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examinator vid LTU.  
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Sammanfattning 
Scanias modulära produktionssystem gör en stor mängd anpassningar möjliga samtidigt som kostnaderna för 
produktutveckling, produktion och reservdelshantering hålls nere. Scania ville se över sitt balkprogram för 
svetsade tvärbalkar för att minska kostnader och förbättra konstruktionen. 

En av Scanias tvärbalkar var en sluten, vridstyv luftfjädringsbalk som satt på ett stort antal av Scanias lastbilar. 
Balken tillverkades genom gjutning men på grund av relativt höga produktionskostnader för den gjutna balken 
har chassiavdelningen på Scania tagit fram ett svetsat alternativ. Konstruktionen för den svetsade balken var inte 
färdig då lösning för ventilinfästning saknades. 

Examensprojektet har varit ett samarbete mellan Scania i Södertälje och Ferruform i Luleå där 
konstruktionsdelen av projektet utfördes på Scania och produktionsdelen på Ferruform. Båda var intresserade av 
att införa den svetsade luftfjädringsbalken i produktion. 

Målet var att konstruera ett modulärt tvärbalksprogram för svetsade tvärbalkar samt att föreslå 
produktionsupplägg för balkprogrammet. Tvärbalkar med liknande produktionsoperationer analyserades för att 
minimera produktionskostnader. Konstruktionen av svetsat utförande av luftfjädringsbalken skulle slutföras. 

De balkar som studerades till balkprogrammet var samtliga slutna, svetsade tvärbalkar som krävde 
produktionsoperationerna plåtformning, svetsning och bearbetning. De balkar som ingick i studien var 
luftfjädringsbalk för chassiram av typen 4x2, GB-tipperbalk, slutbalk och en ny vridstyv slutbalk som endast var 
i konceptstadiet.  

För några av balkarna tillverkades endast ett hundratal per år. Det var önskvärt att kombinera balkarna för att 
minska kostnader vid tillverkningen. Inga av balkarna kunde kombineras på ett effektivt sätt då vridstyvheten 
skiljde allt för mycket, däremot kunde balkarna konstrueras om för att bättre passa in i balkprogrammet och 
underlätta produktionen. De balkar som konstruerades om var luftfjädringsbalken och GB-tipperbalken. 
Balkarna jämfördes med hjälp av Finita elementmetoden för de aktuella lastfallen. Resultaten visade att 
spänningarna i de nya koncepten minskade med de nya konstruktionerna.  

Ett förslag till produktionslinje för tvärbalkarna togs fram med produktionsoperationerna plåtformning, 
svetsning, bearbetning, ytbehandling och montering. För att klara hela flödet med tvärbalkar behövdes tre 
stycken fleroperationsmaskiner och en lasermaskin. 

Beräkningar visar att den vridstyva luftfjädringsbalken skulle minska 222 kr/balk vid svetsat utförande. Det gav 
en besparing på flera miljoner per år då volymen av balken var relativt hög. Det ansågs därför fördelaktigt att 
byta till svetsat utförande av balken. 
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Abstract 
Scania's modular production system makes a lot of adjustments possible, while costs for product development, 
production and spare parts are kept low. One of Scania's modular systems was the one for welded crossmembers. 

Scania uses a casted crossmember in their trailer truck for 4x2 chassis with air suspension. Because of the 
relatively high production costs for the casted crossmember a welded crossmember has been designed earlier on 
Scania. The design of the welded crossmember was not complete because it missed solutions for attachment of 
valves.  

This project was in collaboration between Scania in Södertälje and Ferruform in Luleå. The design of the 
crossmember was carried out in Södertälje and the production part of the project was carried out in Luleå.  

The goal of the project was to design a modular crossmember program for welded crossmembers and to suggest 
production line for the beams. Crossmembers with similar production operations were analyzed to minimize 
production costs. The welded air suspension beam should be fully designed. 

The beams studied were all closed, welded crossmembers which required production operations of pressing, 
welding and machining. The beams studied were air suspension beam of 4x2 chassis frame, GB-tipperbeam and 
two different endbeams. 

None of the beams could directly be combined because the stiffness differed too much, however the beams could 
be redesigned to facilitate the production. Three new air suspension beams and two new GB-tipper beams was 
designed and the strength of the welds were studied using Finite element analysis for the current load cases. The 
results showed that the stresses in both air suspension beam and GB-tipperbalken decreased with the new design. 

A proposal for a production line for welded crossmembers was developed with production operations, cutting, 
pressing, welding, machining, finishing and assembly. To manage the entire flow of crossmembers three NC-
machines were needed and one laser machines.  

Calculations showed that the air suspension beam would lower the cost with 222 SEK/beam with the welded 
design. 
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1 Inledning 

I Inledningen presenteras bakgrunden för projektet, syfte, mål och avgränsningar. Därefter presenteras 
läsanvisningar och rapportens disposition för att läsaren lättare ska kunna orientera sig i rapporten. Kapitlet 
avslutas med en företagspresentation av Scania med historik, utvecklingsprocess och värderingar. 

1.1 Bakgrund 
Scanias modulära produktionssystem gör en stor mängd anpassningar möjliga och samtidigt som kostnaderna för 
produktutveckling, produktion och reservdelshantering hålls nere, se Figur 1. De jobbar ständigt med att sänka 
produktionskostnader då konkurrensen i fordonsindustrin är väldigt hård. Scania ville se över sitt balkprogram 
för svetsade tvärbalkar för att minska kostnader och förbättra konstruktionen. 

 
Figur 1. Modulärt produktionssystem. 

På vissa positioner i lastbilsramen användes slutna, vridstyva luftfjädringsbalkar. Balken satt på ett stort antal av 
Scanias lastbilar och tillverkades genom gjutning. På grund av relativt höga produktionskostnader för den gjutna 
luftfjädringsbalken har chassiavdelningen på Scania tagit fram ett svetsat balkkoncept som ett alternativ till den 
gjutna. Balken var tänkt att produceras genom att pressa två plåtar så att de formade varsin balkhalva. 
Balkhalvorna svetsades sedan ihop med stumsvetsar längs ovan och undersidan. Slutligen svetsades balklivet 
ihop med ändstyckena med enkelsidig kälsvets, se Figur 2. Två prototyper till den svetsade balken testades i 
provrigg. Proven höll inte livslängdskraven och slutsatsen drogs att den ställda svetsklassen, C, inte uppnåddes 
då bindfel i svetsen orsakat sprickorna (1). Beräkningar på balken, som benämns nominell luftfjädringsbalk i 
rapporten, visar att den bör hålla för utmattningsvillkoren, däremot var spänningarna i överkant och önskades 
minska (2).  

 
Figur 2. Svetsad luftfjädringsbalk. 

Ett tidigare examensarbete utfördes vårterminen 2010 av Erik Lock Andersson där hållfastheten i svetsarna 
studerades. Resultatet visade att den svetsade balken gick att använda i lastbilar med chassiram av typen 4x2 
men inte för 6x2 (2). Benämningen 4x2 betyder att det är en ram för chassi med fyra hjul varav två är drivande. 
Den nya balken, som benämns optimerad luftfjädringsbalk i rapporten, kan ses i Figur 3. Den optimerade 
luftfjädringsbalken saknade lösning till infästning av ventiler och fästen i balklivet. 

 
Figur 3. Optimerad luftfjädringsbalk. 

Detta examensprojekt var ett samarbete mellan Scania i Södertälje och Ferruform i Luleå. Både Scania och 
Ferruform ville införa den svetsade luftfjädringsbalken i produktion. För att få in balken i Ferruforms befintliga 
produktion utfördes även ett produktionsexamensarbete parallellt med detta av Johanna Holmlund. 
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med projektet var att kartlägga om en förändring i tillverkningen av den slutna luftfjädringsbalken var 
möjlig och om det skulle leda till minskade produktionskostnader. För att undersöka detta togs 
konstruktionsunderlag fram med dimensioner och toleranser för produktionen. Även lösning för infästning av 
ventiler i balklivet var nödvändigt att reda ut. 

Syftet var även att samla de balkar som hade potential att ingå i samma balkprogram och produktionsupplägg. 
Önskemålet var att balkarna skulle vara lätta att tillverka med liknande utformning för att minimera 
produktionskostnader. De skulle även ha en så låg vikt som möjligt för att minimera inköps- och driftskostnader. 

Målet med projektet var att konstruera ett modulärt tvärbalksprogram för slutna, svetsade tvärbalkar samt att 
föreslå produktionsupplägg för balkprogrammet. Konstruktionsunderlag skulle tas fram för luftfjädringsbalken. 
Med konstruktionsunderlag menas en färdig konstruktion och fullständiga ritningar. 

Målet för produktionsdelen av projektet var att ta fram produktionsupplägg för luftfjädringsbalken och införa i 
Ferruforms befintliga produktion. Ett nära samarbete mellan konstruktion och produktion var därför ett måste. 

1.3 Avgränsningar 
För att hålla sig inom tidsramen för examensarbetet (30 högskolepoäng, vilket motsvarar 20 arbetsveckor) 
avgränsades projektet till att endast ta fram konstruktionsunderlag för luftfjädringsbalken. Däremot studerades 
samtliga svetsade tvärbalkar för eventuella konstruktionsändringar och produktionsupplägg. Vid behov av 
beräkningar användes förenklade modeller på chassit då hela rammodeller krävde allt för lång beräkningstid.  

