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Sammanfattning 
 
En konceptanalys för en tvärbalk med integrerad tryckluftstank byggd i fiberkomposit 
för en lastbil har tagits fram. Syftet har varit att reducera vikt samt spara utrymme. 
Arbetet har beställts av Scania och utförts som ett kandidatexamensarbete i 
Lättkonstruktioner vid KTH. De mekaniska, geometriska och funktionella kraven på 
balken har undersökts och definierats. För att uppnå krav på intern tryckluftsvolym 
och samtidigt klara de geometriska begräsningarna krävds ett elliptiskt tvärsnitt på 
balken. Ett koncept för förbandet mellan kompositmaterialet och lastbilens befintliga 
stålstruktur har tagits fram. Konceptet bygger på ett limförband där en ihålig 
kompositbalk med öppna ändar limmas mot en stålplatta via ett lim-flänsförband. 
Stålplattan i sin tur är skruvad mot lastbilens ramsidobalk. Trycktvärbalken har 
tryckluftsanslutning och möjlighet till dränering vid balkens kortsidor. 
 
För fiberkompositen har vinylester valts som matrismaterial tack vare dess mekaniska, 
termiska och ekonomiska fördelar. Kolfiber har valts som förstärkningsmaterial 
utifrån sin mycket höga specifika styvhet. Tillverknings-metoden för kompositdelen 
föreslås för små volymer vara filament winding och för större volymer pullwinding. 
Balkens ändstycken tillverkas förslagsvis genom gjutning. 
 
En FEM-analys på balken har gjorts för att verifiera att de mekaniska kraven är 
uppfyllda. Balken dimensioneras av sin torsionsstyvhet. Utmattningsberäkningar har 
inte genomförts. 
 
För att ta fram materialdata har provningar på en kolfiberskomposits mekaniska och 
kemiska egenskaper genomförts. Även hållsfasthetsprovning av strukturlim har 
genomförts. 
 
Slutgiltig totalvikt beräknas till 28,6kg, vilket ger en viktbesparing på 46% gentemot 
den befintliga stålbalken och trycktanken som idag har en totalvikt på 53kg. 
Trycktvärbalken har en intern luftvolym om 31 liter och kan därmed ersätta en 30 liters 
tryckluftstank. 
 

  



 
 

Abstract 
 
A feasibility study of a cross-beam with an integrated pressure vessel built in fiber 
composite for a truck has been developed in order to reduce weight and save space. 
The project is commissioned by Scania. The mechanical, geometrical and functional 
requirements have been defined. To achieve the requirements of internal air volume 
and the geometrical limitations an elliptic cross-section of the beam is required. A 
concept for the joint between the composite material and the truck's existing steel 
structure frame has been developed. The concept is based on an adhesive joint where 
the hollow composite beam with open ends is glued in a flange joint to a steel plate. 
The steel plate is then bolted to the truck’s frame side. The beam has connections for 
compressed air and drainage located on the sides. 
 
Vinyl ester was chosen as matrix material because of its good mechanical, thermal 
properties and economical advantages. Carbon fiber was chosen as reinforcement 
material because of its strong specific mechanical properties. For smaller production 
volumes filament winding is proposed as manufacturing process for the composite part 
and for larger volumes pullwinding is proposed. The recommended manufacturing 
process for the steel plates is casting.   

 
A FEM analysis of the beam has been made to verify that the mechanical requirements 
are met. The beam is dimensioned according to its torsional stiffness. Fatigue 
calculations have not been performed.  
 
To obtain material data, a number of tests of the carbon fiber composite’s mechanical 
and chemical properties were carried out. Testing of adhesives has also been 
performed. 
 
The final total weight was calculated to 28.6 kg, resulting in a weight reduction of 46% 
compared to the current steel beam and pressure vessel with a total weight of 53kg. 
The pressure beam has an internal air volume of 31 liters and a 30 liter pressure vessel 
can be replaced.  
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Nomenklatur 

Beteckningar 

I Tabell 1 definieras variabelnamn och förkortningar används i rapporten. Geometriska 
beteckningar gällande balkens tvärsnitt illustreras dessutom i Figur 1. 
 

Tabell 1 visar beteckningar som används i rapporten och deras beskrivningar. 

Beteckning Beskrivning Enhet 
a  Stor halvaxel av ellips m 
b  Liten halvaxel av ellips m 
t  Godstjocklek m 
k  Vridstyvhet Nm/deg 

ˆ
t  Dragstyrka Pa 

ˆ
c  Kompressionsstyrka Pa 

̂  Skjuvstyrka Pa 

M̂  Maxmoment Nm 

TWF  Tsai-Wu brottskriterie - 

UD 
Uni-directional 

(om fiberlamina) 
- 

 

 
Figur 1 visar beteckningar för det elliptiska tvärsnitt som förekommer i beräkningar. 

Koordinatsystem 

Vid beräkningar refereras till ett antal olika koordinatsystem som följer dessa 
definitioner 
 
xyz-systemet 
Detta är ett globalt tredimensionellt kartesiskt koordinatsystem. x  definieras som 
lastbilens färdriktning. y  ligger vinkelrät mot x  i horisontalplanet och är därmed 

också balkens axiella riktning. z  är den vertikala riktningen. I Figur 2 illustreras 
koordinatsystemet tillsammans med balken. 
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Figur 2 visar koordinatsystemet xyz. 

uvw-systemet 
Detta är ett tredimensionellt koordinatsystem som följer balkens mantelyta. 
Riktningen u  är parallell med riktningen y .  Koordinaten v  ligger i mantelytans plan, 

vinkelrätt mot u . w  är vinkelrät mot u  samt v  och bildar en normalvektor till 
mantelytan. I Figur 3 illustreras koordinatsystemet tillsammans med balken. 
 
 

 
Figur 3 visar koordinatsystemet uvw. 
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12-systemet 
Detta tvådimensionella koordinatsystem används för UD fiberlamina. Riktning 1 är 
parallell med fibrerna och riktning 2 är vinkelrät mot fibrerna. I Figur 4 illustreras 
koordinatsystemet på ett UD-lamina. 
 

 
Figur 4 visar koordinatsystemet 12 på ett UD-lamina. 

Fiberorientering 
Då fiberorientering tas upp definieras 0°-gradiga riktningen som balkens axiella 
riktning, även u - och y -riktningen. 
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Inledning 
 
Denna rapport skrivs som ett kandidatexamensarbete i lättkonstruktioner på KTH i 
samarbete med Scania. Projektet utförs av sex studenter på Farkostteknik- 
programmet. Målet är att studera möjligheten att integrera en trycktank och en 
tvärbalk på en lastbil för att spara både vikt och utrymme. Detta ska göras genom 
användande av fiberkompositmaterial. Projektet är ett utbildningsmoment för 
studenterna och dessutom en konceptstudie beställd av Scania. 
 
Att minska vikten är värdefullt eftersom nyttolasten kan ökas vilket i sin tur ger en 
större andel inkomstbringande last. Under lastbilen sitter idag flera tryckluftstankar, 
se Figur 5, och om en av dessa kan integreras i tvärbalken sparas mycket utrymme som 
då kan användas för andra ändamål. 
  

 

Figur 5 visar den nuvarande lastbilsramen med tvärbalk och trycktankar. 

 
I projektet ingår ett materialprovningsmoment vars syfte dels är ta fram materialdata 
och rimlighetsbedöma beräkningar. En fullskalig demonstrator i fiberkomposit byggs 
för att illustrera produktens design.  
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Problemformulering 
 
En lastbilsram är till grunden uppbyggd av två stycken ramsidobalkar som är 
positionerade längs lastbilens färdriktning, dessa ramsidobalkar förbinds med ett antal 
mindre tvärbalkar som sitter tvärsgående lastbilens färdriktning, se Figur 6. 
 

 

Figur 6 visar lastbilens två ramsidobalkar med tvärgående balkar. 

Uppgiften är att studera möjligheten att bygga en tvärbalk i fiberkomposit med en 
integrerad tryckluftstank. Genom att konstruera balken i fiberkomposit förväntas en 
viktreduktion jämfört med dagens stål- och gjutjärnskonstruktioner. Även 
integrationen av tryckluftstanken bidrar till ytterligare viktreduktion samt bättre 
utrymmesutnyttjande. 
 
Den största svårigheten i projektet bedöms vara övergången mellan balkens 
kompositmaterial och lastbilens ramsidobalkar i stål och hur detta ska göras på ett 
hållbart sätt utifrån ett masstillverkningsperspektiv.  
 
Två tillverkningsscenarier ska beaktas, 2 000 enheter per år samt 80 000 enheter per 
år. 
 
En kravspecifikation sammanställs för trycktvärbalken, kraven består i huvudsak av 
mekaniska laster som trycktvärbalken ska kunna utsättas för samt de miljökrav som 
en lastbilskomponent med balkens position förväntas klara av. Utifrån 
kravspecifikationen genomförs en konceptstudie där olika designförslag utreds. En 
materialstudie genomförs där olika material och tillverkningsmetoder undersöks och 
väljs ut till konceptet. 
 
Ett koncept fastställs och en materialprovning utförs för att kunna verifiera och 
rimlighetsbedöma överslagsberäkningarna samt för att öka förståelsen för materialets 
begräsningar och egenskaper. 
 
En mer djupgående analys av trycktvärbalkens detaljer görs, där även en simulering 
med finita elementmetoden ingår. 
 
Slutligen byggs en demonstrator som på ett så bra sätt som möjligt ska efterlikna det 
slutgiltiga konstruktionsförslaget.  
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Kravspecifikation 
 
Denna kravspecifikation tas fram i syfte att tydliggöra de krav som ställs på balken. 
Dessa krav utformas dels med balkens utsatta position över vägbanan i åtanke, dels 
med de geometriska- och mekaniska krav som finns. 

Funktionsbeskrivning 

En viktbesparande tvärbalk för lastbilsramen med integrerad tryckluftstank. En 
demonstrator av produkten skall byggas, och bör byggas i material och mått som på 
bästa sätt efterliknar konstruktionen. 

Materialkrav 

Trycktvärbalken skall huvudsakligen konstrueras i fiberkomposit, eventuellt 
kombinerat med andra material. Materialen skall ej återfinnas på Scanias ”Black list” 
STD4158 och bör ej återfinnas på Scanias ”Grey list” STD4159. Korrosion skall ej äga 
rum. 

Dimensioner 

Balkens yttermått skall uppfylla följande krav: 

 Längd (y-led) = 752mm 

 Höjd (z-led) ≤ 200mm 

 Bredd (x-led) ≤ 400mm 

Viktbesparing gentemot befintlig tvärbalk och lufttank (som i dagsläget väger 43kg 
respektive 10 kg med en totalvikt om 53kg) skall vara minst 40% vilket ger en målvikt 
för hela trycktvärbalken på 31,8kg. Besparingen bör vara 60% vilket ger en målvikt på 
21,2kg. 
Intern luftvolym skall vara minst 20 liter och bör vara 30 liter. 

Mekaniska krav 

Följande mekaniska krav är givna från Scania. 
 
Styvhet 
Balken skall ha en torsionsstyvhet på minst 30kNm/deg 
 
Utmattning 
Balken skall med 50 % sannolikhet klara 100 000 lastcykler med följande laster utan 
att haverera eller förlora sin funktion som trycktank: 

 10kNmxM   

 20kNmyM    

 15kNmzM    

Hållfasthet 
Balken skall klara maxmoment om dubbelt så stora moment som för 
utmattningsdimensionering utan att få kvarstående deformationer. 
 
Balken skall ha ett arbetstryck på 14,5 bar och med detta arbetstryck uppfylla 
trycknormer enligt SIS/TK 298, som även inkluderar EUs direktiv 97/23/EG. 
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Arbetsmiljö 

Balken skall kunna utsättas för temperaturer mellan -40°C och 100°C. Läget mot 
vägbanan medför att balken skall kunna utsättas för vatten, is och stenskott eller 
liknande stötar. Under dessa förhållanden skall fortfarande samtliga mekaniska krav 
uppfyllas. 
 
Balken skall vara brandtålig enligt krav FMVSS 302 och ISO 3795 och ha en 
eldutbredningshastighet om max 75 mm/min horisontellt. Balken skall klara av att 
utsättas för kemikalier listade i Bilaga 2: Kemikaliekrav enligt i bilagan given 
testmetod. 

Underhållskrav 

Funktion för tömning av kondensvatten skall finnas och opereras manuellt. Balken 
skall vara demonterbar och utbytbar. 

Gränssnitt 

Balken skall kunna monteras mot en ramsidobalk med C-profil med yttermått 
270x90x8mm. Förband skall utformas så att balken kan skruvas fast i ovan nämnda 
ramsidobalk med M20-skruv 10.9. Hålbilden skall vara den samma som för nuvarande 
balk, se Bilaga 3: Ritning nuvarande tvärbalk. Tryckluftsuttag skall finnas. Uttaget 
skall vara det samma som finns på nuvarande trycktank, ett gängat uttag med 
dimension M22x1.5. Det bör sitta ett uttag på vardera kortsida. 

Tillverkning 

Vid design av produkten skall två olika tillverkningsscenarier beaktas.  
Scenario 1 är en tillverkning om 2 000 enheter per år. 
Scenario 2 är en tillverkning om 80 000 enheter per år. 
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Konceptstudie 
 
Med kravspecifikationen som utgångspunkt genomförs en konceptstudie där den 
övergripande designen av balken tas fram genom olika konceptförslag. Den största 
designsvårigheten bedöms vara övergången mellan balkens kompositdel och lastbilens 
ramsidobalkar i stål. Konceptförslagen är därför utformade med huvudsakligen 
komposit-ramsidobalk-förbandet i åtanke. I Figur 7 markeras det område där fokus 
ligger. 

 
Figur 7 visar det område på balken som är centralt i konceptstudien. 

Först presenteras allmänna designegenskaper som balken bör ha, därefter presenteras 
tre konceptförslag för balkens infästning via komposit-metallförband. Fler koncept har 
undersökts men i denna rapport presenteras de som bedöms vara mest sannolika för 
produktion. Utifrån kravspecifikationen presenteras för- och nackdelar för de tre 
koncepten. 
 

Allmänt om balkens design 

Med den totala viktreduktionen i åtanke inses det att balkens kompositdel bör utgöra 
en så stor del av balken som möjligt. Någon typ av mellanliggande metallplatta mellan 
balkens kompositdel och lastbilens ramsidobalk är också att föredra på grund av kravet 
att M20 skruv ska användas och fiberkompositmaterial inte lämpar sig att skruva i1. 
 
Trycktankar byggs vanligtvis med cirkulära tvärsnitt eftersom det är en 
materialeffektiv form. För att uppnå volymskravet om helst 30 liter, men samtidigt inte 
gå utanför de givna maximala måtten på balkens bredd (40 cm) och höjd (20 cm) kan 
inte ett cirkulärt tvärsnitt på balken användas. Detta visas i detalj i Bilaga 4: 
Volymsberäkningar för intern luftvolym. Ett elliptiskt tvärsnitt ger däremot möjlighet 
att uppfylla både volymkravet samt höjd- och breddbegränsningarna. Ellipsen är 
dessutom närliggande en cirkel och bör därför fungera bra för en trycktank. Av dessa 
anledningar konstrueras balken med ett elliptiskt tvärsnitt. 
 
Med tiden kommer kondensvatten att ansamlas inne i trycktvärbalken. För att tömma 
ut detta kondensvatten skulle en tappkran kunna placeras på balkens lägsta punkt, 
men eftersom det då blir på den lastbärande mantelytan antas de mekaniska 
egenskaperna försämras mycket. Denna lösning kräver dessutom troligen att man 
borrar i fiberkompositen vilket är ofördelaktigt1. Kondensvattnet töms därför 
lämpligast med hjälp av övertrycket ut genom en slang via balkens ändstycken. Detta 
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är en princip som liknar den i en vattenpistol. Om balken designas med ett 
tryckluftsuttag på vardera kortsida kan ett av dessa uttag används för kondenstömning. 

Konceptförslag för balkens infästning. 

Koncept 1, (K1) 
K1 grundar sig i ett klämförband. Balken består av en kompositdel med stängda 
ändstycken som kläms fast mot ramsidobalken, se Figur 8 och Figur 9. På insidan av 
kompositdelen sitter en gängad metallplatta. Kompositdelen är bara borrad för 
skruvarna, inte gängad. 
  

 
Figur 8 visar K1s metallplatta som sitter på 

insidan av kompositdelen. 

 
Figur 9 visar K1 sett från ramsidobalken 

med den gängade skruvplattan på insidan 
och tryckluftsuttaget i mitten. 

Metallplattan hålls innan montering fast mot kompositen med ett limförband. Detta 
limförband behöver inte ha någon lastbärande förmåga, utöver att hålla fast 
metallplattan tills dess att skruvarna är på plats. Metallplattan har ett genomgående 
hål på varje sida av balken för dränering respektive tryckluftsanslutning. Eftersom 
metallplattorna sitter på insidan måste kompositen eventuellt tillverkas i två delar. 
Dessa två delar måste sedan sättas ihop, exempelvis med ett limförband. I Tabell 2 
visas förväntade för- och nackdelar med K1. 
 

