att den har en högre effekttäthet och kan startas snabbare än övriga typer, detta 

betyder att denna typ lämpar sig för mobila/mindre applikationer så som fordonsindustrin och 

mindre kraftgenereringsmaskiner [Fuel Cell Today, 2006]. 

En vätgasdriven bränslecell har alltid vatten som restprodukt, eftersom vätgasen reagerar med 

syre och bildar vatten. Reaktionerna i de olika delarna av en PEM bränslecell redovisas nedan. 

Den totala reaktionen för cellen beskrivs i reaktionsformel 1. 

  

 2 H2 + O2 => 2 H2O (1) 

  



 20 

En cell består av två elektroder, anod och katod, där reaktionerna sker samt en elektrolyt som 

leder joner och separerar elektroderna från varandra och hindrar elektrisk kortslutning. Anoden 

är negativt laddad och katoden är positivt laddad. Genom att tillföra vätgas till anoden spjälkar 

sig vätgasmolekylerna katalytiskt till vätejoner och elektroner. Denna reaktion visas i reaktion 2 

 

 2 H2 => 4 H
+
 + 4e

-
 (2) 

 

Elektronerna passerar sedan genom en extern ledare.  Därefter vandrar elektronerna vidare till 

katoden, medan protonerna passerar genom elektrolyten för att nå katoden och därefter reagera 

med syre och bilda vatten. Syrejonerna reagerar med vätejonerna genom följande reaktion 

 

 O2 + 4 H
+
 + 4e

-
 => 2 H2O (3) 

 

Det bildas både elektrisk ström samt värme vid reaktionerna. Det är denna typ av bränslecell som 

PowerCell använder sig av och en principiell bild av dess funktion visas i figur 2. 

 

 

Figur 2. Bränslecell av typen PEM. 

 

SOFC (Solid oxide fuel cell/fastoxidbränslecell) 

En SOFC använder fast elektrolyt i form av ett fast keramiskt material. Syret som leds in i 

katoden reagerar med de fria elektronerna och det bildas syrejoner som leds igenom elektrolyten. 

Därefter sker reaktionen med bränslet (vätgas) i anoden och det bildas vatten och de fria 

elektronerna leds via en extern ledare där den lagras som ström, se figur 3 [Fuel Cell Markets, 

2011]. Till skillnad från PEM celler arbetar SOFC vid en mycket högre temperatur, uppemot 

1000 °C, vilket krävs för att den fasta elektrolyten skall få en ledningsförmåga så att det är 

möjlighet att leda igenom syrejonerna från katoden till anoden. Detta betyder att denna typ har 

en stor del överskottsvärme i utgående gaser, som dock går att utnyttja genom att till exempel 

förånga vatten och på så vis till exempel driva en turbin i ett kraftverk. Problemet med denna 

variant är att finna lämpliga material som tål den höga värmebelastningen [FCTec, 2011].  
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Figur 3. Bränslecell av typen SOFC [Wikipedia, 2011]. 

 

Alkalisk bränslecell 

Den alkaliska bränslecellen är en av de äldsta och därav den mest utvecklade. Under 60-talet 

använde NASA denna typ av bränslecell i deras rymdprogram för framställning av el och rent 

vatten under deras rymdfärder. Alkaliska bränsleceller använder kaliumhydroxid (KOH) som 

elektrolyt och det är en lösning som absorberar koldioxid (CO2) vilket betyder att bränslecellen 

måste hållas helt ren från CO2 för att inte försämra cellens prestanda. Eftersom koldioxid lätt kan 

föras in tillsammans med syret eller med vätgasen är denna typ av bränslecell lämpliga i 

koldioxidfria miljöer som just i rymden, vilket har lett till att alkaliska bränsleceller blivit ett 

nischområde just för rymdapplikationer [Hoogers G., 2003]. Den alkaliska bränslecellen 

uppbyggnad visas i figur 4. 

 

Figur 4. Funktionen för en alkalisk bränslecell. 
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DMFC (Direktmetanolbränslecell) 

Denna bränslecell är den enda typ av bränslecell som använder ett flytande bränsle i form av 

metanol, vilket betyder att det första steget att omvandla bränsle till vätgas inte är nödvändig. 

Detta leder direkt till att transportproblemet av bränsle inte finns då man har ett bränsle i flytande 

form till skillnad från gasform, vilket sparar vikt och volym. Av dessa anledningar lämpar sig 

denna typ bäst för mobila tillämpningar. 

En fast polymer används som elektrolyt, alltså av samma typ som PEM bränsleceller. 

Arbetstemperaturen ligger mellan 50-120 °C. Restprodukten från DMFC blir vatten och 

koldioxid. Verkningsgraden ligger omkring 40 % [Fuel Cell Markets, 2011]. 

Sammanställning av några bränslecellstyper tagen ur Fuel Cell Technology Handbook [Hoogers 

G., 2003]. 

Tabell 1. Egenskapstabell för bränsleceller. 

Bränslecells 
typ 

Elektrolyt 
Arbets-

temperatur [°C] 
Bränsle 

PEMFC Fast polymer 50 – 100 Ren H2 

SOFC 
Fast keramiskt 

material 
~ 1000 

H2, CO, 
CH4 

Alkalisk KOH 60 – 120 Ren H2 

DMFC Fast polymer 50 – 120 CH3OH 

2.2 Applikationer 

Det forskas inom många områden där bränslecellen skulle kunna fylla en funktion men 

fordonsindustrisektorn är det område där mest forskning sker och det är troligen inom denna 

sektor bränslecellen kommer få störst genomslagskraft. Detta grundas på det faktum att 

bränslecellen har noll eller extremt låga utsläpp beroende på bränsleval, vilket inom den enorma 

industri som fordonsindustrin är skulle leda till kraftig reducering av klimatpåverkande utsläpp 

som till exempel CO2.  

 

CUTE-projektet 

CUTE (Clean Urban Transport for Europe) är en av de största satsningarna i Europa gällande 

bränslecellsfordon och projektet pågick under åren 2003-2006 då 27 stycken bussar i nio stycken 

länder var i drift. Busstypen var av DaimlerChryslers Citaro-typ och utrustade med 

bränslecellsystem. Projektet blev en succé och under fyra år transporterades mer än fyra miljoner 

passagerare med bränslecellsdriva bussar. Tillförlitligheten skenade långt över det förväntade 

och den längsta livstiden för en enskild bränslecell uppgick till mer än 3200 driftstimmar. Ett på 

förhand förväntat problem var tillgängligheten på vätgas. I varje stad placerades stationer för 

påfyllning av vätgas. I utvärderingen av projektet visade det sig att majoriteten av stationerna 

fungerat utmärkt i mer än 90 % av tiden, vilket gjorde att även denna del gick över 

förväntningarna.  

Vad som fortfarande ansågs ligga i utvecklingsstadiet var framställningen av vätgas, vilket låg på 

en väldigt låg verkningsgrad. Dessutom måste kostnaderna minskas kraftigt. Under projektet låg 

vätgaskostnaden på cirka tre Euro/kg och är på så sätt inte konkurrenskraftigt med den 

konventionella teknologin. 
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Bussarnas förbrukning av vätgas låg på 2-3 kg/mil, vilket kan översättas till cirka 6-10 liter 

diesel per mil energimässigt. En dieseldriven buss drar omkring 4,5- 6,5 liter diesel per mil. 

Förbrukning ligger alltså betydligt högre än den konventionella förbränningsmotorn, dock var 

bussarna inte alls optimerade för bränslecellsdrift. Syftet med detta projekt var främst att sätta 

funktion och tillförlitlighet i fokus [Binder M., Faltenbacher M., Kentzler M., Schuckert M., 

2006]. 

2.3 Material 

Ett av målen med projektet var att reducera gavlarnas vikt på bränslecellen, vilket innebar att 

alternativa material måste tas fram. De befintliga gavlarna var tillverkade i stål vilket ger en för 

stor total vikt av bränslecellen. Gavlarna väger cirka 11 kg vardera. Föreslagna alternativa 

material har varit kompositer, aluminium eller andra lättviktsmetaller. Nedan redovisas de olika 

materialen och vilka egenskaper samt kostnader de har. 

 

Kompositer 

Kompositer är en benämning för material bestående av flera komponenter. En vanlig form av 

kompositer är fiberkompositer. Dessa består av en matris oftast bestående av någon form av 

polymer i vilken förstärkande fibrer med hög hållfasthet blandats. Kostnaderna för kompositer 

varierar mycket beroende på vilka fibrer som används. De tre vanligast använda fibermaterialen 

beskrivs under respektive rubrik. 

 

Kolfiber 

Kolfiber är ett mycket starkt material som ofta används i lättviktsapplikationer. Materialet är 

namngett efter det material som förstärkningsfibrerna är tillverkade av. Kolfiber består av många 

långa trådar av grafit som tillsammans bildar kolfibrer. Dessa fibrer har hög elasticitetsmodul, är 

mycket starka och har låg densitet. I grafit ligger kolatomerna ordnade i lager. Mellan dessa lager 

är det låga bindningskrafter men bindningarna inom lagren är däremot starka. En grafitfiber får 

sin styrka genom att den sträcker sig längs med dessa lager och på så vis utnyttjar de starka 

bindningarna. 

Kolfiber har även andra egenskaper än dess styrka och låga densitet. Det är även termiskt och 

elektriskt ledande. Det innebär att genom tillförsel av kolfiber till en polymermatris kan 

kompositens värme och elektriska ledningsförmåga ökas. Dess värmeutvidgningskoefficient är 

nära noll vilket innebär att kolfiber kan användas som additiv i kompositen för att minska 

expansionen. 

Vid tillämpningar där effektiv kylning och dimensionsstabilitet krävs, som inom elektronik, bör 

speciella typer av kolfiber användas med extra goda egenskaper. Rekommenderade typer av 

kolfiber är ”High-modulus pitch based fibers” och ”Vapor-grovn carbon fibers” enligt Deborah 

D.L. Chung [Deborah D.L. Chung, 2010] 

Kolfiber är ett dyrt material men dess goda egenskaper kan ofta motivera användandet. Kolfiber 

är även ett estetiskt tilltalande material vilket även har gjort det populärt att användas i detaljer 

där hållfasthetskraven inte är höga. 

 

Glasfiber 

Glasfiber är ett billigare alternativ än kolfiber. Det har däremot sämre egenskaper som lägre 

styrka och högre densitet. Men med rätt typ av glasfiberväv och andel matris kan en mycket stark 

komposit fås vars sträck och kompressionsstyrka är i samma storleksordning som låglegerat stål 

[East Coast Fibreglass Supplies, 2010]. Som namnet antyder är glasfiber gjort av glas. De långa 
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tunna fibrerna skapas genom att den smälta glasmassan pressas ut genom en matris med mycket 

små hål i storleksordningen mikrometer.  

