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Förord 
Med det  här exjobbet fullbordar  jag min  civilingenjörsutbildning inom  maskinteknik 
vid  Luleå Tekniska  universitet.  Arbetet  har  utförts  under  vintern  2003  och  våren 
2004 på  avdelningen för Datorstödd  maskinkonstruktion vid  LTU  på  uppdrag  av  
LuCoil  Steel  AB.  Uppdraget  var  att optimera  en  lättviktscontainer åt Vikströms Åkeri  
AB. 

Det här arbetet  skulle  inte  ha  varit möjligt för mig att genomföra utan  den  hjälp  jag 
har  fått från alla inblandade personer.  Jag  vill rikta ett speciellt  tack  till  min  
examinator  Mats  Näsström och  min  handledare  Andreas  Lundbäck på universitetet, 
utan  er  hade det inte gått. Vidare vill  jag  tacka Carl-Erik Grip, Erling Sundström, 
Eero Heikinpieti,  Anders  Ahnqvist på LuCoil  samt Valle  Vikström och  Anders  
Hedberg på Vikströms som  har  bidragit med stor expertis och erfarenhet. Stort  tack  
riktas till  Lennart  Ohlson på LEOH Affårskonsult som med sitt positiva engagemang  
har  drivit projektet framåt.  Jag  vill även tacka  Peter  Törlind,  Peter  Jeppsson och 
övriga på DMK för det stöd  jag har  fått vid mitt datorarbete.  

Tack  till alla klasskamrater och vänner i Luleå som gjort mina år här uppe till  en  tid  
jag  kommer att minnas med glädje. 

Sist  men  inte minst vill  jag  rikta ett jätte  tack  till  min  flickvän och  min  familj som 
hjälpt och stöttat mig  under  hela  min  skolgång. 

Luleå  den 7 juni 2004 

Mattias Cronskär 
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Sammanfattning  

Det  här examensarbetet behandlar viktsoptimering och omkonstruktion  av en 
lastcontainer  genom att använda höghållfast  stål.  Arbetet  har  utförts i Luleå åt LuCoil  
Steel  AB  i samarbete  med  Vikströms Åkeri  AB.  

Vikströms Åkeri  AB  är ett rikstäckande företag  med  huvudkontor  på Storheden  
utanför Luleå där  det  även finns  en  tillverkningsverkstad för lastbilscontainrar.  Man 
har under de  senaste  åren  i samarbete  med  LuCoil  Steel  AB  börjat tillverka containrar 
i höghållfast  stål  för att kunna använda  sig av  tunnare material och göra dessa 
containrar lättare än tidigare. Vikten  på  containrar  har stor  betydelse inom 
transortnäringen.  Om  containrarnas vikt minskas  kan  dessa lasta  mer  och  således  
behövs inte lika många  transporter  för att frakta samma mängd  gods.  

Arbetet började  med en studie av  befintliga containrar för att  se  hur  dessa  var  
konstruerade.  Sedan  följde ett utförlig analys  med  hjälp  av  Finita  Element Metoden  
för att slutligen  komma  fram till två rekommendationer till kommande  
containerkonstruktion. 

Resultatet av examensarbetet är ett koncept på  en  ny  container  som är ca  170 kg  
lättare än dagens lättviktscontainer  samt  ett koncept som visar  en  helt ny 
konstruktion av bottenplattan i  en container  och är ca  230 kg  lättare.  
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i Inledning  

1.1 Bakgrund 

Vi lever  i ett samhälle där  vi  konsumerar mycket varor från hela världen. För att 
varorna ska  komma  från industri/tillverkare till användare krävs någon  form av 
transport. De  flesta  av  dessa  transporter sker  idag  med  hjälp  av  lastbilar  eller  tåg. För 
att skydda  godset  från väder och  vind,  skador, stöld  mm  används ofta plåtcontainrar  
som  ställs  på  transportfordon.  De  flesta  av  dessa containrar är gjorda i  vanligt stål  
och väger ungefär  fem ton  när  dorn  är tomma.  Under de  senaste  åren har  LuCoil  Steel  
AB  i samarbete  med  Vikströms Åkeri  AB  utvecklat  en container  tillverkad i ett nytt  så  
kallat  superstål som har  mycket högre sträckgräns än  de  ordinära stålen.  Resultatet 
blev  att  de kunde  minska plåttjockleken  på  ingående  detaljer  och  få  ner vikten  på  
containern  med 1.5 ton.  Vikten och hållfastheten  har stor  betydelse när  det  gäller 
containrar.  Det  finns till exempel lagar  som  säger vilket boggitryck  en lastbil får ha  
när  den  kör  på  svenska vägar.  Om  vikten sänks  på  containern  kan man  öka  lasten  i  
den  samma och fortfarande  ha  kvar samma boggietryck. Detta  leder  till att 
transportbilarna  får med sig mer last  varje gång  den  ska transportera något och  
således  behövs inte lika många  transporter  vilket i  sin tur leder  till ökade vinster för 
transportbolagen  samt mindre  miljöpåverkan. 

Ett räkneexempel: 
Säg att ett transportföretag kör  500,000 ton gods  varje år och att  en  lastad  container  
på  en  lastbil får väga  max 25 ton. Om man skulle  använda  en  standardcontainer som 
väger  5 ton  kan  man  alltså lasta  20 ton per  resa. Det blir  500,000  /  20  =  25000  resor  
per  år.  Om man  istället använder  en container  som är  1.5 ton  lättare kan  man  lasta  
21.5 ton per  resa. Antalet resor  per  år blir då  500,000  /  21.5  —  23250  st,  man  minskar 
alltså antalet resor  per  år med  1750  st eller  7%. Om man sedan  räknar med att 
underhållet på  en container  byggd i superstål blir lägre och att  den har en  längre 
livslängd än  en  som är gjord i vanligt stål  [1]  blir besparingarna ännu större. 

Det här examensarbetet går ut på att optimera  de  ingående delarna på  den  nuvarande 
lättviktscontainern för att göra  den  ännu lättare än  den  är idag.  
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1.2 	Containerns olika delar 

För att underlätta läsandet av denna  rapport  är det viktigt att läsaren från början blir 
insatt i vad  de  ingående delarna i  en container  kallas. Följande två  figurer  visar 
namnen på  de  mest intressanta delarna. Det finns fler delar på  en container,  t.ex. 
gångjärn, glidskenor, skruvar  mm men  då  de  är ointressanta för resultaten i det här 
arbetet  har  dessa inte tagits med. Takplåten är inte  heller  med på figurerna för att  
man  ska kunna  se  övriga delar bättre.  

Figur 1 Container  sedd ovanifrån  
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Figur 2 Container  sedd underifrån  

1.2.1  Delarnas namn  
1. Framvägg  
2. Takrör fram  
3. Kantlina vägg  
4. Sidovägg  
5. Takrör väggsida  
6. Takrör bak  
7. Bakdörr  
8. Väggfåste sida  
9. Bakstam 
lo. Hörnstolpe bak 

Sidodörr  

12. Takrör dörrsida  
13. Kantlina dörr  
14. Hörnlåda  
15. Väggfäste fram  
16. Hörnstolpe fram  
17. Underrör  
18. Gaffeltunnel  
19. Revben  
20. Stödbenshylsa  
21. Framstam  
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1.3 	LuCoil Steel 
www.lucoil.se  

LuCoil  Steel  hette tidigare Specialstål och  var en  underavdelning till SSAB tunnplåt  
men  är  sedan  två  år  tillbaka ett  eget  bolag i SSAB  koncernen.  Förr valsades  borstål  i 
Borlänge för att  sedan  skickas till Luleå och Specialstål där  det  valsades ytterligare 
och skickas vidare till främst SSAB Hardtech.  Då det  utvecklades  en ny  process i 
Borlänge  som gjorde det  möjligt att valsa  stålet  till önskad tjocklek och  kvalitet på en  
gång upphörde  valsningen  i Luleå och avdelningen förlorade  sin  största  kund.  LuCoil 
bildades och  det  företaget började  då, mer  än förut, specialisera  sig på  olika 
specialstål  som  tillverkas i  relativt små serier  och volymer. 

Idag är  25 personer  anställda  på  företaget och större  delen av  omsättningen  kommer  
från tillverkning  av  höghållfasta  stål med en  sträckgräns upp till  1700  MPa. Även 
andra  stålsorter såsom  extra  formbara och högkolhaltiga  stål  tillverkas och säljs.  

1.4 	Vikströms Åkeri  AB  
www.vikstroms.se  

1946  startade Valdemar Vikström  en  enskild  firma  vid namn Vikströms åkeri.  Han  
hade då  en  gengasdriven bärgningsbil som han körde åt vägförvaltningen.  Sex  år 
senare köpte företaget  en  begagnad lastbil och började köra  diverse  godstransporter i  
Sverige  och i norra  Finland. Under  årens lopp växte maskinparken speciellt då  man  
köpte upp två andra åkerier och fick linjer till  bland  annat Västerås och Jönköping. 
Idag förfogar företaget över ca  50  ekipage och 70-talet personer som är fördelade 
över hela  landet,  från Ystad i söder till  Kiruna  i norr. 

Sextio procent av  de  långa transporterna går idag med järnväg. Bilar kör containrarna 
till stationen där  de  lastas om till järnvägsvagnar för att  sedan  vid destinationsorten 
lastas över till väntande bilar som kör ut dessa till kunderna. 