Tabell 2 visar för- och nackdelar för K1. 

Fördelar Nackdelar 

Potentiellt stor viktbesparing 
Risk för minskad klämkraft på grund av 

krypning i kompositen 

Möjlighet till stor innervolym 
Galvanisk korrosion kan ske i 

skruvförbandet vid användande av 
kolfiber. 

Lätt att montera och demontera 
Kompositdelen behöver eventuellt 

tillverkas i två delar vars 
sammanfogning kan bli problematisk 

 
Koncept 2, (K2) 
I K2 används ett limförband. Kompositdelen är lik den i K1, med en sluten 
kompositdel. I K2 används däremot ett limförband istället för ett klämförband mellan 
kompositen och metallen. Kompositdelens kortsidor limmas mot en metallplatta som 
i sin tur är gängad och skruvas mot ramsidobalken, se Figur 10 och Figur 11. Det behövs 
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alltså inte några borrhål i kompositdelen för skruvar, men hål för dränering och 
tryckluftsanslutning krävs fortfarande. I Tabell 3 visas för och nackdelar med K2. 
 

 
Figur 10 visar en genomskärning av K2 

sett från insidan av balken. 

 
Figur 11 visar K2 sett från ramsidobalken med den 

mellanliggande gängade metallplattan som 
kompositdelen är limmad mot. 

Tabell 3 visar för- och nackdelar för K2. 

Fördelar Nackdelar 

Möjlighet till stor innervolym 
Eventuellt problem med fläkning i 

limmet vid böjbelastning 

Potentiellt stor viktbesparing 
Kompositdelen kan bli svårtillverkad 

och kräva ytterligare förtätning 

Mycket stor limyta vid ändstycken 
 

Eventuellt problematiskt att bara limma 
mot yttersta laminat av kompositen, kan 

leda till delaminering 
Flexibel skruvplacering  

 
Koncept 3, (K3) 
K3 grundar sig i en annan typ av limförband. Kompositdelen av balken är i detta 
koncept ett rör med öppna ändar. Metallplattan får en något mer komplex form med 
flänsar som går ut från platan i elliptisk form, se Figur 12 och Figur 13.  
 

 
Figur 12 visar en genomskärning av K3 med 

gafflarna där kompositdelen limmas in. 

 
Figur 13 visar K3 sett från ramsidobalken. 
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Kompositen limmas både på in- och utsidan mot dessa ”gafflar” runt hela omkretsen. 
Metallplattan kan antingen vara gängad eller ha muttrar på balkens insida och har hål 
för tryckluftsanslutning och dränering. I Tabell 4 visas för och nackdelar med K3. 
 

Tabell 4 visar för- och nackdelar för K3. 

Fördelar Nackdelar 
Mycket enkel geometri för 

kompositdelen som ger enkel 
tillverkning 

Risk för ökad vikt gentemot övriga 
koncept på grund av tunga ändstycken 

Inga hål behöver borras i kompositen 
Mer komplicerad form för 

metalländstyckena 
Mindre risk för fläkande belastning av 

limmet 
Eventuell passningssvårighet, god 

precision krävs 
Limytans storlek kan varieras med 

gafflarnas längd. 
 

 

Val av koncept 

Det som anses vara de största nackdelarna med K1 är att denna konstruktion begränsar 
valet av material för kompositdelen. Det är känt att kolfiber och stål bildar ett 
galvaniskt element, detta speciellt där man har borrat hål i kompositen och fibrerna 
kan komma i direktkontakt med stålet i exempelvis skruvarna1. Problem med 
galvaniska strömmar blir kraftigt reducerat för K2 och K3 där kompositen och metallen 
inte kommer i direktkontakt med varandra på grund av den mellanliggande limytan 
som fungerar som en isolator. Med hänsyn till galvaniska strömmar blir valet av 
kompositmaterial alltså begränsat för K1, men inte för K2 och K3. 
 
För K1 kommer ett större antal hål behöva borras i kompositen, både för skruvarna och 
för tryckluft samt dränering. K2 kräver endast två hål i kompositen för tryckluft och 
dränering. K3 kräver inga i efterhand gjorda hål i kompositdelen vilket talar för denna 
lösning ur ett tillverkningsperspektiv. 
 
K1 har också en nackdel med förbandet där man klämmer ihop kompositen. Förbandet 
riskerar med tiden att tappa klämkraft på grund av krypning. Det är ett 
fiberkompositmaterial som kläms fast och det rör sig om mycket stora 
åtdragningskrafter med skruvar av hög hållfasthetsklass. Detta problem skulle delvis 
kunna motverkas med användande av bussningar, vilket också leder till ytterligare ett 
moment i tillverkningen. 
 
Det faktum att metallplattan i K1 sitter på insidan leder till att kompositdelen troligen 
måste tillverkas i två delar. Dessa två delar bör sedan sammanfogas med ett 
limförband. Detta antas vara tidskrävande i tillverkningsprocessen samt vara negativt 
för balkens hållfasthet. På grund av detta problem samt problemen med galvanisk 
korrosion och förlorad klämkraft kommer inte K1 att vidarebehandlas. 
 
Med limförbandet i K2 fås en mycket stor limyta och eftersom lim helst ska belastas 
med skjuvande belastning kommer förbandet att fungera utmärkt med hänsyn till det 
stora vridmoment som balken utsätts för. Nackdelen med vissa limförband, så även 
förbandet i K2, är att förmågan att ta upp fläkningar i limmet är dålig. Detta blir 
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problematiskt på grund av de böjmoment som verkar på balken och fläkningar i limmet 
kan uppstå. 
Problemet med fläkningar i limmet anses inte vara av samma vikt i K3 där balken 
limmas både på in- och utsidan kring hela omkretsen mot metallgafflar. Böjmomenten 
bedöms här i huvudsak tas upp i limmet som skjuvspänningar vilket är önskvärt. 
Fläkningar skulle dock fortfarande kunna uppstå längst ut på gafflarna. 
 
Tillverkningen av kompositdelen med stängda ändstycken i K2 antas bli svår och en 
form på insidan av balken blir nödvändig för tillverkningen. Den största fördelen med 
K3 är dess mycket enkla struktur för kompositdelen som endast är ett rör med öppna 
ändar. Detta förväntas få stora tillverkningsfördelar. 
 
K3 anses därmed vara det koncept som har den lämpligaste designen för balken. K3 
får visserligen en metallplatta med mer komplicerad struktur som kan väga något mer 
än den i K2. Dessutom ställs höga krav på bra passning mellan metall-ändstycke och 
kompositdel i K3.  Dessa nackdelar bedöms dock små i förhållande till de stora 
förväntade fördelar K3 ger i tillverkningen med en mycket enkel kompositform samt 
att problem med fläkning minskar med denna lösning. I Figur 14 visas det valda 
konceptet. 

 

 
Figur 14 visar det valda konceptet K3 i genomskärning 

Det kan också konstateras att kraven på underhåll (i form av kondenstömning), 
innervolym, demonterbarhet, tryckluftsanslutning och gränssnitt mot ramsidobalken 
kan uppfyllas med den valda designen. 
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Överslagsberäkningar 
 
Innan förfinade analyser påbörjas genomförs ett antal överslagsmässiga beräkningar, 
för att kartlägga ungefär vad som kan förväntas och i vilken riktning vidare design bör 
röra sig. De frågor som dessa beräkningar syftar till att undersöka är följande: 
 

 Är något av de mekaniska kraven överordnat de andra och därmed 

dimensionerande? 

 Vilken inverkan har olika val av material? 

 Hur stor godstjocklek på kompositbalken kan förväntas? 

Beräkningarna utförs på ett konservativt sätt där approximationer och avrundningar 
görs på ett sätt som underskattar vad balken klarar av. 

Antaganden och definitioner 

Till grund för beräkningarna ligger ett antal antaganden och avgränsningar. Endast 
kompositdelen av balken kommer att undersökas och approximeras som ett långt och 
tunnväggigt rör. Röret antas ha ett konstant tvärsnitt vars mått ges av en matematisk 
ellips. Materialet som beräkningarna utförs på är ett homogeniserat kvasiisotropt 
laminat med upplägget [0/90/±45]s som lokalt antas vara plant.   
Materialegenskaperna gäller endast i laminatets plan givet av u v  koordinaterna och 
antas vara de samma genom hela laminatets tjocklek. I beräkningarna används de 
beteckningar och koordinatsystem som definieras i nomenklaturen. 

Homogenisering 

I dessa överslagsberäkningar approximeras kompositen som ett homogent material. 
Det homogeniserade laminatets styrkor och styvheter uppskattas med hjälp av 10%-
regeln2. Regeln möjliggör att med hjälp av data för ett UD-laminas egenskaper 
uppskatta vad som gäller för ett laminat. Beroende på hur laminatets fiberorientering 
ser ut fås de homogeniserade egenskaperna.  
 
För ett kvasiisotropt laminat med upplägget som antagits ges följande styvhet,  
  

 10,325u vE E E E     (1) 

 

där elasticitetsmodulen E  fås som funktion av 1E  som anger UD-laminats styvhet 

längs fibrerna. Laminatets antas isotropt i planet och skjuvmodulen G  beräknas enligt 
standardsamband för isotropa material3, 
  

 
2(1 )

E
G





  (2) 

 
där E  är den homogeniserade elasticitetsmodulen och   är tvärkontraktionstalet. 

Drag- och kompressionsstyrkorna ˆ
t  respektive ˆ

c ges av UD-laminats drag- och 

kompressionsstyrkor längs fibrerna, 1
ˆ

t  och 1
ˆ

c , 

 

 1
ˆ ˆ ˆ ˆ0,325t ut vt t        (3) 
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 1
ˆ ˆ ˆ ˆ0,325c uc vc c        (4) 

 
Skjuvstyrkan ̂  ges av, 

 

 12
ˆ ˆ0,3    (5) 

  

där 12̂  anger UD-laminats skjuvstyrka i planet. 

Vridstyvhet 

Balkens totala vridstyvhet skall vara större än 30 kNm/deg. Kompositrörets 
vridstyvhet k  kommer vara den viktigaste parametern för uppfyllandet av detta krav. 
Metallinfästningarnas deformationer kan bedömas som små i förhållande till 
kompositbalkens och sätts i denna överslagsberäkning lika med noll. k  beräknas med 
följande samband3 
 

 
180

GK
k

L


   (6) 

 
i vilket G  anger skjuvmodulen, K  är vridstyvhetens tvärsnittsfaktor och L  rörets 
längd. G  är en materialparameter och L  är i den här analysen konstant. K  är en 
geometrisk parameter som beror av hur tvärsnittet ser ut och beräknas enligt 
 

 
24A t

K
p

   (7) 

 
där A  är den inneslutna arean, t  godstjockleken och p  ellipsens medelomkrets. 

Sambandet ges av Bredts formel för enkelt håltvärsnitt3. Nu kan ett numeriskt test 

genomföras av vilken minsta möjliga godstjocklek mint  som krävs för att uppfylla 

styvhetskravet med ett givet material och tvärsnitt. Detta test kan göras för alla 
tvärsnitt som är tillåtna med avseende på de krav på storlek som ställs, samt för olika 
material. I Figur 15 illustreras den minsta godstjockleken som uppfyller styvhetskravet 
för olika värden på de yttre halvaxellängderna a  och b . Materialet som ger detta 

resultat är en kolfiberkomposit med elasticitet 1 151GPaE   och tvärkontraktionstal 

0,3  2. Balken antas här ha en längd 710mmL  . 
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Figur 15 visar den minsta möjliga godstjockleken med avseende på styvhetskravet för olika mått 

på halvaxlarna a och b. 

Det visar sig inte helt oväntat att desto större balkens yttre måtts tillåts vara, desto 
mindre gods behövs för att uppfylla styvhetskravet. För de mindre geometrierna som 
ger stora godstjocklekar gäller troligtvis inte tunnväggiga antaganden, men trenden 
pekar ändå tydligt mot att en större balk kan göras tunnare. Vidare verkar en 
godstjocklek om ungefär 6 till 8mm vara rimlig med detta fiberupplägg. Med 
vridoptimerade upplägg kan tjockleken reduceras ytterligare. 
 

Om en glasfiberkomposit med 1 50GPaE   och 0,3   körs genom samma test visar sig 

testet sakna lösningar. Detta innebär att glasfibret med denna fiberorientering inte 
klarar av att uppfylla styvhetskravet.  
 

När den minsta möjliga godstjockleken mint  för en given geometri och material är känd 

kan också kompositens minsta möjliga vikt uppskattas eftersom samtliga mått då är 
kända. Resultatet visas i Figur 16. Kolfiberkompositen antas ha en ungefärlig densitet 
på 1800 kg/m med vilken vikten beräknas2. 
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Figur 16 visar minsta möjliga vikt på kompositröret med avseende på styvhetskravet och olika 

mått på halvaxlarna a och b. 

Den kvalitativa slutsatsen är att ett större tvärsnitt dessutom ger en lättare 
kompositbalk. I kombination med att innervolymen dessutom blir större pekar det här 
mot att det utifrån styvhetskravet är fördelaktigt att välja ett så stort tvärsnitt som 
möjligt. 

Hållfasthet 

Hållfasthetskraven undersöks genom att analysera de spänningar som uppstår i 

laminatet då balken samtidigt belastas med samtliga maxmoment M̂ . Balken är i dessa 
beräkningar ej trycksatt då trycksättningen förbättrar hållfastheten. Övertrycket ger 
upphov till en dragspänning som i vissa punkter reducerar tryckspänning. 
Fiberkomposit är i allmänhet sämre på att ta upp tryck- än dragspänning och alltså 
förbättrar trycksättningen hållfastheten. Då glasfiber visat sig otillräckligt för att klara 
av styvhetskravet kommer inga hållfasthetsberäkningar heller utföras för glasfiber. 
Momenten har följande storlekar 
 

ˆ 20kNmxM    ˆ 40kNmyM    ˆ 30kNm.zM    

 
Med koordinater enligt definition i nomenklaturen. De materialdata som används för 
hållfasthet är följande2 
 

1
ˆ 1800MPat 

 1
ˆ 1200MPac 

 

där 1
ˆ

t  och 1
ˆ

c  representerar drag- och tryckhållfastheten längs fiberriktningen för ett 

UD-lamina. Detta är all data som behövs för att uppskatta den homogeniserade 
kompositens hållfasthet med hjälp av 10%-regeln. Risken för katastrofalt 
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laminathaveri uppskattas därefter med hjälp av Tsai-Wu-kriteriet2, anpassat till de 
lastfall som balken utsätts för. Brottskriteriet beräknas med 
 

 2 2

1 11 66TW u u uvF F F F     .  (8) 

 

Då 1TWF   kan brott förväntas. Parametrarna 1F , 11F  och 66F  är funktioner av 

laminatets drag-, kompressions- och skjuvstyrkor. Biaxialtermen har försummats då 
den är liten och dessutom svår att noggrant bestämma. Geometrin approximeras som 
ett långt tunnväggigt rör och spänningarna antas vara lika genom hela laminatets 
tjocklek. Vidare antas den radiella riktningen vara spänningsfri.  
 

Riktning u  går axiellt längs balken. I denna riktning finns spänningen u   som 

uppkommer på grund av böjmomenten xM  och zM . u  ges av följande samband, 

 

 
ˆ ˆ

sin( ) cos( )x z
u

x z

M M
b a

I I
      (9) 

 

vilket gäller för böjning i två plan3. Yttröghetsmomenten xI  och zI  ges av följande 

samband3 

 3 3( ( )( ) )
4

xI ab a t b t


      (10) 

 

 3 3( ( ) ( ))
4

zI a b a t b t


      (11) 

 
På grund av det vridande momentet 

yM  uppstår skjuvning i uv -planet. 

Skjuvspänningen uv  antas vara den samma genom hela tvärsnittet och ges av följande 

samband3, 

 
ˆ

y

uv

v

M

W
    (12) 

 

i vilket vridstyvheten vW  ges av3, 

 

 2 ( )( )vW a t b t t     (13) 

 

Med alla spänningar kända kan TWF  beräknas för en godtycklig geometri. u  är en 

funktion av vinkeln   och därmed är också TWF  det. För något   ges det maximala 

värdet TWF . Detta värde svarar mot hur stor risken för brott är i just den punkt där 
risken är störst. Från beräkningarna gällande styvhetskravet ges en minsta tillåten 

godstjocklek mint  för olika kombinationer av a  och b . Med denna tjocklek söks TWF  

för de olika geometrierna. Resultatet redovisas i Figur 17. 
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Figur 17 visar värdet på Tsai-Wus brottskriterie för ett kvasiisotropt upplägg. Risken för brott är 

mycket liten för samtliga geometrier. 