Glasfiber är ett mycket vanligt material som används i allt från båtar till olika typer av kärl. 

Oftast används Epoxy eller någon annan form av polymermatris. Glasfiber har låg 

värmeledningsförmåga och fungerar väl som elektrisk isolering. Det är även ett mycket 

brandtåligt material [Viebke L., 2009]. 

 

Aramidfiber 

Utöver kol- och glasfiber finns exempelvis aramidfiber, även känd som Kevlar. Fördelaktiga 

egenskaper hos aramid är att kompositerna är slag och skärtåliga. På grund av slagtåligheten har 

aramidfiber använts i bland annat skottsäkra västar. Ett problem med aramidfibler är att plaster 

som används i matrisen fäster dåligt till aramidfibrer. Det ger kompositen låg tryck- och 

böjhållfasthet. Aramidfibrer är även känsliga mot UV-ljus. Om fibrerna utsätts för solljus under 

längre tid försämras de mekaniska egenskaperna. Ofta används en blandväv med både aramid- 

och kolfibrer för att få en stark väv med bra tryck- och böjhållfasthet men som även tål slag. 

Kostnaden för aramidfibrer är i samma prisklass som kolfiber. 

 

Sammanställning fiberegenskaper 

I tabell 2 visas en sammanställning och viktning av egenskaperna hos de tre tidigare nämnda 

fibertyperna. Utvärderingen av fibermaterialen är hämtad från Lars Viebke [Viebke L., 2009]. 

Egenskaperna har graderats på en skala mellan 1-3, där 3 är bäst, 2 medel och 1 sämst. 

Tabell 2. Fysiska egenskaper för de vanligaste armeringsfibrerna. 

Egenskap Glasfiber Kolfiber Aramid 
Draghållfasthet 2 3 2 

Elastisitetsmodul, drag 1 3 2 
Tryckhållfasthet 2 3 1 

Elastisitetsmodul, Tryck 1 3 2 
Böjhållfasthet 2 3 1 

Elastisitetsmodul, böj 1 3 2 

Slaghållfasthet 2 1 3 
Spjälkhållfasthet, tvärs laminatet 3 3 2 

Spjälkhållfasthet, i laminatets plan 3 3 2 
Densitet 1 2 3 

Utmattningsbeständighet 1 3 2 
UV-tålighet 3 3 1 

Motstånd mot brand 3 1 3 

Värmeisolering 2 1 3 
Elektrisk isolering 3 1 2 

Temperaturutvidgning 2 3 2 
Kostnad 3 1 1 

 

Fortron PPS 

Fortron PPS är en glasfiberförstärkt polymer som testats i bränslecellsgavlar av företaget Ticona. 

De säger i sin rapport att tillverkningstiden och kostnaden av gavlarna samt isolerplåtarna kan 

reduceras med upp till 90 % jämfört mot komponenterna som i dag vanligtvis används. 

Viktminskningen av bränslecellen beräknas till 4,5 kg om gavlarna och isolerplåtarna tillverkas i 

Fortron PPS istället för stål [Ticona, 2009]. 
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Tillverkningstiden ska gå att minska från flera timmars bearbetning till endast ett par minuter 

genom att formspruta komponenterna. Ticona har definierat en stack som 200 celler. 

Den fiberförstärkta plastens egenskaper har beskrivits som utmärkta och den uppfyller de krav 

som ställs på materialet i gavlarna. Kompositen är hård och stark och lätt att gjuta. Den har liten 

krypning och bucklar sig mycket lite efter gjutningen. Utseendet beskrivs som metalliskt. 

Fortron PPS är mycket värmetåligt och klarar temperaturer över 200 °C utan att få försämrade 

mekaniska egenskaper eller dimensionsförändringar. Det är ett flamtåligt material och reagerar 

inte med andra ämnen som en bränslecell kommer i kontakt med. Fortron PPS har låg elektrisk 

ledningsförmåga och påverkar inte ledningsförmågan eller joniserar andra ämnen. 

Från uppgifter givna av Nolato kan PPS kosta mellan 80 och 90 kr/kg [Meding C, 2011]. 

 

Polyamid 

Ett billigare alternativ till PPS är Polyamid vilket är en termoplast. Denna plast kostar ca 

30 kr/kg enligt Nolato [Meding C, 2011]. En blandning av Polyamid och 30 % glasfiber har 

föreslagits som ett bra alternativ. Polyamid är en plast med goda egenskaper som hög 

elasticitetsmodul och plasten tål även de temperaturer och kemikalier som den kan utsättas för i 

bränslecellen. Det finns många olika varianter av polyamidplaster med olika egenskaper. Amorfa 

polyamider har en glastemperatur på omkring 150 °C vilket är tillräckligt högt för 

lågtemperaturbränsleceller. Om hög elasticitetsmodul krävs kan Semiaromatisk Polyamid 

användas. Denna är lite dyrare och kostar ca 35 kr/kg enligt Nolato [Meding C, 2011]. 

 

Aluminium 

Aluminium är en lättviktsmetall som lätt kan bearbetas till önskad form. I sin rena form är 

Aluminium en mycket mjuk metall men genom legering med andra ämnen som koppar, kisel, 

magnesium och mangan kan dess styrka ökas. Metallen är mycket korrosionstålig. Det beror på 

att aluminium naturligt bildar ett skyddande oxidlager som förhindrar fortsatt oxidation av 

metallen. Oxidlagret kan även skapas på konstgjord väg genom eloxering vilket ger ett mycket 

tjockt och tåligt oxidlager som effektivt skyddar metallen. Det är vanligt att fylla oxidens porer 

med färgämnen för att ge komponentens yta ett attraktivt utseende. Dock tål varken aluminium 

eller dess oxid vätgas vilket snabbt reducerar bort den skyddande oxiden och korroderar 

metallen. Om aluminium ska kunna användas i vätgastillämpningar måste metallen skärmas av 

och tätas från gasen. 

Densiteten för aluminium är ungefär en tredjedel av stål. Aluminiumlegeringar kan ges mycket 

höga sträckgränser i samma storleksordning som stål i mellanklass. Aluminium har ett högt 

styrka-vikt-förhållande vilket är en anledning till varför det är en av de vanligast använda 

metallerna efter stål. Vissa aluminiumlegeringar kan vara relativt dyra men jämfört med kolfiber 

och Aramid är Aluminium ett billigt material. 

 

Lättviktslegeringar 

En vanligt förekommande alternativ lättviktsmetall inom exempelvis fordonsindustrin är 

Magnesium. Den vanligaste formen av Magnesium är som en legering med Aluminium, kallad 

bland annat för Magnalium eller Elektron. Magnesium har använts mycket länge i olika 

tillämpningar för att reducera vikten.  En tillämpning av Magnesium inom bilindustrin är då 

delar av drivlinan som motorblocken gjuts av Magnesiumlegeringar för att minska vikten 

[Magnesium Elektron, 2011]. 

Magnesium har lägre densitet än Aluminium vilket innebär att Magnalium är en mycket lätt 

legering men som ändå har god styrka. Legeringar med hög andel Magnesium korroderar lätt och 

är spröda. Dessa används oftast inte för konstruktion. Det vanliga är att använda legeringar 
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innehållande ca 5 % Magnesium. Magnesiumlegeringar är dyrare än Aluminium men dess höga 

styrka och mycket låga densitet har medfört att de ofta används inom flyg- och fordonsindustrin. 

Precis som Aluminium är Magnesium känsligt mot vätgas och måste därför hållas separerad från 

gasen. Om Magnesium eller någon av dess legeringar används är det viktigt att systemet är tätt 

utan läckage av vätgas. 

2.4 Tätningsmetoder 

För att bränslecellen ska vara så effektiv som möjligt och ha en hög verkningsgrad måste den 

tätas noga så att vätgasen inte kan läcka ut utanför bränslecellen och gå förlorad. Vätgasläckage 

är även en säkerhetsrisk då vätgasen bildar knallgas då den förenas med luft. Tätning sker genom 

att bränslecellen utsätts för ett tryck från gavlarna och det förband som pressar dessa mot 

cellerna. Mellan såväl gavlar som celler kan packningar användas. Electrochem Inc. säljer 

bränsleceller med packningar gjorda av olika material beroende på bränslecellens temperatur och 

toleranskrav. Deras packningar gjorda för PEM bränsleceller är gjorda av tunna silikonskivor. 

Teflon och fiberglasförstärkta teflonpackningar finns för bränsleceller som arbetar vid hög 

temperatur och som använder Fosforsyra [Electrochem, Inc., 2006]. 

2.5 Gavelutformning 

Trycket mellan gavlarna och cellerna måste vara jämnt fördelat över hela kontaktytan för att 

uppnå så hög verkningsgrad som möjligt i bränslecellen. Det innebär att gavlarna måste vara 

mycket styva eller kompensera för deformationen som uppstår då gavlarna trycks mot cellerna. 

Detta har ofta lösts genom att använda en solid och tjock stålplåt som deformeras mycket lite. 

Men denna lösning är mycket tung och bör därför endast användas för testceller. 

Det finns många studier av olika gaveltyper vars syfte är att undersöka om gavlarnas 

konstruktion och dess egenskaper samt inverkan på tryckfördelningen kan förbättras. I en 

Koreansk studie undersöktes möjligheten att använda två kompositer med olika egenskaper för 

att lösa problemet med tryckfördelningen mellan gaveln och cellerna [Ha Na Yu, Seong Su Kim, 

Jung Do Suh, Dai Gil Lee, 2009].  

För att lösa problemet med ojämn tryckfördelning skapades en böjd gavel. Gavelns radie 

uppkom genom att två olika kompositer användes med olika termiska egenskaper. Dessa lades 

på varandra vilket gjorde att gaveln bestod av två skikt med olika 

temperaturutvidgningskoefficienter. De kvarvarande termiska spänningarna från tillverkningen 

skapade en naturlig radie på gavelns undersida vilket visas i figur 5.  

 

 

Figur 5. Tillverkningsmetod för naturligt böjd gavel. 
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Denna radie motverkar de låga kontakttrycken som en annars helt rak gavel ger i mitten av 

cellerna. Principen visas i figur 6. Till vänster syns en helt rak gavel och till höger visas en böjd 

gavel. Skruvförband i kanterna av gavlarna är i dag den vanligast använda metoden. Dessa ger 

stora krafter som verkar i kanterna av gavlarna och ger upphov till böjmoment som deformerar 

dem enligt figuren.  