Huvudkontoret ligger på Storheden utanför Luleå där det även finns  en  tvätthall  samt 
en  reparations/svetsverkstad. I  den  sistnämnda repareras skadade containrar  men  
där sker även tillverkning av nya containrar. Företaget förfogar även över  en  verkstad 
som finns i  Warszawa  i  Polen  där  man  tillverkar och säljer containrar för 
europamarknaden.  
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1.5 	Syfte & målsättning  

1.5.1  Syfte 

Utföra beräkningar och ta fram konstruktionsunderlag för utformning av 
lättviktscontainers tillverkade i extrahöghållfast stål.  

1.5.2 Mål  

Ta fram förslag på  en container  som väger  mindre samt har  lika stor eller  mindre  
utböjning på kantlinan än nuvarande lättviktscontainer.  

1.6  Avgränsningar 

Följande avgränsningar  har  vidtagits vid detta examensarbete: 

• För att hålla nere storleken på beräkningarna  har  vissa delar av underordnat 
intresse uteslutits. Enligt uppdragsgivarna var bottenplattan mest intressant 
att optimera och  den del  där det fanns störst möjlighet till att spara vikt. Det är 
således  den  med ingående delar som beräkningarna koncentrerats på. 

• Kantlinans höjd,  se Figur 1  skall vara  konstant 240 mm  för att det ska finnas  
plats  att montera dit stödben. Även revbenshöjden + underrörshöj  den  ska vara  
konstant 240 mm.  

• Lastfallen har  blivit förenklade då  man  inte kan räkna med alla  de  otaliga sätt  
en container  kan lastas. Mer om lastfallen i kap  3.4.  

• Utmattning av material tas ej med i beräkningarna. 
• Förändringar av materialegenskaper pga. svetsning  har  ej beaktats. 
• Kostnadsberäkningar utgår.  

5 
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2 Teori 

2.1 	Höghållfast stål (HSS) 

Ett  byte  från  en  tillverkning av konstruktionsdetaljer i vanligt stål till  en  tillverkning i 
HSS leder till att detaljerna kan tillverkas i tunnare material med bibehållen styrka  
[1].  Detta medför att det blir  en  billigare och smidigare produktion då  man  inte 
förbrukar och hanterar samma mängd stål som tidigare  samt  att transporterna av 
materialet blir billigare då vikten minskas.  En  detalj som tillverkas i HSS  har  även  en  
längre livslängd och behöver  mindre  underhåll än  en  liknande detalj tillverkad i 
ordinärt stål[1]. 

HSS  har  samma E-modul som vanligt stål, dvs. utböjningen blir  den  samma vid 
samma belastning av två likadana detaljer tillverkade i HSS och vanligt stål. Det som 
skiljer  de  två stålen åt är att HSS  har  högre sträckgräns och brottgräns än vanligt stål 
och detaljer kan således göras av tunnare material och fortfarande klara av 
belastningen. Följande formel kan användas som  en  tumregel för att räkna ut hur 
mycket tunnare  en  detalj kan göras i HSS jämfört med vanligt stål  [1]: 

/Rel  
t1 	Re, 
Formel 

Re,  och  t1  är  det  vanliga  stålets  brottgräns  respektive  tjocklek och Re2 och  t2  är 
brottgränsen och tjockleken  hos  HSS.  Formeln  ger  att  om man  byter  stålet  i  en  detalj 
från  vanligt stål med  brottgräns  på 250  MPa till HSS  med en  sträckgräns  på  woo  
MPa  kan detaljens  tjocklek halveras och fortfarande klara samma  belastning. En  
viktig  del  att  komma  ihåg när  man  vill byta till HSS i  en konstruktion  är att  om den  
görs tunnare  kommer den  troligtvis att  få en  större  deformation.  Detta  beror på, som  
tidigare berörts, att E-modulen är samma för  de  båda  materialen  och  man  bör  kanske  
tänka  på  att ändra  designen på  produkten  så  att önskad  deformation  uppnås.  
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2.2 	Fördelar med CAD/FEM mot prototyptillverkning 

Varför ska  man  använda sig av datorer för hållfasthetsberäkningar när  man  kan 
räkna med penna och papper och  sen  tillverka  en  prototyp? Svaret på  den  frågan är 
ekonomi och tid. Med datorns hjälp och  de  avancerade CAD/FEM  program  som finns 
idag kan snabba uträkningar på  en  relativt stor och komplicerad geometri göras och 
ett resultat som visar om produkten troligtvis kommer att hålla eller inte fås. Det är 
lätt att ändra på olika designparametrar och få  en  bra fingervisning om hur  en  
produkt ska optimeras. Används istället "känsla" för att ta fram olika prototyper 
måste troligtvis, om  man  inte  har  tur och träffar rätt på  en  gång, ett antal prototyper 
göras för att komma fram till  en  produkt  man  är nöjd med.  Om  det är  en  liten 
produkt som är  billig  att tillverka kan det vara  en  bra lösning att använda sig av 
prototyper  men  om det är  en  stor produkt som är kostsam att tillverka, som i det här 
examensarbetet  en container,  kan det gå åt stora summor för att komma fram till  en  
lösning.  Om CAD  och FEM  program  används istället kan olika koncept testas på ett 
smidigt och effektivt sätt så att budgeten och tiden för hela projektet minskar. Även 
idéer som är osäkra om  de  överhuvudtaget kommer att fungera kan snabbt testas för 
att  se  om  de  är värda att arbeta vidare med. 

Det finns dock mycket som är väldigt svårt att modellera på ett rättvist sätt vilket 
medför att prototyptillverkning är  en  viktig  del  i tillverkningsprocessen. Antalet 
prototyper kan dock hållas nere till några få istället för flera som kanske hade behövts 
om  man  inte använde CAD/FEM  program. 

2.3 FEM  

Finita  Element  Metoden är  en  approximativ numerisk metod för analys av olika  
problem.  Det kan till exempel handla om värmeöverförings  problem,  
strömningsproblem eller som i det här fallet, hållfasthetsproblem. Ofta när FEM-
analys används är problemen för stora och komplicerade att lösa för  hand.  

Kortfattat fungerar  FEM så  att ett komplicerat  problem med  oregelbundna  kanter  
och  geometrier  delas upp i många  små  delar,  element, med  regelbundna  kanter som  
sitter ihop  med  varandra  via noder.  Dessa  noder  finns i varje  hörn  av  elementen och  
en  nod tillhör flera  element, figur 3. De  sammanbundna elementen bildar ett 
elementnät  eller  mesh  och  det  är  på  detta  som  beräkningarna utförs.  Efter  att  laster  
och randvillkor  har  lagts till meshen  kan det  numeriska  problemet  lösas. Ett 
visualiseringsverktyg gör  det sedan  möjligt att grafiskt  visa  hur  stora och  var  
maxspänningarna i  materialet  är  samt  hur  stor  deformationerna är.  

8 



Element 

Nod  

Mattias Cronskär 
Anpassning av  container  till extrahöghållfast stål 

Det finns flera olika elementtyper och elementkategorier att välja mellan vid  en  FEM-
beräkning och det är av stor betydelse för slutresultatet vilka  element  som används. 
Vilka  element  som finns att tillgå  samt  deras olika användningsområden kommer 
inte att behandlas i det här arbetet. För  den  som vill veta mer rekommenderas boken 
FEM i praktiken  [2]. 

Figur 3 Element  och noder  
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3  Analys  

3.1 Förstudie 

En  inledande litteraturstudie genomfördes för att få insikt i hur olika containrar var 
konstruerade. Denna studie tillsammans med ett studiebesök hos Vikströms gav  en 
god  uppfattning hur containrar var konstruerade och  en  modellering av  den 
container jag skulle  arbeta med utfördes i  1-DEAS,  figur  1  och  2.  Första modellen var 
så verklighetstrogen modellerad som möjligt dock hade små detaljer som gångjärn, 
gummilister  mm  tagits bort då dessa saknade betydelse för fortsatt arbete. Ursprungs 
containern som arbetet grundades på var  en container  som Vikströms tillsammans 
med LuCoil tillverkade i höghållfast stål för två år  sedan.  Denna  container, container 
10975  i rapporten kallad originalcontainer, var då ca  1.5 ton  lättare än 
konkurrenternas motsvarande containrar och uppgiften var  nu  att försöka göra  den  
ännu lättare och/eller styvare.  Den  nya containern ska tillverkas i SSAB:  s  stål  HI 70  
med E-modulen  206  GPA och brottgränsen  750  MPa, bilaga  1.  Golvet ska tillverkas i 
björkplywood med E-modulen  620  MPa[3].  

3.2 Elementval 

8-nodiga fyrkantselement av typen tunna skal användes för FEM-beräkningarna. 
Genom användandet av skalelement får  man  reda på hur stor utböjningen och 
spänningen är på  de  olika ingående komponenterna  samt  var någonstans på 
balkarnas tvärsnitt som spänningarna uppkommer. På detta sätt kan  man se  hur 
spänningen ändras i profilen när  man  ändrar designen. 

I  [2]  finns  en guide  för att välja vilken elementtyp som lämpar sig bäst för olika 
applikationer. Enligt denna  guide skulle  skalelement eller solidelement användas för 
denna applikation. Skalelement valdes för att hålla ner antalet  element. Om  valet 
istället hade lagts på solidelement  skulle  storleken på dessa bli väldigt liten och 
antalet  element skulle  bli alltför stort då balkarna som  skulle  beräknas är långa och 
slanka. 8-nodiga  element  valdes då dessa är bäst lämpade vid böjningsanalys  [2]. 