Tolkningen av resultatet är att om den minsta tillåtna godstjockleken med avseende på 
styvhet väljs är risken för brott mycket liten. Hållfastheten i kompositen är här 
uppenbart inte problematisk och förefaller underordnad styvhetskravet.  

Resultat av överslagsberäkningar 

Slutsatsen som kan dras från dessa beräkningar är att styvhetskavet förefaller 
dimensionerande för kompositbalken. Alla geometrier med dessa materialdata som 
uppfyller styvhetskravet uppfyller dessutom utan bekymmer hållfasthetskravet. 
Designen kommer därför att fokuseras på att uppfylla styvhetskravet. 
 
Vidare kan vissa slutsatser om material dras. Exempelvis faller glasfiber här bort på 
grund av sin bristfälliga styvhet. Användandet av glasfiber kan eventuellt möjliggöras 
om upplägget optimeras för vridning men det är fortfarande klart underlägset ett 
styvare material som kolfiber. Om kolfiber används kan en godstjocklek i området 
kring 6 mm vara rimlig. 
 
Med stöd av dessa beräkningar kan de i kravspecifikationen ställda kraven på 
hållfasthet och torsionsstyvhet uppfyllas. 
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Tillverkningsmaterial 
 
Trycktvärbalken utsätts för mycket påfrestningar och stora mekaniska laster. Detta 
ställer höga krav på materialen som används i trycktvärbalken. De egenskaper som 
efterfrågas för de material som skall användas i detta projekt är goda mekaniska 
egenskaper samt termisk och kemisk tålighet. Tillverkningsmetoder och kostnader för 
de olika tillverkningsscenarierna beaktas då ett allt för dyra och svårtillverkade 
material inte är lönsamma.  

Matris 

Matrisens funktion är att binda samman förstärkningsfibrerna, fördela belastningar 
och skydda fibrerna mot miljöpåverkan. Matrisen är den materialdel av kompositen 
som är i kontakt med konstruktionens omgivande miljö. Det ställer krav på hur 
matrisen ska tåla kemikalier och temperaturer, utöver faktorer som vattentålighet och 
mekaniska laster.  
 
För valet av matris undersöks termo- och härdplaster4. Flertalet plaster har undersökts 
varav de sex mest intressanta plasterna för ändamålet presenteras. 
 
Skillnaden mellan termo- och härdplaster ligger i deras molekylära uppbyggnad. 
Materialens uppbyggnader och tillverkningsprocesser presenteras i kommande 
avsnitt. En schematisk bild av skillnaden i uppbyggnad ges i Figur 18. 
 

 

Figur 18 visar schematiskt den kemiska strukturen för termo- (a) och härdplast (b)5. 

Termoplast 
Termoplaster produceras i en så kallad polymeriseringsprocess. Det är en kemisk 
reaktion där mindre enheter med molekyler, monomerer, sammanfogas till linjära 
eller förgrenade kedjor som bildar en polymer.  
 
Det finns två olika sorters strukturell uppbyggnad för termoplastiska polymerer, amorf 
eller kristallin. En polymer med ostrukturerade molekyler kallas amorf och en med 
strukturerade molekyler kallas kristallin. Dock kan inte en plast vara helt kristallin och 
sägs ha en semikristallin struktur. I Figur 19 syns den strukturella skillnaden mellan 
amorfa och semikristallina termoplastiska polymerer.  
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Figur 19 visar en principbild för polymerkedjornas orientering. Den vänstra delbilden visar en 
amorf termoplast och den högra en semikristallin termoplast. 

 
Amorfa material har lägre densitet och krymper mindre vid härdning än vad kristallina 
material gör. Till skillnad från semikristallina material har inte amorfa termoplaster 
en specifik smältpunkt utan försämras gradvis med ökande temperatur. Detta gör att 
dess mekaniska egenskaper är sämre vid högre temperaturer än för kristallina 
termoplaster. 
 
Tillverkningsprocessen för termoplaster är generellt billigare än för härdplaster, 
framför allt för stora volymer då de relativt höga fasta kostnaderna fördelas på fler 
volymsenheter. Många termoplaster har även positiva egenskaper som tålighet mot 
kemikalier och dess viskoelasticitet ger hög tålighet mot brott. Viskoelasticitet anger 
materialets förmåga att deformeras både elastiskt och visköst. När materialet avlastas 
återgår den elastiska deformationen, men den viskösa deformationen kvarstår.  
 
Generellt har termoplaster sämre mekaniska egenskaper än härdplaster då de i 
påverkas högre grad av omgivande temperaturer. Vid höga temperaturer mjuknar 
materialet och det leder till sämre mekaniska egenskaper. Idag finns det dock enstaka 
termoplaster vars temperaturtolerans kan mäta sig med den för härdplaster och dessa 
utvärderas då trycktvärbalken skall klara av en maximal temperatur på 100˚C. Det 
finns dock ett fåtal termoplaster vars mekaniska och termiska egenskaper är 
godtagbara. 
 
Polysulfone (PSU) 
PSU är en amorf termoplast som är mekaniskt stark och har bra krypmotstånd inom 
ett stort temperaturspann. Den har bra elektriskt isolerande egenskaper, är 
kemikalietålig och seg. Materialet är även tåligt mot brand. En ytterligare fördel är att 
PSU inte är hälsovådligt. PSU används ofta ihop med glasfiber och för mer 
högpresterande tillämpningar används kolfiber. Exempel på vanliga 
användningsområden är till tätningar, spolar, höljen och isoleringselement. I Tabell 5 
redovisas typiska materialdata för PSU6 7 8 9.  
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Tabell 5 visar typiska egenskaper för PSU 

PSU 

Elasticitetsmodul [GPa] 2,6 

Dragstyrka [MPa] 70 

Maxtemperatur [˚C] 160 

Densitet [kg/m³] 1240 

Vattenabsorption efter 24 h [%] 0,22 

Termisk konduktivitet [W/mK] 0,25 

 
Polyether ether ketone (PEEK) 
PEEK tillhör gruppen polyketoner, som är en grupp av högpresterande semikristallina 
polymerer. Detta material är mekaniskt starkt, det kan formsprutas och formpressas. 
Den har även bra temperaturtålighet och har mycket hög hållfasthet och styvhet över 
ett brett temperaturspann. PEEK har hög brandtålighet och de gaser som uppstår vid 
brand eller korrosion emitteras långsamt och betraktas därför som relativt ofarliga. 
PEEK är en bra elektrisk isolator. Den höga temperaturtåligheten kräver bearbetning 
vid en temperatur över 300ᵒC och därmed är tillverkningskostnaden hög. PEEK 
används ofta ihop med kolfiber eller glasfiber. Några exempel på användningsområden 
är kablar inom rymd- och flygapplikationer, militära applikationer och kärnkraftverk. 
I Tabell 6 ges typiska materialdata10 11. 
 

Tabell 6 visar typiska egenskaper för PEEK. 

PEEK 

Elasticitetsmodul [GPa] 4 

Dragstyrka [MPa] 100 

Maxtemperatur [˚C] 250 

Densitet [kg/m³] 1420 

Vattenabsorption efter 24 h [%] 0,1 

Termisk konduktivitet [W/mK] 0,25 

 
Polyimide(PI) 
PI tillhör gruppen termoplastiska polyimider och dessa har amorf struktur. Den tål 
höga temperaturer, har bra mekaniska egenskaper och är flamtålig. Den är mer tålig 
mot kemikalier och olika miljöer än ovan nämna termoplaster. Den höga viskositeten 
leder till att även denna plast bearbetas vid en hög temperatur och PI är således dyrt. 
Även denna termoplast kombineras ofta med kolfiber eller glasfiber. PI har samma 
tillämpningar som gruppen polyketoner och typiska materialdata ges i Tabell 712 13 14. 
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Tabell 7 visar typiska egenskaper för PI. 

PI 

Elasticitetsmodul [GPa] 3,7 

Dragstyrka [MPa] 120 

Maxtemperatur [˚C] 315 

Densitet [kg/m³] 1460 

Vattenabsorption efter 24 h [%] 0,28 

Termisk konduktivitet [W/mK] 0,14 

 
Härdplast 
Härdplast består av polymerkedjor som är starkt bundna till varandra. I Figur 18 ses 
att materialet är förnätat, cross-linked. Detta gör att bindningarna är väldigt starka och 
dessa skapas då en härdare tillsätts polymerkedjorna. På grund av att bindningarna 
mellan polymerkedjorna är starka kan de inte lösgöras från varandra vid upphettning. 
Det innebär att härdplaster inte kan smälta, de börjar brinna innan dess smältpunkt 
nås. Att de inte kan smälta betyder vidare att härdplasterna inte kan återvinnas eller 
bearbetas om när de väl har härdat. Härdplaster har generellt bättre styvhet, styrka 
och utmattningsegenskaper än de flesta termoplaster. Däremot så är tillverkning med 
härdplaster tidskrävande vilket höjer tillverkningskostnaden, dock så är de fasta 
kostnaderna för tillverkning i härdplast oftast lägre än för tillverkning av termoplast. 
Det är vanligt att använda härdplast som bindemedel för kolfiber, glasfiber och aramid. 
 
Epoxy (EP) 
EP har mycket bra mekaniska och termiska egenskaper. Materialet har dessutom hög 
kemikalietålighet. Den låga viskositeten gör att det är lätt att impregnera fibern vid 
tillverkning. EP har även liten krympning när det härdar. Härdning med exempelvis 
amin sker i rumstemperatur medan anhydrin kräver högre temperaturer, 120-190ᵒC. 
Vid härdning i rumstemperatur brukar det ta ungefär en vecka för EPn att härda men 
om härdningen sker vid högre temperaturer kan härdningstiden reduceras till ett par 
timmar. Vilken härdare som används har stor betydelse för EPs egenskaper då 
temperaturtåligheten beror på härdningstemperaturen. Generellt gäller att desto 
högre härdningstemperaturen är, desto högre temperatur tål den färdiga EPn. 
Materialets egenskaper kan till viss del modifieras genom tillsättning av additiver. 
 
EP har komplexa tillverkningskrav då tryck och temperatur kräver noggrann reglering 
för att starka bindningar mellan polymerkedjorna ska skapas. Detta gör att 
tillverkningskostnaden är hög.  Gemensamt för härdarna är att de är mycket 
allergiframkallande vid hudkontakt och det ökar tillverkningskostnaderna för säker 
hantering av dessa. EP används i högpresterande produkter, oftast tillsammans med 
kolfiber. I Tabell 8 ger typiska materialdata för EP15 16. 
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Tabell 8 visar egenskaper för Epoxy. 

EP 

Elasticitetsmodul [GPa] 3,5 

Dragstyrka [MPa] 69 

Maxtemperatur [˚C] 260 

Densitet [kg/m³] 1250 

Vattenabsorption efter 24 h [%] 0,12 

Termisk konduktivitet [W/mK] 0,17 

 

Omättad polyester (OP) 
OP är en av de billigaste härdplasterna som finns. En fördel utöver materialkostnad är 
att omättad polyester har en kort härdningstid. För att materialet ska kunna 
impregnera fibern ordentligt tillsätts styren. Styrenet gör att polyesterns viskositet 
reduceras. Vid härdning dunstar styrenet och styrenångorna är hälsovådliga vid 
inandning. Materialet skiljer sig från EP och vinylester, den har betydligt sämre 
mekaniska egenskaper. OP krymper även cirka 10% vid härdning. Detta kan leda till 
problem med finare toleranser. Vanliga användningsområden för OP är båtskrov och 
tankar. OP används oftast med glasfiber. Data presenteras inte då OP förkastas på 
grund av dess otillräckliga mekaniska egenskaper. 
 
Vinylester (VE) 
VE är kemiskt besläktad med EP och OP. Detta gör att VE har egenskaper som liknar 
både EP och OP. Dess härdningstid är lika kort som för OP och den har nästan lika bra 
mekaniska och termiska egenskaper som EP. VE är även mindre giftig än EP och är 
billigare. Tillverkningsmetoderna liknar de som används för omättad polyester. I 
Tabell 9 ges materialdata17 18. 
 

Tabell 9 visas typiska data för vinylester. 

VE 

Elasticitetsmodul [GPa] 2,6 

Dragstyrka [MPa] 90 

Maxtemperatur [˚C] 241 

Densitet [kg/m³] 1160 

Vattenabsorption efter 24 h [%] 0,17 

Termisk konduktivitet [W/mK] - 
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Val av matris 
Valet av matris faller slutligen på härdplasten vinylester på grund av dess goda 
mekaniska och termiska egenskaper, samt tålighet mot kemikalier. I Tabell 10 syns en 
sammanställning av de utvärderade plasternas materialdata.  
 

Tabell 10 visar en jämförelse mellan de undersökta plasterna. 

Typ PSU PEEK PI EP VE 

Elasticitetsmodul [GPa] 2,6 4 3,7 3,5 2,6 

Dragstyrka [MPa] 70 100 120 69 90 

Maxtemperatur [˚C] 160 250 315 260 241 

Densitet [kg/m³] 70 100 120 69 90 

Vattenabsorption efter 24 h [%] 0,22 0,1 0,28 0,12 0,17 

Termisk konduktivitet [W/mK] 0,25 0,25 0,14 0,17 - 

 
VE har även ett relativt lågt pris vilket gör att den väljs i förmån för EP. Priset är av 
betydelse då ett lågt pris på trycktvärbalken är viktigt för att upprätthålla lönsamheten. 
De termoplaster vars mekaniska egenskaper var godtagbara utesluts då de är dyra och 
svåra att bearbeta på grund av sin höga viskositet. Bedömningen görs att de inte är 
tillräckligt lönsamma för att användas till trycktvärbalken. VE väljs för de båda 
tillverkningsscenarierna. 

Fiber 

Det är främst fibrerna som ger kompositen dess styrka och styvhet. Det är viktigt att 
fibrerna och matrisen fäster bra i varandra för att kompositen ska bli stark. Därför är 
det av det yttersta vikt att välja en fibertyp som passar ihop med den valda matrisen 
vinylester. 
 
Exempel på fiber som brukar användas i fiberkompositmaterial är aramidfiber 
(Kevlar), hampafiber, glasfiber och kolfiber. Hampafiber är ett naturmaterial och det 
har en tendens att mögla i fuktiga miljöer. På grund av detta utesluts hampafiber direkt 
från användning till trycktvärbalken. 
 
Enligt kravspecifikationen skall konstruktionen uppfylla en viktbesparing på minst 40 
% och detta kräver ett lätt material. Materialet ska ha låg densitet, hög E-modul och 
god hållfasthet. Då viktbesparing är ett av huvudmålen betraktas den specifika 
elasticitetsmodulen för att få förhållandet mellan elasticitetsmodul och vikt. Den 
specifika elasticitetsmodulen för glasfiber är likvärdig den för stål, se Tabell 11. 
Aramidfiber har drygt tre gånger så hög specifik elasticitetsmodul som glasfiber men 
det är kolfiber som är den fiber som har högst specifik elasticitetsmodul, cirka sex 
gånger högre än för glasfiber, vilket innebär att det är kolfiber som är styvast per 
viktenhet.  
 

Tabell 11 visar typiska egenskaper för olika fibertyper samt stål. 

Typ Glasfiber 
Aramid-

fiber 
Kolfiber Stål 

Elasticitetsmodul [GPa] 70 130 300 210 

Specifik styvhet E/ρ [MPa·m³/kg] 27 90 176 27 

Specifik styrka σ/ρ [MPa·m³/kg] 1,3 2,4 1,2 0,08 
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Gällande den specifika styrkan är det ingen större skillnad mellan kol- och glasfiber 
medan aramidfiber har ungefär dubbelt så bra värde som de båda andra fibertyperna, 
se Tabell 11. 
 
Kolfiber är elektriskt ledande och kan i kombination med metaller som kan oxideras 
bilda ett galvaniskt element19. Om en elektrolyt, exempelvis saltvatten tillförs finns risk 
att metallen korroderar. Varken aramidfiber eller glasfiber är elektriskt ledande och 
det finns därmed ingen risk att dessa fibrer ger upphov till galvanisk korrosion. 
 
För att minska trycktvärbalkens vikt är det önskvärt att minimera materialåtgången. 
Ur denna synpunkt är aramid och kolfiber bäst. Aramidfiber har den högsta specifika 
hållfastheten och kolfiber har den bästa specifika elasticitetsmodulen. Båda dessa 
fibrer är emellertid betydligt dyrare än glasfiber och även kostnaden måste tas i 
beaktning vid valet av fiber. Överslagsberäkningarna visar att det med glasfiber blir 
problematiskt att uppfylla vridstyvhetskravet. På grund av detta väljs glasfiber bort. 
 