1.4 Styrgrupp 
Inom projektet upprättades en styrgrupp bestående av två handledare från Scania, produktionshandledare från 
Ferruform samt examensarbetare från Scania och Ferruform. Detta för att regelbundet se över projektets status 
samt diskutera fortsatt arbete. Gruppen har haft regelbunden kontakt och besök har gjorts på både Scania och 
Ferruform under projektets gång. 

1.5 Rapportens disposition 
För att läsaren ska få ut så mycket som möjligt av rapporten bör den läsas i den ordning som den presenteras. 
Här nedan finns en kortfattad förklaring om varje kapitels innehåll. 

Kapitel 1  Inledning: Det inledande kapitlet presenterar bakgrunden för projektet, syfte, mål och 
avgränsningar. Därefter presenteras läsanvisningar och rapportens disposition för att läsaren 
lättare ska kunna orientera sig i rapporten. Kapitlet avslutas med en företagspresentation av 
Scania med historik, utvecklingsprocess och värderingar. 

Kapitel 2  Metod: Kapitlet ger läsaren en beskrivning över vilka metoder som används för att komma fram 
till de slutgiltiga resultaten.  

Kapitel 3  Teoretisk referensram: Kapitlet presenterar övergripande teori och fakta som kan vara till hjälp 
för förståelsen av försök, resultat, diskussioner och dragna slutsatser i kommande kapitel.  

Kapitel 4  Förstudie: Kapitlet behandlar de aktuella balkarna med kända konstruktions problem, 
benchmarking och begränsningar. 

Kapitel 5 Utveckling: Kapitlet presenterar de konstruktionsförslag och ändringar som gjorts men även 
utvärderingar som har legat till grunden för val av lösningar till de slutgiltiga koncepten. 

Kapitel 6 Beräkningar: I kapitlet presenteras de beräkningar och slutsatser som ligger till grund för val av 
slutgiltiga koncept. 

Kapitel 7 Resultat: Kapitlet presenterar de resultat som framkommit efter hållfasthetsberäkningar och 
andra studier av balkarna samt produktionsförslag för svetsade tvärbalkar.  

Kapitel 8 Diskussion och slutsatser: I detta kapitel förs en diskussion om framkomna resultat, 
analysmetoder och eventuella problem som uppstått, felkällor, framtida möjligheter och ämnen 
att utveckla. Här presenteras också författarens egna tankar och funderingar. 

Kapitel 9 Referens: Rapporten avslutas med att presentera de referenser som använts för projektet. 
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1.6 Företagspresentation  
Förlagan till vad som idag är Scania grundades 1891 i Södertälje med tillverkning av järnvägsvagnar och gick 
under namnet Vabis. Tidigt breddades verksamheten till att även inkludera utveckling och produktion av bilar 
och lastbilar. Scania, då hemmahörande i Skåne med cyklar som huvudprodukt, gick 1911 samman med Vabis 
för att tillsammans möta den tilltagande konkurrensen i Europa. Tillverkning och produktion av bilar, lastbilar 
och bussar skedde vid denna tidpunkt parallellt i Södertälje och Malmö. 

Under seklets första hälft expanderade företaget och under 1960-talet invigdes produktionsanläggningar i bland 
annat Brasilien och Nederländerna. 1969 skedde nästa större sammanslagning då Scania-Vabis gick ihop med 
Saab och bildade Saab-Scania, ett samarbete som upprätthölls fram till 1995 då Scania återigen blev ett 
fristående företag. 

I dag är Scania en ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar samt industri- och marinmotorer. Dessutom 
tillhandahåller och säljer företaget ett stort utbud av tjänstrelaterade produkter och finansiella tjänster.  

Scania är verksamt i ungefär 100 länder och har ca 35 000 anställda. Av dessa arbetar 2 400 inom forskning och 
utveckling, de flesta i Sverige i närheten av företagets produktionsenheter. Produktionen sker i Europa och 
Latinamerika. Dessutom arbetar ungefär 20 000 personer i Scanias fristående försäljnings- och 
serviceorganisation. De tre kärnvärderingarna ”kunden först”, ”respekt för individen” och ”kvalitet” utgör 
grunden för Scanias kultur, ledarskap och framgång.  

För att kunna behålla en stark konkurrenskraft och lönsam tillväxt måste Scania år för år bli ännu effektivare. 
Det uppnås genom att kontinuerligt förbättra produktionen och strömlinjeforma produktionsstrukturen. Scanias 
produktionssystem är ett kraftfullt instrument för att öka produktiviteten och har en viktig del i Scanias 
framgångar. Med små investeringar kan samma antal medarbetare bygga fler fordon. Scanias produktionssystem 
bygger på följande ”hus”, se Figur 4. 

 
Figur 4. Scanias produktionssystem. 

Fundamentet i huset representerar Scanias kärnvärden, Kunden först, Respekt för individen och Eliminering av 
slöseri. Delprinciperna finns i mitten av huset medans huvudprinciperna representeras av golv, tak och väggar. 
Prioriteringarna, som alla är kundcentrerade, är fältet inne i huset. Dessa är väldigt viktiga och endast i specifika 
fall prioriteras dem olika. 

Basic chassis development, RTCB, den avdelning där examensarbetet utfördes, utvecklar och underhåller ett för 
Scania optimalt och modulariserat, ram och axelupphängningsprogram. Gruppen ansvarar även för konstruktion 
av styrsystemet samt upprätthåller program av dragkopplingar och däck.  
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2 Metod 

Detta kapitel ger läsaren en beskrivning av metoderna som används för att driva projektet från början till slut. 

2.1 Produktutvecklingsprocess 
Figur 5 visar examensarbetets upplägg och struktur i sin helhet. Först skapades en planering för att få en 
uppfattning om tidsåtgången för varje fas samt för att sätta upp tydliga inlämningstider. Därefter påbörjades 
arbetet med förstudien som innehöll datainsamling av de aktuella balkarna med hjälp av ritningar, studiebesök 
vid produktion och en benchmarking studie. En viktig del i projektet var att kartlägga om några av balkarna gick 
att kombineras. Utifrån data från förstudien togs ett antal koncept fram som sedan utvärderades med hjälp av 
Finita elementmetoden. Projektet avslutades med en presentation av arbetet både på Scania och vid Luleå 
tekniska universitet. Dokumentering har skett kontinuerligt under hela processen.  

 
Figur 5. Upplägg för projektet. 

2.2 Utvärderingsmetod 
Vid utveckling av nya produkter eller förbättringar av redan befintliga brukar en mängd koncept generas för att 
sedan med hjälp av olika metoder välja ut det bästa alternativet/alternativen. En metod är att lokalisera 
konceptens för- och nackdelar som därefter är utgångspunkten vid utvärderingen. Metoden används ofta i ett 
tidigt stadium för att sortera bort mindre bra koncept.  

Ett annat alternativ att jämföra koncept är att använda en Pugh-matris. Då tar man fram olika kriterier som 
påverkar valet av koncept. Exempel på kriterier kan vara kostnad och vikt. Eftersom alla kriterier inte är lika 
viktiga viktas även kriterierna mot varandra. Därefter tilldelas ett värde för varje koncept och dess kriterium. 
Efter att alla konceptens kriterier har viktats kan man kan sedan se vilket lösningsalternativ som fått de högsta 
totalpoängen.  

Finita elementmetoden (FEM) eller Finita elementanalys (FEA) som det även kallas är en numerisk metod för att 
lösa partiella differentialekvationer (3). Metoden används bland annat för att beräkna hållfastheten hos 
mekaniska konstruktioner. Namnet kommer från de element som delar upp konstruktionen i ett antal delar, så 
kallade finita element. Karakteristiskt för metoden är att elementen endast hänger samman med varandra i 
speciella punkter. Punkterna, som kallas noder, sitter i elementens hörn och/eller längst kanterna.  

Idén är att egenskaperna i varje element ska kunna beskrivas relativt enkelt utifrån förskjutningar, så kallade 
frihetsgrader, i elementets noder. Krafter, moment eller förskjutningar kan läggas till i specifika noder medans 
andra kan låsas fast. Eftersom elementen är sammankopplade med noder kan hela konstruktionens egenskaper 
beskrivas utifrån noderna.  

Vid lösandet av partiella differentialekvationer är den huvudsakliga utmaningen att skapa en ekvation vilken 
approximerar den partiella differentialekvationen men som är numeriskt stabil, vilket betyder att fel i indata inte 
förstoras så att resultatet blir oanvändbart. 