11 



Mattias Cronskär 
Anpassning av  container  till extrahöghållfast stål  

3.3  Elementnät 

För att hålla nere antalet  element  i  modellen  och göra beräkningarna snabbare valdes 
ett ganska grovt  mesh.  En  elementstorlek  på 40 mm  visade  sig  fungera  på  ett 
tillfredsställande sätt och  tiden  för beräkningarna  var  rimlig. Detta elementnät 
användes  sedan  genom alla beräkningar  fast med  olika tjocklekar  på de  olika delarna.  

Figur  4 Bottenplatta  med FEM  mesh 
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3.4  Lastfall  

Vikströms åkeri  har  utfört  en  provlastning av  container 10975, den  som används som 
referensmodell i examensarbetet.  De  lastade  den  med tre laster på vardera lo  ton  
styck, alltså  en  totallast på  30 ton.  Dessa tre laster var, var och  en,  fördelade på  en  yta 
av 1.2*1.2  m. En  var placerad i  mitten  av containern och  de  andra två med centrum  en  
liten  bit  innanför  en  tänkt linje mellan hörnlådorna.  Den  stod uppställd på fyra 
hörnlådor. Denna uppställningsvariant ger  den  största påkänningen på containern  
under  normala omständigheter.  Den  är ibland uppställd på stödben  men  då dessa är 
placerade innanför hörnlådorna blir det belastningsfallet gynnsammare för 
containern.  En container  av  den  typ som  den  som behandlas i det här arbetet får  max  
lastas med  25 ton.  Vid provlastningstillfället lastades containern med  30 ton  för att 
Vikströms ville  ha en  säkerhetsfaktor med i kalkylerna. Nedböjningen på kantlinan 
uppmättes till  25 mm  med öppna dörrar.  En  större nedböjning kan medföra risk för 
att dörrarna kläms  fast  då containern är fullastad.  

Lastfallen  som används vid beräkningarna i detta arbete baseras på Vikströms 
provlastning. Detta för att kunna använda provlastningen som referens till FEM-
beräkningarna. Då det är bottenplattan som är intressant att optimera  togs  övriga 
detaljer bort. Vikströms såg vid deras provbelastning att väggens kantlina  samt  
framstammen inte hade någon visuell nedböjning och detta översattes i FEM-
beräkningarna med att väggens kantlina  samt  framstammen låstes i alla  translationer 
samt  rotationer. Hörnlådorna modellerades med styva  element.  Vid beräkningarna i 
kapitel  3.8  fördelades lastens  30 ton  jämt över revbenen för att underlätta 
beräkningarna. I  de  slutgiltiga konceptframtagningarna var  lasten  däremot fördelad 
som  den  var vid provlastningen hos Vikströms, figur  5. 
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Figur 5  Lastfall  på bottenplatta 

3.5  Referensmodell 

Som nämnts i kapitlet  1.6  var det bottenplattan som beräkningarna  skulle  utföras 
på.  En  femberäkning av orginalbottenplattan gjordes för att  ha  som referens till  de  
övriga kommande koncepten. Lastfall, elementval och elementnät hölls så lika som 
möjligt genom alla beräkningar för att eliminera felen som kan uppstå vid olika 
inspänningar  samt  elementstorlekar. Resultatet från  den  första beräkningen gav  en  
nedböjning på  mitten  av dörrens kantlina på  19 mm  och  en  maxspänning på  den  
samma på 268MPa,  se  koncept  1  i bilaga  4.  Vid provlastningstillfållet böjde  den  ner 
25mm och FEM-modellen kunde således betraktas som  en  acceptabel modell av 
verkligheten.  
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3.6  Revbenstest 

Efter  en  diskussion med intressenterna beslutades att revbenens dimensioner  skulle  
granskas för att  se  om  en  förbättring av dessa var möjlig. Ett revbenstest 
genomfördes där  20  revben med olika dimensioner och tjocklekar modellerades upp.  
En kraft  på  30000  N  lades  på  den  övre ytan, revbenens ändar låstes  fast  i samtliga 
rotationer och  translationer samt den  övre ytan låstes så att  den  inte kunde rotera 
runt dess  z-led,  figur  6.  Resultatet från  de  olika försöken  visas  i bilaga  2. 

Figur 6  Lastfall vid revbenstest 

I resultaten från beräkningarna  kan  utläsas att revben  6  fick lite  mindre  utböjning än 
revben  1, det  ursprungliga. Dessa två fick även  mindre  spänning än  de  övriga.  Vid 
granskning av  revben  2, 8, 10  och  12, som har  liknande  dimensioner, ser man  att 
dessa fyra  har  ungefär samma utböjning.  Jag  drar  dä  slutsatsen att  den  extra  fläns  
som  finns  på  revben  6-19, d  i  figur 2  bilaga  2,  inte  ger  någon minskad utböjning utan 
enbart bidrar till ökad vikt  hos  revbenen.  Man kan se  att  de  revben  som har en  extra  
fläns  får  lite  mindre  spänning  men  detta är  av  underordnad betydelse.  
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3.7 	Jämförelse av dimensioner på bottenplattan 

För att få reda på vad revbenens höjd i samverkan med resten av bottenplattan hade 
för inverkan på nedböjningen av kantlinan gjordes  en  studie där många olika koncept 
på bottenplattan jämfördes. För att spara tid och inte behöva göra om modellen inför 
varje beräkning skapades  en  programfil i  1-DEAS  som ändrade revbenens 
dimensioner  samt  underrörens höjd. Utböjningen från var och  en  av  de  ca  250  
beräkningarna skrevs  sen  till  en  fil som sammanställdes i två  diagram, diagram  i och  
2  bilaga  3.  

Då syftet bara var att jämföra olika koncept  togs  i dessa beräkningar även 
björkplywoodgolvet bort för att göra modellen enklare. Lastens  30 ton  var jämt 
fördelad över  de 20  revbenen och inspänningarna var samma som  de  som användes 
till referensmodellen  se  aysnitt  3.4. 

Figur 7  Mesh,  belastning samt  inspänningar  vid  beräkning  

Om man  studerar  diagram  i i bilaga  3  ser  man  att  en  minskning av revbenshöjden  
samt en  ökning av underrörshöjden ger  en  minskad utböjning av kantlinan 
(revbenshöjd + underrörshöjd måste vara  konstant 240 mm,  kap.  1.6).  Denna 
omkonstruktion leder även till minskad vikt på bottenplattan. Utböjningen av 
kantlinan minskar då  man  ökar revbensflänsarnas bredd,  diagram 2  bilaga  3 men  
detta leder även till ökad vikt hos bottenplattan. Med dessa resultat som grund 
beslutades att hålla kvar vid  80 mm  flänsbredd och minska revbenshöjden.  
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3.8 	Koncept framtagning  

En  mer utförlig studie av bottenplattan med golv följde och belastningen var  nu  
samma som vid provlastningen hos Vikströms, kapitel  3.4. 22  koncept undersöktes 
och sammanställdes i tabell  1.  Undersökningarna koncentrerades till att jämföra  120 
mm  och  80 mm  höga revben  samt  olika tjocklekar på dessa. Dessa två höjder valdes 
för att  120 mm  var orginalutförande och det  skulle  vara intressant att  se  hur 
utböjningen påverkades av  en  tjockleksändring hos revbenen.  8o mm  valdes för att 
resultatet från kapitel  3.7  visade att  en  minskad revbenshöjd tillsammans med ökad 
underrörshöjd leder till  en  minskad nedböjning av kantlinan.  En  anledning till att 
revbenen inte gjordes ännu lägre och underrören högre var att det  skulle  komplicera 
tillverkningen av bottenplattan. 

I  de  sista fem koncepten ersattes revbenen med  en 1.5 mm  profilerad plåt och 
underrörens höjd ökades till  200 mm.  Ändringar av materialtjockleken på dörrens 
kantlina utfördes för att  se  vad det gjorde för skillnad på utböjningen. 

Spänningen och utböjningen uppmättes mitt på kantlinan för att undvika  de  
spänningskoncentrationer som uppstår vid hörnlådorna,  se  kap  3.11.  