Överslagsberäkningarna har även fastslagit att det är styvheten som är 
dimensionerande. Då kolfiber har den bästa specifika styvheten faller valet av fiber på 
kolfiber. Kolfiber är dessutom mycket kompatibel med matrisen vinylester20. Kolfibers 
elektriska egenskaper kan i kombination med metall förorsaka galvanisk korrosion, 
vilket måste beaktas vid fortsatt design. 

Ändstycken 

För det valda konceptet konstrueras balkens ändstycken i metall. Aluminium och stål 
bedöms vara intressanta metaller för detta ändamål.  
 
Aluminium 
Aluminium har låg densitet, vilket är en fördel då viktbesparing är i fokus. 
Korrosionsbeständigheten är god, då ytan har ett naturligt korrosionshämmande 
oxidlager. Däremot är det en mjuk metall och gängorna riskerar att deformeras när 
M20-skruvarna är i stål. För att flänsbandets gafflar ska tåla belastningarna behövs det 
mer material och det kan innebära en kompromiss med balkens innervolym. Det blir 
även en större materialåtgång och således riskerar vikten att påverkas negativt. 
Aluminium har betydligt lägre kemisk potential än kolfiber och det kan uppstå ett 
galvaniskt element om en elektrolyt tillförs eller om materialen står i direktkontakt 
med varandra. Detta problem kan undvikas med en fördelaktig design. 
 
Stål 
Stål har högre hållfasthet än aluminium. Balken kommer att utsättas för väta och det 
gör att risken för korrosion ökar. Risken går att reducera genom att använda 
korrosionsskyddande behandlingar. Handelsstål är låglegerat och billigare att 
producera än exempelvis specialstål som rostfritt stål. Det finns även mer 
högpresterande stål, men då ökar priset ytterligare. Även stål har lägre kemisk 
potential än kolfiber vilket leder till samma problematik med galvanisk korrosion. Det 
går som tidigare nämnt att undvika detta problem vid designen av balken.  
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Val av metall för ändstycken 
Stål väljs som metall till ändstycket. Detta beslut grundar sig främst i stålets goda 
hållfasthet och dess goda möjlighet att skruva i. Dessutom har Scania en väl utbyggd 
industri för tillverkning av stål och en stor kompetens på området. Ett handelsstål 
föreslås då det är billigare än rostfritt stål. Lim fäster inte lika bra på rostfritt stål vilket 
är viktigt för den valda designen21.  
 
Aluminium möjliggör en potentiellt lägre vikt. En av anledningarna som gör att 
aluminium väljs bort är att det på grund av aluminiumets sämre styrka kommer krävas 
mer material vilket i sin tur reducerar viktbesparingen. Vidare försvåras 
skruvförbandet då stålförstärkta gängor kan komma att krävas. Detta leder till 
ytterligare moment i tillverkningsprocessen. Aluminium är i allmänhet dyrare än stål. 
 
  



27 
 

Tillverkningsmetoder 
 
Då trycktvärbalken ska användas i lastbilar producerade i industriell skala ställer det 
vissa krav på tillverkningsmetoden. Tillverkningsmetoden måste kunna uppbringa 
sådan kvalitet att de tillverkade balkarna med säkerhet klarar av de mekaniska laster 
som trycktvärbalken kommer att utsättas för. Metoden måste även hålla en jämn 
kvalitet med fina toleranser utan stora avvikelser i exempelvis godstjocklek, då metall- 
och kompositdelen av balken måste ha en god passning. Utöver detta är det viktigt att 
tillverkningstiden och kostnaden är låg för att upprätthålla lönsamheten på lastbilarna. 
Enligt kravspecifikationen ska tillverkningsmetoder för två olika tillverkningsvolymer, 
80 000 enheter per år och 2 000 enheter per år bestämmas. Först presenteras möjliga 
tillverkningsmetoder för kompositdelen, därefter tillverkningsmetoder för 
metalländstyckena. 

80 000 enheter per år 

Pultrusion och pullwinding är de tillverkningsmetoder som bedöms mest aktuella för 
tillverkningen av trycktvärbalken vid scenariot med 80 000 tillverkade enheter per år. 
Dessa möter ovanstående krav och dessutom passar de för designen på balken. 
Kompositrörets tvärsnitt är konstant vilket lämpar sig bra för en kontinuerlig process. 
Dessa tillverkningsmetoder är i hög grad automatiserade och är väl lämpade för stora 
volymer. Tillverkningsmetoderna fungerar väl med både termo- och härdplast men 
beskrivs här utifrån att kompositen tillverkas i härdplast. 
 
Pultrusion 
Pultrusion fungerar genom att fiber, antingen vävd eller i trådform, spänns och dras 
genom ett matrisbad där fibrerna impregneras med matrisen22 23 24. De 
matrisimpregnerade fibrerna dras in i en uppvärmd gjutform där kompositen får sin 
form och härdar. Den färdighärdade kompositen matas sedan ut och kapas till bitar i 
önskad längd. Processen illustreras i Figur 20. 
 
 

 
Figur 20 visar en schematisk bild av pultrusion.  

1: Fibertråd/fibermatta rullas, 2:Matrisbad, 3: Uppvärmd gjutform, 4: Utmatningsrullar 
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Pullwinding 
Pullwinding är en metod som har stora likheter med pultrusion22 23. Skillnaden ligger 
i hur kompositkomponenten får den önskade formen. Vid pullwindingtillverkning 
används inte vävda mattor utan processen börjar med att fibertrådar impregneras i 
matris varefter de lindas runt en form. Därefter ser tillverkningsmetoderna för 
pultrusion och pullwinding likadan ut. Den lindade kompositen värms upp och härdar 
varefter den kapas upp till bitar med önskad längd. En fördel med pullwinding framför 
pultrusion är att det bättre går att anpassa fibrernas riktningar och på så sätt förbättra 
kompositens egenskaper för användningsområdet. 

2 000 enheter per år  

För scenariot med 2 000 tillverkade balkar per år är valet av tillverkningsmetod inte 
lika självklart som för scenariot med 80 000 tillverkade enheter per år. Pultrusion och 
pullwinding skulle även kunna vara aktuella för 2 000-scenariot, men dessa metoder 
kräver stora anläggningsinvesteringar och det kan ifrågasättas om dessa metoder är 
lönsamma vid så små volymer som 2 000 enheter per år. Andra metoder som kan vara 
lönsamma för detta tillverkningsscenario är filament winding och resin transfer 
moulding, RTM. 
 
Filament winding 
Metoden används vanligtvis till för cylindriska strukturer och liknar pullwinding24. 
Trådar som är impregnerade med matris viras med olika tryck runt ett dorn och en 
eller flera ställningar roterar längs med och tvärs dornet för att ge den önskade formen. 
Innan dornet avlägsnas härdas komponenten vid en hög temperatur.  
 
Denna metod lämpar sig väl för automatisering. Lindningstrycket kan lätt kontrolleras 
och det är möjligt att variera produktens mekaniska egenskaper genom att kontrollera 
hur hårt trådarna viras. Ett högt tryck ger ett styvare och starkare material. 
Programvaran som styr tillverkningen är förhållandevis dyr, men det är ändå en 
relativt billig metod då kostnaderna för personal kan minimeras. Att lägga fibrer i 
balkens axiella riktning försvåras med denna metod. Dock kan fibrer lindas i en 
riktning som ligger nära den axiella, alternativt kan tvärsgående fibermattor lindas 
runt formen. 
 

 
Figur 21 visar principen för filament winding25 
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Resin transfer moulding (RTM) 
I denna metod läggs fibrerna i en form som sedan stängs26 27. Matris injiceras in i den 
stängda formen med hjälp av tryck. Behållaren upphettas och matrisen härdar. Efter 
kylning är komponenten klar att tas ut. Processen är snabb och kostnadseffektiv och 
även denna lämpar sig för automatisering. Då processen sker i en stängd form 
förbättras även arbetsmiljön. RTM används ofta vid tillverkning av solida 
komponenter, ofta med komplex form. Kompositröret har en enkel geometri och det 
underlättar placeringen av fibrerna. Då röret inte har en solid form ställer det krav på 
placering av den inre form som måste användas. Den måste vara helt centrerad så att 
balkens väggar får en jämn tjocklek. Innerformen måste även kunna avlägsnas efter 
härdning. Detta är möjligt med trycktvärbalken då dess geometri är kontinuerlig längs 
med hela balken. I Figur 22 illustreras RTM. 
 
 

 
Figur 22 visar en principskiss av RTM28 

1: Övre form. 2: Undre form. 3: Formlås. 4: Blandningszon. 
 5: Fibermatta. 6: Injicerad matris. 7: Matris. 8: Härdare 

Val av tillverkningsmetod för kompositdel 

För scenariot med 80 000 enheter per år föreslås pullwinding framför pultrusion då 
detta ger en ökad frihet med fibrernas riktning. Denna process är i hög grad 
automatiserad vilket minimerar kostnader för personal. Det krävs en investering av 
pullwindingmaskiner vilket är dyrt. När det handlar om en stor tillverkningsvolym 
kommer dock de fasta kostnaderna att fördelas på en större volym vilket leder till att 
priset per enhet minskar. 
 
För scenariot med 2 000 enheter per år föreslås filament winding som är mer 
automatiserad än RTM då lindningen kan kontrolleras via en dator. Dator med 
programvara bedöms vara en mer fördelaktig investering då kostnader för personal 
kan minimeras. För RTM krävs någon form av uppläggning av fiber och detta måste 
ske noggrant för att minimera kvalitetsvariationer. Denna del av processen är mer 
tidskrävande än för filament winding och väljs därför bort.  
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Tillverkning ändstycken 

Det finns fler olika metoder för att tillverkning av ändstyckena29. Den formgivande 
processen delas upp i en primärprocess, sekundärprocess och en tertiärprocess. 
Balkens ändstycke har en komplicerad geometri och har detaljer som kräver precision 
då den måste passa ihop med kompositdelen. Olika metoder för gjutning utvärderas 
för de två olika scenarierna då gjutning lämpar sig för låglegerat stål. 
 
Primärprocessen 
I primärprocessen beaktas tillverknadskostnaden och effektiviteten för den gjutning 
som väljs. En engångsform i sand är lämplig för tillverkning av en mindre volym då 
formen håller ner kostnaden för gjutningen. Materialet till sandformen går att 
återanvända till en ny form. Sandformen väljs till förmån för keramisk form som inte 
går att återanvända efter att den har spruckit i avsvalningsfasen. En permanent 
gjutform kostar mer än en engångsform vilket riskerar lönsamheten vid tillverkning av 
lägre volymer. 
 
Tillverkning med kokill eller pressgjutning tillhör de permanenta gjutformerna. Dessa 
former kostar mer än engångsformarna, men kostnaden fördelas på en större volym. 
Det krävs heller ingen tid för att konstruera en ny form för varje tillverkad komponent 
vid användning av permanenta gjutformer.  
 
Sekundärprocessen 
Fräsning föreslås som metod under sekundärprocessen för att få fram den mer exakta 
geometrin på balkens flänsband.  I sekundärprocessen sker även gängning, borrning 
av hål och slipning.  
 
Tertiärprocessen 
För att öka metallens beständighet mot korrosion rekommenderas efterbehandling. 
För konstruktionsstål används varmdoppning med zinkbeläggning. Denna 
efterbehandling har egenskapen att den självläker om en skada uppstår på 
beläggningen. Då balken sannolikt kommer att utsättas för stenskott är denna 
behandling önskvärd. Det finns oljor som hämmar korrosion, men de måste 
underhållas för att skyddet ska vara beständigt. Dessa skyddar inte heller vid stenskott. 
 
Val av tillverkning för ändstycken 
För scenariot med 2 000 enheter per år föreslås gjutning med sandform för dess låga 
kostnad och möjlighet till återanvändning. För områden med komplex geometri 
föreslås en sekundärprocess med fräsning och slipning. I sekundärprocessen ingår 
även hålborrning och gängning. Varmdoppning används som metod under 
tertiärprocessen.  
 
För scenariot med 80 000 enheter per år föreslås en permanent att gjutform används, 
detta kan vara antingen med kokill eller med pressgjutning. Pressgjutning ger en högre 
måttnoggrannhet och kräver mindre efterbehandling under sekundärprocessen, men 
den kostar mer än kokill. Sekundär– och teritärprocessen för 80 000 st. scenariot är 
likvärdigt med det för 2 000 st. scenariot. 
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Materialprovning 
 
I utvecklingen ingår prover av de kompositmaterial som balken huvudsakligen skall 
tillverkas i. Syftet med materialproverna är att få en bättre uppfattning av de 
materialegenskaper som för denna tillämpning förefaller viktiga samt vara ett 
utbildningsmoment för projektets deltagare. Proverna som genomförs tas fram med 
stöd av kravspecifikationen. Samtliga prover genomförs på kolfiberförstärkt vinylester 
vilket är samma material som balkens kompositdel tillverkas i. Kompositen som 
används vid proverna tillverkas i större plattor genom vakuminjicering.  
 
Provningar som genomförs är mekaniska prover, limprov och kemikalieprover. 
Mekaniska prover utförs i form av Drag- och tryckprover för att ta reda på 
elasticitetsmoduler och brottsegenskaper. Målet är att ta fram tillräckligt mycket data 
för att kunna verifiera och rimlighetsbedöma de beräkningsmodeller som används vid 
dimensionering av konstruktionen. Detta ska åstadkommas genom att pröva 
egenskaper för ett UD-laminat och använda dessa för att beräkna vad som kan 
förväntas för ett laminat med ett mer avancerat upplägg. Förväntade värden kan sedan 
jämföras med vad som ges från prover på ett sådant upplägg. 
 
Kompositbalken limmas mot metallplattorna i ändarna och därmed är limmets 
egenskaper intressanta. Den mekaniska egenskapen som bedöms mest intressant är 
limmets skjuvstyrka i ett metall-komposit-förband. Limmet kommer huvudsakligen 
belastas med skjuvning och det som söks här är limmets brottsspänning vid skjuvande 
belastning. 
 
De kemikalier som balken kan antas komma i kontakt med och som dessutom kan ha 
negativ inverkan på materialet prövas. Från Scania ges en lista över kemikalier som 
balken skall klara av att utsättas för. Denna lista finns i Bilaga 2: Kemikaliekrav. 

Mekaniska prover 

I dessa mekaniska prover provas ett antal olika fiberorienteringar. Orienteringarna och 
deras beteckningar är följande: 
 

 O1, [0°8] 

 O2, [90°8] 

 O3, [0°/90°/±45°]s. 

Dragprov 
Dragprov genomförs utifrån KTHs provstandard för dragprov av kompositlaminat30. 
Denna standard baseras på standarder från ASTM, SACMA och ISO. Provets syfte är 
att bestämma följande parametrar: 
 

 Hållfasthet i drag [Pa] 

 Elasticitetsmodul i drag [Pa] 

 Töjning vid brott [%] 

Provbit 
Provet utförs på stavar med måtten 250mm x 25mm x 2mm och de balanserade och 
symmetriska fiberuppläggen O1, O2 & O3. I ändarna limmas skyddstabbar fast över 
området där biten spänns in mot provmaskinen med gripklor. Limmet som används är 
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epoxylimmet Araldite 2015. Gripklorna placeras cirka 150mm från varandra innan 
dragning påbörjas.  
 

Metod 
Provet dras med en konstant deformationshastighet på 2mm/min fram tills dess att 
brott uppstår. Last och förskjutning mäts under tiden. Förskjutningen mäts i början av 
dragningen med en extensometer för att bestämma elasticitetsmodulen. Om brott 
uppstår någon annan stans än i provbitens centrala del ogiltigförklaras provet då ett 
sådant brott inte säkert beror på laminatets egenskaper.  
 
Beräkningar 

Spänningen   och brottspänningen ̂  beräknas enligt 

 
F

A
    (14) 

respektive 

 
ˆ

ˆ
F

A
    (15) 

 

där F  och F̂  är de krafter som ligger på vid en given tidpunkt respektive vid brott. A   
är provbitens tvärsnittsarea. Töjningen   beräknas enligt 
 

 
extL


    (16) 

 

där   anger den av extensometern uppmätta förlängningen och extL  är den längd som 

extensometern spänner över i odeformerat läge. Brottstöjningen ̂  uppskattas enligt 
 

 ˆ tot

stavL


    (17) 

 

där tot  är dragutrustningens totala förlängning vid brott och stavL  är stavens fria längd 

då dragningen inleds. Elasticitetsmodulen 
dragE  beräknas enligt 

 

 
dragE









  (18) 

 
där   och   är små förändringar i spänning och töjning uppmätta i början av varje 
dragning. 
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Resultat 
Följande resultat är sammanfattningar av de data som insamlats vid mätningarna. Mer 
utförlig numerisk data finns i Bilaga 6: Rådata från mekaniska prover. 
 