 

 

Figur 6. Principiell montering av naturligt böjd gavel.  

 

Andra varianter av den böjda kompositgaveln finns där gaveln tillverkas av ett enda material och 

där en radie bearbetas fram eller gjuts. 

För att få en jämn tryckfördelning kan även förstärkningsflänsar användas för att skapa en 

styvare gavel. Dessa kan placeras där böjmomenten och deformationen är som högst [Karvonen 

S., Hottinen T., Ihonen J., Uusalo H., 2008]. 

Om tryckfördelningen inte är jämn över hela ytan kan en mjuk gummiplatta placeras mellan 

gavel och den yttersta cellen. Detta är en vanlig metod som används för att minska 

tryckvariationerna. På PowerCell har problemet lösts genom att använda två gummidukar på 

vardera sidan om en rostfri stålplåt. De två gummidukarna och stålplåten har modifierats så att 

de effektivt fördelar trycket mellan gaveln och den yttersta cellen. Lösningen är relativt tunn och 

utgör ingen stor andel av bränslecellens volym. 

En alternativ fästmetod till skruvförband har testats på bränsleceller. Metoden använder band 

som löper runt stacken och gavlarna. Detta förband eliminerar hävarmen som annars normalt 

skapas av skruvförbanden. Det har inneburit att en jämnare tryckfördelning kan fås samt att 

mindre godstjocklek har kunnat användas i gavlarna. I figur 7 visas en bränslecell med stålband. 

 

 

Figur 7. Principiell konstruktion med stålband. 
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3. GENOMFÖRANDE 
 

I detta metodkapitel redovisas tillvägagångssättet av prototypframtagning, samt den 

efterföljande vidareutveckling och optimering till två slutkoncept.  

3.1 Prototyputformning 

Den påvisade brist som skruvförbanden i de ursprungliga gavlarna gav upphov till var ojämn 

tryckfördelning över cellerna, vilket försämrade dess prestanda. De två varianterna beskrivna i 

avsnittet Gavelutformning var en naturlig böjd gavel och omslutande stålband. Det bedömdes att 

dessa två koncept var de mest lovande. De utvärderades och det beslutades att använda stålband 

kring cellen, detta för att undvika skruvförband vilket var ett önskemål från PowerCell, samt att 

tillverkningen var enklare för modellen med stålband. Därför byttes de befintliga skruvförbanden 

ut mot omslutande band. Genom att placera bågformade stativ mellan banden och gaveln kunde 

trycket från banden lättare fördelas jämnt över ytan. Figur 8 förtydligar modifikationen. 

Konceptet med den böjda gaveln ansågs efter utvärdering vara ett dyrare koncept som innebar 

svårare tillverkning varför det inte valdes att gå vidare med i prototyputformningen. Bågformens 

optimala utseende optimerades inte under prototypframtagning, på grund av överenskommen 

prioritering under projekttiden. Samtliga skruvförband byttes inte ut mot stålband, utan i 

gavlarnas hörn behölls skruvförbanden för att undvika eventuella problem med gas- och 

vätskeanslutningar som sitter placerade nära kortsidorna. Dock reducerades skruvarnas 

dimension. 

 

Figur 8. Gavlar med spännband 

Totalt valdes sju stycken band och dessa placerades strategiskt ut så att flest band hamnade över 

den aktiva ytan, vilket ledde till att fem band placerades i det området. Den aktiva ytan är den yta 

på cellernas mittparti, där själva reaktionen sker. För att förtydliga detta är den utmarkerad i figur 

9 nedan.  

 

Figur 9. Markering för cellernas aktiva yta. 
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För att erhålla den bästa prestandan behöver trycket i detta område vara så jämnt fördelat som 

möjligt, vilket betyder att störst vikt lades på en jämn tryckfördelning i detta område. 

Samtliga bands utplacering i form av de bågar de löper efter visas i figur 10.  

 

Figur 10. Utplacering av banden. 

Dimensionering av stålband 

Stålbanden som valdes till konceptet dimensionerades mot belastningen de utsätts för. 

Belastningen beräknades från det önskade kontakttrycket mellan gavlarna och cellerna. 

Kontakttrycket mellan gavlar och celler är 1,25 MPa som medel över hela ytan [Tingelöf, 2011]. 

Kontaktytans area, A, uppmättes till 47208 mm
2
 i modelleringsprogrammet SolidEdge. 

Prototypen som konstruerades innehöll, som tidigare nämnts, sju stycken band samt fyra stycken 

skruvar. Den totala kraften, F, som verkar på gaveln beräknades utifrån kontakttrycket samt 

kontaktarean och fördelades sedan på varje förband som kraften, f. Den totala kraften beräknades 

till 1,25 47208 59F    kN vilken fördelat på varje förband beräknades till 

59000 11 5364f   N. Krafterna f och kontakttrycket p, samt utplaceringen av band och 

skruvar förtydligas i figur 11. 

 

 

Figur 11. Krafter verkande på förband och kontakttryck. 

 

Utifrån kraften f beräknades spännbandens spännkraft s, vilket visas i figur 12. Denna kraft är 

hälften av f och beräknades enligt 2682 N.
2

f
s    

 

Figur 12. Spännkraften i banden. 

Bandens bredd bestämdes till 10 mm och tjockleken antogs vara 0,5 mm. Utifrån dessa 

dimensioner samt kraften s beräknades erforderlig brottgräns. Detta för att undersöka om 
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dimensionerna och bandens bredd var realistiska. Säkerhetsfaktor mot brott, n, valdes till 1,4, för 

att undvika möjliga brott vid montering av band. Den krävda brottgränsen, b , för banden 

beräknades enligt ekvation 1. 
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Denna brottgräns är rimlig vilket innebar att bredd 10 mm valdes att gå vidare med i projektet. 

Efter FE-analyser i Ansys Workbench visade det sig att en jämn lastfördelning på banden inte 

var det optimala för att uppnå ett jämnt tryck, vilket innebar att lastfördelningen korrigerades. De 

band som belastades mest var de två yttre banden som belastades med 8250 N vardera, vilket 

innebar att dessa två band satte begränsningen. Genom att använda f = 8250 N istället för f = 

5364 N blev den krävda brottgränsen 
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Banden som valdes att användas är av samma typ som används för montering av exempelvis 

bränsletankar på lastbilar. Leverantör av banden valdes till Levi Peterson. De kunde tillverka 

specialanpassade band med önskad bredd. Dock var deras minsta band i normalsortimentet 

20 mm breda och 1 mm tjocka vilket innebar att låsen inte var direkt överförbara till de 10 mm 

band som önskades. Av den anledningen ökades bredden på banden för att kunna använda 

standardlåsen. Ett problem som var viktigt att ta hänsyn till var att de valda låsen hade en offset 

från centrum av banden. Denna offset visas i figur 13. 

 

 

Figur 13. Offset på banden. 

På grund av denna offset var det nödvändigt att skapa ett överhäng från gavlarna så att låsen inte 

kunde komma i kontakt med cellerna och kortsluta dessa. Nackdelen med ett större överhäng är 

den hävarm som skapas och som försämrar tryckfördelningen i cellerna. Av den anledningen har 

låsen till prototypgavlarna valts att läggas ovanpå bågarna istället för att låta dem hänga fritt 

bredvid bränslecellsstacken som var tanken från början, se figur 7. Eftersom bandtypen normalt 

används på cirkelformade ytor, gav det inte upphov till några problem. I figur 14 visas ett band 

spänd runt en båge. 

 

 

Figur 14. Bandlåsen i låst läge över en båge. 

(1) 
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FE-modellering 

För att kontrollera den framtagna prototypmodellens konstruktion ur hållfasthetssynpunkt och 

mot uppställda krav genomfördes FE-modelleringar i FEM-programmet Ansys Workbench. För 

att återspegla det verkliga förhållandet, då gavlarna är placerade på bränslecellen, bestämdes 

modellens randvillkor, det vill säga inspänningspunkter och pålagda krafter.  

Gavlarna är placerade mot en 3 mm tjock gummipackning, benämnd PEL. Denna packnings 

geometrier erhölls från PowerCell och modellen placerades på gavlarnas undersida. Den yta på 

PEL-skivan som inte ligger mot gaveln låstes med Fixed support, vilket gör att ytan är låst i 

samtliga riktningar. Även ytan mellan packningen och gaveln låstes med Fixed support. Initialt 

användes randvillkoret Frictionless support, vilket medförde att modellen kunde röra sig fritt i 

planet men ej normalt mot ytan. Modelleringar med denna kontakt resulterade dock i att hela 

gaveln gled av packningen och inga resultat erhölls. 

I FE-analysen studerades kontakttrycket mellan gaveln och gummipackningen, deformation av 

gaveln och spänningar i denna, samt spänning under PEL-skivan.   

För att kunna verifiera resultaten genomfördes konvergensstudier på varje resultat. Gränsen 

sattes till 5 %, d.v.s. när lösningen inte skiljer sig mer än 5 % från den föregående stannar 

modelleringen. I annat fall förfinades elementindelningen, s.k. mesh, ytterligare tills målet 

uppnåddes. 

Vid analyser av framgaveln varierades de pålagda lasterna för att hitta den fördelning som gav 

jämnast tryck över kontaktytan. I figur 15 visas en sidovy av gaveln och de vertikala pålagda 

krafterna. Krafterna fäster i band som skapades i modellen. Dessa har samma dimensioner som 

de verkliga banden och löper över bågarna som i den färdiga prototypen. Band användes i 

simuleringen för att efterlikna och ge en så nära bild som möjligt av de verkliga förhållandena. 

 

 

Figur 15. Lastfördelning på banden. 

Fördelningen med lika last över varje band och skruv visade sig tidigt inte vara optimalt för att 

erhålla ett jämnt kontakttryck. Den fördelning som gav bäst kontakttryck visas i tabell 3. I 

tabellen framgår att de yttersta bågarnas band har högst last och den lägsta pålagda kraften finns 

på den mittersta bågen, det vill säga på band D. Skruvarnas krafter minskades med cirka 2000 N 

då väldigt höga tryck uppstod kring ytterändarna. Storleksminskningen av kraften från 

skruvförbanden fördelades över banden. Detta gav ett jämnare kontaktryck. Band A och G hade 

en högre last då kontaktarean ökar vid dessa. Detta var extra tydligt vid analyser av den bakre 

gaveln. 
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Tabell 3. Pålagda laster. 