Det finns två principiellt olika lösningsmetoder för finita element, implicit och explicit. Den implicita metoden 
lämpar sig bäst för problem med små olinjäriteter och stora krav på noggrannhet. Lösningen är ovillkorligt stabil 
och steglängden påverkar endast lösningens noggrannhet. Denna metod har större krav på RAM-minne men ger 
noggrannare resultat. Exempel på analyser som lämpar sig för implicit lösning är statiska spänningsanalyser. 
Den explicita metoden lämpar sig mer för problem med stora olinjäriteter (materialmodeller, stora 
deformationer, kontaktytor etcetera.). Lösningen är villkorligt stabil av steglängden och för stora steg genererar 
felaktiga resultat. Fördelen med denna metod är att man lättare får konvergens vid stora olinjäriteter och den är 
inte lika minneskrävande. Exempel på analyser som använder explicit lösare är krock-, islag- och 
explosionsanalyser. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ber%C3%A4kningsvetenskap�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Partiella_differentialekvationer�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Approximera�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Olinj%C3%A4ritet�
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Noggrannhet&action=edit&redlink=1�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stegl%C3%A4ngd�
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Inkrement&action=edit&redlink=1�
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3 Teoretisk referensram 

Detta kapitel presenterar teori och fakta som kan vara till hjälp för förståelsen av resultat, diskussioner och 
dragna slutsatser i kommande kapitel. 

3.1 Lastfall 
Det kan uppkomma stora belastningar på chassit vid drift och därför är hållfasthetskraven på komponenter som 
tvärbalkar mycket stora. Kraven för utmattning är speciellt höga då kommersiella lastbilar har en väldigt hög 
användningsgrad.  

För beräkning av utmattning i chassi finns olika lastfall beroende på hur lastbilen används och är konstruerad. 
Förenklingar av de verkliga lasterna är framtagna för att underlätta beräkningar. Lastfallen anses ge en bra bild 
av de värsta påfrestningarna som uppkommer i verklig körning och är baserade på erfarenhet från tester.  

Vid kurvtagning uppstår lastfallet krängning. Lasten ges av en sidkraft som angriper lastbilen en viss höjd 
ovanför marknivån, se Figur 6. Dimensionering sker mot krängning till vältgräns (4). 

 
Figur 6. Illustration av lastfallet krängning. 

Ramvridning uppkommer då lastbilen färdas över ojämnheter i vägen. Ojämnheterna får framhjulen att 
förskjutas i höjdled. Om underlaget är sådant att framhjulen förskjuts upp respektive ned uppstår en vridning av 
ramen som ger upphov till påfrestningar i chassit (4), se Figur 7. 

 
Figur 7. Illustration av lastfallet ramvridning. 

Förutom ramvridning och krängning kan ramen i en bil med tippflak utsättas för mycket stora påkänningar vid 
tippning. Den största påkänning uppkommer när ekipaget själv lutar under tippning med full last, se Figur 8. 
Situationen kan förvärras ytterligare av att lasten släpper osymmetriskt från flaket så att tyngdpunkten hamnar 
ännu mer ofördelaktigt i förhållande till ramen. Bilen behöver nödvändigtvis inte stå lutad då tippningen 
påbörjas. Om marken under bilen sätter sig då flaket är på väg upp kan liknande belastningar uppstå.  

 
Figur 8. Illustrering av lastfallet tippning. 
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3.2 Svets 
Vid svetsning av komponenter använder Scania svetsstandarden SS-EN ISO 5817:2007. De har även ett eget 
tillägg som beskriver olika kvalitetsnivåer för diskontinuitet och formavvikelser. Den internationella standarden 
innehåller standarder för svetsförband där det finns fyra svetsklasser, A, B, C och D. Svetsklass D är den 
svetsklass som kräver lägst kvalité på svetsen. Svetsklasserna har olika acceptansgräns för diskontinuitet och 
formavvikelser som sprickor, bindfel, porsamling i roten och för litet eller stort a-mått. För a-mått se Figur 9. 
Bindfel uppkommer när en svetssträng inte smälter samman med en fogkant.  

 
Figur 9. Svets i profil. 

3.3 Skruvförband 
Om ett skruvförband ska uppfylla funktionen att klämma, fästa, sammanfoga, täta etcetera måste en viss 
erforderlig förspänningskraft åstadkommas (5). Denna ska trots avlastning alltid ha ett positivt värde. Om 
förspänningskraften vid åtdragningen blir så liten att lasten helt avlastar förbandet har skruvförbandet förlorat sin 
funktion att klämma, fästa och så vidare. Vid dynamisk belastning föreligger då risk för att skruven lossnar. De 
faktorer som påverkar förspänningskraftens avlastning är: 

• Lastens storlek och riktning. 
• Elasticiteten i skruv och hopfogade delar. 
• Sättningens storlek. 
• Lastens angreppspunkt i konstruktionen. 

Med sättning menas summan av alla plastiska deformationer i skruvförbandet som förorsakar bestående 
förkortning av de hopfogade delarna eller förlängning av skruven. En del av dessa deformationer erhålls i 
samband med monteringen och andra uppkommer under driften. Sättningar inträffar i samtliga anliggningsytor, i 
de hopfogade delarna, i gängorna och i de maskinelement som används för hopfogningen. 

Man får inte alltid tillräcklig förspänningskraft genom att överdimensionera förbandet. Tvärtom talar det för att 
man får ett sämre förband ur utmattningssynpunkt och det ger även en felaktig känsla av säkerhet. Ett rätt 
dimensionerat skruvförband ger både ett billigare och säkrare skruvförband. En annan anledning till varför man 
väljer en så liten skruvdiameter och lång klämlängd som möjligt är att skruvförband med en större 
längd/diameter-förhållande får en mindre förspänningsförlust på grund av sättning.  

När man beräknar ett skruvförband följer man ofta en beräkningsgång där man först beräknar 
förspänningskraften, med hänsyn tagen till de faktorer som påverkar denna. Därefter beräknas skruvens 
dragspänning, den är i första hand beroende av gängfriktionskoefficienten. Därmed kan den förspänningskraft 
beräknas, som en viss skruv förväntas ge under rådande omständigheter. Slutligen väljs den minsta 
skruvdimension som klarar den erforderliga förspänningskraften med hänsyn taget till spridning, sättning, 
hålplantryck och utmattning.  
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4 Förstudie 

Kapitlet behandlar förstudier såsom de aktuella balkarna, kända konstruktions problem, benchmarking och 
begränsningar. 

Alla fordon skräddarsys utifrån specifika transportbehov och med Scanias modulära produktsystem finns stora 
möjligheter till anpassning. Scania införde 2008 modulhål i sidobalkarna på bland annat chassiram av typen 4x2 
och 6x2 med luftfjädring, modulhålbilden kan ses i Figur 10.  

 
Figur 10. Modulhål sidobalk. 

Beroende på typ av lastbil och dess funktion används olika balkar i chassit. De balkar som studerats var samtliga 
slutna, svetsade tvärbalkar som krävde produktionsoperationerna plåtformning, svetsning och bearbetning. De 
balkar som ingick i studien var luftfjädringsbalk för 4x2 chassiram, GB-tipperbalk, slutbalk och en ny vridstyv 
slutbalk. Även två stycken öppna dragbalkar studerades då de krävde liknande produktionsoperationer som de 
slutna tvärbalkarna. 

4.1 Luftfjädringsbalk 
Den gjutna luftfjädringsbalken sitter både i chassiram av typen 4x2 och 6x2. I den större bilen används två balkar 
i varje lastbil. Lastbilar med 4x2 chassiram och luftfjädring används för distribution och fjärrtransporter. Balken 
sitter i bakre änden av ramen och har som uppgift att stabilisera ramen.  

Den gjutna balken köptes in från extern leverantör med volymen 30 000 balkar/år (beräknat på 2008 års 
försäljning) och vägde 47 kg, se Figur 11. 

 
Figur 11. CAD-modell av gjuten luftfjädringsbalk. 

Genom kontakt med produktionsansvariga och studier av tidigare arbeten lokaliserades en rad problem rörande 
den slutna luftfjädringsbalken. 

• På balken fästes ventiler, fästen och en sensor. Vid svetsat utförande saknades lösning till infästning av 
dessa komponenter. Den gjutna balken hade ett gängingrepp på 15 mm tack vara extra material runt 
hålen, se Figur 11 ovan. 

• Frigången mellan mutterplatta och svets var för liten på de två prototypbalkar som testades (6). 
Godsgängorna förstördes av samma orsak då skruven stannade mot svetsen, se Figur 12. Några 
godsgängor gängades sista biten manuellt då skruven stannade mot svetsen.  

• Ändstyckets håltoleranser var mycket höga då en förskjutning i hålbilden kunde medföra förskjutning i 
drivaxeln vilket kunde leda till onödigt däckslitage. Vid svetsning tillsätts värme och inbyggda 
spänningar i materialet. För att klara de höga toleranserna krävdes bearbetningen av ändstyckena efter 
svetsoperationen. Balken var tvungen att självkallna till rumstemperatur innan bearbetning kunde 
påbörjas för att minska spänningar i svetsen. Någon form av fixtur krävdes även för att producera 
balken med ställda toleranser. 

• Blästersand och vätska från ytbehandlingen samlas i slutna, svetsade balkliv, en önskan om bättre 
dränering fanns från Ferruforms sida. 
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Figur 12a) Mutterplatta rider på svets. b) Gängpaj på grund av svets. 