O1 [0°] 
Detta prov gav i allmänhet opålitliga resultat med stor spridning. Problemet i proverna 
var att limmet mellan provstaven och tabbarna släppte under pågående prov. 
Anledningen till detta tros vara en kombination av att limytorna var för små och att 
limmet inte applicerats tillräckligt bra. Detta var inte problematiskt för övriga 
fiberorienteringar med sämre dragegenskaper eftersom staven då gick sönder innan 
limmet nådde sin gräns. I Figur 23 illustreras ett limbrott. 
 
Provning utfördes på åtta stavar varav fyra prover ansågs ha godkända brott. 
Mätningen av E-modulen skall ej ha påverkats av detta då den mäts på ett sätt som inte 
påverkas av dålig limning. I Tabell 12 ges resultatet av denna provning. 
 

Tabell 12 visar uppmätta värden vid dragprov av upplägg O1. 

Parameter Medelvärde Standardavvikelse 

E-modul [GPa] 98,7 10,7 
Hållfasthet [MPa] 1456 107 
Brottstöjning [%] 4,08 0,73 

 
Provningen kördes i en Instron 4505 med 100kN lastcell vid 23°C och en luftfuktighet 
på 50%. Töjningen mättes med en extensometer av typen Instron 2620-601. 

 
Figur 23 illustrerar skillnaden mellan ett godkänt brott (blå) och ett limbrott (röd) 
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O2 [90°] 
Detta prov gjordes på åtta stavar varav sex ansågs ha godkända brott. Det första brottet 
som underkändes skedde i anslutning till tabbarna. För det andra underkända brottet 
släppte limmet på samma sätt som i prov av O1. Mätning av E-modul underkänns på 
en av stavarna på grund av ett misstag med mätutrustningen. I Tabell 13 ges resultatet 
av denna provning. 
 

Tabell 13 visar uppmätta värden vid dragprov av upplägg O2. 

Parameter Medelvärde Standardavvikelse 

E-modul [GPa] 8,59 0,28 
Hållfasthet [MPa] 53,7 2,48 
Brottstöjning [%] 3,05 0,44 

 
Provningen kördes i en Instron 5567 med 30kN lastcell vid 23°C och en luftfuktighet 
på 50%. Töjningen mättes med en extensometer av typen Instron 2620-601. 
 
O3 [0°/90°/±45°]s 

Detta prov utfördes på sju stavar där alla ansågs ha godkända brott. En mätning av E-
modulen faller bort på grund av att extensometern inte satt fast tillräckligt bra vid 
dragningen. I Tabell 14 ges resultatet av denna provning. 
 

Tabell 14 visar uppmätta värden vid dragprov av upplägg O3 

Parameter Medelvärde Standardavvikelse 

E-modul [GPa] 43,0 2,2 
Hållfasthet [MPa] 472 27 
Brottstöjning [%] 4,38 0,50 

 
Provningen kördes i en Instron 4505 med 100kN lastcell vid 23°C och en luftfuktighet 
på 50%. Töjningen mättes med en extensometer av typen Instron 2620-601. 
 
Tryckprov 
Tryckprov genomförs utifrån KTHs provstandard för tryckprov av kompositlaminat31. 
Denna standard baseras på standarder från bland annat ASTM och ISO. Provets syfte 
är att bestämma hållfasthet i tryck. Att mäta elasticitetsmodul är här också intressant. 
Detta kräver dock att töjningen mäts med trådtöjningsgivare, vilket det i detta projekt 
saknas tillgång till. 
 
Provbit 
Provet utförs på stavar med måtten 150mm x 15mm x 2mm och de balanserade och 
symmetriska fiberuppläggen O1, O2 & O3. I ändarna limmas skyddstabbar fast över 
området där biten spänns in mot provmaskinen med gripklor. Limmet som används är 
epoxylimmet Araldite 2015. Gripklorna placeras 12mm från varandra innan tryckning 
påbörjas.  
 
Metod 
Provet trycks med en konstant deformationshastighet på 1,5mm/min fram tills dess att 
ett brott uppstår. Last och förskjutning mäts under tiden. På samma sätt som vid 
dragprovning accepteras endast brott som sker i provbitens mittområde, då det endast 
är där resultatet beror av laminatet. 
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Beräkningar 
Spänningen   och brottspänningen ̂  beräknas på samma sätt som vid dragprov 
enligt ekvation (14) och (15). Inga ytterligare beräkningar utförs. 
 
Resultat 
Följande resultat är sammanfattningar av de data som insamlats vid mätningarna. Mer 
utförlig numerisk data finns i Bilaga 6: Rådata från mekaniska prover. 
 
O1 [0°] 
Detta prov utfördes på sex stavar. På samma sätt som vid dragprovet var detta en 
problematisk fiberorientering att få bra resultat med. Ingen av de utförda 
prövningarna gav ett godkänt brott. Troligt är att detta beror på någon form av 
systematiskt fel vid tillverkning av stavarna alternativt under mätningen då samtliga 
brott såg ut på samma sätt. Vid laster lägre än de förväntade började staven stegvis 
tappa last utan att helt gå sönder, för att därefter återigen ta mer last och till slut brytas 
helt. Ett typiskt resultat från denna mätning visas i Figur 24. Eftersom samtliga 
mätningar underkändes redovisas inga numeriska resultat utöver de rådata som finns 
i Bilaga 6: Rådata från mekaniska prover. 
 
Provningen kördes i en Instron 4505 med 100kN lastcell vid 23°C och en luftfuktighet 
på 50%. 

 
Figur 24 visar ett typiskt tryckförlopp där provstaven stegvis går sönder 
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O2 [90°] 
Detta prov utfördes på tio stavar varav åtta ansågs ha godkända brott. Underkännande 
berodde på att brotten ägde rum under tabbarna. I Tabell 15 ges resultatet av denna 
provning. 
 

Tabell 15 visar uppmätta värden vid tryckprov av upplägg O2 

Parameter Medelvärde Standardavvikelse 

Hållfasthet [MPa] 121,6 11,5 
 
Provningen kördes i en Instron 5567 med 30kN lastcell vid 23°C och en luftfuktighet 
på 50%. 
 
O3 [0°/90°/±45°]s 

Detta prov utfördes på tio stavar varav sju ansågs ha godkända brott. Underkännande 
berodde på att brotten ägde rum under tabbarna samt att limningen av tabbarna 
släppte. Dessa underkända stavar klarade ungefär lika mycket som de godkända men 
tas inte med i resultatet. I Tabell 16 ges resultatet av denna provning. 
 

Tabell 16 visar uppmätta värden vid tryckprov av upplägg O3 

Parameter Medelvärde Standardavvikelse 

Hållfasthet [MPa] 170,1 19,5 
 
Provningen kördes i en Instron 4505 med 100kN lastcell vid 23°C och en luftfuktighet 
på 50%. 
 
Limprov 

I dessa limprov prövas ett strukturlims skjuvstyrka i ett dubbelsidigt stål- 
kolfiberförband genom dragprov. Detta görs för tre olika limytor, en med slipade 
kontaktytor (L1), en med endast stålytan slipad (L2) och en med endast kolfiberytan 
slipad (L3). 
 
Fiberupplägg 
I dessa limprov används endast ett fiberupplägg, det kvasiisotropa [0˚/90˚/±45˚]s. 
Olika upplägg används inte i denna provning eftersom det endast är limmets 
egenskaper som prövas. Eventuell inverkan från olika fiberupplägg bortses ifrån. 
 
Lim 

Det lim som används i provningen är det epoxybaserade Araldite 2014-1 med en brotts-
skjuvspänning på över 15 MPa32. 
 
Dragprov och provbit 
Dragprov genomförs utifrån ASTM D-3528 för dubbelsidiga limförband. Provningen 
sker i rumstemperatur. Två stålbitar limmas mot en kompositstav, en på varje sida, 
Figur 25.  I ändarna limmas skyddstabbar fast över området där biten spänns in mot 
provmaskinen med gripklor. En kolfiberbit av samma tjocklek som själva staven 
limmas även vid stålstavarnas slut där gripklorna spänns in, detta för att försäkra att 
endast dragning och ingen böjning sker och att limmet bara belastas i skjuvning. 
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Figur 25 visar en provstav med den limyta som prövas utmarkerad i figuren. De svarta bitarna är 
kolfiberkomposit och de gråa bitarna är stålstavarna som limmas mot kompositen. 

Metod 
Precis som vid dragprov av laminat dras staven med en konstant deformations-
hastighet tills brott uppstår. Endast lasten mäts i syfte att beräkna limmets 
brottsspänning. Om brott uppstår i kolfibern eller någon annan stans än i den provade 
limytan ogiltigförklaras provet. 
 
Beräkningar 

Spänningen i limmet, lim  och brottspänningen för limmet, lim̂  beräknas enligt 

  

 
lim

lim

F

A
    (19) 

respektive 

 
lim

lim

ˆ
ˆ

F

A
    (20) 

där F  och F̂  är de krafter som ligger på vid en given tidpunkt respektive vid brott. limA  

är provbitens limyta. 
 
Felkällor 
ASTM standarden frångås i antalet provstavar. För L1 prövas fyra provstavar medan 
L2 och L3 endast provar en var. Detta på grund av brist på material. Andra felkällor 
antas vara osäkerhet i hur bra limytan är. Detta kan ha betydelse om det bildas 
torrfläckar som minskar limytan och därmed ges inte en korrekt siffra på den 
maximala skjuvspänningen om limytans storlek inte kan mätas exakt. 
 
Resultat 
Nedan visas resultat från de tre olika proverna. 
 
L1 
Detta prov gav inte det resultat som väntades av limmet då brottskjuvspänningen inte 
uppnådde den förväntade spänningen. Resultatet av provet visas i Tabell 17. Provning 
utfördes på fyra stavar varav tre ansågs ha godkända brott. Den provstav som inte blev 
godkänd hade för dålig limyta på stavens ena sida och denna släppte mycket fort vilket 
resulterade i att stavens andra limyta inte längre endast belastades i skjuv. Dessutom 
fick den kvarvarande limytan dubbel belastning efter att den första släppte.  
 

Tabell 17 visar uppmätta värden vid limprov L1. 

Parameter Medelvärde Standardavvikelse 
Brottsskjuvspänning [MPa] 9,25  2,05 

 
Att resultaten blev så pass mycket lägre än de 20 MPa som förväntades antas bero på 
dåliga limytor samt dålig vidhäftning mot stålstavarna. För alla provstavar släppte 
limmet som en enhet från stålet, ett så kallat adhesivt brott. Ett kohesivt brott skulle 
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också vara intressant då själva limmet provas. Den kvalitativa slutsatsen som kan dras 
av detta är att stålytans behandling är av stor vikt och att den slipning som utfördes på 
stålstavarna inte var tillräcklig. Limmet släppte inte från kolfiberbiten för någon av 
provstavarna, detta indikerar att ytbehandlingen av kompositen innan limning var 
bättre än den för stålet.  
 
L2 
Detta prov, när metallbitarna inte är slipade gav som väntat ett sämre värde på brott- 
skjuvspänningen. Eftersom endast en provstav fans tillgänglig fås inget medelvärde 
eller standardavvikelse och provningen bör endast ses som en indikation på ytans 
betydelse. Resultatet visas i Tabell 18. 
 

Tabell 18 visar uppmätt värde vid limprov L2 

Parameter Värde 
Brottskjuvspänning [MPa] 8,37 

 
L3 
Med oslipad limyta på kompositen släppte för första gången limmet från kompositen 
och inte metallen. Detta visar vikten av att slipa limytan på kompositen. Resultatet från 
provningen visas i Tabell 19. 
 

Tabell 19 visar uppmätt värde vid limprov L3 

Parameter Värde 
Brottskjuvspänning [MPa] 7,33 

 

Kemikalieprov 

Trycktvärbalken kommer i kontakt med diverse kemikalier via väglag och underhåll. 
Några av kemikalierna i Bilaga 2: Kemikaliekrav är utvalda för att testa kompositens 
tålighet mot dessa. Kemikalierna som testas är följande: 
 

 Biodiesel 

 Glykol 

 Avjoniserat vatten 

 Bromsolja DOT4 

 Alkaliskt tvättmedel 

Dessa kemikalier väljs ut då de tros vara de som har störst negativ inverkan på 
kompositen och dessutom sannolikt finns i balkens omgivning. Saltvatten testas inte 
då det krävs 1 000 timmar för att genomföra testet vilket ligger utanför ramarna för 
detta projekt. Avjoniserat vatten testas istället för att se hur kompositen generellt tål 
vatten. 
 
Metod 
Ett 24h–test genomförs enligt testmetoden angiven i Bilaga 2: Kemikaliekrav. För 
testet sågas 75mm x 75mm stora kompositplattor ut. Plattorna rengörs och omlindas 
därefter med trasor dränkta i de kemikalier som testas. Plattorna ligger lindade i 
kemikalierna under 24h vid 23° C. Därefter inspekteras de visuellt för att se om det 
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skett några synliga förändringar på ytan. På detta sätt testas samtliga ovan nämnda 
kemikalier utom det alkaliska tvättmedlet.  
 
För det alkaliska tvättmedlet sågas en 75mmx75mm stor platta ut som lindas i en trasa 
dränkt i det alkaliska tvättmedlet. Därefter placeras den inlindade kompositplattan in 
i en ugn vid 70°C där den står i 20 min varefter den granskas. 
 
Resultat 
Ingen av provbitarna som testades för glykol, bromsolja, alkaliskt tvättmedel eller 
avjoniserat vatten uppvisade skillnad i ytstruktur.  
 
Den provbit som testades med biodiesel hade efter testet antagit en mörkare färg. Även 
trasan som kompositen varit inlindad i under testet fick svarta märken av kompositen.  

Slutsatser materialprov 

Målet med de mekaniska proverna var att inhämta tillräcklig data för att kontrollera 
och rimlighetsbedöma de beräkningar som genomförs. Detta mål har ej uppfyllts. Fler 
parametrar måste bestämmas och de parametrar som bestämts måste säkerställas 
ytterligare. Ett av de genomförda testerna gav inte någon användbar data. 
 
Limprovet visar på en hållfasthet som är sämre än den förväntade vilket tros bero på 
otillräcklig ytbehandling. Slutsatsen som dras är att ytbehandlingen av limytorna är 
mycket viktig. 
 
Kemikalietestet visar att biodiesel eventuellt kan vara farligt för balken. Detta bedöms 
dock inte vara problematiskt då balken inte är tänkt att innehålla eller dränkas i 
biodiesel.  
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Detaljkonstruktion 
 
I denna sektion utvecklas designen av det valda konceptet. 

Flänsband 

Övergången mellan metallplattan i änden och fiberkompositen sker via två flänsband. 
Dessa flänsband är en del av metallplattan i tvärbalkens ändar och omsluter 
fiberkompositens ändar. Sammanfogningen mellan metall och fiberkomposit sker via 
ett limförband med hjälp av ett epoxylim. Limmet appliceras på båda sidor av 
fiberkompositen. 
 
Epoxylim har hög draghållfasthet och klarar dessutom skjuvbelastningar bra. Däremot 
är fläkmotståndet lågt33. Limförbandet konstrueras så att det huvudsakligen tar upp 
skjuvspänningar som uppstår från både vridning och böjning, genom denna design 
minskas fläkbelastningar. Fläkning leder till spänningskoncentrationer, vilket medför 
att limförbandet får en mycket sämre lastbärande förmåga. 
 
För att ytterligare minska risken för fläkning i ändarna av flänsbanden har dessa en 
avsmalnande profil. Profilen visas i Figur 26. På så sätt blir flänsbanden vekare och 
kan följa fiberkompositdelen lättare då denna deformeras, detta medför att 
spänningskoncentrationen i limmet minskar.  
 
Limfogens avslut kan även användas för att minska risken för fläkning ytterligare, 
genom att vid tillverkning breda ut överflödigt lim så att det omsluter flänsbandens 
ändar. För att få en god kontaktyta mellan komposit och metallbit injiceras limmet 
genom små genomgående hål i metalländstycket. På detta sätt pressas all luft ut när 
limmet injiceras. Dessa lösningar visas i Figur 27. 
 

 
  

 
Figur 26 visar flänsförbandet mellan stål 

och fiberkomposit. 

 
 

Figur 27 visar principen för limmets tänkta 
applicering vid flänsförbandet. I figuren är gul 

färg lim, svart komposit och grå stål. 
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Skruvförband 

Tvärbalken fästs till ramsidobalkarna med hjälp av ett skruvförband bestående av 12 
stycken M20 skruvar. Skruvhålsbilden för tvärbalken är densamma som befintlig balk 
och därav görs inga vidare analyser på skruvförbandet utan det antas att likadana 
förhållanden gäller.  
 
Till grunden består metallplattan av en 30mm tjock platta, detta för att kunna skruva 
i skruvarna med en ingreppslängd som är lika med en skruvdiameter, i detta fall 
20mm. På så sätt undviks att skruvhålens gängor tar i flänsbanden, vilket medför att 
skruvhålsbilden för befintlig balk kan användas. 
 

 
Figur 28 visar metalländstycket i sin helhet. 