Band Last [N] 

A 8250 

B 6000 
C 6000 

D 5000 
E 6000 

F 6000 

G 8250 
 

I figur 16 visas skruvkrafternas ansättningspunkter. Dessa fördelades lika över den simulerade 

kontaktytan som finns mellan skruvbrickorna och gaveln. Den totala kraften som fördelades över 

de fyra kontaktytorna bestämdes till 13456 N, vilket är differensen efter att 2000 N reducerats 

från varje skruvförband.  

 

 

Figur 16. Lastfördelning skruvar. 

Samtliga FEM-resultat tillsammans med tillhörande konvergensstudie redovisas i 

Resultatavsnittet. 

 

Stålband och åtdragning 

Levi Peterson levererade stålbanden och i samband med leveransen erhölls materialcertifikatet 

på materialet i banden. Materialet hade en brottgräns på 500 MPa och en sträckgräns 

på 350 MPa, vilket visade sig vara i det snävaste laget för att klara av de krafter som angivits vid 

beställningen. Till slut ledde komplikationerna till att stålbandens bredd ökades från 10 mm till 

15 mm. Genom att använda ekvation 1 och byta ut den framräknade brottgränsen mot den givna 

på 500 MPa kunde den nya säkerhetsfaktorn beräknas 

 

500 15 1
1,8.
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n

 
   

 

Denna säkerhetsfaktor är högre än den tidigare valda på 1,4, vilket betydde att bandbredden 

kunde minskas ytterligare. Dock behölls denna bredd då samtliga band behövdes slipas ned 

manuellt och på så vis sparades tid.  

För att erhålla den önskade kraften på varje band genomfördes en överslagsberäkning på hur 

mycket banden måste töjas. Genom att förenkla materialet till att vara isotropt kunde Hookes lag 

[Sundström, 2008] användas för att beräkna förlängningen. Hookes lag lyder 
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(3) 
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Där E [Pa] är elasticitetsmodulen och ε [1] är materialets töjning, vilket definieras som  
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där ΔL [m] är förläningen och L [m] är materialets ursprungliga längd. Genom att omskriva 

spänningen som σ = N/A, där N [N] är normalkraften och A [m] tvärsnittarean blir den slutgiltiga 

formeln 
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Utifrån den slutgiltiga lastfördelningen på banden enligt tabell 3 kunde bandens förlängning 

beräknas. Samtliga stålband hade tvärsnittsdimensionen 15 mm x 1 mm vilket innebar att 

tvärsnittsarean sattes till 215 1 15mm .A     Materialets elasticitetsmodul sattes till 220 GPa, 

vilket uppgavs i materialcertifikatet. Längden skiljde sig mellan de två yttre banden och de fem 

inre. Bågarna kunde delas upp i cirkelsektorer och dess båglängd beräknades utifrån detta. 

Tjockleken på gavlarna var kända och stackens tjocklek tillsammans med PEL-materialet mättes 

för hand på den befintliga bränslecellen. Längden på de inre banden beräknades till L1 = 398 mm 

och de yttre till L2 = 528 mm. I tabell 4 visas de beräknade förlängningarna med önskad kraft 

utifrån givna data. 

 

Tabell 4. Data över beräknad sträckning av banden vid montering. 

Band Kraft [N] Förlängning [mm] 

A 8250 0,66 

B 6000 0,36 

C 6000 0,36 

D 5000 0,30 

E 6000 0,36 

F 6000 0,36 

G 8250 0,66 
 

Enligt Maskinelement Handbok har en skruv av storleken M6 en stigning på 1 mm. Vilket 

betyder att de flesta skruvarna endast ska dras åt med en tredjedels varv. Dock är det svårt att 

avgöra då materialet börjar töja och det är omöjligt att säga hur mycket gavelmaterialet 

komprimeras vid åtdragning. Denna beräkning gäller endast i ideala fall, men ger ändå en 

uppfattning om att banden inte behöver töjas mycket för att erhålla den önskade kraften. 

 

(2) 

(4) 
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Prototyputformning och tillverkning 

Prototypen valdes att tillverkas med skärande bearbetning, eftersom det var den bäst lämpade 

tillverkningsmetoden för en prototyp. För att tidseffektivisera tillverkningen och reducera 

spillmaterial tillverkades inte hela modellen i ett stycke. Totalt blev det åtta delar för varje gavel, 

där sju av delarna var de bågar som banden löper runt. Dessa bågar skruvades sedan fast i 

gavlarna. En sprängskiss på de ingående delarna visas i figur 17. Även stacken och två PEL har 

inkluderats i sprängskissen, vilka utgör de tre mittersta komponenterna. Av sekretesskäl visas ej 

in- och utlopphål till cellerna, vilket förklarar att dessa är maskerade genom hela rapporten. 

 

 

Figur 17. Sprängskiss av bränslecell med prototypgavlar 

För att reducera vikt frästes material bort från gavlarna i form av fackverk. Fackverken valdes 

för att ge gaveln styrka och styvhet men samtidigt en låg vikt. Utformningen av prototypgavlarna 

försöktes även efterlikna hur gjutna gavlar skulle se ut. Med lika geometrier och godstjocklekar 

kan slutsatser dras om gjutna gavlar är möjliga. I figur 18 visas den främre gaveln till höger och 

bakre gaveln till vänster. Där visas fackverken som skapats. 

 

 

Figur 18. Bakre och främre gavel. 
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En sammanställning visas i figur 19 av prototypen där alla ingående komponenter som tidigare 

visades i figur 17 har inkluderats. I mitten sitter en modell av den 8-cellers stack som använts vid 

testerna. Även cellernas spänningsmätpunkter som sitter till höger om bandet längst till vänster 

går att se. Prototypen utformades med hänsyn till dessa och banden placerades för att inte 

komma i kontakt med dem och kortsluta cellerna. Ett spel är även nödvändigt för att kunna fästa 

kontakter till cellerna då cellspänningarna mäts. 

 

 

Figur 19. Sammanställd modell av prototypen. 

 

Modifiering av CCP och celler 

I figur 20 visas en stack med två strömplåtar (CCP) av originalmodell som sitter på varsin sida 

om stacken, vilket är de plåtar som strömmen tas ut ifrån. Flera modifikationer utfördes på 

stacken och strömplåtarna för att få plats med stålbanden. Figuren visar spänningsmätpunkter 

inringade i rött som togs bort för att tillåta att band placerades där. Strömplåtarnas fyra 

strömuttag som i figuren är markerade mörkgröna togs bort då de annars skulle vara i vägen för 

stålbanden.  

 

 

Figur 20. Spänningsmätpunkter och strömuttag 

För att kunna ta ut strömmen behövdes nya uttag konstrueras och för att lösa detta placerades en 

kopparplåt mellan gaveln och CCP. Mellan gaveln och CCP är en PEL placerad i syfte att 

fördela trycket över ytan, för att inte trycket skulle bli mycket högre över kopparplåten skars ett 

hål ut för kopparplåten, men eftersom PEL-skivan var tjockare än plåten användes shims för att 

fylla tomrummet mellan plåten och gaveln. Uppbyggnaden förtydligas i figur 21. Hål togs ut i 

gavlarna för att leda upp plåten och möjliggöra en kontakt. Den ursprungliga modellen innehöll 

två uttag på varje sida om cellerna för att minimera spänningsfallet, dock beslutades att endast 
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använda en kontakt på varje sida på prototypen, då spänningsfallet ansågs vara i stort sett 

försumbart.  

 

Figur 21. Konstruktion av nya strömkontakter. 

 

 

Dimensionering av skruvförband 

I gavlarnas hörn användes skruvförband, vilket kunde tydas i sprängskissen i figur 17. Dessa 

skruvförband kunde dock inte liknas vid vanliga skruvförband, då de två flänsarna inte var i 

kontakt med varandra och klämlängden var cirka 20 gånger längre än håldiametern. Därför 

kunde inte skruvförbandet dimensioneras efter föreskrivna normer. Eftersom skruvförband 

dimensionerades innan analyserna med FEM är de dimensionerade efter det första uppställda 

lastfallet då krafterna fördelades jämt över förbanden, vilket motsvarade en kraft f = 5364 N på 

varje skruvförband.  Då den normala dimensioneringsmetoden ej var tillämpningsbar på denna 

typ av skruvförband dimensionerades de istället enbart mot rekommenderad förspänningskraft. 

Förspänningskraften är satt som standard till 73 % av skruvens sträckgräns. Ur tabell Skruvdata 

på sidan 68 i Maskinelement Handbok avlästes att M5 var tillräcklig och även ger en god 

säkerhetsfaktor. Eftersom M5 klarar av det värsta lastfallet då kraften f =5364 N valdes denna 

dimension att användas i prototypgavlarna. 

Då märkbara deformationer och ett mycket högt kontakttryck förekom vid skruvarna 

omfördelades krafterna. Kraften på skruvförbanden minskades med 2000 N och denna kraft 

fördelades istället över banden. Eftersom kraften minskades skulle möjligen en lägre dimension 

kunna användas, men storleken M5 valdes ändå ifall det skulle uppkomma några oförutsedda 

problem vid montering av prototypgavlarna och skruvkraften skulle behöva ökas.  

3.2 Slutkoncept 1 

Slutkoncept ett (1) är en vidareutveckling av den framtagna prototypen och speglar till stor del 

dess utformning. Genom att integrera bågarna med gaveln kunde en gjutbar modell tas fram. 

Hela modellen byggdes upp genom fackverksliknande mönster. Efter de framtagna testresultaten 

från prototypgavlarna ändrades bågarnas utseende endast marginellt för slutkoncepten, detta 

eftersom det visade sig vara en acceptabel tryckfördelning över den aktiva ytan på 

prototypmodellen. I figur 22 visas en bild på den modellerade främre gaveln.  
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Figur 22. Den främre gaveln till slutkoncept 1. 

Vätske- och gasanslutningar är integrerade i modellen och är av standardtyp för 1 tum storlek på 

in- och utlopp för gas och ½ tum för kylvatten anslutning (mitten). Enligt rekommendationer 

från Nolato bör en konstant godstjocklek hållas på hela modellen, för att undvika porer och 

försänkningar i materialet. Därav har alla yttersidor och de längsgående ribborna en tjocklek på 

3 mm medan fackverkskryssen en tjocklek på 2 mm, vilket också är rekommendationer från 

Nolato. Samtliga kanter och hörn i modellen är försedd med en radie på 0,5 mm, vilket är 

nödvändigt för att höga spänningskoncentrationer inte ska uppkomma i dessa och därigenom 

sprickor.  

Den bakre gaveln för slutkoncept 1 var identisk med den främre gaveln med den skillnaden att 

gas- och vätskeanslutningarna blev utbytta mot fackverkskryss. Dess utformning visas i figur 23. 

 

Figur 23. Den bakre gaveln till slutkoncept 1. 