Beskrivning av  de  olika konceptens utseende  samt  FEM-resultat finns i bilaga  4  och  
5.  Förenklingarna i modellerna är  de  som står i kap  3.4. 
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Utböjning 
Kantlina 

(mm)  

Spänning 
Kantlina 

(MPa) 

Spänning 
Revben  
/profil  
(MPa) 

Spänning Vikt 

(kg) 

Vikt 
ändring 

kg  

Max  

(MPa)  
Koncept  1 19 268 275 1050 3033  
Koncept  2 19,1 +0.5% 273 314 1000 2937 -96  
Koncept  3 19,2 +1,1% 275 437 885 2841 -192  
Koncept  4 19,1 +0,5% 244 279 1340 3017 -16  
Koncept  5 19,3 +1,6% 260 313 1510 2935 -98  
Koncept  6 19,6 +3,2% 279 348  1710 2852 -181  
Koncept  7 19,3 +1,6% 255 273 1020 3008 -25  
Koncept  8 20,5 +7,9% 201 472 1250 3049 16  
Koncept  9 15,2 -20% 248 254 567 3063 30  
Koncept io  16,8 -12% 257 263 722 3048 15  
Koncept  11 15,4 -19% 219 257 1340 3047  14  
Koncept  12 16,9 -11% 230 266 1340 3032 -1  
Koncept  13 17,1-10% 171 299 1510 2950  -83  
Koncept  14 17,4-8,4% 175 333 1710 2867 -166  
Koncept  15 17,6-7,4% 194 288 1610 2947 -86  
Koncept  16 17,9-5,8% 178 329 1840 2864 -169  
Koncept  17 18.8-1% 172 334 1930  2762 -271  
Koncept  18 13,2 -31% 112 217 1240 2984 -49  
Koncept  19 20,6 +8% 179 486 1800 2990 -43  
Koncept  20 19,6 -8% 170 421 1770  3123 90  
Koncept  21 13,7 -28% 115 226 1300  2881 -152  
Koncept  22 17,7-6,8% 138 335 1290 2799 -234  

Tabell i  Resultat  för koncept  
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3.9  Balkjämförelse 

På  den  nuvarande containern används konstruktionsrör som underrör.  En  
undersökning genomfördes för att  se  om dessa är optimala för ändamålet eller om  en  
annan profil  skulle  passa bättre.  De  balkar  jag har  jämfört är hämtade från  [4].  
Jämförelsen är gjord mellan konstruktionsrör,  IPE samt  UPE balkar.  De data  som 
jämförts är vikten  samt  böjstyvheten. Alla  data  finns i tabell i i bilaga  6.  

Jämförelsen visade att  IPE-balkarna var bättre att använda än nuvarande 
konstruktionsrör då dessa var både styvare  samt  lättare än motsvarande 
konstruktionsrör. Det är även lättare att förebygga, upptäcka  samt  reparera 
rostskador på  IPE-balkar än konstruktionsrör då dessa ofta börjar rosta inifrån.  

3.10  Väggjämförelse  

En  studie utfördes på tre olika plåtprofiler som kan tänkas användas som väggar. 
Enbart  en  statisklastberäkning  har  gjorts där utböjningen och spänningarna hos 
profilerna kunde jämföras.  Den  största belastning som uppkommer på väggarna är, 
enligt Vikströms, när  en  gaffeltruck kör  in  i  den  med sina gafflar. Detta behandlas 
inte i detta arbete.  De profiler  som jämfördes var  den  profil som används till 
väggarna idag, Hiloc  stabil, samt  två andra  profiler  vars mått erhölls av Vikströms, 
profil i och profil  2, se  bilaga  1.  

FEM-beräkningarna utfördes på  en 1.5 mm  tjock och  1.54'1.5 m  stor plåt av profilerna. 
Denna spändes  fast  runt om och belastades med  en kraft  på  20000N.  Kraften 
fördelades ut på  en  yta av 1.5*0.5  meter  på  mitten  av plåten, figur  8. 
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Figur 8  Las1fall Väggtest 

Resultatet från dessa beräkningar,  se  bilaga  7  visade att profil  1  fick minst 
nedböjning,  12.1 mm  och nedböjningen hos Hiloc  stabil  blev störst,  22.8 mm.  Dock  
kan det vara värt att nämna att det är längre aystånd mellan  de  ytor som inte ligger i 
plåtens utbredning, d i figur  9,  hos profil i än hos Hiloc  stabil.  Detta kan  ha  stor 
betydelse för utböjningar och spänningar hos  de  olika profilerna om  de  utsätts för 
punktbelastningar som tex när  en  gaffeltrucks gafflar träffar väggen på containern.  

d 

Figur 9 Profil 
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Överyta  
VALUE OPTICN:ACTUAL 

SHELL SURFACE: TOP 
1.6E0+0 

Amme/matcra-9/ideas1D/data/progamering.mfl 
RESULTS: 3— B.C. 1,STRESS_3.LOAD SET 1 
STRESS — VON MISES MIN: 3.99E+00 MAX: 1.94E+02 
DEFORMATION: 1— B.C. 1,DISPLACEMENT_1,LOAD SET 1 
DISPLACEMENT —  MAG  MIN: 1.79E+01 MAX: 1.88E+01 
FRAME OF REF: PART 

Neutralplan  

1.44D+U 

1.28D+0 

1.12D+0 

9.60D+01 

8.G0D+Ü1 

6.40D+01 

4.80D+D1 

3.20D+01 
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3.11  Kommentarer till FEM beräkningar 

Vid granskning av Koncept  1,  bilaga  5  ser  man  att det uppkommer  en  maxspänning 
på  1050  MPA och att  den  förekommer vid infästningen mot hörnlådorna. Det 
uppkommer troligtvis  en  spänningskoncentration där även i verkligheten  men  inte 
lika stor. Varför  den  blir så stor i beräkningarna  men  troligtvis  mindre  i verkligheten 
beror på att i modellen är hörnlådorna ersatta med styva  element samt  fastsatta så att  
de  inte ska förflytta sig åt något håll. Detta ger upphov till spänningskoncentrationer i 
infästningen mellan hörnlådor och kantlina. I verkligheten ger hörnlådorna med sig 
lite trots att  de  ser styva ut för ögat och även inspänningen mot lastbilen kan ge med 
sig lite. Därför blir det troligtvis lägre spänningar vid hörnlådorna i verkligheten än i 
modellen. Det uppkommer i modellen även spänningskoncentrationer vid skarven 
mellan gaffeltunnlarna och underrören. Dessa kan  man  tro är mer 
överensstämmande med verkligheten då varken gaffeltunnlarna eller underrören är 
fastsatta på liknande sätt som hörnlådorna. Liknande spänningskoncentrationer 
existerar hos  de  övriga koncepten och samma förklaring kan ges till dessa. 

Spänningen på kantlinan är högst på överytan  samt  på underytan  men  lägre på  
mitten.  Detta beror på att det är  en  linjär  variation  av kantlinans spänningar där 
överytan utsätts för tryckkrafter medan underytan utsätts för dragkrafter. I  mitten  på 
kantlinan tar dessa krafter ut varandra och spänningen blir således cs i neutralplanet. 

Figur 9  Spänningsbild mitt på kantlina hos koncept  17 
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4 Resultat 

De  resultat som detta examensarbete ledde fram till är  en  rekommendation till 
Vikströms Åkeri att följa endera koncept  16  eller koncept  22  i nästa bygge av  
container.  

Skillnader mellan  container 10975  och koncept  16:  
• IPE-balkar används som underrör istället för konstruktionsrör då dessa är 

både lättare och styvare än motsvarande konstruktionsrör. Med  IPE  balkar är 
det även lättare att förebygga, upptäcka och reparera rostangrepp i tid. 

• Höjden på underrören ökas från loomm till  140 mm  och revbenshöjden sänks 
till  8o mm  för att få  en  lättare och styvare konstruktion. Revbenen bör också 
tillverkas i  2 mm  höghållfast stål för att få ner vikten yttrligare. Utböjningen 
påverkas inte nämnvärt av denna materialförtunning. 

• Dörrsidans kantlina tillverkas i höghållfast stål med tjockleken  5 mm  för att 
minska utböjningen på denna. 

• Vikten minskar hos koncept  16  i jämförelse med originalcontainern med  169 
kg  och utböjningen på kantlinan minskar med ca  6%  

Skillnader mellan  container 10975  och koncept  22:  
• IPE-balkar används som underrör istället för konstruktionsrör då dessa är 

både lättare och styvare än motsvarande konstruktionsrör. Med  IPE  balkar är 
det även lättare att förebygga, upptäcka och reparera rostangrepp i tid. 

• Höjden på underrören ökas från loomm till  200 mm  och revbenen ersätts 
med ett golv av Hiloc  stabil.  

• Dörrsidans kantlina tillverkas i höghållfast stål med tjockleken  5 mm  för att 
minska utböjningen på denna. 

• Vikten minskar hos koncept  22  i jämförelse med originalcontainern med  234 
kg  och utböjningen på kantlinan minskar med ca  7%  

Väggjämförelsen som gjordes i detta arbete är inte utförlig nog för att  en  
rekommendation att byta profil eller tjocklek på plåten kan ges. För detta krävs  en  
noggrannare undersökning.  
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5 Diskussion 

5.1 	Förenklingar och antaganden 

Vid modellering och analys av konstruktioner med FEM måste vissa förenklingar och 
antaganden göras för att datormodellen ska bli av hanterbar storlek. Exempel på 
sådana i det här arbetet är: 

• Väggens kantlina  samt  framstammen antas inte få någon nedböjning vid 
belastning av containern och  har  satts som  fast  inspända. 

• Hörnlådorna  har  antagits vara styva och ersatts med styva  element.  
• Detaljernas  radier  och dess inverkan på beräkningarna  har  antagits vara små 

och försumbara. 
• Containerns egenvikt antas inte  ha  någon påverkan av utböjningen av 

kantlinan. 

Dessa förenklingar gör att resultaten  man  får ut vid beräkningar på  en  modell inte 
överstämmer helt med  de  resultat  man  får då  man  testar  en  prototyp i med verkliga 
laster och fastspänningar. För att kunna jämföra olika koncept gjordes först  en  
referensmodell av  en  befintlig  container  vilken resten av koncepten jämfördes med, 
kap  3.5. 