Andra lastbilsmärken studerades för att jämföra konkurrenters lösningar mot Scanias och för att få idéer på hur 
luftfjädringsbalken bäst skulle konstrueras. Främst har lastbilar av typen 4x2 studerats då det var den chassiram 
luftfjädringsbalken användes i. En sammanfattning av resultatet från studien kan ses i Tabell 1. 

Tabell 1. Resultat från benchmarking studie. 

Tillverkare/design 

Utformning Infästning 

Öppen 
U-profil Sluten fyrkantsprofil Sluten cylindrisk Hel gavel Delad gavel 

Scania  X  X  
Konkurrent 1 X  X X  
Konkurrent 2 X    X 
Konkurrent 3   X X  
Konkurrent 4 X    X 
Konkurrent 5 (6x4) X    X 

En uppskattning av vridstyvheten visade att Scanias slutna balk var mer än dubbelt så vridstyv som konkurrent 
tvås öppna U-profil, se Figur 13. Anledningen kunde vara att de använde sig av förstärkningar i sidobalken eller 
hjälpramar. Det kunde även bero på olika krav för lastbilden beroende på användningsområde. Vridstyvheten för 
ett material definieras som kvoten av vridmoment och förvridning för en linjärt elastisk axel och mäts i enheten 
Nm/grad. Bilaga A presenterar vridstyvheten för olika tvärsnitt. 

  
Figur 13a) Scania chassiram med tvärbalkar. b) Konkurant två chassiram med tvärbalkar. 

De flesta av balkarna var svetsade mellan balkliv och ändstycke. Figur 14 visar konkurrent fyras lösning på 
infästning med skruvförband. På bilden kan man se att distanser använts för att få tillräcklig klämkraft i 
förbandet.  

 
Figur 14. Gavlar till tvärbalk, konkurrent fyra. 
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4.2 GB-tipperbalk 
GB-tipperbalken används på tippbilar och har som uppgift att främst ta upp krafter som uppkommer under 
tippning men fungerar även som slutbalk i ramen. På balken finns ett stötdämparfäste som kan monteras på två 
olika höjder, se Figur 15. Stötdämparfästet fick inte ändra position vid omkonstruktion eftersom stötdämparens 
mått var fast.  

 
Figur 15. CAD-modell av GB-tipperbalk. 

GB-tipper balken köptes in från extern leverantör med volymen 570 balkar/år (beräknat på 2008 års försäljning) 
och vägde 56 kg. Gavelhålen var inte modulanpassade efter Scanias 50-50 modulhålbild och den skiljde sig även 
från de övriga balkarna då ändstycket pressades och svetsades fast på över- och undersida av balken i stansade 
svetshål. GB-tipperbalken var likt luftfjädringsbalken två pressade balkhalvor som svetsades ihop. Skillnaden 
var att balkhalvorna bildade en över- och under sida, det vill säga att svetsen gick längst långsidorna på balken. 
Detta på grund av den pressade delen i ändstycket. 

4.3 Slutbalk 
Slutbalken används på nordiska tippbilar, sitter längst bak på ramen och har som uppgift att stabilisera ramen.  

Balken hade modulanpassade hål i ändstyckena och monterades nedtill i ramen för att få plats med kablage. 
Hålen i sidan på slutbalken var traileranslutningsfästen och i underkant på balken fanns två dräneringshål, se 
Figur 16. 

 
Figur 16. CAD-modell av slutbalk. 

Balken köptes in från extern leverantör med volymen 180 balkar/år (beräknat på 2008 års försäljning) och vägde 
49 kg. Från och med februari 2011 skulle volymen stiga då balken skulle finnas som tillval till andra lastbilar, 
ökningen var beräknad till 300 balkar/år. 

4.4 Ny vridstyv slutbalk 
Ett projekt som Scania arbetade med var att ta fram en helt ny produkt för att ersätta en kombinationslösning 
som krävde två balkar. Balkkombinationen blev tung och därför sågs möjligheten över att utveckla en ny. 

Behovet av den nya balken beräknades vara ca 3 000 balkar/år.  

4.5 Öppen dragbalk 
Dragbalken sitter längst bak på ramen och har till uppgift att ta upp krafter från dragkopplingen. Av de 
dragbalkar som studerades fanns två olika prestandasteg beroende på vilken typ av lastbil de skulle användas i. 
Balkarna köptes in från extern leverantör med en total volym av 12 200 balkar/år (beräknat på 2010 års 
efterfrågan).  
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En sammanfattning av vikt, inköpskostnad och volym av tvärbalkarna kan ses nedan i Tabell 2. 

Tabell 2. Balkinformation. 

Tvärbalk 
Balkdimension 

(mm) HxBxT 
L=752 mm 

Vikt (kg) Volym (balkar/år) 

Gjuten tvärbalk 130x162x7 47 30 000 

Svetsad tvärbalk 138x141x7 41 50 000 

GB-tipper balk 228x230x6 57 570 

Slutbalk 150x260x8 49 480 

Ny vridstyv slutbalk - - 3 000 

Öppen dragbalk - - 12 200 
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5 Utveckling 

Kapitlet presenterar de konstruktionsförslag och ändringar som gjorts men även utvärderingar som har legat 
till grunden för val av konstruktionslösningar till de slutgiltiga koncepten. 

Vid utvecklingen av ett modulanpassat balkprogram studerades möjligheten att kombinera eller konstruera 
balkar med liknande dimensioner. Balkarna var fortfarande tvungna att uppfylla sina individuella uppgifter och 
kravet som ställdes var att balkarnas vridstyvhet inte fick minska med mer än 5 % och hållfastheten fick inte 
minska. 

Det bästa tvärsnittet ur vridstyvhetssynpunkt är cirkulärt. Det fanns ingen möjlighet att använda cirkulärt 
tvärsnitt i luftfjädringsbalken eftersom EBS-ventilen som fästes på balklivet hade klackar som skulle sitta direkt 
mot balken (krav från leverantören). Klackarna var positionerade 40 mm ovanför centrum på hålen. Hålbilden i 
ändstycket var även fast vilket minskade mängden profilmöjligheter. Anledningen var att fjäderfästet och 
piedestalerna fästes i skruvhålen på luftfjädringsbalkens ändstycken, se Figur 17. 

 
Figur 17. Omgivning luftfjädringsbalk. 

GB-tipperbalken var den största och tyngsta av de slutna balkar som studerades. Det var inte rimligt att 
kombinera GB-tipperbalken med någon av de övriga balkarna. Bredden på balklivet blev för stor och balken för 
tung vid samma balkhöjd som luftfjädringsbalken eller slutbalken, med bibehållen vridstyvhet. För närmare 
studie av GB-tipperbalken se Bilaga B. Däremot konstruerades balken om för att bättre passa in i det nya 
balkprogrammet samt för att införa modulhål i ändstycket. Omkonstruktion av GB-tipperbalken kan ses under 
kapitel 5.2 Utveckling av GB-tipperbalk. 

Balkhöjden på slutbalken gick inte att öka då den monterades i underkant på sidobalken för att få plats med 
kablage. Det var möjligt att kombinera luftfjädringsbalken och slutbalken eftersom höjden mot ändstycket var 
samma, 150 mm. Vid omkonstruktion var syftet att minska i vikt, öka i vridstyvhet eller minska kostnaden 
genom enkel tillverkning och detta med bibehållen hållfasthet. Det ansågs mer passande att ändra 
luftfjädringsbalkens utformning likt slutbalken än tvärtom. Det behövdes då ingen komplex pressform vilket 
minskade produktionskostnaderna och den nya vridstyva slutbalken liknade redan slutbalkens utformning. 
Eftersom vridstyvheten i balkarna skiljde sig mer än tre gånger ansågs det orimligt att använda exakt samma 
balk. Istället kunde samma pressform användas, med samma balkhöjd och innerradie. Ett nytt koncept med 
slutbalkens utformning togs fram för luftfjädringsbalken och kan ses i kapitel 5.1 Utveckling av 
luftfjädringsbalk. 

5.1 Utveckling av luftfjädringsbalk 
Vid omkonstruktion av luftfjädringsbalken var produktionsmetoden en begränsning då priset var en avgörande 
faktor för val av byte till svetsat utförande eller ej.  

Till en början genererades ett antal balkkoncept med olika utformning. Eftersom lastfallsberäkningarna var 
tidskrävande kunde inte alla koncept beräknas utan jämfördes först med vikt, vridstyvhet och produktion. Till 
slut återstod tre koncept som studerades närmare med Finita elementberäkningar (FE-beräkningar). Det första 
konceptet var baserat på den redan optimerade balkdimensionen med pressningen i kanterna. Det andra 
konceptet var med slutbalkens profil för att möjliggöra att samma verktyg kunde användas vid plåtformningen. 
För att balklivet inte skulle sammanfalla med gavelhålen var balkbredden tvungen att vara 176 mm invändigt, 
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det fanns då 3 mm tillgodo invändigt mellan gänga och balk. Det tredje konceptet var en enkel balkprofil men 
med ökad radie för att minska spänningarna i kälsvetsen vid hörnen. Anledningen till att radien endast kunde 
vara 25 mm var att hålbilden i ändstycket var fast och ventilerna som fästs på balken var tvungen att fästas på en 
lodrät vägg. Koncepten är presenterade nedan i Tabell 3. Ändstyckena för samtliga koncept var lika.  