 

FE-modellering 

Likt framtagningen av prototypgavlarna genomfördes FE-analyser på slutkoncepten. Initialt 

ansattes krafter och randvillkor på samma sätt som för prototypen. Detta innebar att 

lastfördelningen är identiskt med tabell 5, dock med den skillnaden att skruvkrafterna ansattes på 

de nymodellerade banden i vardera änden. I figur 24 visas ansättningspunkterna medan tabell 5 

listar storleken på varje ansatt kraft. 
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Figur 24. Krafternas ansättningspunkter på banden. 

Tabell 5. Initial kraftpåläggning på banden. 

Band Last [N] 
A 6 750 

B 8 250 
C 6 000 

D 6 000 
E 5 000 

F 6 000 

G 6 000 
H 8 250 

I 6 750 
Summa 59 000 

 

Eftersom banden B och H verkade över den största ytan belastades dessa band mest, medan 

stålbanden i ytterändarna endast belastades med cirka 15 % av belastningen på band B och H. 

PEL-skivans undersida låstes i samtliga riktningar med Fixed Support, vilket visas i figur 25.  

 

 

Figur 25. Inspänning av PEL-skiva. 

 

Efter inledande analyser visade kraftfördelningen från tabell 5 inte vara en optimal 

kraftfördelning. Kraften på banden vid ändarna var för hög vilket resulterade i att spänningar upp 

till 200 MPa uppstod kring in- och utloppshålen. Denna spänning ligger över materialets 
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brottgräns och är således inte acceptabel. Kontakttrycksanalysen visade också att väldigt höga 

tryck uppstod kring in- och utloppen, vilket inte är nödvändigt. Huvudsyftet kring ändarna är att 

gavlarna tätar mot läckage. Utifrån detta testades en ny kraftfördelning, vilket också blev den 

slutliga fördelningen. Samtliga krafter tabelleras i tabell 6. 

Tabell 6. Ny kraftpåläggning på banden i figur 21. 

Band Last [N] 
A 1 500 

B 9 450 
C 8 550 

D 7 000 

E 6 000 
F 7 000 

G 8 550 
H 9 450 

I 1 500 

Summa 59 000 
 

Exakt samma randvillkor och krafter användes i analysen av den bakre gaveln. 

Materialet som användes till prototypen användes även i slutkonceptens analyser, vilket innebar 

att Polyamid 6.6 användes och materialdata för detta material återfinns i Bilaga D. Resultat från 

FE-analyserna presenteras i Resultatavsnittet längre fram. 

3.3 Slutkoncept 2 

Utformningen av slutkoncept två skiljer sig avsevärt från både prototypen och slutkoncept 1 då 

fackverket har placerats på insidan av gavlarna. Slutkoncept 1 använder sig av en yttre 

skalkonstruktion. Detta ger en mycket robust och stabil konstruktion . Men med fackverket på 

insidan krävs en bottenplatta till gavlarna för att tryckutjämningen ska bli effektiv. I figur 26 

visas fackverkets utformning i den aktiva ytan på gas- och vätskeanslutningssidan, det vill säga 

den främre gaveln. 

 

Figur 26. Utformning av fackverk på den främre gaveln. 

 

På samma sätt som för slutkoncept 1 har samtliga hörn och kanter en radie på minst 0,5 mm, 

vilket dock är svårt att tyda i figurerna.  
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I figur 27 visas en sprängskiss av konceptet. Där syns både gavlarna och den tryckutjämnande 

bottenplattan, markerad grön i bilden. 

 

 

Figur 27. Sprängskiss med samtliga ingående komponenter. 

Med en skalkonstruktion kan stor frihet lämnas åt design av ytan. Dock har skalet valts att 

modelleras så enkelt som möjligt i slutkonceptet för att underlätta vid FE-analyser och 

modellering av modellen. 

För att säkerställa ett tätt system går framgavelns in och utlopp av gas och vatten genom 

bottenplattan och ligger på så sätt i direkt kontakt med PEL-skivan.  I figur 28 syns de förlängda 

inloppen som löper genom bottenplattan, markerat rött i figuren. Till höger i figuren syns det 

delvis hur bottenplattan är placerad utanför de förlängda in- och utloppen. 

 

 

Figur 28. Utformning kring in- och utlopp på slutkoncept 2 

Bandens lägen är samma som i prototypen och slutkoncept 1. I den slutgiltiga modellen kan 

sarger eller markeringar gjutas in i skalet för att hjälpa till vid monteringen och placeringen av 

banden. Dessa har dock inte inkluderats i modellen då målet har varit att hålla geometrin så enkel 

som möjlig vid analyserna. I figur 29 visas den sammanställda modellen med stack och övriga 

komponenter. 
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Figur 29. Sammanställning av slutkoncept 2 

Samma analyser som för slutkoncept 1 genomfördes för detta koncept. Kraftfördelningen som 

användes var likadan som för slutkoncept 1 och visades i tabell 6. Detta koncept använder även 

samma bandnumrering som slutkoncept 1, vilket visades i figur 24. 

Resultaten från analyserna genomförda i Ansys redovisas i Resultatavsnittet.  
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4. RESULTAT 
 

Resultatavsnittet redovisar resultatet både från prototypframtagningen och från de 

vidareutvecklade slutmodellerna. FEM-resultat, utformning av gavlar och lite resultat från 

prototypens tester i verklig miljö är de huvudsakliga delarna i detta resultatavsnitt. 

4.1 FEM-resultat för prototypgavlar 

Nedan redovisas de analyser som genomfördes i Ansys Workbench av prototypmodellerna. Med 

hjälp av programmet studerades kontakttrycken som gavlarna gav upphov till samt 

deformationer och spänningar i komponenterna. Konvergensstudier utfördes för att ge ett så 

korrekt resultat som möjligt. 

I figur 30 visas den kontakttrycksfördelning som uppstod mellan gavel och PEL i den aktiva ytan 

för de ovan redovisade lasterna.  

 

  

Figur 30. Kontakttryck mellan framgavel och PEL, samt tillhörande spänningstabell. 

Med färgskaletabellen i figuren ovan kan kontakttrycken i Pa avläsas. I mitten av gaveln 

beräknades kontakttrycket till ungefär 11 bar vilket innebär att kontakttrycket är tillräckligt stort. 

Även fördelningen av trycket är jämnt över bränslecellens aktiva yta i mitten av gavlarna. I 

utkanten av den aktiva ytan och övergången till in och utloppen finns det två fält som har ett 

lägre kontakttryck. Enligt beräkningarna är dock trycket endast några bar lägre där än på den 

aktiva ytan. 

I tabell 7 visas konvergensstudien för kontakttrycksanalysen.  Efter tre iterationer hade resultatet 

konvergerat så att ändringen från föregående analys endast skiljde sig 6 % från föregående 

beräkning. Vid konvergensstudien jämför programmet det maximala trycket. Oftast uppstod 

detta maximala tryck i väldigt små områden som inte är synliga i figurerna.  

Tabell 7. Konvergensstudie av kontakttryck. 

Iteration Kontakttryck 
[bar] 

Förändring [%] Noder Element 

1 70,8  103105 54027 

2 52,1 -30,5 127891 68874 

3 55,3 6,0 205864 119438 
 

Tabellerna för de konvergensstudier som utfördes på övriga analyser finns i Bilaga B. 

Deformationen av bågarna analyserades. Detta för att få en uppfattning om deformationernas 

storlek och om bågarna skulle hålla för belastningen från banden. I figur 31 visas 
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sidoförskjutningen av bågarna. Deformationen beräknades i meter och riktningen var längs 

längdriktningen av gaveln. 

 

  

Figur 31. Deformation av bågar, med tillhörande deformationstabell. 

I skalan som visas till vänster ovan kan deformationerna utläsas. Den maximala deformationen 

uppstod i de yttre bågarna vilket är väntat då de utsattes för störst last. Deformationen översteg 

inte 0,15 mm. 

Den ekvivalenta spänningen i den främre gaveln undersöktes enligt Von Mises i Ansys. I figur 

32 syns spänningsnivåerna i framgavelns ovansida. Spänningskoncentrationer finns vid hålen för 

skruvförbanden där lasten lagts på. 

 

 

Figur 32. Von Mises spänning i framgavelns ovansida 

Även på gavelns undersida fanns lokala spänningskoncentrationer. Dessa låg i radierna på 

insidan av in- och utloppen för gas och kylvatten. Se figur 33 för spänningsfördelningen på 

undersidan.  
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Figur 33. Von Mises spänning i framgavelns undersida. 

I figur 34 redovisas spänningstabellen för analysen av den ekvivalenta spänningen. Den 

maximala beräknade spänningen uppgick till 79 MPa. Dock är det mycket små områden som 

beräknades uppnå denna spänning. Risken för stor plasticering eller brott är liten då 

sträckspänningen för PA 6.6 är 80 MPa och brottgränsen är 180 MPa [Nolato, 2011]. 

Materialdata för PA 6.6 finns bifogad i Bilaga D. 

 

 

Figur 34. Spänningstabell över Von Mises spänning [Pa]. 

Då analysen av den främre gaveln var utförd undersöktes bakre gaveln för samma lastsituation 

som testerna på framgaveln resulterade i. Figur 35 visar kontakttrycket mellan gavel och PEL-

skiva. Över den aktiva ytan kan man se att trycket var relativt jämnt fördelat. Det var dock lite 

högre tryck runt kanterna av gaveln. Två områden med lägre tryck finns ute i ändarna. 
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Figur 35. Kontakttryck mellan bakgavel och PEL, med tillhörande spänningstabell. 

Ur tabellen som visades i figur 35 kan trycket i figuren ovan avläsas. Över den aktiva ytan 

beräknades kontakttrycket till ungefär 12 bar. 

Spänningen i den bakre gaveln beräknades enligt Von Mises precis som för framgaveln. Figur 36 

visar den analyserade modellen och områden med olika spänningar kan utläsas.  

 

  

Figur 36. Von Mises spänning i bakgavel, med tillhörande spänningstabell. 

Enligt tabellen framgår det att spänningsnivåerna är mycket låga i nästan hela gaveln. Endast på 

ett fåtal ställen överstiger spänningen 30 MPa. De högsta spänningskoncentrationerna som finns 

hittas vid de fyra hålen där skruvförbanden som monterar ihop fram- och bakgaveln sitter. 