5.2 	Val  av slutgiltigt koncept 

Rekommendationer att tillverka koncept  16 samt 22  grundar sig på att deras vikt är 
näst minst  samt  minst av  de  två koncepttyper som  har  beräknats. Koncept  17,  som  
har  samma utseende som koncept  16 fast  med  18 mm  golv istället för  27 mm,  
rekommenderas ej trots att det är det lättaste av alla koncept. Eftersom  man  inte vet 
vilka punktbelastningar som uppkommer på golvet mellan revbenen kan inte ett 
tunnare golv rekommenderas vilket medför att koncept  17  förkastas.  

5.3 	Fortsatt arbete 

LuCoil  Steel  och Vikströms Åkeri  kommer  att undersöka möjligheten att tillverka  en  
prototyp  av koncept 22  i Vikströms  fabrik  i  Polen  och göra verkliga  belastnings tester 
på den.  Vidare  kommer de  även att arbeta  med  att anpassa  koncept 22  till 
europamarknaden.  

25 



Mattias Cronskär 
Anpassning av  container  till extrahöghällfast stål  

26 



Mattias Cronskär 
Anpassning av  container  till extrahöghällfast stål 

Referenser  

[1] Sheet Steel Handbook (1996) Lygner  Marknadskontakt  AB 

[2] Sunnersjö, S (1992)  FEM  i praktiken,  Sveriges  verkstadsindustrier  

[3] WISA wire, Shauman wood AB 

[4] Konstruktionstabeller  (1995) Tibnor AB 

27 



Mattias Cronskär 
Anpassning av  container  till extrahöghållfast stål 



Mattias Cronskär 
Anpassning av  container  till extrahöghällfast stål 

Bilagor 

Bilaga i Produktdata 	 4  sid. 

Bilaga  2  Revbenstest 	 3  sid. 

Bilaga  3  Jämförelse dimensioner på bottenplattan 	i sid. 

Bilaga  4  Konceptbeskrivning/resultatsammanställning 3sid 

Bilaga  5  FEM-bilder på koncept 

Bilaga  6  Balkjämförelse 

Bilaga  7  Väggtest 

nsid  

i sid.  

2 sid. 



Bilaga  1  Produktdata 

LuCoil Steel 
— ett företag i SSAB Tunnplåt —  

Juni 2002  

C % 	 Si % 
max 	 max 
0,00 	 0,05 
0,08 	 0,05 
0,08 	 0,05 
0,08 	 0,05 
0,08 	 0,05 
0,13 	 0,30 

Mn %  
max 

P % 
max 

5% 
max 

0,45 0.030 0,025 
0,70 0,030 0,030 
0,45 0,030 0,025 
0,45 0,030 0,025 
0,45 0,030 0,025 
0,45  0,030 0,030 

Stilsort  

Hi 22 
Hi 36 
1.0 40 
Hi 50 
111 60 
HI 70  

HÄLLFASTHETSEGENSKAPER 

Utförands Sträckgräns Brottgränz  

Nimm'  
c  

Glödgat 
	

220 
Glödgat 
	

360  
Ej glödgat 
Ej glödgat 
Ej glödgat 
Ej glödgat 

Förlängning  

Ca  
32 
27 
5 
3 
3 
2  

ttinim
cx 

 

330 
450 
490 
550 
700 
750 

Stilsort  

Hi 22 
Hi 36 
Hi 401 
Hi 501 
Hi 60 
Hi 70  
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Kallvalsade höghållfasta stål — Hiloc  
DEFINITION 

Hiloc är  en  stålgrupp  som  kombinerar  hog  hållfasthet  
med  goda kallformningsegenskaper. 

LEVERANSUTFORANDE  

Hi 22  och  Hi 36  levereras i glödgat utförande.  Hi 40, 
Hi 50, Hi 60  och  Hi 70  levereras i  ei  gliidgat utfö-
rande. 

ÖVRIGT  

22  och  Hi 36  uppvisar goda kallformnings-
egenskaper och  kan med  fördel användas för  applika-
tioner  där  materialet  utsätts för stora plastiska  
deformationer. Hi 40, Hi 50  och  Hi 60  uppvisar  god  
bockbarhet. Ytterligare upplysningar lämnas  av  
LuCoil  Steel,  Teknisk  kundserviee,  

KEMISK SAMMANSÄTTNING 

'tftiO ach  Fa 50 kan  ehtg avarnsgernmelie erhAllas megIca  12%  leaaagemg. 

LUCOlL STEEL AB 
971 88 Luleä  
Telefon  0920 - 920 00  
Telefax  0920 - 25 58 56 

lucoil@ssab.com  
www.lucoil.com  

uggg.flarru 	gutablad h4n4er cx  nil  teen !Si  putficrong agh  agar an  ge  ftc 
da.a*gg,aa"ag 	 aaoduk,n. 	 gOrs  tor  arglangag arlia+4 
aglapandeptarkkfataseglag Anen.oppette,  al% data  lb,  age  upplanassam  
garant, gran  t.t,tkidakl$ti.9bek,aiteicx  

Figur i Hiloc 



15-30 mm 15-30 mm 

lube  stabil  levereras  vied  profildimension  eider uvaintaende  figur.  

34,8 mm 64,7 mm  Svetsläpp  

18 mm 

Mattias Cronskär 
Anpassning av  container  till extrahöghållfast stål 

Bilaga  1  Produktdata 2(4)  

LuCoil  
wiRupers11-Ai 

Oktober 2003 

Stöttåligt profilerat 
PRODUKTEN 

stål - Hiloc Stabil 
STALSORT OCH MEKANISKA EGENSKAPER 

Hiloc  stabil  är  en  profilerad konstruktionsplar som 
förenar låg vikt med hög bärigher.  Den  kan levereras 
med naken stålyta alternativt förzinkad. 

APPLIKATIONER 

Hiloc.  Stabil  kan användas för konstruktioner som 
kräver hög bärighet och där konstruktionen och/eller  
de  enskilda byggelementen skall  ha  läg vikt. 
Exempel: Transportindustrin:  Over-  och sidobyggnader, 
transportfordon, släpvagnar och  containers.  

SVETSNING 

Stälet i Hiloc  Stabil kan  sversas  med  alla vanliga 
svetsmeroder.  Se  databladen för resp Hiloc  EH  och 
Hiloc  SH.  

DIMENSIONERING (Beräkningsexempel) 

Beräkning för profilen till höger vid srräckgrans  250  
och  1600  N/inin= visar  art  momentkapacireten ökade 
frän  0,55  till  2,57  kNin/m vid  0,5 mm  plättjocklek. 

Inom hållfasthetsområdet  Rm. 900- 1 100  
levereras Hiloc  Stabil  i stälkvaliteterna Hiloc  EH  900 
1100. Data  otn dessa stäl återfinns i produktdatahlader 
för Hiloc  EH.  
Inom hällfasthetsomrader Rm.I300 -  1600  N/mrM 
levereras Hiloc  Stabil  i stalkvaIiteterna Hiloc  SH  1300  
-  1600. Data om  dessa  stål  äterfinns i  produktdata-
bladet  för Hiloc  SH.  

KEMISK SAMMANSATENING 

Denna beskrivs i databladen för resp Hiloc  EH  och  
I-bloc  SH.  

DIMENSIONSPROGRAM 

Max  bredd:  940 mm.  
Tjocklek: 	1,2  -  1,3 mm  för  Ebbw EH  (se  vänster)  

0,4  -  1,2 mm  för I-like  SH  (se  vänster) 

PROFILKURVA (Typiska värden)  

LUCOIL STEEL AS 
971 88  Luleå  
Telefon  0920 - 920 00  
Telefax  0920- 25 58 56 
E-mail lucoilfissab.com  
www.lucoil.com  

Figur 2 Hiloc stabil  

Uppflugne detta  datablad  hanförvy  tit liden  lön p.g..Uvrirtg ochg kd-atf  all  seen 
väglahng.lanvdecleng  pro..  I  en  Keserdauon  50,5 :01  arenngar  tilt blid 

av  leande 0ewluktutve,2,11.ng Angivna 	data 5,  fir  »PVC.*  no. 
se,,nIeqlan,taskId Ihältfig bpkr.tilelcr 



Mattias Cronskär 
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Bilaga  1  Produktdata  3(4) 

Figur 3 Profil  i  



278 

      

f  

   

e 

tr.>  

        

        

1_, 7Z, 

Mattias Cronskär 
Anpassning av  container  till extrahöghällfast stål 

Bilaga  1  Produktdata  4(4) 

Figur 4 Profil2 



Mattias Cronskär 
Anpassning av  container  till extrahöghållfast stål 

Bilaga2 Revbenstest  

skala  10  
n  1 2 3 20_23 
r_3_ren 
STRESS Von Mises Unaveraged Top shell 
Min: 6.07E-01 N/mm^2 Max, 8.91E+02 N/mm'2 

1(3)  

skala  10 
r_1_2_3_20_23 
r_3_fem 
DISPLRCEMENT Magnitude Unaveraged Top shell 
Min: 0.00E+00 mm Max: 1.11E+0/ mm 

N/mm -2 

   

MIT 

 

JIETErfir_31111111•111  

 

U_Li_1111111113111U  
0.00E+00 1.05E+02 2.10E+02 3.00E+02  

Figur  i FEM resultat för revben  3  

0.00E+00 3.50E+00 7.00E+00 1.00E+01  



Mattias Cronskär 
Anpassning av  container  till extrahöghällfast stål 

Bilaga  2  Revbenstest 	 2(3)  