 
För att spara vikt avlägsnas överflödigt material bort i områden som inte ligger nära 
skruvhålen. Detta resulterar i en 10mm tjock bottenplatta med ”bulbar” som bygger ut 
20mm från denna platta, se Figur 28. I Figur 29 visas en genomskärning av skruvhålen. 
 

 
Figur 29 visar en genomskärning av metalländstycke med flänsförband och bulbar.  
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Underhållsventil 

Då tvärbalken även fungerar som en trycktank ansamlas med tiden kondensvatten 
inne i balken. Detta kondensvatten är ej önskvärt och måste kunna tas ut ur 
luftsystemet. 
 
Kondensvattnet töms med hjälp av det inre övertrycket som finns i tvärbalken, via en 
slang. Slangens ena ände fästs till en skruvventil som skruvas fast till ett av 
tryckluftshålen som finns på tvärbalkens ändar. I den andra änden av slangen hängs 
en vikt vars funktion är att se till att slangens ände ligger i tvärbalkens lägsta punkt där 
det mesta av kondensvattnet samlas. Då tömningsventilen öppnas trycks vattnet ut 
genom slangen. Då slangen ej är limmad eller fäst någonstans kan den med lätthet tas 
ut och bytas vid behov. I Figur 30 visas principen för lösningen. 
 

 
Figur 30 visar tömningssystem för kondensvatten. 

Diffusionstäthet 

Den luft som balken fylls med skall ej kunna läcka ut. Balken måste alltså vara 
diffusionstät. De delar som kan ha inverkan på tätheten är ändstyckena, kompositröret 
samt limfogen mellan dessa. Ändstycket konstrueras i stål och antas utan vidare analys 
vara tätt. Det tryckluftsuttag som sitter på ändstycket tätas på samma sätt som den 
tryckluftstank som idag sitter på lastbilen. 
 
Kompositröret tillverkas i kolfiber och vinylester. I dagsläget finns det trycktankar av 
fiberförstärkt vinylester till försäljning34 35, dessutom existerar det bilfälgar som 
tillverkas helt i kolfiberkomposit36. I båda dessa applikationer är diffusionstätheten av 
yttersta vikt och det antas därför att även kompositen är tät. 
 
Limfogen som sammankopplar ändstycke och komposit utgörs av ett epoxybaserat lim. 
Om limmet appliceras på ett sådant sätt att hela springan fylls kommer tätheten endast 
bero av limmet. Lufttäta epoxybaserade lim finns att köpa37 och epoxy har en mycket 
låg gaspermeabilitet38. Fogen bedöms även den tät och därmed balken i sin helhet. 
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Beräkningar 
 
I detta avsnitt genomförs förfinade beräkningar med överslagsberäkningarna som 
utgångspunkt för att förbättra designen och verifiera att kraven uppfylls. 
Koordinatsystemen som definieras i nomenklaturen används. 

Fiberupplägg 

Överslagsberäkningarna pekar mot att konstruktionen huvudsakligen dimensioneras 
av styvhetskravet. Fiberorienteringen bör därför anpassas för att vara så vridstyv som 
möjligt, utan att hållfastheten äventyras. Vridstyvheten är proportionell mot 

skjuvmodulen uvG  och genom att öka den kan mindre material användas. Genom att 

öka andelen fiber i 45 -riktningarna ökas uvG . Det som söks är ett upplägg med en så 

stor andel fiber i dessa riktningar som fortfarande klarar av hållfasthetskraven. 
 
På grund av att hållfastheten måste garanteras är det meningsfullt att ha kvar en liten 
andel fibrer i u - och v -riktningarna, trots att dessa fiberriktningar inte bidrar till 
torsionsstyvheten nämnvärt. Fibrerna i den längsgående u -riktningen tar mycket av 
lasten från de böjande momenten och de tvärsgående i v -riktningen tar mycket av 
lasten från den inre trycksättningen. 
 
En bättre modell än vid överslagsberäkningarna kan användas för att bestämma de 
homogeniserade egenskaperna för ett laminat. Genom att använda klassisk 

laminatteori2 kan laminatets styvheter uE , vE  och uvG  samt tvärkontraktionstalet uv  

bestämmas som funktion av 1E , 2E , 12G  och 12  för valfritt fiberupplägg. Detta är en 

metod som ger noggrannare resultat än vad som är möjligt med 10%-regeln. Den är 
dessutom giltig för alla olika fiberupplägg vilket inte gäller för 10%-regeln. De 
styvhetsdata som används i beräkningarna är följande2: 
 

1 151MPaE    2 9,4MPaE   

12 4,8MPaG   12 0,31   

 
Samma test för vridstyvheten som görs i överslagsberäkningarna kan genomföras med 

dessa förfinade modeller. På samma sätt ges en minsta möjliga godstjocklek mint  för 

olika geometrier på tvärsnittet för att styvhetskravet ska uppfyllas. Med detta mint  

genomförs sedan för alla geometrier återigen hållfasthetstestet enligt Tsai-Wus 
brottskriterie. Balken belastas i testet med samtliga maxmoment samtidigt utan någon 
inre trycksättning. Drag- och kompressionsstyrkor bestäms även här med hjälp av 
10%-regeln. Eftersom detta är en högst approximativ modell blir det viktigt att ha en 
god säkerhetsmarginal mot brott i konstruktionen. 
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I testet bestäms ett värde TWF . Då 1TWF   kan ett brott förväntas. TWF  beräknas enligt 

följande: 

 2 2

1 11 66TW u u uvF F F F       (21) 

 

där parametrarna 1F , 11F  och 66F  är funktioner av laminatets drag- och 

kompressionsstyrkor och spänningarna i de olika riktningarna ges av u  och uv . 

Biaxialtermen approximeras bort då den är liten och svår att noggrant bestämma. På 

samma sätt som i överslagsberäkningarna söks för varje geometri maxvärdet TWF . 
Detta ges i den punkt där risken för brott är störst för varje val av a  och b . Samma 
hållfasthetsdata som används i överslagsberäkningarna används även här2: 
 

1
ˆ 1800MPat   1

ˆ 1200MPac   

där 1
ˆ

t  och 1
ˆ

c  representerar drag- och tryckhållfastheten längs fiberriktningen för ett 

UD-lamina. Nedan följer resultaten av dessa test för ett antal upplägg med stegvis 
ökande andel fiber i 45 -riktningarna. Balken belastas på samma sätt som vid 
överslagsberäkningarna med samtliga maxmoment och utan inre trycksättning. 
Momenten har följande storlekar: 
 

ˆ 20kNmxM    ˆ 40kNmyM   ˆ 30kNmzM  . 

 
Den inre trycksättningen utesluts då den gör att det blir mindre tryckspänning i 
kompositen vilket i sin tur förbättrar hållfastheten. 
 
[0/90/±45]s 

För detta upplägg ges i mantelytans plan följande homogeniserade styvheter  
 

57,4GPau vE E   21,8GPauvG    

 
och följande brottsstyrkor 
 

ˆ ˆ 585MPaut vt    ˆ ˆ 390MPauc vc    ˆ 540MPauv   

 
Index t  och c  betecknar här drag- respektive tryckhållfasthet. I Figur 31 nedan plottas 
Tsai-Wu-värdet för olika tvärsnittsgeometrier som uppfyller styvhetskravet. 
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Figur 31 visar värdet för Tsai-Wu-kriteriet för upplägget [0/90/±45]s 

Detta är samma kvasiisotropa upplägg som användes i överslagsberäkningarna. 
Resultatet är det samma, hållfastheten är överdimensionerad. 
 
[0/90/±452]s 
För detta upplägg ges följande homogeniserade styvheter i mantelytans plan 
 

46,6GPau vE E   27,5GPauvG    

 
och följande brottsstyrkor 
 

ˆ ˆ 450MPaut vt    ˆ ˆ 300MPauc vc    ˆ 690MPauv   

 
I Figur 32 nedan plottas Tsai-Wu-värdet för olika geometrier. 

 
Figur 32 visar värdet för Tsai-Wu-kriteriet för upplägget [0/90/±452]s 
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Med två ytterligare lager i ±45-riktningen ges en ökad styvhet och som synes är för alla 
tänkbara geometrier hållfastheten fortfarande oproblematisk. Vridstyvheten ökar 
gentemot det kvasiisotropa upplägget och vikten kan minskas. 
 
[0/90/±453]s 

För detta upplägg ges följande homogeniserade styvheter i mantelytans plan 
 

40,4GPau vE E   30,4GPauvG    

 
och följande brottsstyrkor 
 

ˆ ˆ 382MPaut vt    ˆ ˆ 255MPauc vc    ˆ 765MPauv   

 
I Figur 33 nedan plottas Tsai-Wu-värdet för olika geometrier. 

 
Figur 33 visar värdet för Tsai-Wu-kriteriet för upplägget [0/90/±453]s 

Med 75% av fibrerna i ±45-riktningarna börjar stora geometrier närma sig det område 
då hållfastheten inte längre kan garanteras. Dock bedöms detta upplägg fortfarande 
vara acceptabelt och ge ett hållfasthetskrav som är underordnat vridstyvheten.  
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[0/90/±454]s 

För detta upplägg ges följande homogeniserade styvheter i mantelytans plan 
 

36,4GPau vE E   32,0GPauvG    

 
och följande brottsstyrkor 
 

ˆ ˆ 342MPaut vt    ˆ ˆ 228MPauc vc    ˆ 810MPauv   

 
I Figur 34 nedan plottas Tsai-Wu-värdet för olika geometrier. 

 
Figur 34 visar värdet för Tsai-Wu-kriteriet för upplägget [0/90/±454]s 

Med 80% av fibrerna i ±45-riktningarna närmar sig TWF  värdet 1. För stora geometrier 

pekar detta mot en hög risk för brott. 
 
Med stöd av dessa beräkningar fastslås fiberupplägget till [0/90/±453]s. Den 
förbättring av skjuvmodulen som ges av att ha fler fibrer i ±45-riktningarna anses inte 
vara stor nog relativt den ökade risken för brott. Det rådande fallet ges som tidigare 
nämnt av samtliga maxmoment samtidigt och är ett slags värsta tänkbara lastfall, vilket 
i sig ger en säkerhetsmarginal varför den valda uppläggningen mycket sannolikt håller 
för kraven. 

Tvärsnittsmått 

Genom överslagsberäkningarna dras slutsatsen att kompositen med fördel 
konstrueras med ett så stort tvärsnitt som möjligt. Detta gäller dock endast för 
kompositen i isolation, vikten för den fullständiga balken beror inte nödvändigtvis av 
tvärsnittet på samma sätt. Eftersom stålet relativt kompositen är mycket tungt kommer 
ändplattornas utformning ha stor inverkan på totalvikten. Olika mått på a  och b  
påverkar utöver kompositens tvärsnitt också flänsarna som kompositen limmas mot. 
Om flänsarna antas vara 5 cm höga och 8mm tjocka kan den gemensamma vikten av 
kompositen och flänsarna uppskattas för att se om det finns någon trend. Resultatet 
ges i Figur 35. Beräkningen utförs med den minsta tillåtna godstjockleken för det 
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fastslagna fiberupplägget. Kompositen antas ha en densitet på 1800kg/m3 och stålet 
en densitet på 7800 kg/m3. 

 
Figur 35 visar uppskattad vikt av kompositbalk och flänsar 

Ett litet värde på a  och ett stort värde på b  verkar vara att föredra. Dock kan inte a  
väljas hur litet som helst eftersom volymskravet då inte uppfylls. Den lägsta vikten fås 
genom att välja det största tillåtna värdet på b  och därefter ta det minsta a  som 
uppfyller volymskravet. Under antagandet att flänsarna kan byggas 8mm tjocka eller 
mindre fastslås därmed måttet 92mmb  . En innervolym på 30 liter söks nu, vilket 
ställer kravet 160mma   om kompositröret antas ha en längd på 710mmL  . För att 
volymskravet inte ska äventyras av mindre förändringar i designen av ändstycket 
fastslås måttet 170mma  . 
 
Med halvaxlarnas mått bestämda återstår att fastslå godstjockleken. Med rådande 
materialantaganden, fiberupplägg och mått på halvaxlarna krävs en godstjocklek 

min 3,95mmt   enligt samma beräkningsmodell som använts tidigare för att styvhetskravet 

ska vara uppfyllt. Denna tjocklek är dock beräknad under antagandet att all 
deformation sker i kompositröret. Metall och lim antas med andra ord vara stela vilket 
självklart inte är fallet även om deformationen huvudsakligen kommer att ske i 
kompositen. För att hela balken ska vara tillräckligt vridstyv behövs alltså en större 

godstjocklek än detta mint . Godstjockleken fastslås till 5mmt   som med dessa 

beräkningar ger kompositröret en vridstyvhet 36kNm / degk  . Detta bedöms vara 

tillräckligt för att uppfylla styvhetskravet. 
  



49 
 

Limförbandet 

Beräkningar genomförs med avseende på belastningarna på limmet för att avgöra hur 
stor limyta som krävs för att ändstyckena och kompositbalken skall förbli fast 
förankrade i varandra då balkens belastas. Beräkningar genomförs enbart på limmets 
hållfasthet då limmet antas vara odeformabelt. Eftersom halvaxlarnas mått är 
bestämda och tvärsnittet är en matematisk ellips så är det enbart flänsens längd h  som 
kan ändras för att påverka den totala limytan.  
 
Som diskuterats i detaljkonstruktionen utformas limförbandet på ett sådant sätt att 
limmet huvudsakligen upptar skjuvbelastningar. 
 

Antaganden 
Beräkningarna genomförs på ett potentiellt strukturlim som har en skjuvhållfasthet på 
20 MPa. De belastningar i form av vrid- och böjmoment som beräkningarna baseras 
på är de maxmoment som definierats i kravspecifikationen. Limmet antas som ovan 
nämnt endast belastas med skjuvning. 
 

Vridning 

För beräkningar på ren vridning används momentet ˆ 40 kNmyM  . I Figur 36 ges en 

skiss av detta lastfall. Den maximala skjuvspänningen som uppkommer på balkens 
mantelyta där limmet appliceras ges av följande samband3 
 

 
max

v

v

M

W
    (22) 

där ˆ
v yM M  och vW  är vridmotståndet för tvärsnittet.  

 
Figur 36 visar det pålagda vridmomentet på balken med limytan markerad i gult. 

 
Vridmotståndet för tvärsnittet ges av följande samband3 
 

 min2v inW A t     (23) 

 

där inA är den inre tvärsnittsarean och mint är tvärsnittets minsta tjocklek.  
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Arean inA beräknas enligt följande 

   inA a t b t     (24) 

 
där a och b är den stora respektive lilla halvaxeln på tvärsnittet och t är godstjockleken. 

Med indata på vardera parameter inmatade fås en skjuvspänning på max 77MPa   som 

resultat av vridbelastningen. 
 
Den minsta flänslängden som kan klara av att ta upp vridbelastningarna beräknas 
genom att applicera kraftjämvikt på ett utskuret balkelement. Det utskurna elementet 
visas i Figur 37.  
 

 
Figur 37 visar det element som studeras för jämviktsberäkningar vid vridning 

Kraftjämvikten blir här 
 

 lim max2 h dx t dx         (25) 

 
där faktorn 2 kommer in eftersom limmet ligger både på in- och utsidan av balken. 
Krafter som kommer från övriga snittytor sätts till noll. Detta görs då de är svåra att 
modellera, dessutom bedöms de hjälpa limmets hållfasthet. Ur (25) kan h  lösas ut 
 

 max
min

lim 2

t
h









  (26) 

 

vilket med kända data insatta ger min 11,6mmh   för fallet med vridning. 
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Böjning 

Två böjande moment skall dimensioneras för. ˆ 20 kNmxM   och ˆ 30 kNmzM  . I Figur 

38 och Figur 39 illustreras dessa lastfall. 
 

 
Figur 38 visar det pålagda böjmomentet ˆ

zM  med limytan markerad i gult. 

 

 
Figur 39 visar det pålagda böjmomentet ˆ

xM  med limytan markerad i gult. 

Ett av dessa moment belastas åt gången. De maximala normalspänningar som 
uppkommer i y-riktningen på grund av böjning ges av3 
 

 
max, ,

ˆ
x

y x

x

M
b

I
     (27) 

samt 

 
max, ,z

ˆ
z

y

z

M
a

I
     (28) 

 

där indexen x och z kopplas till kring vilken axel momentet ligger. xI  och zI  är 

areatröghetsmomenten i x- respektive z-led och tas fram enligt följande3: 
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     33

4
x ut inI I I a b a t b t


          (29) 

och 

     33

4
z ut inI I I a b a t b t


          (30) 

 
På samma sätt som i fallet för vridning ställs kraftjämvikt upp på ett utskuret element 
av balken. Elementet visas i Figur 40. 

 
Figur 40 visar det element som studeras för jämviktsberäkningar vid böjning. 