4.2 Prototypresultat 

Den första versionen av gavlarna till PowerCell’s modell S2 tillverkades i stål och en bild av 

bränslecellen med gavlar monterade visas i figur 37. I figuren syns den ursprungliga 

förbandstypen, som bestod av 12 stycken M10 skruvar fördelade runt stacken med 60 

fjäderbrickor vardera. Fjäderbrickorna användes för att mäta kompressionskraften från skruvarna 

och det tryck som skapas i cellerna. Med fjäderbrickor kunde kompressionskraften beräknas med 

relativt god noggrannhet utifrån den uppmätta fjäderdeformationen. 
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Figur 37. Ursprunglig konstruktion med gavlar i stål. 

Genom erhållet material från Nolato AB, kunde i samarbete med Scania gavelprototyperna 

tillverkas genom skärande bearbetning. I figur 38 visas den främre och den bakre gaveln med 

tillhörande bågar innan montering på stacken.  

 

Figur 38. Nytillverkade prototypgavlar. 

Den bakre gaveln är placerad till vänster medan den främre finns till höger. Bågarna är 

monterade på den främre gaveln med M4 skruvar. Dock är inte hål för in- och utlopp framtagna 

utan dessa togs fram i samband med monteringen.  

I figur 39 och figur 40 visas de nya gavlarna monterade på bränslecellen. Fem band ligger över 

den aktiva ytan och två band samt 4 skruvar vid in- och utloppsvägarna.  
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Figur 39. Modifierad version med lättviktsgavlar och stålband, framsida. 

Bandlåsen placerades på den bakre gavelns bågar, vilket visas i bilden nedan. Gängstängerna 

valdes att göras längre för att bränslecellen ska kunna monteras med hjälp av dessa i en dämpad 

infästning i Spiros. 

 

 

Figur 40. Modifierad version med lättviktsgavlar och stålband, baksida. 

Banden förbereddes innan monteringen genom att bockas till rätt geometri och förspännas över 

en jigg. Detta för att ge ett så jämnt tryck från banden som möjligt över bågarna. 

De ursprungliga gavlarna i stål vägde 11,3 kg vardera med det extra lagret PEL och den 

tryckutjämnande stålskivan som krävdes. Med kompositmaterial och en ny utformning av 

gavlarna minskades vikten till 1,6 kg vardera för prototypgavlarna. De två rostfria stålskivorna 

som tidigare använts kunde tas bort och uteslutas från den nya konstruktionen. 

Tryckfördelningen var tillräckligt bra för att undvara dessa. Det innebar även att det extra lagret 

PEL kunde tas bort som annars är nödvändigt. En stålskiva vägde cirka 1 kg. 
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4.3 Tryckfilmstester 

Vid monteringen av gavlarna användes en momentnyckel för att spänna banden. Momentet 

ökades och varierades mellan de olika testen för att hitta den bandspänning som gav bäst 

tryckfördelning. Tryckfilmer placerade mellan PEL-skivan som sitter under gaveln och CCP-

plåten där strömmen tas ut. Tryckfilmer med olika tryckintervall användes för att avläsa hela 

tryckintervallet mellan 3-25 bar. I figur 41 visas en tryckfilm och den tryckfördelning som 

testerna resulterade i. De näst yttersta banden spändes med åtdragningsmoment 10 Nm och 

övriga med 8 Nm. Skruvarna i hörnen på gavlarna drogs åt med 4 Nm. Åtdragning med 

fjäderbrickor testades initialt för att erhålla den kraft som modellerats i Ansys, men det visade ge 

en för stor osäkerhet eftersom inte lämpliga skruvar fanns tillgängliga för att placera 

fjäderbrickorna på. Med mer avancerad utrustning bör tester i framtiden utföras med det 

modellerade lastfallet. 

 

 

Figur 41. Slutgiltig tryckfördelning. 

Ur figuren kan modifieringarna som gjordes på PEL-skivan tydas. Hål skapades runt kanterna 

för att leda det högre kanttrycket in mot mitten av den aktiva ytan och på så vis få en jämn 

fördelning över hela arean. Den nya strömplåten kan tydas i tryckfilmen som en rektangel i 

mitten av den aktiva ytan. För att få ett jämt tryck shimsades plåten, principbild visades i figur 

21. Flera olika typer av shims provades och det som gav bäst resultat var att använda två lager av 

1 mm kopparplåt samt ett lager gummipackning av 0,9 mm tjock polyolefin och tre lager av 

0,1 mm tjock plastfilm. Resultatet i figuren visar att av färgstyrkan på tryckfilmspappret är det 

samma storleksordning på trycket över kopparplåten och trycket på vardera sidan om den. 

Som jämförelse till den slutgiltiga tryckbilden visas i figurerna nedan tryckfilmer från tidigare 

tester då olika bandspänningar och utformningar av PEL och shims provades.  

I figur 42 visas tryckfilmen från ett test med en icke modifierad PEL. Detta var ett av de första 

testen och alla banden spändes tills momentdragaren visade 6 Nm. Skruvförbanden i hörnen av 

gavlarna användes inte då syftet med testet även var att undersöka om dessa kunde tas bort från 

konstruktionen. Ingen spänningsplåt i koppar har införts. 
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Figur 42. Initialt test med solid PEL och inget urtag för ström. 

I figuren syns att trycket är högre längs kanterna och lägre i mitten. Detta åtgärdades genom att 

stansa hål längs kanterna för att leda trycket in mot mitten av cellen. Trycket jämnades även ut 

mer då bandspänningen ökades. Det beror på att de styva banden då formade sig och fördelade 

mer av trycket längs hela bågen.  

Figur 43 visar ett test med en modifierad PEL med stansade hål längs kanterna. Samma 

åtdragningsmoment som i föregående test användes vilket var 6 Nm. Skruvförbanden i hörnen 

utelämnades också i det här testet. En ökning av trycket i mitten kan tydas. 

 

 

Figur 43. Test med modifierad PEL. 

För att ytterligare förbättra trycket i mitten av gaveln stansades extra rader med hål. Figur 44 

visar tryckfilmen från testet och en förbättring av kontakttrycket kan tydligt urskiljas. Banden 

spändes även hårdare i testet vilket gav bättre tryckfördelning. Bandlåsens skruvar drogs åt 

hårdare och åtdragningsmomentet ökades till 8 Nm. Inga skruvförband i hörnen användes. 
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Figur 44. Test av PEL med ökat antal hål. 

Föregående test visade ett mycket jämnt tryck över hela den aktiva ytan. Dock är trycket lägre 

precis utanför området vilket delvis syns i figuren. Men det var nödvändigt att öka kontakttrycket 

vid in- och utloppen för att undvika risk för läckage. Detta gjordes genom att modifiera PEL-

skivan. Överflödiga rader av stansade hål skars bort och ersattes med en solid gummiskiva för att 

öka trycket. I figur 45 visas tryckfördelningen för vad som var det sista och mycket lyckade 

testet innan spänningsplåtarna i koppar infördes. Trycket över den aktiva ytan blev markant 

bättre. 

 

 

Figur 45. PEL med reducerat antal hål vid in- och utlopp samt pålagd kraft på skruvförband. 

Här spändes alla banden med åtdragningsmoment 8 Nm utom de näst yttersta vilka spändes med 

10 Nm. Skruvarna i gavelns hörn drogs åt med 4 Nm för att öka kontakttrycket vid kortändorna 

där in och utlopp av kylvatten ligger. 

4.4 Tävling Shell Eco-Marathon 

Den framtagna prototypen överlämnades till institutionen på Kemi för installation i 

bränslecellssystemet till KTH:s Eco Car Spiros efter montering. De genomförde tester både i 

labbmiljö och i fordonet innan tävling. Från Kemiinstitutionen har data från tävlingsloppen under 

Shell Eco-marathon erhållits, där driftdata loggades under varje tävlingslopp. Totalt 

genomfördes tre stycken kompletta tävlingslopp där bränslecellssystemet var i drift i cirka 

45 minuter vardera gång. I figur 46 visas den totala uttagna spänningen från bränslecellen under 

lopp två.  



 52 

 

Figur 46. Uttagen spänning från bränslecellen under ett tävlingslopp. 

I grafen ovan pågick loppet från knappt 1 000 s till cirka 3 700 s. Även om totala spänningen ut 

från stacken fluktuerade en aning låg medelvärdet omkring 5,6 V, vilket betyder att snittet på 

varje cell var cirka 0,7 V. Data över cellspänningen på vardera cell fanns även att tillgå, men då 

samtliga celler var ritade i samma graf och antalet celler gjorde mätdatan oöverskådlig 

utelämnades dessa ur denna rapport.  

Temperaturen höll sig på en jämn nivå under hela loppet, vilket kan tydas i figur 47. Det tog 

drygt 8 minuter för cellen att stiga från 38 till 53 °C, vilket var satt som dess arbetstemperatur.  

 

Figur 47. Bränslecellen temperatur under ett tävlingslopp. 

Bästa resultatet för Spiros blev 60 km/kWh, vilket motsvarar en sträcka på cirka 530 km/l 

bensin. Detta gav en femteplats i vätgasklassen som bestod av 17 stycken tävlande fordon.  
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Prototypgavlarna uppfyllde nästan samtliga skall-krav, som finns bifogade i Bilaga A. Det går 

inte att avgöra om gavlarna klarar det temperaturintervall som satts upp, eftersom ingen 

möjlighet fanns att testa detta. Dessutom uppstod en liten deformation på gavlarna vid FE-

analysen, dock var denna så pass liten att någon risk för nedsatt funktion av bränslecellen inte 

existerar.  

Av de önskekrav som sattes upp har inte prototypen tillverkats på ett kostnadseffektivt sätt, men 

det är ett medvetet val då endast en komponent tillverkades. Kopplingarna till in- och utlopp 

integrerades inte i gavlarna vilket medförde att fler komponenter än vad som är möjligt 

användes. I övrigt uppfylldes även alla önskekrav.         

4.5 FEM-resultat för Slutkoncept 1 

I följande del presenteras resultatet från analyserna med FEM i form av bild och tabeller.  

Främre gavel 

I figur 48 visas vertikala deformationer. I samtliga bilder visas endast gaveln och inte stålband 

samt PEL som är transparanta för att få en tydligare bild på resultaten. 

 

  

Figur 48. Vertikala deformationer på den främre gaveln, med tillhörande deformationstabell. 

Det mörkblåa området är det mest deformerade delarna och enligt tabellen till höger i figuren 

ovan uppgick det till som mest 0,5 mm.  

För att kontrollera att de tryckutjämnande bågarna klarade av de pålagda bandkrafterna och inte 

böjde sig vid pålagd kraft kontrollerades deformationerna i riktningen längsgående med gaveln. 

Figur 49 visar resultatet från FEM.  
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Figur 49. Längsgående deformationer på den främre gaveln, med tillhörande deformationstabell. 