Tabell 3. Konceptmatris luftfjädringsbalk. 

Konceptmatris 

Nominell 

 

Koncept 1 

 

Koncept 2 

 

Koncept 3 

 

Balkdimension (mm) 

Mot ändstycket: 
138x195 R40 

Tvärsnitt: 
138x141 R20 

T: 7 
L: 712 

Mot ändstycket: 
150x195 R40 

Tvärsnitt: 
138x141 R20 

T: 7 
L: 712 

 
 

Tvärsnitt: 
150x188 R14 

T: 6 
L: 712 

 
 

Tvärsnitt: 
150x200 R25 

T: 6 
L: 712 

Vikt (kg) 39,3 40,9 41,9 42,1 

Vridstyvhet normerad 100 118 174 192 

Vid beräkningarna av vridstyvhet och vikt var hålbilden i balklivet inte taget i beaktning eftersom hålbilden 
antogs vara samma för alla koncept. För beräkning av vridstyvheten modellerades tvärbalken och sidobalken och 
dessa sammankopplades i skruvhålen med stela kontakter. Den ena sidobalken försköts en grad och 
reaktionsmomentet i infästningen av den andra sidobalken representerade vridstyvheten. 

På grund av avgränsningarna med hålbilden i ändstycket, hålbilden i balklivet och hållfastheten blev de nya 
koncepten tyngre och mer vridstyva än den nominella balken. Samtliga koncept vägde dock mindre än den 
gjutna balken som vägde 47 kg.  

5.1.1 Fästelement 

På luftfjädringsbalken fästs ventiler, fästen och en sensor. Dessa monteras med både vanlig skruv och pinnskruv, 
M10. Håldimensionerna var bestämda då ventilerna monteras på flera olika lastbilar. På grund av att den 
svetsade balken endast skulle användas på chassiram av typen 4x2 och inte 6x2 kunde några av hålen i balklivet 
tas bort, totalt användes tretton hål i balken. Gemensamt för balkkoncepten var att de saknade lösning för 
infästning av komponenter. 

Beräkningar har gjorts enligt Colly Components handbok om skruvförband för att verifiera minsta tillåtna 
gängingrepp och hållfasthet i skruvarna (5). Vid användning av M10 skruvkvalitétsklass 8.8 krävs minst 7,1 mm 
gängingrepp, för beräkningar se Bilaga C. Om skruven utnyttjas ofullständigt kan en kortare gänglängd väljas 
och kompensera detta med ett lägre åtdragningsmoment. Även den maximala kraft skruvarna tillåter beräknades 
och kraften från komponenterna var betydligt lägre, för beräkningar se Bilaga C. 

En konceptstudie gjordes och de fästelement som ansågs rimliga att studera närmare var blindmutter, 
pressmutter, nitmutter, gänga direkt i balk och kragning. De olika fästelementen är presenterade nedan. 

5.1.1.1 Blindmutter 

Blindmutter används i tunnväggiga material av plåt eller plast där behovet av gänga finns. Muttern kan monteras 
även om baksidan av produkten inte är åtkomlig. Muttern utvidgas på baksidan av godset vid montering och 
detta gör att muttern klämmer fast, se Figur 18. 

 
Figur 18. Montering av blindmutter. 
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Det finns en rad olika blindmuttrar. De kan vara sexkantiga, runda och räfflade eller helt släta. En sexkantig 
blindmutter har den bästa kapaciteten vid åtdragning av skruvförband följt av den räfflade. Man kan även välja 
mellan öppen och stängd blindmutter där det vanligaste är öppen eftersom skruvlängden då kan varieras. 
Utformningen på huvudet varierar även på modellerna. 

EBS-ventilen som var monterad på luftfjädringsbalken hade krav från leverantören att den skulle monteras direkt 
mot balken. Detta gjorde att en blindmutter med nedsänkt huvud valdes för att uppnå kravet. En passande 
blindmutter för ändamålet togs fram med hjälp av en blindmutterleverantör. 

En blindmutter bör alltid sticka ut från godset, minst någon tiondels millimeter, annars kan den tappa presskraft 
och börja snurra vid demontering. Detta var inte möjligt på grund av kravet på EBS-ventilen. Problemet 
diskuterades med leverantör av blindmutter och eftersom frekvent demontering av ventilerna inte skulle ske var 
det okej att montera utan utstick från balken. 

5.1.1.2 Pressmutter 

En pressmutter pressas in i ett hål genom att trycka med kraft. Detta leder till kallflytning i plåtmaterialet som 
skjuts undan av räfflingen i den skårade delen med pressfästelementets skaft. När den väl är inpressad förhindrar 
det räfflade området att den vrids ut när den andra delen spänns fast, se Figur 19. 

 
Figur 19. Montering av pressmutter. 

Samma leverantör som för blindmutter hade även pressmuttrar som passade ändamålet. 

5.1.1.3 Nitmutter 

En nitmutter monteras i ett stansat hål. Halsen trycks ut med en press och utformningen av halsen gör att den 
griper tag i plåten och förhindrar rotation, se Figur 20. Gängingreppet vid nitmutter är vanligen samma 
dimension som hålet. Detta enligt leverantör av nitmuttrar. 

 
Figur 20. Montering av nitmutter. 

För små serier och prototyper används manuell montering där fästelementet placeras manuellt in i verktyget och 
stansningen/nitningen sker genom ett presslag. Vid större serier används helautomatisk montering, där ett eller 
flera huvuden är integrerade i pressverktyget. Frammatningen av fästelementet sker automatiskt genom 
matarslangar till monteringshuvudet. Vid montering av fästelement i stora plåtdetaljer används robotstyrd 
montering, där roboten styr antingen plåtkomponenten eller monteringsverktyget. 

5.1.1.4 Gängning 
Vid gängning krävs att hålet borras då NC-maskiner inte klarar av att hitta färdiga hål med nog bra precision för 
att gänga. Gängingreppet blir även längre vid borrning kontra stansning då ett stansat hål inte har lika bra 
toleranser i hela hålet eftersom materialet slits bort. Brottytan kan vara upp till två tredjedelar av godstjockleken. 
Vid gängning kan gängingreppet endast bli godstjockleken som i detta fall var 6 eller 7 mm. 

5.1.1.5 Kragning 

Möjligheten fanns att kraga hålet för att förlänga gängingreppet. Längden på den kragade delen kan endast bli 
halva diametern eftersom materialet från hålet används vid kragning. Dimensionen på hålen var M10 vilket gav 
ett maximalt gängingrepp på 5 mm och kortare än att gänga direkt i balken. Problemet med kragning var även 
här att NC-maskinen inte klarade av att hitta det kragade hålet med nog bra precision för att gänga. Lösningen 
var att kraga hålen och sedan använda självgängande skruv vilket eliminerade möjligheten till pinnskruv. 

5.1.1.6 Utvärdering av fästelement 

För- och nackdelar med respektive koncept jämfördes för att utvärdera koncepten mot varandra, se Tabell 4. Vid 
utvärderingen samarbetade konstruktion och produktion för att få en så bra helhetsbild av koncepten som 
möjligt. Samtliga koncept tillåter en varierad skruvlängd. 
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Tabell 4. För- och nackdelar med fästelement. 

Koncept Fördelar Nackdelar 

Koncept 1 

Blindmutter 

Muttern kan monteras även om baksidan på produkten inte 
är åtkomlig 

Kan monteras efter ytbehandling utan att försämra 
rostskyddet 

Snabb montering med möjlighet till 15 blindmutter/min 

Miljövänlig och ren montering, kvalitetssäkrad enligt ISO 
9002 

Förbandet dras åt vid montering av ventiler 

Kräver ingen efterbearbetning, gängrensning eller liknande 

Vem som helst kan montera 

Glapp mellan mutter och ventil 

Kräver monteringsmaskin 

Håltolerans +0.1/-0  

Passar inte in i Ferruforms flöde eller flödet för svetsade 
tvärbalkar 

Koncept 2 

Pressmutter 

Förbandet dras åt vid montering av ventiler 

Kräver ingen efterbearbetning, gängrensning eller liknande 

Vem som helst kan montera 

Kräver press, dyna och eventuellt robot till snabb montering 

Håltolerans +0.08/-0 

Kräver mothåll under montering och måste därför göras 
innan svetsning 

Maskering av gänga vid ytbehandling 

Passar inte in i Ferruforms flöde eller flödet för svetsade 
tvärbalkar 

Koncept 3 

Nitmutter 

Förbandet dras åt vid montering av ventiler 

Kräver ingen efterbearbetning, gängrensning eller liknande 

Skapar ingen miljöpåverkan eller restavfall 

Enkelt verktygsunderhåll 

Vem som helst kan montera 

Kräver press, dyna och eventuellt robot till snabb montering 

Kräver mothåll under montering och måste därför göras 
innan svetsning 

Maskering av gänga vid ytbehandling 

Passar inte in i Ferruforms flöde eller flödet för svetsade 
tvärbalkar 

Koncept 4 

Gänga i balk 

Kan göras efter ytbehandling utan att försämra rostskyddet  

Inga lösa delar som kan lossna 

Kort gängingrepp, kompensera med lägre 
åtdragningsmoment 

Koncept 5 

Kragning 

Få operationer 

Plastisering vid kragning 

Behöver ej maskeras vid ytbehandling då 
självgängandeskruv monteras samtidigt som ventilerna 

Möjligheten till lätt montering med hjälp av pinnskruv 
försvinner 

Gängingrepp ≤ D/2 

Kvalitén på gängorna 

Självgängande skruv ger inte lika bra gängkvalité som vanlig skruv och gängingreppet blev kortare vid kragning 
av hålen. Koncept 5 ansågs inte erhålla nog bra kvalité och uteblev från fortsatta studier. Vid koncept 2 och 3 
krävdes en monteringsstation före svetsning av balken samt maskering av hål vid ytbehandling. Detta passade 
inte in i Ferruforms flöde, inte heller i flödet för svetsade tvärbalkar så koncepten uteblev från fortsatta studier. 