C 

B  

A  
Figur 2  Revbensprofil  

A 
(mm) 

B 
(mm) 

C 
(mm) 

D  
(mm) 

Tjocklek  
(mm)  

Spännig 
(MPa)  

Utböjning  
(mm)  

i  8o 120 8o o 4 150 3,84 
2 80 120 80 o 3 198 5,11 
3 8o 120 8o o 2 295 7,67 

4 50 120 50 0 4 188 4,66 
5 30 120 30 0 4 230 5,45 
6 8o 120 8o 10 4 144 3,86 
7 50 120 50 10 4 178 4,54 
8 80 120 80 10 3 191 5,24 
9 50 120 50 10 3 235 6,19  
io  8o 120 80 20 3 183 5,29 
11 50 120 50 20 3 222 6,1 
12 8o 120 8o 30 3 174 5,27 
13 50 120 50 30 3 209 5,95 
14 8o 100 8o 30 3 218 7,66 
15 50 100 50 30 3 273 8,86 
16 8o  loo  8o 30 2 332 12,3 
17 50 100 50 30 2 411 14 
18 50 100 50 6o 3 202 7,15 
19 50 100 50 8o 3 188 5,91 
20 8o 70 8o o 4 303 13,7  

Tabell i ReNlensdimensioner  samt  resultat 



Spänning mitt på revben  
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Mattias Cronskär 
Anpassning av  container  till extrahöghållfast stål 

Bilaga  2  Revbenstest  3(3) 

Diagram  i Utböjning av revben vid revbenstest 

Utböjning  

16 

14 

12 

10  

E 
E  

6 

4_ 

2 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20  

Revben  

Diagram 2  Spänning mitt på revben vid revbenstest 



Utböjning beroende på revbenens bredd  

60 	 70 	 80 	90  

Revbens bredd  (mm) 

100  

12,5 

12  

5 
:0 
.0 

10 

9,5 

9 

—Höjd  130  
—Höjd  100  
— Höjd  70 

Mattias Cronskär 
Anpassning av  container  till extrahöghällfast stål 

Bilaga3 Jämförelse dimensioner på bottenplattan  1(1) 

Utböjning beroende på revbenens höjd  

12,5 

12  

 

—Bredd  100  
—Bredd  80  
—Bredd  60 

9,5 

9 

 

130 	120 	110 	100 	90 	80 	70 	60 	50  

Revbens höjd  (mm)  

Diagram 

Diagram 2 



Mattias Cronskär 
Anpassning av  container  till extrahöghållfast stål 

Bilaga  4 	Konceptbeskrivning / 	1(3)  
Resultatsammanställning 

Koncept i: 
Orginalcontainer. 
Revben  4 mm dimension 80-120-80.  

Underrör  4 mm dimension  100*80  

Koncept  2:  
Revben  3 mm dimension 80-120-80.  
Underrör  4 mm dimension  100*80. 

Koncept  3:  
Revben  2 mm dimension 80-120-80.  
Underrör  4 mm dimension  100*80. 

Koncept  4:  
Revben  4 mm dimension 8o-8o-80.  
Underrör  4 mm dimension  140*80. 

Koncept  5:  
Revben  3 mm dimension 8o-8o-80.  
Underrör  4 mm dimension  140*80. 

Koncept  6:  
Revben  2 mm dimension 8o-8o-80.  
Underrör  4 mm dimension  140*80. 

Koncept  7:  
Revben  4 mm dimension 8o-68-80.  
Underrör  4 mm dimension  152*80. 

Koncept  8:  
Revben  4 mm dimension 8o-16o-80.  
Underrör  4 mm dimension  60*80. 

Koncept  9:  
Kantlina omvänd. 
Revben  4 mm dimension 80-120-80.  
Underrör  4 mm dimension  100*80. 

Koncept lo: 
Kantlina 5mm 
Revben  4 mm dimension 80-120-80.  
Underrör  4 mm dimension  100*80. 

Koncept  11:  
Kantlina omvänd 
Revben  4 mm dimension 8o-8o-80.  
Underrör  4 mm dimension  140*80. 

Koncept  12:  
Kantlina  5 mm  
Revben  4 mm dimension 8o-8o-80.  
Underrör  4 mm dimension  1.40*80. 

Koncept  13:  
Kantlina  5 mm  
Revben  3 mm dimension 8o-8o-80.  
Underrör  4 mm dimension 140*  80.  

Koncept  14:  
Kantlina  5 mm  
Revben  2 mm dimension 8o-80-80.  
Underrör  4 mm dimension  140*80. 

Koncept  15:  
Kantlina  5 mm  
Revben  3 mm dimension 8o-8o-80.  
Underrör  IPE-balk  140  

Koncept  16:  
Kantlina  5 mm  
Revben  2 mm dimension 8o-8o-80.  
Underrör  IPE-balk  140  

Koncept  17:  
Golv  18 mm  
Kantlina  5 mm  
Revben  2 mm dimension 8o-80-80.  
Underrör  IPE-balk  140  

Koncept  18:  
Revben ersatta med Hiloc  stabil.  
Underrör  4 mm dimension  200*80. 

Koncept  19:  
Revben ersatta med profil  1.  
Underrör  4 mm dimension  200*80. 

Koncept  20:  
Revben ersatta med profil  1.  
Underrör  6 mm dimension  200*80. 

Koncept  21:  
Golv itimm 
Revben ersatta med hiloc  stabil.  
Underrör  4 mm dimension  200*80. 

Koncept  22:  
Golv 18mm 
Revben ersatta med hiloc  stabil.  
Underrör  IPE-balk  200.  



Mattias Cronskär 
Anpassning av  container  till extrahöghällfast stål 

Bilaga  4 	Konceptbeskrivning / 
Resultatsammanställnin  

2(3) 

Utböjning 
Kantlina 

(mm)  

Spänning 
Kantlina 

(MPa) 

Spänning 
Revben  
/profil  
(MPa) 

Spänning 
Max  

(MPa)  

Vikt 

(kg) 

Vikt 
ändring 

kg  
Koncept  1 19 268 275 1050 3033  
Koncept  2 19,1 +0.5% 273 314 1000 2937  -96  
Koncept  3 19,2 +1,1% 275 437 885 2841 -192  
Koncept  4 19,1 +0,5% 244 279 1340 3017 -16  
Koncept  5 19,3 +1,6% 260 313 1510 2935 -98  
Koncept  6 19,6 +3,2% 279 348  1710  2852 -181  
Koncept  7 19,3 +1,6% 255 273 1020 3008 -25  
Koncept  8 20,5 +7,9% 201 472 1250 3049  16  
Koncept  9 15,2 -20% 248 254 567 3063 30  
Koncept  10 16,8 -12% 257 263 722 3048 15  
Koncept  11 15,4 -19% 219 257 1340 3047 14  
Koncept  12 16,9 -11% 230 266 1340 3032 -1  
Koncept  13 17,1-10% 171 299 1510 2950 -83  
Koncept  14 17,4-8,4% 175 333 1710  2867 -166  
Koncept  15 17,6-7,4% 194 288 1610 2947  -86  
Koncept  16 17,9_5,8% 178 329 1840 2864 -169  
Koncept  17 18.8-1% 172 334 1930  2762 -271  
Koncept  18 13,2 -31% 112 217 1240 2984 -49  
Koncept  19 20,6 +8% 179 486 1800  2990 -43  
Koncept  20 19,6 -8% 170 421 1770  3123 90  
Koncept  21 13,7 -28% 115 226 1300 2881 -152  
Koncept  22 17,7_6,8% 138 335 1290 2799 -234  

Tabell  1  Resultatsammanställning 



skala 10  
orginal  med  golv  3 last  
31ast 3mm  rev 
STRESS Von  Miese Unaveraged  Top  shell  
Min: 0.00E+00  N/m4,^2  Max, 1.00E+03  N/mm^2 

skala  10 
orginal  med  golv  3 last 
31ast 3mm rev 
DISPLACEMENT Magnitude Unaveraged Top shell 
Min: 0.00E+00  nm  Max: 1.91E+01 mm 

Nfmn^2  

iuuiur 
0.00E+00 1.40E+02 2.80E+02 4.00E+02/ 

	
0.00E+00 7.00E+00 1.40E+01 2.00E+017  

Mattias Cronskär 
Anpassning av  container  till extrahöghällfast stål 

Bilaga  5  FEM-bilder på koncept 	 1(11)  
skala 10  
orginal  med  golv  3 last 
3 last 
STRESS Von Rises  Unaveraged  Top  shell  
Min, 0.00E+00  M/mm^2  Max, 1.05E+03  N/mm^2 

skala  10 
orginal  med  golv  3 last 
3 last 
DISPLACEMENT Magnitude Unaveraged Top shell 
Min, 0.00E+00 mm Max, 1.90E+01 mm 

N/mm^2  MM 

A11111 
	

AIM 
0,00E4-00 1.40E4-02 2.80E+02 4.00E+02 

	
0.00E+00 7.00E+00 1.40E+01 2.00E+01  

Koncept i 4mi1 revben 

Koncept  2  3mm revben 



skala 10  
orginal  med  golv  3 last 
3 last  2mm revben  
STRESS Von  Missa Unaveraged  Top  shell  
Min: 0.00E+00  N/mm^2  Max: 8.85E+02  N/mm^2 

skala  10 
orginal  med  golv  3 last 
3 last 255  revben  
DISPLACEMENT Magnitude Unaveraged Top shell 
Min: 0.00E+00 mm Max: 1.92E+01 mm 