Maximal förskjutning uppstod i ytterbågarna och uppgick till som mest 0,1 mm. 

Förutom gavelns hållbarhet var tryckfördelningen mot PEL-skivan av hög vikt, vilket önskvärt 

ska vara så jämnt fördelat som möjligt över aktiva ytan. I figur 50 visas det beräknade 

kontakttrycket mellan gavelns undersida och PEL-skivan i den aktiva ytan.  

 

  

Figur 50. Kontakttryck mellan PEL-skiva och gavel, med tillhörande spänningstabell. 

Enligt figuren uppstod ett relativt jämnt tryck. På grund av lokala men väldigt höga 

spänningskoncentrationer i områden kring stålbanden och att inte spänningsintervallet kunde 

begränsas till ett visst område blir figuren en aning otydlig och de gröna delarna (i mitten) 

varierar mellan 12 och 21 bar enligt spänningstabellen. Enligt kontroller låg dock trycket i detta 

område huvudsakligen mellan 12 bar och 15 bar. Trycket utåt vardera änden var en nivå lägre (5 

- 10 bar). De höga spänningskoncentrationerna med spänningar uppåt 80 bar var ytterst små 

områden och bör således inte påverka modellen. De dragspänningar som uppstod vid gavelns 

kontakt med banden är en aning missvisande, eftersom kontakten mellan gavlens sida och 

stålbandet är låst i samtliga riktningar och inte kunde ändras i programmet. Detta innebar att 

banden drog i gavelns sida vid pålagd kraft vilket inte uppstår i verkligheten.  

Effektivspänningen (Von Mises) analyserades och figur 51 visar att dess spänningsnivå var 

väldigt låg över hela gaveln, med enstaka koncentrationer i vissa skarpa hörn.  
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Figur 51. Von mises effektivspänning på den främre gaveln, med tillhörande spänningstabell. 

För varje spännings/deformationsanalys genomfördes en konvergensstudie för att verifiera 

analysens tillförlitlighet. På samma sätt som för analysen av prototypen sattes en gräns på 5 % 

avvikelse från föregående resultat för att analysen skulle vara acceptabel. Konvergensstudien för 

kontakttrycket mellan PEL och gavel visas i tabell 8, medan resterande konvergenstabeller för 

slutkoncept 1 återfinns i Bilaga C.  
 

Tabell 8. Konvergenstabell för kontakttryckets FE-analys. 

Iteration Kontakttryck 
[bar] 

Förändring 
[%] 

Noder Element 

1 94,3  76223 37022 
2 85,4 - 10,4 126865 68757 

3 81,7 - 4,5 181231 100770 
 

Bakre gavel 

Kontakttrycket mellan PEL och bakre gavel fördelades på liknande sätt som för främre gavel, det 

vill säga, trycket varierade mellan 12 - 15 bar i det aktiva området. I denna modell till skillnad 

från den främre gavlen var uttag för strömplåtar modellerad. Resultatet förändrades inte 

nämnvärt på grund av dessa hål, vilket kan tydas i figur 52.  

   

Figur 52. Kontakttryck mellan PEL och gavel, samt spänningstabell. 

Maximal tryckspänning uppgick till 32 MPa och maximal dragspänning 87 MPa.  

Den längsgående deformationen är mycket liten, vilket betyder att bågarna förskjuts mycket lite 

vid kraftansättning. Som mest deformerades topparna på de två största bågarna cirka 0,1 mm, se 

figur 53 nedan.  
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Figur 53. Längsgående deformationer på den bakre gaveln, med tillhörande deformationstabell 

Den vertikala deformationen var aningen högre än den riktad längsgående med gaveln. Maximal 

deformation uppgick till 0,4 mm och uppstod kring gavelns sidor, markerade i rött i figur 54. 

 

  

Figur 54. Vertikala deformationer på den bakre gaveln, med tillhörande deformationstabell. 

Von Mises effektivspänning över bakre gaveln visas i figur 55. 

 

  

Figur 55. Von mises effektivspänning på den bakre gaveln, med tillhörande spänningstabell. 
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Maximal spänning uppstår i lokala punkter och går som mest upp till cirka 72 MPa och ligger 

således både under materialets sträck- och brottgräns på 80 MPa respektive 180 MPa.  

4.6 FEM-resultat för Slutkoncept 2 

Tryckfördelningen mellan framgavel och PEL visas i figur 56. Det går att tyda högre 

kontakttryck mot kanterna men det är endast några bar högre än kontakttrycket i mitten av 

gaveln. Med vald kraftfördelning fås ett relativt jämnt tryck över hela ytan och läckaget bör vara 

mycket litet. De högsta kontakttrycken kan uppmätas i in och utloppens hörn där radien är 

mycket liten, vilket även är väntat. I mitten av gaveln, i det blåa området, har trycket beräknats 

till cirka 10 - 13 bar.  

 

  

Figur 56. Kontakttryck mellan främre gavel och PEL-skiva, med tillhörande spänningstabell.  

I tabell 9 visas konvergensanalysen av kontakttrycket. 

Tabell 9. Konvergensstudie av kontakttrycket 

Iteration Kontakttryck [bar] Förändring [%] Noder Element 

1 144,78  63209 30604 

2 140,32 3,1 67717 33250 
3 138,63 1,2 106566 56528 
 

Deformationsanalyserna som utfördes av framgaveln visas i figurerna 57 och 58. I båda 

analyserna var de beräknade deformationerna mycket små. Endast i ett par lokala områden 

översteg deformationerna 0,2 mm. Som figurerna visar har modellen förenklats genom att ta bort 

gas och vattenkopplingarna. Dessa påverkar inte resultaten vilket innebar att de kunde 

exkluderas från analysen. I figurerna som visas har inte uttag för ström från CCP inkluderats. 

Analyser har dock genomförts med dessa men de har inte påverkat deformationerna märkbart. 

Figur 57 visar deformationen i vertikalled. Dess största deformation uppgick till 0,8 mm och 

befinner sig under det andra bandet till vänster i figuren. 
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Figur 57. Vertikal deformation av främre gavel, med tillhörande deformationstabell. 

Konvergensanalysen av den vertikala deformationen för framgaveln visas i tabell 10. 

Tabell 10. Konvergensstudie av vertikal deformation 

Iteration Vertikal 
deformation [m] 

Förändring [%] Noder Element 

1 -1,140∙10-4  63209 30604 
2 -1,152∙10-4 1,1 67717 33250 

3 -1,159∙10-4 0,6 106566 56528 

Deformationen i längsriktningen med gaveln visas i figur 58. Den största beräknade 

deformationen av gaveln är mindre än 0,2 mm. 

  

Figur 58. Deformationer uppkomna i gavlens längsriktning, med tillhörande deformationstabell. 

Konvergensanalysen av den horisontella deformationen för framgaveln visas i tabell 11. 

Tabell 11. Konvergensstudie av horisontell deformation 

Iteration Horisontell 
deformation [m] 

Förändring [%] Noder Element 

1 1,495∙10-4  63209 30604 
2 1,586∙10-4 6,0 67717 33250 

3 1,644∙10-4 3,7 106566 56528 

Då spänningarna i framgaveln beräknades visade de sig vara mycket små. Dock fanns lokala 

spänningskoncentrationer orsakade av hörn i konstruktionen. Om radier hade införts hade 

spänningarna minskat men då hade även antalet noder och element ökat kraftigt vilket innebär att 

modellen blir svårlöst. Då spänningsvariationerna i modellen är låga med undantag för de lokala 

spänningskoncentrationerna fås en spänningsbild i Ansys som är svårtydd. Programmets 
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färgskala är otillräcklig för att visa på så små spänningsvariationer. Men ur analysen framgår det 

tydligt att spänningarna ligger under sträckgränsen för materialet. I de områdena med högst 

spänning låg de omkring 60 MPa. 

4.7 Sammanfattning Slutkoncept 1 och 2 

Vidareutvecklingen från protoypmodellen blev två relativt skilda koncept. Slutkoncept 1 som är 

en optimering av prototypen kunde tas fram genom endast en komponent, vilket betyder att ett 

monteringssteg kan utelämnas. En komplett sammansatt modell av slutkoncept 1 med en stack 

på åtta celler samt två PEL-skivor visas i figur 59. Stålbandens lås är inte modellerade.  

 

Figur 59. Sammansatt modell av slutkoncept 1. 

Slutkoncept 2 innehåller ett liknande fackverk som Slutkoncept 1, dock är det fackverket dolt av 

ett skal. Slutkoncept 2 innehåller två komponenter vilket betyder att en skiva mot fackverkets 

undersida måste sättas på plats innan montering mot stack. En sammansatt modell av slutkoncept 

2 visas i figur 60.  

 

Figur 60. Sammansatt modell av slutkoncept 2. 
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I båda koncepten är en yttre infästning inte modellerad, då oklarhet råder ifall bränslecellen ska 

placeras stående eller liggande i framtida tillämpningar.  

Av sekretesskäl kan inga ritningar av Slutkoncept 1 och 2 visas i denna rapport. 
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5. DISKUSSION, SLUTSATSER OCH FRAMTIDA 
ARBETE 

 

I detta kapitel diskuteras reslutat, tillvägagångssätt och slutsatser på hela projektets arbete, 

samt lite förslag på vilka delar som bör arbetas vidare med i framtiden. 

5.1 Diskussion 

Under konceptframtagningen av prototypgavlarna arbetades endast ett koncept fram fullt ut och 

är det enda beskriva i rapporten. Varför endast ett koncept utarbetades berodde på den tidsbrist 

som rådde för att möjliggöra en färdig prototyp till ett på förhand bestämt datum. Dock anses det 

inte vara negativt i produktutvecklingen, utan de brister som uppvisades på prototypen kunde i 

sin tur korrigeras till de två slutkoncepten, vilket de också gjorde.  

Samtliga FE-analyser är genomförda i FEM programmet Ansys Workbench version 12.0. 

Eftersom det endast fanns tillgång till en studentversion på KTH har antalet noder varit begränsat 

till cirka 200 000 st. Då komponenternas geometri är relativt komplex har problem uppstått att få 

vissa analyser att konvergera mot ett visst värde. Flera försök med att endast förfina 

elementindelningen lokalt testades, vilket resulterade i att konvergensstudier gick att genomföra. 

Problemet var att konvergensstudien endast jämför det högsta eller lägsta värdet med föregående 

iteration, vilket innebar att lokala spänningskoncentrationen endast jämfördes och 

medelspänningen hade således inte någon inverkan på studien. Spänningskoncentration kan lätt 

variera mycket för varje iteration och ger därmed ett osäkert svar på hur konvergensen på hela 

komponenten blir. FEM-resultaten för prototypgavlarna visade dock vara korrekta av de färdiga 

komponenterna att döma och således bör också resultaten för de två slutkoncepten vara 

godtagbara.  