Eftersom en fasning av hålet behövdes vid blindmutter var ett av alternativen att trycka till/fasa hålet i samma 
operation som stansningen av hålbilden (koncept 1a). Detta var enligt Ferruform möjligt att göra, däremot var 
det oklart om ställda toleranser kunde uppnås. Det andra alternativet vid blindmutter var att bearbeta fasen i en 
bearbetningsmaskin (koncept 1b). Då krävdes det att hålet borrades. Vid gängning i balken borrades först hålen 
och därefter bearbetning av gängor. Koncepten jämfördes med kriterierna kostnad, kvalité och produktion. 

Vid koncept 1a uppskattas det enda tillkomna kostnaderna vara kostnader för blindmutter och verktyg. Offert 
från leverantören av blindmutter visar att kostnaden var 1,62 kr/blindmutter samt 9100 kr/st för 
monteringsverktyg. Genom att takta rätt kunde Ferruform hinna med monteringen av blindmutter och därför 
behövdes ingen extra operatör för monteringen (7). Vid koncept 1b borrades och fasades hålen i samma 
operation som bearbetningen av ändstycket. Det krävdes då en extra fleroperationsmaskin för att klara takttiden 
men även nya fixturer som klarade bearbetning från fyra sidor av balken. Takttiden räknas ut genom att dividera 
den tillgängliga tiden på ett år med antalet balkar som ska produceras. Vid gängning i balken krävdes också en 
till fleroperationsmaskin och nya fixturer. Kostnadsskillnaderna kan ses i Tabell 5. 
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Tabell 5. Kostnader fästelement. 

Koncept  Information  Kostnader  Total Kostnad  

Koncept 1a 
Blindmutter  
(tryck till fas) 

• 1,68 kr/blindmutter 

• Monteringsmaskin 9100 kr 

• Blindmuttrar, 13 stycken 

• 22 kr/balk 

• Monteringsverktyg, 2 stycken 

• 0,5 kr/balk 

• 22,5 kr/balk 

• 1 220 tkr/år 

Koncept 1b 
Blindmutter 
(bearbetning  
av fas) 

• 1,68 kr/blindmutter 

• Monteringsmaskin 9100 kr 

• Kräver en fleroperationsmaskin för att klara 
takttiden  

• Dyrare fixtur då den ska klara bearbetning av 
alla sidor 

• Blindmuttrar, 13 stycken 

• 22 kr/balk 

• Monteringsverktyg, 2 stycken 

• 0,5 kr/balk 

• Fleroperationsmaskin med personal 

• 68 kr/balk 

• Ökad kostnad för fixturer 

• 4 kr/balk 

• 94 kr/balk 

• 4 725 tkr/år 

Koncept 4 
Gängning  

• Kräver en fleroperationsmaskin för att klara 
takttiden  

• Kräver högre kaliber på bearbetningsmaskin  

• Dyrare fixtur då den ska klara bearbetning av 
alla sidor 

• Maskering av M10 gängor 

• Fleroperationsmaskin med personal 

• 68 kr/balk 

• Högre maskinkostnader 

• 5 kr/balk 

• Ökad kostnad för fixturer 

• 4 kr/balk 

• Maskering av 13 hål 

• 13 kr/balk 

• 90 kr/balk 

• 4 500 tkr/år 

Produktionsupplägg för koncepten presenteras i Figur 21 till Figur 23. Den största skillnaden på de två första 
koncepten var vart fasen för blindmutter skulle göras (fet stil i figurerna).  

 
Figur 21. Produktionsupplägg för fästelementkoncept 1a. 

 
Figur 22. Produktionsupplägg för fästelementkoncept 1b. 

 
Figur 23. Produktionsupplägg för fästelementkoncept 4. 
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Tabell 6 visar underlag till utvärdering över kvalitén. 

Tabell 6. Underlag till utvärdering av kvalité. 

Koncept  Kvalité  

Koncept 1 
Blindmutter  

• Svårt att uppnå nog bra tolerans i fasen 

• Lätt för verktyget att fastna i 
fasoperationen 

• Glapp mellan blindmutter och ventil 

• Gängingrepp, 12,5 mm 

• Förbandet dras åt vid montering av ventil 

Koncept 1 
Blindmutter  

• Glapp mellan blindmutter och ventil 

• Gängingrepp, 12,5 mm 

• Förbandet dras åt vid montering av ventil 

Koncept 4 
Gängning  

• Inga lösa delar som kan lossna 

• Gängingrepp 6 eller 7 mm 

Scania är väldigt måna om sitt rykte att leverera driftsäkra och hållbara lastbilar. Därför ansågs kvalité vara den 
viktigaste faktorn vid utvärderingen. Produktion ansågs vara näst viktigast då en fungerande produktion med bra 
flöde är kostnadseffektivt. Sist värderades kostnaden, likt värderingarna i SPS-huset, däremot var kostnaden 
även inbakad i produktionen. Koncepten värderades på en skala ett till fem där fem ansågs bäst. Faktorn 
multiplicerades därefter med viktighetsgraden av kriteriet. Resultatet kan ses i Tabell 7 nedan. 

Tabell 7. Pugh-matris för fästelementkoncept. 

Kriterier Viktighets-
grad 

Koncept 1        
Blindmutter 

Koncept 1        
Blindmutter 2 

Koncept 4                  
Gängning 

Kostnad  25% 5 1,25 1 0,25 2 0,5 

Kvalité 45% 1 0,45 3 1,35 5 2,25 

Produktion 30% 4 1,2 3 0,9 3 0,9 

Total  100% 2,9 2,5 3,65 

Plats  2 3 1 

Koncept 4 visade sig vara det bästa alternativet som också valdes som slutgiltig lösning.  

5.1.2 Hålbild 

Som balkkoncept 1 var konstruerat fanns inte nog med utrymme i balkens sidor för klammerfästet. Figur 24 visar 
tydligt att fästet kolliderar med pressningen i balklivet. Fästet var till för att spänna fast plaströr som gick längst 
sidobalkens insida.  

 
Figur 24. Klammerfäste på balk. 
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Lösningsalternativen till problemet var att flytta hålen längre in mot balkens mitt, konstruera om fästet, bygga ut 
med distans eller att konstruera om balken. Även här jämfördes alternativens för- och nackdelar, se Tabell 8. 

Tabell 8. För- och nackdelar hålbild. 

Alternativ 1 valdes som lösning eftersom det ansågs bäst ur hållfasthet- och kostnadssynpunkt. 
Luftfjädringsbalken med dess omgivning modellerades för att verifiera att alla komponenter fick plats efter att 
hålen flyttats, se Figur 25a. De åtta yttre hålen flyttades samtliga 22 mm in mot mitten. Hålen i mitten av balken, 
de hål som solenoidventilsfästet fäster i, flyttades även för att få plats att fästa fästet. Vid omkonstruktion av 
solenoidventilfästet, så att mittenhålen ej behövde flyttas, fanns inte nog med plats att dra åt skruvarna på ett 
enkelt sätt, se Figur 25b. 

   
Figur 25a) Luftfjädringsbalk med omgivning.  b) Solenoidventil med fäste. 

5.1.3 Produktionsändringar 

Vid tillverkning av balken krävdes lokaliseringshål, även kallade pilothål eller positioneringshål, som utnyttjades 
under hela tillverkningsprocessen, se Figur 26. Hålen var till för lokalisering av balken under plåtformningen för 
att säkerställa att pressning och hålbilden hamnade på rätt ställe. De var även till för att fixturera balken vid 
svetsning och bearbetning. Lokaliseringshålen skulle enligt Ferruform vara 20 mm för att klara hållfastheten vid 
pressningen av balken. Vid pressningen var det endast piloterna som höll balken på plats.  

En nackdel med lokaliseringshålen var att balken inte var helt sluten. Det fanns risk för smuts och fukt att 
komma in i balken under drift. Lösningsalternativen till detta var att plugga hålen eller att lägga till dräneringshål 
i undersidan av balken. Lösningen som valdes var att stansa dräneringshål i balken, se Figur 26. Detta krävde 
ingen extra tid då hålen stansades i samma operation som lokaliseringshålen och därför blev kostnaden i princip 
oförändrad. Pluggar till hålen skulle kosta cirka 30 kr/balk och det krävde även någon som monterade pluggarna. 
Kostnaderna är tagen från offert från leverantör av pluggar i rapport, Produktionsupplägg för vridstyv tvärbalk, 
av Johanna Holmlund (8). FE-beräkningar utfördes för att se till att spänningen i undersidan av balken inte ökade 
för mycket med dräneringshål i undersidan av balken. 