Kraftjämvikten blir för detta element följande: 
 
 

lim max,2 yh dx t dx       . (31) 

 
Ur (31) löses h  ut 
 

 
max,

min

lim 2

y t
h









  (32) 

 

Med insatta siffror ges för momentet ˆ
xM  ett min 12,9mmh   och för momentet ˆ

zM  ett 

min 13,6mmh  . 

 

Beräkningarna visar att böjningen i z-led förefaller dimensionerande och gafflarnas 
längd dimensioneras efter detta fall. Gaffellängden h  fastslås till 3omm. I detta 
inkluderas en säkerhetsfaktor mot variationer i lim, större laster och för att ta hänsyn 
till de approximativa beräkningarna. 
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FEM-analys 

För att verifiera uppfyllandet av styvhetskravet genomförs en FEM-analys med hjälp 
av ANSYS 14.5 Academic. En förenklad modell av balken i sin helhet med ändstycken 
modelleras i SolidEdge ST5 Academic. Den fullständiga designen kan i detta 
småskaliga test inte simuleras på grund av den komplicerade geometrin. 
Förenklingarna görs på ändstyckena då det är där den komplexa geometrin finns. 
Skruvhålen tas bort och de flesta avrundade kanter modelleras istället som skarpa 
hörn. I Figur 41 visas den geometri som simuleras. Måtten är de samma som fastslagits 
i föregående beräkningar. På grund av förenklingarna som gjorts i ändstyckena samt i 
och med att hållfastheten inte är dimensionerande i kompositen utförs inga 
hållfasthetsanalyser. 
 

 
Figur 41 visar den geometri som analyseras. 

Även med denna förenklade design ges en mesh med många element. Meshen visas i 
Figur 42. En mer avancerad form ger upphov till fler element än vad som är tillåtet att 
analysera med ANSYS Academic. 
 

 
Figur 42 visar den "meshade" geometrin. 

 
Vridstyvheten beräknas genom att balken belastas med ett vridmoment 30kNmyM   

varpå vriddeformationen   mäts. För att styvhetskravet ska vara uppfyllt skall 1  . 
I analysen är balkens ena sida är fast inspänd och den andra sidan är friktionsfritt 
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lagrad. Detta gör att balken inte kan deformeras i längdled. Samma sida som är 
friktionsfritt lagrad belastas med vridmomentet 

yM . 

 
Kompositröret modelleras som en surface body uppbyggd av ett ortotropt material. 
Materialegenskaperna för detta ortotropa material är beräknade med samma 
matrismodell och materialdata som används då fiberupplägget bestäms. Följande data 
ges för det homogena materialet2: 
 

40,4GPauE    40,4GPavE   9,4GPawE   

30,4GPauvG   4,8GPauwG   4,8GPavwG   

0,52uv    0,3uw    0,3vw   

 

där E  anger elasticitetsmodulen i de olika riktningarna, G  skjuvmodulen i de tre 
planen och   anger tvärkontraktionstalen i samma tre plan. Ändstyckena modelleras 
med det i ANSYS fördefinierade materialet structural steel. Detta material har bland 
annat följande egenskaper: 
 

200GPaE    76,9GPaG    0,3     

 
Kontakten mellan rör och ändstycke sätts till bonded vilket innebär att kontakten antas 
styv. Den deformation som uppstår i limmet försummas. Resultatet av analysen 
illusteras i Figur 43 där en kvalitativ bild av den totala deformationen ges.  
 

 
Figur 43 visar en uppskalad deformation av balken. 

 
Det som söks är hur stor vridningsvinkeln är i balkens ändpunkt. Deformationen i x-

led x  rakt ovanför balkens mittpunkt tas fram och genom trigonometri kan 

vridningsvinkeln   beräknas  
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arcsin x

d




 
  

 
  

där d  betecknar avståndet från vridningscentrum till punkten i vilken deformationen 

är uppmätt. Vridningscentrum är plattans mitt och om x  mäts i plattans övre kant är 

0.1md  . Längs överkanten är 1.27mmx   vilket ger 

0.73   
Detta ger vridstyvheten 

41,2kNm/deg
yM

k


    

vilket överstiger de 30kNm/deg som krävs. Slutsatsen är att vridstyvheten är 
tillräcklig.   
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Demonstrator 
 
En demonstrator byggs i enlighet med kravspecifikationen. Syftet med demonstratorn 
är att tydliggöra balkens design även som fysiskt objekt och inte bara i form av CAD-
bilder. Demonstratorn ska illustrera konceptet för infästningen, viktreduktion och 
geometriska dimensioner. Ändstyckena tillverkas av Scania och är förenklade för 
demonstratorn. Exempelvis tas vissa skruvhål inte med för att få en snabbare 
tillverkning. Eftersom skruvhål inte tas med kommer inte heller förhöjningen för 
gafflarna att tillverkas. Limytan är däremot den samma. På grund av ändstyckenas 
förenkling väger dessa något mindre än i den slutgiltiga designen.  
 
Kompositdelen tillverkas i KTHs labb för lättkonstruktioner. Tillverkningsmetoden 
som används är vakuuminjicering. Detta betyder att en gjutform behöver tillverkas för 
att lägga fibrerna runt. Svårigheten med detta är att ta fram en form som efter att 
matrisen har härdat ska kunna kollapsa för att på så vis kunna separera form och 
komposit. Samtidigt måste formen vara tillräckligt stark dels under själva 
påläggningen av mattor, dels när matrisen härdar och krymper. Det ställs även relativt 
höga krav på precision eftersom kompositröret ska passa in i ståländstyckena. 

Gjutform 

Formen är uppbyggd av elliptiska formskivor med ett faner som ligger som mantelyta. 
I Figur 44 illustreras gjutformens uppbyggnad. 
 

 
Figur 44 visar en genomskärning av gjutformens principiella uppbyggnad. 

Eftersom hög precision krävs vid infästningen mellan kompositrör och ändstycken 
sågas inte formskivorna ut för hand, utan med hjälp av en vattenjetstråle som kan skära 
med hög precision. Formskivorna tillverkas i plywood med en tjocklek på 20 mm. Att 
formen ska kunna kollapsa löses genom att tvådela ellipsskivorna. För att underlätta 
demonteringen skärs dessutom handtag ut. När matrisen härdat dras skivorna ut. I 
Figur 45 visas vattenskäraren då ellipsskivorna skärs ut. 
 



57 
 

 

Figur 45 visar de elliptiska halvskivorna som skärs ut från en plywoodbit med vattenjetstråle. 

Skivorna hålls på plats mot varandra med hjälp av två gängstänger och muttrar på 
vardera sida av varje platta. Sju stycken ellipsskivor monteras fast på gängstängerna, 
se Figur 46. 
 

 
Figur 46 visar de elliptiska skivorna hoppressade med muttrar på gängstängerna som håller dem 

på plats. 

Faneret är så kallad flygplansplywood av 1,5mm tjocklek. Detta faner spänns fast med 
spännband och tejpas sedan runt elipsskivorna. Springan som bildas längs fanerets 
skarv tejpas igen. I Figur 47 visas den färdiga gjutformen.  

 

 
Figur 47 visar gjutformen till balken 

 
Figur 48 visar pågående injicering 

Formens totala längd är 110 cm, vilket är längre än balkens längd. Detta görs för att få 
tillräckligt utrymme för plast och slangar vid vakuuminjiceringen samt ge utrymme för 
att kapa raka snitt i balkens ändar efter gjutning. 
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Kompositmaterial och vakuuminjicering  

Formen lindas i vakuumplast som tätas med hjälp av eltejp, silvertejp och tackytape. 
Kolfibermattor används som förstärkning och vinylester som matris. Förstärkningen 
består av 14 lager kolfiber som lindas runt balken. För att få fibermattorna på plats 
används ett spraylim. Därefter används peel-ply och distributionsväv. I Figur 48 visas 
en bild av pågående vakuuminjicering. 

Limning 

Med formen borttagen limmas kolfiberröret in i metalländstyckena. Limmet som 
används är Araldite 2014-1. För att försäkra bra kontaktyta slipas kompositen där den 
ska limmas. Detta är i skrivande stund inte utfört på grund av leveransproblem med 
metalländstyckena. Den färdiga kolfiberdelen av demonstratorn visas upp i Figur 49. 
Kompositdelen väger cirka 3,2kg och den interna luftvolymen är cirka 30 liter. 
 
 

 
Figur 49 visar den färdiga kompositdelen av demonstratorn. 
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Resultat 
 
Den framtagna trycktvärbalken är uppbyggd av tre kompontenter, två ändstycken i stål 
och ett fiberkompositrör med elliptiskt tvärsnitt. Det elliptiska tvärsnittet har 
halvaxlarna 170mm och 92mm. Kompositröret tillverkas i kolfiberförstärkt vinylester. 
Röret är 692mm långt och har en godstjocklek på 5mm. En sprängskiss av balken visas 
i Figur 50. 
 

 
Figur 50 visar en sprängskiss av komplett balk och ramsidobalk 

Ändstyckets sida som ligger mot ramsidobalken har höjden 200mm och bredden 
400mm. Fler detaljerande mått av metalländstycket återfinns i Bilaga 5: Ritning 
ändstycke. Metalländstyckena fästs mot ramsidobalken med 12 stycken M20 skruvar 
som har ingreppslängden 20mm. Skruhvhålens placering kan varieras om designen 
skulle vidareutvecklas. På vardera kortsida av tvärbalken finns ett tryckluftsuttag 
gängat med M22x1,5. Det ena uttaget är en tryckluftsanslutning medan det andra 
används för tömning utav kondensvatten 
 
Sammanfogningen mellan metalländstyckena och fiberkompositdelen sker via ett lim-
flänsförband. Flänsen som kompositen limmas mot är 30mm hög och limmet 
appliceras både på kompositrörets inner- och ytteryta. Flänsbanden är 8mm tjocka och 
har en avsmalnande profil där den minsta tjockleken är 3mm. Avsmalningen görs för 
att reducera risken för fläkning i limmet. 
 
Ändstycken tillverkas genom gjutning. Fiberkompositen tillverkas genom pull-winding 
för 80 000-scenariot och genom filament winding för 2 000-scenariot. 
Den totala längden för trycktvärbalken är 752mm och tryckluftsvolymen är 31 liter. 
Enligt FEM-simulering har tvärbalken en vridstyvhet på 41,2kNm/deg. Ett 
metalländstycke väger 12kg och kompositröret 4,6kg, den totala vikten blir 28,6kg 
vilket ger en viktbesparing på cirka 46%. Balken i sin helhet visas i Figur 51. 
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Figur 51 visar trycktvärbalken monterad mot en av ramsidobalkarna. 
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Diskussion 
 
Det finns områden där vidareutvecklingar kan behövas för att kunna leda arbetet från 
en konceptstudie till en mer tillverkningsklar produkt. 

Beräkningar 

En djupare analys av förbättrade fiberriktningar är något som kan vara aktuellt i 
tillämpningar då högsta möjliga effektivitet kan komma att krävas från kompositen. 

Då balken styvhetsdimensoneras i detta projekt ökas andelen fiber i 45 -riktningarna. 
Vidare och mer djupgående analyser skulle kunna ge en mer fördelaktig vinkel på 
fibrerna för att kunna ge en ännu bättre vridstyvhet. På så sätt kan exempelvis 
godstjockleken minskas ytterligare eller ge en ännu styvare balk. 
 
Då kompositbalken är styvhetsdimensionerad består hållfasthetsberäkningarna i 
huvudsak av överslagsberäkningar och approximationer. Tsai-Wus brottskriterium för 
kompositplattor har applicerats där det elliptiska kompositröret har approximerats 
vara lokalt plant där materialegenskaperna uppskattas med 10%-regeln. Mer förfinade 
hållfasthetsberäkningar med avseende på bland annat varierande laster på såväl 
komposit samt ändplattor skulle kunna genomföras med FEM-analyser. 
 
Utmattningsberäkningar har inte genomförts. Fokus har i projektet legat på 
fiberkompositen varför metallstyckets hållfasthet inte analyserats i detalj. Att 
genomföra utmattningsberäkningar på kompositen ligger utanför gruppens 
kunskapsområde. Detta är självklart något som måste genomföras. 

Material 

Volymförhållandet mellan fiber och matris kan studeras ytterligare. I detta projekt 
genomförs beräkningar och analyser på material med 50/50 i volymförhållande mellan 
fiber och matris då data för denna form av volymförhållande fanns tillgängligt. 
 
Glasfiber uteslöts tidigt i arbetet på grund av dess måttliga styvhet. Vidare analyser av 
glasfibrers lämplighet kan vara intressant då det valda kolfibret är mycket dyrare än 
glasfiber. 

Geometrisk optimering  

Skruvarnas placering visade sig i arbetet vara en stor begränsning. Skruvhålens 
positioner har styrts av andra komponenter som idag sitter på lastbilen. Den 
förutbestämda placeringen av skruvar medför att en förhållandevis stor 
metallkonstruktion på ändplattan krävs. Med en mer flexibel skruvplacering skulle 
större frihet ges för designen av ändstycken. Detta skulle ge möjlighet till lättare, mer 
materialeffektiva och mer lättillverkade ändstycken. 
 
Tvärsnittet väljs till att vara elliptiskt med anledning av att det är cirkelnära. Ett 
cirkulärt tvärsnitt kan inte uppfylla volymskraven och därmed blir ett elliptiskt 
tvärsnitt det närmaste alternativet. Anledningen till att ett så cirkulärt tvärsnitt som 
möjligt önskas är att man med detta undviker områden med skarpa anvisningar som 
kan leda till spänningskoncentrationer. Dessutom har ett tvärsnitt som följer en 
matematisk form väldefinierad och lättillgänglig information i handböcker och dylikt 
gällande exempelvis areatröghetsmoment, vridstyvhetsfaktorer och så vidare. Ett 
sådant tvärsnitt är även mycket lämpligt för de tryckkärlsegenskaper som söks. 
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Ett alternativt tvärsnitt skulle kunna undersökas som exempelvis ett rektangulärt 
tvärsnitt med rundade kanter som har stor krökningsradie. På så sätt kan man 
bibehålla en stor innervolym men ändå kunna anpassa balkens infästningsplatta efter 
vilka skruvhål som än behövs. Gafflarna som sticker ut ur metallplattan kan placeras 
mellan två skruvhål och man behöver därför inte ”bygga ut” gafflarna ytterligare genom 
att placera dem på en förhöjd ring vilket görs i vår föreslagna design. 

Prover 

De tester som genomförs är dragtester, trycktester på komposit, ett limprov samt 
kemikalieprover. Fler bör genomföras och nedan följer ett antal exempel på tester som 
vi skulle vilja genomföra. 
 
Ytterligare kemikalietester kan vara av intresse eftersom endast ett fåtal kemikalier har 
testats. Dessa tester genomfördes inte på grund av tidsbrist samt svårigheter med att 
införskaffa dessa kemikalier. 
 
Dropptest för att undersöka materialets slagtålighet är också värda att genomföra. Ett 
testobjekt släpps från en viss höjd där kompositens och designens stöttålighet testas. 
Detta skulle vara bra för att ge data och kunskap till dimensionering av bland annat 
godstjockeken. 
 
Ett brandprov där man testar exempelvis flamutbredningshastighet kan anses vara 
aktuellt. Detta för att kunna bestämma hur brandtåligt materialet är genom att 
antända materialet och observera vad som sker. Exempelvis kan 
flamutbredningshastigheten bestämmas. Denna information kan vara användbar vid 
till exempel materialval eller positionering av balken på lastbilsramen. 

Lim 

Fördjupade analyser på limförbandet är något som bör tas i beaktande vid en 
fördjupning av detta arbete. Detta eftersom limförbandet i denna konstruktion kan ses 
som en svag punkt som kan i högsta grad bli avgörande för konstruktionens livslängd 
och hållfasthet. 
 
Vid dimensionering av limförbandet har modeller ställts upp vars sanningsvärde är 
osäkert. För att ta hänsyn till detta används en stor säkerhetsfaktor. Om en bättre 
modell kan tas fram alternativt simuleras med FEM kan förbandet troligtvis förbättras. 
 
Limproverna visade att ytbehandling av såväl metall som komposit är av yttersta vikt 
för limförbandets styrka. Limproverna av det epoxibaserade limmet 
Araldite 2014-1 visade även att limmet var väldigt sprött. Vid ytterligare analyser kan 
det vara aktuellt att undersöka andra limtyper som exempelvis metakrylat. Vidare 
skulle ett lim med möjlighet till större spaltfyllning vara värdefullt. Detta kan förenkla 
tillverkningen genom att reducera behovet av fina toleranser för passningen. 
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Bilaga 1: Onepager 
 

 

Document type/Dokumenttyp 

DESCRIPTION 
Title/Rubrik 

Kandidatexamensarbete Trycktvärbalk 
File name/Filnamn 

One pager Kandidatexamensarbete Trycktvärbalk 
Approved by/Godkänt av (tjänsteställebeteckning namn) Date/Datum Info class/Infoklass 

   2014-01-17 Internal 
Issued by/Utfärdat av (tjänsteställebeteckning namn telefon) Issue/Utgåva Page/Sida 

UTMR  Hannes Berg  08 553 80196 1 1(1) 
 

To/Till (tjänsteställebeteckning namn) For information/För information (tjänsteställebeteckning namn) 

RTA Pehr Söderberg RTC  Anders Johansson 
KTH  Magnus Burman   

 
 

Lastbilsramen är uppbyggt av två 
rambalkar som är förbundna med 
varandra med tvärbalkar. 