Kontakten mellan PEL och gavel och kontakten mellan band och gavel var låst i samtliga 

analyser, vilket inte återspeglar verkligheten. Dock genomfördes tester med dessa kontakter 

endast låsta i normalriktning mot ytan och kunde således röra sig fritt i planet. Detta gav dock 

inga resultat då både banden och PEL-skivan gled av gaveln när bandens krafter lades på. 

Till prototypen valdes en bandtyp från företaget Levi Peterson, vilket enligt dem skulle fungera 

för vårt ändamål och krav. I samband med leveransen av banden erhölls även ett 

materialcertifikat på banden. Ur detta framgick det att materialets sträckgräns var i ringaste laget 

för att klara av bandens pålagda kraft som uppgavs till Levi Peterson. Nya beräkningar behövde 

genomföras för att kontrollera säkerheten mot brott. Kontentan av detta blev att bandbredden 

ökades med 5 mm, från 10 mm till 15 mm. Till framtida val av band bör ett material med bättre 

egenskaper väljas.  

Bågarnas utformning, som har syfte att fördela bandens tryck jämnt över ytan, har inte 

optimerats till fullo. Dock har FE-analyser visat att olika bågprofiler inte förändrar 

tryckfördelningen nämnvärt, utan uppträder i princip likadant för flera olika profiler. Dessutom 

visade tester på prototypgavlarna att det viktigaste var att förspänna banden tillräckligt så att de 

löper jämnt över bågen och inte trycker på kanterna, vid radieövergångarna. För att spara 

platsutrymme har därför bågarnas profil inte minskat i radie utan den profil som användes på 

prototypen användes även till slutmodellerna.   

Då bränslecellen med de nytillverkade gavlarna testades i verkliga förhållanden under Shell Eco-

Marathon uppstod inga problem på grund av gavlarna, utan stacken höll samma prestanda under 

hela tävlingen. De små problem som uppstod innan var små läckage i in- och utlopp på gaveln. 

Slutsatsen av detta var dock att fel typ av gänga användes på kopplingarna, vilket gjorde att de 
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inte tätade optimalt. Detta problem löstes med tätningsbrickor och var aldrig ett problem under 

tävling.  

I och med att en prototyp tagits fram under projektets gång har en stor tidsmängd lagts på arbete 

med denna. För att allt skulle fungera och passa mot stacken behövdes mycket handarbete 

utföras som till exempel att slipa ner dimensionen på stålbanden, bocka stålbanden och 

konstruera nya strömuttag. Dessutom kräver en tillverkning mycket förarbete i form av ritningar 

och tillverkningsberedningar. Innan och under tävlingen Shell Eco-Marathon lades även mycket 

tid på montering och installering av bränslecellssystemet i Spiros.  

Eftersom materialet i prototypen fungerade mycket bra, har detta material föreslagits och använts 

i Slutkoncept 1 och 2. Materialet som var Polyamid 6.6 är ett relativt billigt material med goda 

egenskaper och således genomfördes ingen djupare analys av de övriga studerade materialen i 

avsnittet Referensram. Dessutom var det ett beprövat material i PowerCell’s första 

bränslecellsmodell och har fungerat mycket bra i denna.  

5.2 Slutsatser 

 Polyamid 6.6 med 30 % glasfiber har enligt framtagningen av prototypmodellen visat sig 

vara ett lämpligt material för en slutgiltig modell  

 Vikten kan reduceras med över 85 % med denna modell 

 Principen med fackverk har tillräcklig hållfasthet och styvhet 

 Bågarnas geometri har mindre påverkan på kontakttrycksfördelningen än den valda 

bandspänningen 

 Prototypmodellen visade inget tecken på försämrad prestanda 

 Stålbanden bör tillverkas i ett material med högre sträck- och brottgräns 

 Stålband fördelar trycket jämnare än skruvförband 

 För att undvika läckage bör kopplingar vara tillverkade som en integrerad del av gaveln. 

5.3 Framtida arbete 

 Utföra ytterligare analyser och förbättringar av slutkoncepten 

 Tillverka prototyper av slutkoncepten för att testa dess egenskaper innan gjutformar tas 

fram 

 Modifiera slutkoncepten och införa släppvinklar 

 Skapa korrekta radier på modellerna och anpassa dem för gjutning 

 Undersöka andra typer av bandlås som tillåter bandbredd 10 mm 

 Undersöka om stålband med bättre hållfasthet finns 

 Optimera bågprofilen, för att undersöka om en bättre tryckfördelning går att uppnå 

 Undersöka värmepåverkan av Pa 6.6 

 Undersöka om ännu billigare material kan användas i gavlarna 

 Göra en ekonomisk kalkyl av gavlarna 

 Jämföra prestandan mellan nya och gamla gavlar. 
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7. BILAGOR 
 

Bilagor i form av kravspecifikation, ritningar, konvergenstabeller samt materialdata återfinns i 

detta avsnitt. 

Bilaga A: Kravspecifikation 

De krav som ställts på gavlarnas funktion samt begränsande kriterier som tagits hänsyn till vid 

utvecklingen redovisas här. 

 

Gavlarna ska: 
 

Funktionella kriterier 

 Fördela trycket jämnt över hela ytan men speciellt i mittenpartiet där bränslecellsfilmen 

finns 

 Sluta tätt utan läckage av gas eller kylvatten 

 Ej deformeras 

Begränsande kriterier 

 Vara av lättviktskonstruktion 

 Tillverkas av lättviktsmaterial 

 Tåla temperaturer mellan -30 °C och 130 °C 

 Tåla vätgas och övriga vätskor samt gaser som de kan utsättas för 

 Vara monterings- och demonteringsbar 

 Utformas så att kondensvatten inte samlas och stryper bränslecellen 

 Använda standardkopplingar till slangarna 

Gavlarna önskas: 
 
Funktionella kriterier 

 Vara elektriskt- och värmeisolerande 

Begränsande kriterier 

 Väga mindre än stålgavlarna vars vikt är cirka 11 kg/st 

 Kunna konstrueras så att kontakterna för spänningsmätningar i cellerna inte flyttas 

 Vara symmetriska i största möjliga mån 

 Ha låg tillverkningskostnad och med få tillverkningssteg 

 Använda så få komponenter som möjligt 

 Kunna monteras eller demonteras med standardverktyg 

 Använda standardkomponenter där det går 

 Ha ett tilltalande utseende som kan relateras till företaget 
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Bilaga B: Konvergenstabeller för analyser av prototypgavlar 
 
Konvergensstudierna som genomfördes vid analyser av prototypgavlarna i Ansys redovisas 

nedan. Konvergensen är jämförd mot det maximala värdet i analysen. 

 

Framgavel: 

 

Kontakttryck mellan gavel och PEL-skiva 

 

Iteration Kontakttryck 
[bar] 

Förändring [%] Noder Element 

1 70,8  103105 54027 

2 52,1 -30,5 127891 68874 
3 55,3 6,0 205864 119438 
 

Von Mises spänning i gavel 

 

Iteration Von Mises [Mpa] Förändring [%] Noder Element 

1 69,1  58069 29490 
2 74,7 7,8 84979 45654 

3 78,9 5,4 169157 99831 
 

Deformation av bågar 

 

Iteration Deformation [mm] Förändring [%] Noder Element 
1 0,17  58069 29490 

2 0,15 12,0 84979 45654 

3 0,15 0,1 169157 99831 
 

Bakgavel: 

 

Kontakttryck mellan gavel och PEL-skiva 

 

Iteration Kontakttryck 
[bar] 

Förändring [%] Noder Element 

1 63,6  67893 34961 

2 71,4 11,5 90026 48446 
3 73,0 2,3 147361 84979 
 

Von Mises spänning i gavel 

 

Iteration Von Mises [Mpa] Förändring [%] Noder Element 

1 63,6  67893 34961 
2 71,4 11,5 90026 48446 

3 73,0 2,3 147361 84979 
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Bilaga C: Konvergenstabeller för analyser av Slutkoncept 1 
 
Framgavel: 

 

Deformation av gavel i vertikalled 

 

Iteration Förskjutning 
[mm] 

Förändring 
[%] 

Noder Element 

1 0,092  76223 37022 

2 0,093 1,1 126865 68757 
3 0,094 1,1 181231 100770 

 

Deformation av gavel i längsriktning med gaveln 

 

Iteration Förskjutning 
[mm] 

Förändring 
[%] 

Noder Element 

1 0,109  76223 37022 

2 0,108 - 0,9 126865 68757 

3 0,109 0,9 181231 100770 
 

Von Mises spänning i gavel 

 

Iteration Spänning [MPa] Förändring 
[%] 

Noder Element 

1 123,2  76223 37022 

2 114,7 - 7,4 126865 68757 
3 110,0 - 4,3 181231 100770 

 

Bakgavel: 

 

Kontakttryck mellan gavel och PEL-skiva 

 

Iteration Kontakttryck 
[bar] 

Förändring [%] Noder Element 

1 37,0  79232 42458 
2 33,5 -10,4 131012 72342 

3 32,9 -1,8 194231 113438 
 

Deformation av gavel i vertikalled 

 

Iteration Förskjutning 
[mm] 

Förändring 
[%] 

Noder Element 

1 0,43  79232 42458 
2 0,45 5,6 131012 72342 

3 0,46 3,1 194231 113438 
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Deformation av gavel i längsriktning med gaveln 

 

Iteration Förskjutning 
[mm] 

Förändring 
[%] 

Noder Element 

1 0,12  79232 42458 
2 0,13 3,2 131012 72342 

3 0,13 1,6 194231 113438 
 

Von Mises spänning i gavel 

 

Iteration Spänning [MPa] Förändring 
[%] 

Noder Element 

1 80,1  79232 42458 
2 75,3 - 6,4 131012 72342 

3 72,1 - 4,4 194231 113438 
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Bilaga D: Materialdata 
 
Materialdatan för de olika komponenterna redovisas i tabellen nedan. 

 

 

Material PA 6.6 EPDM Structural Steel 
Elasticitetsmodul 9,5 GPa 8,5 MPa 200 GPa 

Sträckgräns  80 MPa - 250 MPa 

Brottgräns 180 MPa 9 MPa 460 MPa 
Poisson’s tal 0,41 0,45 0,3 

Densitet 1350 kg/m3 1220 kg/m3 7850 kg/m3 
Termisk expansion 7∙10-5 1/oC 0 1/oC 1,2∙10-5 1/oC 
 