Alternativ  Fördelar  Nackdelar  

Alternativ 1 
Flytta hålen  

• Kräver ingen omkonstruktion av fästen 

• Ingen extra kostnad 

• Kan bli bättre med plats för plaströr och slangar 

• Kan behöva göra ett krängningsprov  

• Plaströren böjs mer 

Alternativ 2  
Konstruera om fästet  

 • Kräver ny artikel   

• Fästet används på fler lastbilar 

• Fästet är modulanpassat 

Alternativ 3 
Bygg ut med distans 

• Fungerande lösning • Stor kostnad då volymen är 50 000 balkar/år  

Alternativ 4 
Konstruera om balk  

• Billig lösning då balken är under konstruktion • Balkens dimensioner är optimerade 
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Figur 26. Lokaliserings- och dräneringshål i luftfjädringsbalk. 

Vid Finita elementberäkningarna konstruerades balken med det mest kritiska värdena. Hålbilden i sidan av 
balken var därför lösning vid blindmutter som fästelement då dimensionen då var större, Ø13, och för att 
underlätta produktionen stansades samma hålbild på båda balkhalvorna. Detta för att slippa omriggning av 
verktyg vilket både kostar tid och pengar.  

Balkkoncepten uppdaterades med hålbilden i balklivet, svetsgeometri och lokaliserings- och dräneringshål, se 
Tabell 9. 

Tabell 9. Kompletta balkkoncept. 

Koncept Koncept 1 

 

Koncept 2 

 

Koncept 3 

 

Vikt (kg) 40,6 41,7 41,9 

Tidigare hållfasthetsberäkningar gjorda på den nominella balken visade att balken klarade utmattningsvillkoren. 
Däremot var spänningarna i överkant och önskades minska. Spänningarna i koncepten jämfördes med hjälp av 
Finita elementmetoden och kan ses under kapitel 6 Beräkningar. 

5.2 Utveckling av GB-tipperbalk 
Det var inte möjligt att kombinera GB-tipper balken med luftfjädringsbalken eller slutbalken på ett effektivt sätt. 
Däremot konstruerades balken om för att införa modulhål i ändstycket och för att bättre passa in i 
produktionsupplägget för svetsade tvärbalkar. Balken konstruerades om för att likna de övriga med två 
balkhalvor som bildade varsin balksida och med tjocka ändstycken.  

GB-tipperbalken fungerade även som stötdämparfäste. En stor avgränsning vid omkonstruktion var att 
stötdämparfästet skulle sitta på samma position samt att det krävdes en frigång mellan stötdämpare och balk då 
stötdämparna rörde sig under drift, se Figur 27. Bakom GB-tipperbalken satt tippaxeln, dvs. den axel som flaket 
tippar runt.  

 
Figur 27. Stötdämpare på GB-tipperbalk. 
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En mängd koncept genererades och jämfördes med kriterierna vikt, vridstyvhet och produktion. Två koncept 
jämfördes mot originalbalken med FE-beräkningar. Koncepten är presenterade nedan, se Tabell 10, och 
originalbalken är presenterad i kapitel 4 Förstudie. Gemensamt för de två koncepten var att hålbilden i 
ändstycket var symmetriska för att underlätta produktionen och kraftfördelningen vid last. Minsta tillåtna 
gängingrepp vid maximalt åtdragningsmoment var 8,9 mm, för beräkningar se Bilaga C. 

Tabell 10. Konceptmatris GB-tipperbalk. 

Konceptmatris 

Originalbalk 

 

Koncept 0 

 

Koncept 3 

 

Balkdimension (mm) 

 

Tvärsnitt: 226x230 

T: 6 

L: 712 

 

Tvärsnitt: 226x260 

T: 6 

L: 712 

Mot ändstycket: 226x310 

Tvärsnitt: ~226x230 

T: 6 

L: 712 

Vikt (kg) 56,4 54,4 55,5 

Vridstyvhet normerad 100 101 96 

5.2.1 Koncept 0 

Balken var 30 mm bredare än originalbalken, trots samma balkhöjd, vid samma vridstyvhet. Pressningen i 
ändstycket på originalbalken ökade vridstyvheten. Balklivet monterades, sett från framkant, 10 mm längre bak 
för att få en symmetrisk hålbild. Detta gjorde att gänginsatsen krävde ett utstick från balksidan med 
medelavståndet 10 mm och kunde då svetsas både från in- och utsidan vilket underlättade produktionen. Balken 
liknade originalbalken med gänginsats och svetsat fäste som bestod av två delar. 

5.2.2 Koncept 3 

Balken har pressade balkliv med 5 graders vinkel. Detta för att få med vinkeln till stötdämparfästet. Pressningen 
gjordes på båda sidor av balken för att underlätta vid produktion. Fästelementet i koncept 3 var press eller 
nitmutter. Det var inte möjligt att använda blindmutter för stötdämparfästet eftersom dimensionen var för stor, 
M16. Det var även möjligt att svetsa fästet om detta passade bättre in i flödet.  

Spänningarna i koncepten jämfördes mot originalbalken och resultatet kan ses i kapitel 6 Beräkningar. 
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6 Beräkningar 

Här presenteras de beräkningar och slutsatser som ligger till grund för val av slutgiltiga koncept. 

För att jämföra koncepten utfördes beräkningar på den nominella luftfjädringsbalken och original GB-
tipperbalken för samtliga aktuella lastfall. För att illustrera lastfallen med beräkningar som inte tog allt för lång 
tid användes förenklade modeller då en komplett rammodell krävde för lång beräkningstid. 

Balkarna modellerades med 3D-element och sidobalkarna med mittytor för att minska beräkningstiden, dessa 
sammankopplades i skruvhålen med stela kontakter. Även svetsen modellerades geometriskt.  

Vid produktion av balkarna skulle lasersvetsning eller MAG svetsning användas. Lasersvetsning gav ett 
teoretiskt a-mått på 2 mm och MAG svetsning 4 mm för det givna fallet (7). Det mest kritiska värdet valdes och 
svetsen modellerades därför med ett a-mått på 2 mm och med radien 1 mm vid övergången svets till balk. 
Lasersvetsning gav även 100-procentig inbränning vilket stämde bra överens med modellen som var konstruerad 
i ett stycke. Vid MAG svetsning blev inbränningen 5 mm (7). Genom att öka inbränningen och minska a-måttet 
minskar deformationerna då spänningskoncentrationen blir lägre. Det krävdes inget tillsatsmaterial vid 
lasersvetsning då lasern nyttjar grundmaterialet för att skapa svetsen. Tidigare beräkningar utförda på 
luftfjädringsbalken var med a-måttet 6 mm och utan inbränning. 

Livslängden i en svets är oftast betydligt kortare än i grundmaterialet och är ofta avgörande i en 
utmattningsbelastad konstruktion. Spänningen i stumsvetsen och kälsvetsen var därför intressanta att studera. 
Spänningen i stumsvetsen studerades i ett tänkt område där svetsen borde ligga. Spänningen i kälsvetsen 
studerades två a-mått från svetsroten, detta för att undvika olinjära spänningstoppar i svetstån. Det var därför 
endast möjligt att jämföra koncepten mot varandra, inte använda det faktiska värdet. Spänningsvärdena för de två 
olika svetsarna i ett och samma koncept kunde inte jämföras mot varandra eftersom spänningen i kälsvetsen 
studerades två a-mått från svetsen.  

Mesh-storleken har en stor betydelse vid numerisk FE-beräkning. Dels för att fler element leder till fler 
ekvationer, som i sin tur kräver längre tid, och dels för att en viss mängd element behövs för att erhålla en 
konvergerande lösning. I beräkningarna har mesh-storleken varierats tills resultatet konvergerat och en finare 
mesh-storlek har valts vid områden i och nära svetsen, se Figur 28. 

 
Figur 28. Lokal mesh i kälsvetsen. 

6.1 Luftfjädringsbalk 
De två dominerande lastfallen för luftfjädringsbalken var krängning och ramvridning. De nya koncepten 
beräknades med komplett hålbild i balklivet bortsett från dräneringshålen som uteblev till en början. Detta för att 
jämföra spänningen i stumsvetsen mot den nominella balken. Slutligen jämfördes koncepten mot sig själva med 
dräneringshål. Resultatet jämfördes även med tidigare beräkningar på den nominella balken och den optimerade 
balken för att säkerställa att resultatet var rimligt (2).  

6.1.1 Krängning 

Vid krängning belastas lastbilen av en sid- och lodkraft. Krafterna räknades om för att kunna appliceras på 
piedestalerna som fästes i vändskivan. Sid och lodkrafterna applicerades på den punkt som motsvarar lagringen i 
piedestalerna. För att få med styvheten i sidobalkarna modellerades även de och låstes fast i ändarna, se Figur 29.  
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Figur 29. Randvillkor luftfjädringsbalk vid krängning. 