N/mr:^2  

0.00E+00 

[JERE  
1.40E+02 2.80E+02 4.00E+02// :  

mrn  

0.00E+00 

-7111111K 
7.00E+00 1.40E+01 2.00E+011/ ..:  

skala 10 
80-80-80 med  golv  3 last 
3 last 
STRESS Von  Mises Unaveraged  Top  shell  
Min: 0.00E+00  N/mm-2  Max: 1.34E+03  N/mm^2 

skala  10 
80-80-80  med  golv  3 last 
3 last 
DISPLACEMENT Magnitude Unaveraged Top shell 
Min: 0.00E+00 mm Max: 1.91E+01 mm 

N/mn^2 
	

nrn  

1.40E+02 0 .00E+00 7.00E+00  0.00E+00 

fl  TAM» 
2.80E+02 	4.00E+02  

TAME 

1.40E+01 	2.00E+01,7\7, 

Mattias Cronskär 
Anpassning av  container  till extrahöghällfast stål 

Bilaga  5  FEM-bilder på koncept 	 2(11)  

Koncept  3 2111M  revben 

Koncept  4 80-80-80  4mm revben 



0.00E+00 1.40E+02  0.00E+00 7.00E+00 

N/mm^2  MO1  

skala 10 
80-80-80 med  golv  3 last 
3 last 35m  revben  
STRESS Van  Kees.  Unaveraged  Top  shell  
Min: 0.00E+00  N/mm.2  Max: 1.51E+03  N/mm.2 

skala  10 
80-80-80  med  golv  3  laet  
3 last 3mm  revben  
DISPLACEMENT Magnitude Unaveraged Top shell 
Min: 0.00E+00 mm Max: 1.93E+01  nm  

11111L 

2.80E+02 	4.00E+02W/7Z: 

ililuit 
1.40E+01 	2.00E+01/:  

Mattias Cronskär 
Anpassning av  container  till extrahöghällfast stål 

Bilaga  5  FEM-bilder på koncept 	 3(11)  

Koncept  5 80-80-80  3mm revben 

skala 10 
80-80-80 med  golv  3 last 
3 last  2mm revben  
STRESS Von Miss  Unaveraged  Top  shell  
Min. 0.00E+00  N/mm^2  Max: 1.71E+03  N/mm.2 

skala  10 
80-80-80  med  golv  3 last 
3 last 2nn  revben  
DISPLACEMENT Magnitude Unaveraged Top shell 
Min: 0.00E+00 mm Max: 1.96E+01 mm 

N/mm^2  IVA  

   

0.00E+00 

111115, 
1.40E+02 2.80E+02 4.00E+02,7:  

1 1 1 1 1111111 
0.00E+00 7.00E+00 1.40E+01 2.00E-1-04/Z:  

Koncept  6 8o-8o-8o  2mm revben 



skala 10 
80-68-80 med  golv  3 last 
3 last 
STRESS Von  Mises Unaveraged  Top  shell  
Min: 0.00E+00  N/mm^2  Max: 1.02E+03 N/001^2  

skala  10 
80-68-80  med  golv  3 last 
3 last 
DISPLACEMENT Magnitude Unaveraged Top shell 
Min: 0.00E+00 mm Max: 1.93E+01 mm 

nun  N/mm^2  

Ala  
0.00E+00 1.40E+02 2.80E+02 4.00E+02  0.00E+00 

] 1:11111111111F- 

7.00E+00 1.40E+01 2.00E+01.,  

skala 10 
80-160-80 med  golv  3 last 
3 last 
STRESS Von  Mises Unaveraged  Top  shell  
Min: 0.00E+00  N/mm-2  Max: 1.25E+03  N/mm-2 

skala  10 
80-160-80  med  golv  3 last 
3 last 
DISPLACEMENT Magnitude Unaveraged Top shell 
Min: 0.00E+00 on Max: 2.05E+01 mm 

N/mm.2  mrn 

   

0.00E+00 

"IA1111111111 
1.40E+02 2.80E4.02 4.00E+02,7  

	.---LA-11111. 
0.00E+00 7.00E+00 1.40E+01 2.00E+011/\:  

Mattias Cronskär 
Anpassning av  container  till extrahöghållfast stål 

Bilaga  5  FEM-bilder på koncept 	 4(11)  

Koncept  7 80-68-80  4nim revben 

Koncept  8 8o-16o-8o  4.mm revben 



ANSIF  
0.00E+00 7.00E+00 1.40E+01 2.00E+01.  

Mattias Cronskär 
Anpassning av  container  till extrahöghällfast stål 

Bilaga  5  FEM-bilder på koncept 
skala 10  
orginal  med  golv  3 last 
omvand  kantlina  
STRESS Von  Mises Unaveraged  Top  shell  
Min, 0.00E+00  N/mm-2  Max: 5.67E+02  N/mm^2  

skala  10 
orginal  med  golv  3 last  
omvand  kantlina  
DISPLACEMENT Magnitude Unaveraged Top shell 
Min: 0.00E+00 mm Max, 1.52E+01 mm 

N/mm^2  DIM 

, A1111111111L, 
0.00E+00 1.40E+02 2.60E+02 4.00E+02  

Koncept  9 80-120-80  4nun revben omvänd kantlina 

skala 10  
orginal  med  gol,  3 last  
5mm kantlina  
STRESS Von Rises  Unaveraged  Top  shell  
Min: 0.00E+00  N/mm-2  Max: 7.22E+02  N/mm-2  

skala  10 
orginal  med  golv  3 last 
5mm  kantlina  
DISPLACEMENT Magnitude Unaveraged Top shell 
Min: 0.00E+00 no Max: 1.68E+01 mm 

Nirorn^2  

11.31111E 

0.001,05 1.40E+02 2.801+02 4.00E+02,/,:  0.00E+00 7.000+00 1.40E+01 2.00E+011/ Zrg  

Koncept 10 80-120-80  4mm revben 5mm kantlina 



skala 10 
80-80-80 med  golv  3 last 
3 last  omvänd kantlina  
STRESS Von  Mises Unaveraged  Top  shell  
Min: 0.00E+00  N/mm-2  Max, 1.34E+03  N/mm^2 

skala 10 
80-80-80 med  golv  3 last 
3 last  omvänd kantlina 
DISFLACEMENT  Magnitude  Unavaraged  Top  shell  
Min, 0.00E+00  no  Max: 1.54E+01  no 

rn 

771-  1[1LIiIIIDF  
0.00E+00 	1.40E+02 	2.80E+02 	4.00E+02,  

17171171.1111IMIE3 
0.00E+00 7.00E+00 1.40E+01 2.00E+01/  

skala 10 
80-80-80 med  golv  3 last  
31ast  Som  kantlina  
STRESS Von Rises  Unaveraged  Top  shell  
Min: 0.00E+00  N/mm^2  Max. 1.34E+03  0/mm-2 

Skele  10 
80-80-80  med  golv  3 last 
31ast 5mm  kantlina  
DISPLACEMENT Magnitude Unaveraged Top shell 
Min: 0.00E+00 mm Max: 1.69E+01 mm 

N/mm'2  M111 

--11111111r 

0.00E+00 1.40E+02 2.80E+02 4.00E+021/ : 
	

0.00E+00 7.00E+00 1.40E+01 2.00E+01:  

Mattias Cronskär 
Anpassning av  container  till extrahöghällfast stål 

Bilaga  5  FEM-bilder på koncept 

Koncept 11 8o-8o-8o  4nun revben  omvand  kantlina 

Koncept 12 80-80-80  4mm revben 5inm kantlina 

 

 

   



Mattias Cronskär 
Anpassning av  container  till extrahöghällfast stål 

Bilaga  5  FEM-bilder på koncept 	 7(11)  
skala 10 

80-80-80 med  golv  3 last 

5  mmkantlina 3mm  rev 
STRESS Von  Mises Unaveraged  Top  shell  
Min: 0.00E+00  N/mm-2  Max: 1.51E+03  N/mm-2  

skala  10 
80-80-80  med  golv  3 last 
5 mmkantlina 3mm rev 
DISPLACEMENT Magnitude Unaveraged Top shell 
Min: 0.00E+00 mm Max: 1.71E+01 mm 

PIP1  

0.00E+00 

I 
1.40E002 2.00E002 4.00E+02:  

i  13 	LS T1111111111111E 
0.00E+00 7.00E+00 1.40E+01 2.00E+01/7  

Koncept 13 8o-8o-8o mm  revben 5mrn kantlina 

skala 10 

80-80-80 med  golv  3 last  

5mm kantlina  Omm  revben  
STRESS Von  Mises Uneveraged  Top  shell  
Min: 0.00E+00  N/mm-2  Max: 1.71E+03  0/nm^2  

skala 10 

80-80-80 med  golv  3 last  
5mm  kantlina  2mm  revben  
DISPLACEMENT Magnitude Uneveraged  Top  shell  
Min: 0.00E+00 mm Max: 1.74E+01 mm  

MO1  

_ 
0.00E+00 1.40E+02 2.80E+02 4.00E+04«:  0.00E+00 

1111111111! 