 

Tryckluftstankar med olika volym är 
fästa på ramen. Dessa agera som 
tryckluftsförråd för bl. a. 
bromssystemet samt andra 
pneumatiska system. 

 
Uppgiften är att ta fram en tvärbalk i fiberkomposit med integrerad tryckluftstank 
Användning av fiberkomposit  förväntas ge en viktsfördel jämfört med stål- eller 
gjutjärnskonstruktioner. 
Integration av tryckluftstanken i tvärbalken bidrar till ytterligare viktsreduktion och bättre 
utrymmesutnyttjande på lastbilen igenom bortfall av den separata trycktanken. 
För val av lämpliga produktionsmetoder ska det utgås ifrån två olika scenarier. 
Scenario 1: Årsvolym = 2 000 st/år, scenario 2: Årsvolym = 80 000 st/år 

 

Dimensions 
 Length  y 752 mm 
 Max height z 200 mm 
 Max width  x 400 mm 
 Internal Volume for air 20 l 
 (target 30 l)  
 Working  pressure 14.5  bar 
Torsion stiffness  
 30kNm/deg 
Altering load; 100000 cycles  
 My 20kNm 
 Mx 10kNm 
 Mz15kNm  
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Bilaga 2: Kemikaliekrav 
 

 

Document type 

SPECIFICATION 
Title 

Chemical resistance requirement pressurized 
cross beam 
File name 

Document2 
Approved by (department acronym, name) Date Info class 

   2014-02-13 Internal 
Issued by (department acronym name phone) Issue Page 

UTMR  Hannes Berg  08 553 80196 1 1(1) 
 

To (department acronym name) For information (department acronym name) 

KTH Kandidatexamensarbetare    

 
The component shall be withstand exposure to the following substances according to 
the stated method and requirement stated below: 
 

Break fluid   DOT 4 

Diesel    (ASTM Reference Fuel F) 

Ethanol 95%   (With 5% PEG ignition improver ) 

FAME    (SS-EN_14214) 

UREA    (32,5% UREA / 67,5% water) 

Cleaning agent   Alkaline pH 9 -10, 70 °C for 20 min. 

Glycol    (50% glycol / 50% water) 

Battery Acid   38,5% H2SO4 

Deionised water 

Engine oil    (Reference oil IRM 903) 

Concentrated washer fluid 

NaCl exposure  SWAAT-test according to ASTM G85 Method 
A3, artificial sea water D1141. Requirement: 
1000 hours. 

 
The chemicals shall be chosen with common sense and the suggested 
reference chemical is not mandatory but the used chemicals must be 
documented. Cleaning before and after exposure shall be performed with 0,5 % 
solution of a cleaning agent (non-ionic detergent) and deionised water and then 
rinsed in deionised water. A cloth with dimension 75*75 mm is wetted with the 
desired chemical and placed in contact with the part for minimum 24 hours at a 
temperature of 23°C if not specified. The requirement is: No visible changes in 
surface appearance.
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Bilaga 3: Ritning nuvarande tvärbalk 
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Bilaga 4: Volymsberäkningar för intern luftvolym 

 
För att kunna få en uppfattning om vilken form av geometri som kan användas på 
balkens tvärsnitt genomförs överslagsmässiga volymsberäkningar på ett cirkulärt samt 
ett elliptiskt tvärsnitt. 

Cirkulärt tvärsnitt 

Den maximala innervolymen vid användning av cirkulärt tvärsnitt beräknas enligt  
  

 2

cirkulär inV r L     (1) 

 

där inr  är den inre tvärsnittsradien och L är balkens totala längd. 

För ett cirkulärt tvärsnitt begränsas radiens storlek dimensionsbegränsningarna i 
höjdled angivna i kravspecifikationen vilket ger att  
 
 10cmr  .  (2) 

 
Balken har en godstjocklek som approximeras till 0,5cmt  vilket ger innerradien  

 

 9,5cminr r t    . (3) 

 
Avståndet mellan balkens infästningspunkter är konstant och givet ger det den 
maximalt tillåtna längden för volymsberäkningen till 
 
 75cmL  .  (4) 

 
Ekvation (3) och (4) sätts in i (1) vilket ger 
 

 21,3litercirkulärV  .  (5) 

Elliptiskt tvärsnitt 

Den maximala innervolymen vid användning av elliptiskt tvärsnitt beräknas enligt 
 
 ellips in inV a b L      (6)  

 

där ina  och inb är innermåttet för den stora respektive lilla halvaxeln och L är balkens 

totala längd som är angiven i (4). Halvaxlarnas yttermått a och b begränsas av 
dimensionsbegränsningarna i höjd- och sidled angivna i kravspecifikationen enligt 
 
 20cm, 10cma b    (7) 

 
Dessa ger tillsammans med godstjockleken t att 
 

 19,5cm, 9,5cmina b    (8) 

Insättning i (6) ger att  
 56,7literellipsV    (9) 
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Ekvation (9) visar att volymen vid elliptiskt tvärsnitt klarar av att uppfylla de angivna 
volymskraven.  
 
Det ska dock nämnas att dessa resultat är de teoretiskt största volymerna för respektive 
tvärsnitt och att dessa värden kan komma att ändras då vidare analyser för 
dimensioner, godstjocklekar och infästningar genomförs. Beräkningarna visar trots att 
de är övergripande och förenklade att ett cirkulärt tvärsnitt inte klarar av att uppfylla 
det önskade volymskravet på 30 liter och kommer därför inte att studeras på ett 
djupare plan. 
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Bilaga 5: Ritning ändstycke 
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Bilaga 6: Rådata från mekaniska prover 

Drag O1 

* TestDate:2014-04-30 

* FilePath:C:\#TESTDATA-INSTRON100\Reports\ 

* FileName:drag_0.Rep 

* Header line 1:KTH 

* Header line 2:Farkost och flyg 

* Header line 3:Strukturlaboratoriet 

* Method info line 1:Dragprov Laminat. 

* Method info line 2:2 mm/min. Extensometer 50 mm. 

* Input1:Material,Kolfiber VE 

* Input2:Orient.,0 

* Results: 

* TestNo, E-auto(MPa), Fm(kN), Rm (MPa), Brk.%Stn, Width(mm), 

Thickness(mm),  

* Dta,001, 100295.90, 56.480, 1043.936, 10.60, 25.8, 2.1,  

* Dta,002, 91607.39, 75.662, 1407.762, 4.69, 25.6, 2.1,  

* Dta,003, 92410.94, 73.195, 1367.851, 5.10, 25.6, 2.1,  

* Dta,004, 103853.63, 45.907, 844.813, 3.23, 25.8, 2.1,  

* Dta,005, 86809.95, 31.977, 589.441, 2.15, 25.9, 2.1,  

* Dta,006, 100443.31, 77.787, 1405.813, 4.74, 25.8, 2.1,  

* Dta,007, 121043.74, 87.740, 1616.288, 3.53, 25.9, 2.1,  

* Dta,008, 92884.13, 76.572, 1394.803, 3.37, 25.8, 2.1,  

* Statistic: 

* Comments: 

* Com,001, Ogiltigt, Limfail 

* Com,002, OK 

* Com,003, Ogiltigt, Limfail 

* Com,004, Ogiltigt, Limfail 

* Com,005, Ogiltigt, Limfail 

* Com,006, Ogiltigt, Limfail 

* Com,007, OK 

* Com,008, OK 

Drag O2 

* TestDate:2014-04-22 

* FilePath:C:\#TESTDATA-INSTRON30\Reports\ 

* FileName:drag_90.Rep 

* Header line 1:KTH 

* Header line 2:Farkost och flyg 

* Header line 3:Strukturlaboratoriet 

* Method info line 1:Dragprov laminat extensometer 50mm 

* Method info line 2:2 mm/min 

* Input1:Material,kolfiber VE 

* Input2:Orient.,90 

* Results: 

* TestNo, E-auto(MPa), Fm(kN), Rm (MPa), Brk.%Stn, mmAtFm, 

Width(mm), Thickness(mm),  

* Dta,001, 8742.224, 2.745, 49.678, 2.47, 4.57, 25.3, 2.2,  

* Dta,002, 8832.492, 2.948, 53.495, 3.15, 5.54, 25.1, 2.2,  
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* Dta,003, 8391.787, 3.202, 56.546, 3.70, 5.94, 25.3, 2.2,  

* Dta,004, 8612.937, 2.979, 52.387, 2.76, 4.88, 25.3, 2.3,  

* Dta,005, 8467.979, 2.906, 50.350, 2.32, 4.16, 25.2, 2.3,  

* Dta,006, 8530.674, 3.071, 54.764, 2.89, 5.13, 25.3, 2.2,  

* Dta,007, 8051.493, 3.227, 55.601, 3.32, 5.80, 25.3, 2.3,  

* Dta,008, 8883.374, 1.837, 31.932, 6.55, 3.25, 25.3, 2.3,  

* Statistic: 

* Comments: 

* Com,001, OK 

* Com,002, OK 

* Com,003, OK, E-modul ej godkänd pga slarv med extensometer 

* Com,004, OK 

* Com,005, Ogiltigt, felaktigt brott 

* Com,006, OK 

* Com,007, OK 

* Com,008, Ogiltigt, Limfail 

 

Drag O3 

* TestDate:2014-04-30 

* FilePath:C:\#TESTDATA-INSTRON100\Reports\ 

* FileName:drag_kvasi.Rep 

* Header line 1:KTH 

* Header line 2:Farkost och flyg 

* Header line 3:Strukturlaboratoriet 

* Method info line 1:Dragprov Laminat. 

* Method info line 2:2 mm/min. Extensometer 50 mm. 

* Input1:Material,Kolfiber VE 

* Input2:Orient.,0 90 45 -45 

* Results: 

* TestNo, E-auto(MPa), Fm(kN), Rm (MPa), Brk.%Stn, Width(mm), 

Thickness(mm),  

* Dta,001, 43313.24, 30.779, 477.914, 5.16, 25.7, 2.5,  

* Dta,003, 43129.45, 29.343, 460.332, 4.92, 25.6, 2.5,  

* Dta,004, 42213.88, 28.318, 443.940, 4.50, 25.9, 2.5,  

* Dta,005, 4024.04, 30.151, 46.580, 3.87, 26.1, 24.8,  

* Dta,006, 46970.97, 32.420, 514.522, 4.00, 25.9, 2.4,  

* Dta,007, 55325.26, 29.044, 441.528, 4.16, 26.0, 2.5,  

* Dta,008, 42340.82, 32.103, 497.495, 4.04, 26.0, 2.5,  

* Statistic: 

* Comments: 

* Com,001, OK 

* Com,002, Test utgår, stav trasig innan mätning 

* Com,003, OK 

* Com,004, OK 

* Com,005, OK, tjockleken felaktigt inmatad, ska vara 2.48mm 

* Com,006, OK 

* Com,007, OK, E-modul ej godkänd pga dåligt fäst extensometer 

* Com,008, OK 
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Tryck O1 

* TestDate:2014-05-03 

* FilePath:C:\#TESTDATA-INSTRON100\Reports\ 

* FileName:tryck_0.Rep 

* Header line 1:KTH 

* Header line 2:Farkost och flyg 

* Header line 3:Strukturlaboratoriet 

* Method info line 1:Tryckprov 

* Method info line 2:1 mm/min 

* Input1:Material,Kolfiber VE 

* Input2:Orient,0 

* Results: 

* TestNo, Fm(kN), mmAtFm, Rm (MPa),  

* Dta,001, 13.159, 5.0, 384.81,  

* Dta,002, 11.632, 5.1, 318.51,  

* Dta,003, 14.495, 5.2, 412.47,  

* Dta,004, 16.215, 6.0, 460.55,  

* Dta,005, 11.416, 8.0, 328.67,  

* Dta,006, 11.171, 5.7, 322.43,  

* Statistic: 

* Comments: 

* Com,001, Ogiltigt, felaktigt brott 

* Com,002, Ogiltigt, felaktigt brott 

* Com,003, Ogiltigt, felaktigt brott 

* Com,004, Ogiltigt, felaktigt brott 

* Com,005, Ogiltigt, felaktigt brott 

* Com,006, Ogiltigt, felaktigt brott 

 

Tryck O2 

* TestDate:2014-04-30 

* FilePath:C:\#TESTDATA-INSTRON30\Reports\ 

* FileName:Tryck_90.Rep 

* Header line 1:KTH 

* Header line 2:Farkost och flygteknik 

* Header line 3:Strukturlaboratoriet 

* Method info line 1:tryckprov 

* Method info line 2:1,5 mm/min 

* Results: 

* TestNo, Fm(kN), mmAtFm, Rm (MPa),  

* Dta,001, 3.773, 2.3, 118.41,  

* Dta,003, 4.187, 5.1, 124.85,  

* Dta,004, 3.828, 4.2, 119.80,  

* Dta,005, 2.971, 4.1, 88.55,  

* Dta,006, 4.887, 4.5, 143.69,  

* Dta,007, 3.422, 3.6, 103.21,  

* Dta,008, 3.868, 4.9, 118.45,  

* Dta,009, 3.543, 5.2, 102.50,  

* Dta,010, 4.385, 5.0, 127.54,  

* Dta,011, 3.888, 2.6, 116.57,  

* Statistic: 
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* Com,001, OK 

* Com,002, Test utgår, stav trasig innan mätning 

* Com,003, OK 

* Com,004, OK 

* Com,005, Ogiltigt, felaktigt brott 

* Com,006, OK 

* Com,007, OK 

* Com,008, OK 

* Com,009, Ogiltigt, felaktigt brott 

* Com,010, OK 

* Com,011, OK 

 

Tryck O3 

* TestDate:2014-04-23 

* FilePath:C:\#TESTDATA-INSTRON30\Reports\ 

* FileName:Tryck_kvasi.Rep 

* Header line 1:KTH 

* Header line 2:Farkost och flygteknik 

* Header line 3:Strukturlaboratoriet 

* Method info line 1:tryckprov 

* Method info line 2:1,5 mm/min 

* Results: 

* TestNo, Fm(kN), mmAtFm, Rm (MPa),  

* Dta,001, 7.073, 5.5, 171.72,  

* Dta,002, 7.062, 5.2, 170.31,  

* Dta,003, 7.003, 3.3, 173.52,  

* Dta,004, 8.126, 3.4, 202.20,  

* Dta,005, 7.815, 1.8, 188.61,  

* Dta,006, 6.233, 0.8, 148.87,  

* Dta,007, 6.544, 1.1, 159.57,  

* Dta,008, 6.313, 3.9, 152.05,  

* Dta,009, 5.856, 2.7, 140.51,  

* Dta,010, 6.640, 2.0, 166.06,  

* Statistic: 

* Com,001, Ogiltigt, Limfail 

* Com,002, OK 

* Com,003, OK 

* Com,004, OK 

* Com,005, OK 

* Com,006, OK 

* Com,007, OK 

* Com,008, OK 

* Com,009, Ogiltigt, limfail 

* Com,010, Ogiltigt, felaktigt brott 
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Limprov 

* TestDate:2014-05-15 

* FilePath:C:\#TESTDATA-INSTRON30\Reports\ 

* FileName:Drag_lim.Rep 

* Header line 1:KTH 

* Header line 2:Farkost och flyg 

* Header line 3:Strukturlaboratoriet 

* Method info line 1:Dragprov laminat extensometer 50mm 

* Method info line 2:2 mm/min 

* Input1:Material,Araldite 2014-1 

* Results: 

* TestNo, Fm(kN), Rm (MPa), mmAtFm, Width(mm), Thickness(mm),  

* Dta,001, 8.528, 6.560, 1.470, 53.5, 24.3,  

* Dta,002, 13.406, 10.980, 2.582, 51.3, 23.8,  

* Dta,003, 12.694, 10.407, 2.589, 53.5, 22.8,  

* Dta,004, 8.152, 6.369, 1.395, 51.4, 24.9,  

* Dta,005, 10.166, 8.371, 2.218, 50.6, 24.0,  

* Dta,006, 9.528, 7.331, 1.759, 52.2, 24.9,  

* Statistic: 

* Comments: 

* Com,001, Ej godkänt, ena limsidan släppte tidigt 

* Com,002, OK 

* Com,003, OK 

* Com,004, OK 

* Com,005, OK, obehandlad komposit 

* Com,006, OK, obehandlad metall 