7.00E+00 1.40E+01 2.00E001//l:  

Koncept  148o-8o-8o  2mm revben 5mm kantlina 



skala 10 
80-80-80 IPE  balk 
5mm kantlina 3mm revben  
STRESS Von  Mises Unaveraged  Top  shell  
Min: 0.00E+00  N/mm^2  Max, 1.61E+03  N/nm^2 

N/mm-2 

. LLLLLIJIIIIIUL  
0.00E+00 1.40E+02 

 
2.80E+02 4.00E+02/\.: 

skala  10 
80-80-80  IPE  balk 
5mm  kantlina  3mm  revben  
DISPLACEMENT Magnitude Unaveraged Top shell 
Min: 0.00E+00 mm Max: 1.76E+01 mm 

MIT 

,oituanzwur 
0.005.00 7.001+00 1.40E+01 2.00E+04«zu  

skala 10 
80-80-80 IPE  balk  
lem  kantlina 2mm revben  
STRESS Von  Mises Unaveraged  Top  shell  
Min. 0.00E+00  N/mm^2  Max: 1.84E+03  N/mm^2 

skala  10 
80-80-80  IPE  balk 
5mm kantlira 2mm  revben  
DISPLACEMENT Magnitude Unaveraged Top ehell 
Min: 0.00E+00 mm Max: 1.79E+01 mm 

N/mm'2  

I  '1 ill lIIIIlF 
0.00E+00 1.40E+02 2.80E+02 4.00E+02,r\:  

MIT 

L.11,  i Ii  !Anna: 
0.00E+00 7.00E+00 1.40E+01 2.00E+011/ :  

Mattias Cronskär 
Anpassning av  container  till extrahöghällfast stål 

Bilaga  5  FEM-bilder på koncept 	 8(11)  

Koncept  1580-80-80  3rnm revben 5mm kantlina  IPE-balk  140  

Koncept  1680-80-80 mm  revben  mm  kantlina  IPE-balk  14o  



skala  10 
80-80-80 IPE  balk  
5mm klina 2mm  rev  18mm golv  
STRESS Von 'lises  Unaveraged  Top  shell  
Min: 0.00E+00  N/mm^2  Max: 1.93E+03  N/mm.2 

N/mm^2 

] 1!111111U 
0.00E+00 1.40E+02 

 
2.80E+02 4.00E+021/ 9 

skala  10 
80-80-80  IPE  balk 
5mm  klina  2mm rev 18mm  golv  
DISPLACEMENT Magnitude Unaveraged Top shell 
Min: 0.00E+00 mm Max: 1.88E+01 mm 

LI_LLtJ'_121131111111 
0.00E+00 7.00E+00 1.40E+01 2.00E+01/t:  

0.00E+00 	1.40E+02 
	

2.80E+02 4.00E+02 4v 

Koncept ishiloc stabil 
0.00E+00 	7.00E4-00 1.40E+01 2.00E+01 4. AMR  

Mattias Cronskär 
Anpassning av  container  till extrahöghällfast stål 

Bilaga  5  FEM-bilder på koncept 	 9(11)  

Koncept  1780-80-80 mm  revben 5nun kantlina  IPE-balk  140 18 mm  golv 

skala  10 
hiloc stab 
31ast 
STRESS Von Rises Unaveraged Top shell 
Min: 0.00E+00 N/mm-2 Max: 1.24E+03 N/mm-2  

skala  10 
hiloc stab 
31ast 
DISPLACEMENT Magnitude Unaveraged Top shell 
Min: 0.00E+00 mm Max: 1.32E+01 mm 



skala  10  
profil  1 
3 last 
STRESS Von Mises Unaveraged Top shell 
Min: 0.00E+00 N/mm^2 Max: 1.80E+03 N/mm^2 

0.00E+00  1.40E+02 2.80E+02 4.00E+02 

IL 	111111 

skala  10  
profil  1 
3 last 
DISPLACEMENT Magnitude Unaveraged Top shell 
Min: 0.00E+00 mm Mao: 2.06E+01 mm 

111F  
0.00E+00 7.00E+00 1.40E+01 2.00E+01 8  

skala  10  
profil  1. 
6mm underr6r 
STRESS Von Miss Unaveraged Top shell 
Min: 0.00E+00 Nimm^2 Max: 1.77E+03 N/mm^2 

0.00E+00 1.40E+02 2.80E+02 	4.00E+02  

Lw 1111.111111r 

skala  10  
profil  1 
6mm underr6r 
DISPLACEMENT Magnitude Unaveraged Top shell 
Min: 0.00E+00 mm Max: 1.96E+01 mm 

4 1.40E+01 2.00E+01 8  0.00E+00 
	

7.00E+00 

Mattias Cronskär 
Anpassning av  container  till extrahöghållfast stål 

Bilaga  5  FEM-bilder på koncept 	 10(11)  

Koncept 19 profil 

Koncept 20 profil i 6mrn underrör 



0.00E+00 1.40E+02 2.80E+02 4.00E+02 

Koncept 22 hiloc  stabil 18 min  golv  IPE-balk  200  

Mattias Cronskär 
Anpassning av  container  till extrahöghållfast stål 

Bilaga  5  FEM-bilder på koncept 	 11(11)  
skala 10  
hiloc  stab 
18 mm  golv  
STRESS Von  Mises Unaveraged  Top  shell  
Min: 0.00E+00  N/mm^2  Max: 1.30E+03  N/mm^2  

skala  10 
hilac stab 
18 mm  golv  
DISPLACEMENT Magnitude Unaveraged Top shell 
Min: 0.00E+00 mm Max: 1.37E+01 mm 

0.00E+00  

Koncept 21 hiloc  stabil 18 mm  golv 
7.00E+00 1.40E+01 2.00E+01  

skala 10 
hils stabil IPE-balk  
3 last 
STRESS Von Rises Unaveraged Top  shell  
Min: 0.00E+00 N/mm-2 Max: 1.29E+03 N/mm-2 

skala  10  
hilse stabil IPE-balk 
3 last 
DISPLACEMENT Magnitude Unaveraged Top shell 
Min: 0.00E+00 mm Max: 1.77E+01 mm 

0.00E+00 

I I i iiuuuuI :t  
1.40E+01 2.80E+01 4.00E+01 

I 	1 
0.00E+00 	1.40E+02  2.80E+02 	4.00E+02 



Mattias Cronskär 
Anpassning av  container  till extrahöghållfast stål 

Bilaga  6  Balkjämförelse  

Dimension  Tvärsnittsarea Böj motstånd 
Wx  

Totalvikt 
15,2m  

Konstruktionssrör  80400-8o-100 1330 37,9 160  
kkr  4-4-4-4 
IPE-balk  55-100-55 1032 34,2 123 

5,7-4,1-5,7  
UPE-balk  55-100-55 1390 45,2  165 

8,5-5-8,5  
Konstruktionssrör  80440-80440 1670 62,5 199  
vkr  4-4-4-4 
IPE-balk  73-140-73 1643 77,3 196 

6,9-4,7-6,9  
UPE-balk  65-140-80 2000 89,8 238 

9,5-6-9,5 
80-200-80-200 2240 117 276  

Konstruktionssrör  4-4-4-4  

Konstruktionssrör  100-200-100-200 2810 151 345  
vkr  5-5-5-5  
Konstruktionssrör  80-200-80-200 3360 176 409 

6-6-6-6  
Konstruktionssrör  100-200-100-200 3480 185 430  
vkr  6,3-6,3-6,3-6,3 

IPE-balk  100-200-100 2848 194 340 
8,5-5,6-8,5 
80-200-80 2900 197 376  

UPE-balk  11-7,5-11  

Tabell i Resultatsammanställning 



skala  10 	 skala  10 
profil1 
STRESS Von lines Unaveraged Top shell 
	

DISPLACEMENT Magnitude Uneveraged Top shell 
Min: 9.71E-03 N/mm^2 Max: 4.30E+02 N/mm^2 
	

Min: 0,00E+00 no Max, 1.21E+01 mm 

N/mm^2  

0.00E+00 1.40E+02 2.80E+02 4.00E+02  0.00E+00 8.75E+00 1.75E+01 2.50E+01  

L±J .  llinit  
0.00E+00 1.40E+02 2.80E+02 4.00E+02  

Mattias Cronskär 
Anpassning av  container  till extrahöghållfast stål 

Bilaga  7  Väggtest fembilder 	 1(2)  
skala  10 	 skala  10 
hiloc_stabli 
STRESS Von Mises Unaveraged Top shell 
	

DISPLACEMENT Magnitude Unaveraged Top shell 
Min: 6.39E-03 Nimm'2 Max: 5.65E+02 N/000'2 
	

Min: 0.00E+00 mm Max: 2.28E+01 mm 

N/mm"2 P101 

0.00E+00 8.75E+00 1.75E+01 2.50E+01< 

Hiloc stabil  

Profil 



skala  10 	 skala  10 
proril2 	 profil2 
STRESS Von Mises Unaveraged Top shell 
	

DISPLACEMENT Magnitude Unaveraged Top shell 
Min: 7.77E-02 1/pm^2 Max: 6.37E+02 N/nal^2 
	

Min: 0.00E+00 so Max: 1.78E+01 so 

N/mm^2  

I 

1.40E+02 	2.80E+02 4.00E+02 48  

RIM 

 

0.00E+00 0.00E100 	8.75E, 00 	1.750.01 	2.50E +01 

Mattias Cronskär 
Anpassning av  container  till extrahöghållfast stål 

Bilaga  7  Väggtest fembilder 	 2(2)  

PrOrd 2 