I lastfallet krängning utsattes kälsvetsen för de högsta påfrestningarna. Spänningen i mitten av balken var 
betydligt lägre än intill ändstycket och stumsvetsen ansågs inte som avgörande.  

I den nominella balken uppkom de högsta spänningarna i bakre, övre hörnet på balken. Däremot var 
spänningarna höga även i den främre delen av balken, se Figur 30. 

 
Figur 30. Spänning vid krängning i nominell balk. 

För de nya koncepten uppkom de högsta spänningarna i balkarnas främre, övre hörn, se Figur 31. Spänningarna i 
koncept 2 översteg spänningarna i den nominella balken.  

  
Figur 31. Spänning vid krängning i koncept 1. 

En sammanfattning av spänningarna vid lastfallet krängning kan ses i Tabell 11. Eftersom spänningarna endast 
var till för att jämföra koncepten normerades värdena.  

Tabell 11. Maxspänning vid krängning (normerade värden). 

Koncept Kälsvets 

Nominell  100 

Koncept 1  82 

Koncept 2  121 

Koncept 3  99 
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6.1.2 Ramvridning 

Ramvridning uppkommer då lastbilen framförs över ojämnheter i vägen. Beroende på hur vägen ser ut, lastbilens 
hastighet och nyttolast uppstår olika vridbeteenden av ramen. Dessa beteenden har förenklats för att lättare 
användas vid beräkningar. Vid lastfallet ramvridning applicerades ett vridande moment på den ena sidobalken 
medans den andra var fast inspänd, se Figur 32. Värdet är taget från tidigare tester av luftfjädringsbalken (4). 

 
Figur 32. Randvillkor för lastfallet ramvridning. 

Stumsvetsen som sammanfogade balkhalvorna belastades huvudsakligen i lastfallet ramvridning och 
spänningarna var då som högst en bit in på balkarna, se Figur 33. 

 
Figur 33. Spänning vid ramvridning i nominell balk. 

Den nominella balken hade betydligt högre spänningar i kälsvetsen än resterande koncept. För den nominella 
balken uppkom de högsta spänningarna i övre, främre hörnen. Även i koncept 2 och 3 uppkom de högsta 
spänningarna i de främre hörnen. I balkkoncept 1 däremot lokaliserades de högsta spänningarna i de bakre, undre 
hörnen se Figur 34.  

  
Figur 34. Spänning vid ramvridning i koncept 1. 

Förutom i svetsen fanns höga spänningskoncentrationer vid hålen i balksidan vid ramvridning. En detalj med ett 
hål klarar av lägre spänning än en utan hål, däremot blir den lokala spänningen i hålet högre. Kvalitén på hålet 
avgör även livslängden. Ett borrat hål är till exempel bättre än ett stansat hål. Tidigare utmattningstester utförda 
på Scania visade att stål med formfaktor 2 klarade av spänningar som i denna rapport benämns σtill (9). Tidigare 
tester utförda på prototypbalkarna gav inga tecken på att spricka i de mindre M10 hålen, spänningen i hålen var 
0,88σtill. Vid beräkningarna av maxspänningen i hålen valdes en finare mesh-storlek lokalt i hålen. 

Maxspänningen i lokaliseringshålen för den nominella balken var 1,18σtill och för koncept 1 0,96σtill, se Figur 35.  
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Figur 35. Spänning i hålbild för koncept 1. 

Spänningarna i koncept 2 och koncept 3 var inte lika höga som i de andra balkarna, se Figur 36. 

 
Figur 36. Spänning i hålbild för koncept 3. 

En sammanfattning av spänningarna vid lastfallet ramvridning kan ses i Tabell 12. Spänningen i kälsvetsen var 
densamma på båda sidor eftersom lastfallet gav en symmetrisk spänningsbild. 

Tabell 12. Maxspänning vid ramvridning (normerade värden). 

Koncept Stumsvets  Kälsvets  Hålbild  

Nominell  100 100 1,18σtill 

Tvärbalk1  96 66 0,92σtill 

Tvärbalk2  68 69 0,79σtill 

Tvärbalk3  64 62 0,76σtill 

De två balkkoncept som minskade spänningarna i bägge lastfallen var 1 och 3. Koncept två valdes bort från 
fortsatta studier. 

Balkarna studerades ytterligare vid ramvridning och denna gång med dräneringshål i undersidan av balken. 
Håldimensionen valdes till 15 mm. För balkkoncept 1 ökade spänningen i undersidan av balken med 4 %. 
Dräneringshålen positionerades långt ut på balken utan att sammanfalla med radien i balklivet. De positionerades 
även en bit in på balken för att inte sammanfalla med den lokala spänningstoppen i stumsvetsen. 
Spänningsbilden i undersida balk kan ses i Figur 37a. För balkkoncept 3 ökade spänningen i undersidan av 
balken med 2 %. Eftersom spänningen i detta koncept var lägre kunde dräneringshålens storlek ökas för bättre 
dränering. Spänningsbilden i undersida balk kan ses i Figur 37b. 
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Figur 37a) Spänning vid ramvridning i koncept 1. b) Spänning vid ramvridning i koncept 3. 

Spänningarna i svetsen i koncept 3 reducerades mer än spänningarna i koncept 1, se Tabell 13. Tidigare tester 
och beräkningar visade att det var kälsvetsen som var mest kritisk och det var där spänningen borde minska 
mest. Koncept 1 valdes som slutgiltigt koncept eftersom spänningarna i kälsvetsen minskade mer än koncept 3. 
Gängingreppet var längre då godstjockleken var 7 mm istället för 6 mm och balkkoncept 1 var även de koncept 
med lägst vikt.  

Tabell 13. Sammanfattning av maxspänning för luftfjädringsbalk (normerade värden). 

Koncept/lastfall 
Ramvridning Krängning 

Stumsvets  Kälsvets  Hålbild Kälsvets  

Nominell 100 100 1,18σtill 100 

Koncept 1  100 66 0,96σtill 82 

Koncept 3  66 62 0,76σtill 99 

Då ett av målen var att minska i vikt testades olika hålstorlekar i ändstycket, det vill säga det stora hålet i mitten 
av ändstycket vars syfte var att minska vikten. Ändstycket studerades vid krängning eftersom det var det enda 
lastfall där även sidobalkarnas egenskaper togs i beaktning. Spänningarna i ändstycket var höga i den övre delen, 
mot hålet, se Figur 38a. Däremot var spänningarna låga i nedre delen av ändstycket, se Figur 38b. Färgskalan i 
figurerna är lika. 

  
Figur 38a) Spänning i över sidan av ändstycket. b) Spänning i nedre sidan av ändstycket. 

Genom att flytta ner hålet i ändstycket och öka storleken nedåt minskade spänningarna i ändstycket och vikten 
reducerades med 0,23 kg. Däremot ökade spänningarna i kälsvetsen med 3 %. Eftersom kälsvetsen var det mest 
kritiska värdet genomfördes inte ökningen i hålet. 
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6.2 GB-tipperbalk 
De två dominerande lastfallen för GB-tipperbalken var tippning och ramvridning där tippning ansågs vara det 
värsta (10). Vid beräkningarna av dessa två lastfall uteblev fästet som beräknades separat. GB-tipperbalken 
modellerades likt tvärbalken med 3D-element och sidobalkarna med 2D-element. Svetsen modellerades med a-
måttet 2 mm och radien 1 mm vid övergången svets mot balk. Vid originalbalken modellerades svetsarna för att 
sammanfoga balkdelarna. Spänningen i kälsvetsen på översidan av balken, i svetshålen, var inte lika hög som i 
kälsvetsen i sidan, se Figur 39. Spänningen som presenteras i kälsvetsen är därför spänningen i sidan av balken. 
Vid de nya koncepten studeras spänningen i stumsvetsen och i kälsvetsen två a-mått från svetsroten. 

 
Figur 39. GB-tipperbalken med svetsar. 

6.2.1 Tippning 

Vid tippning belastas lastbilen av en kraft från lasten på flaket. Vid tippning med lastbilen i lutning kan hela 
kraften, i extrema fall, antas bäras upp av den ena sidobalken (11), se Figur 40. Kraften som applicerades har 
använts vid tidigare beräkningar på samma lastfall vid jämförelse av koncept (11). Kraften uppkom vid 
tippaxelns centrum.  

 
Figur 40. Kraftfall vid tippning. 

Sidobalken modellerades fram till bakaxeln för att få med styvheten, se Figur 41.  
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Figur 41. Randvillkor GB-tipperbalk vid tippning. 

Tidigare tester utförda på GB-tipperbalken visade att det var i ändstycket och i de nedre balkhörnen som balken 
tenderade att spricka, i det område som Figur 42 visar (10). Genom omkonstruktion av balken med tjocka 
ändstycken minskade spänningarna i ändstycket och det uppkom inga tydliga svetsslut då svetsen runt balken var 
sluten. 

För originalbalken uppkom de högsta spänningarna i baksidan av balken på samma sida som kraften 
applicerades, se Figur 42. För balkkoncept 0 däremot uppkom de högsta spänningarna i baksidan av balken, på 
motstående sida. 

 
Figur 42. Spänning vid krängning i original GB-tipperbalk. 

För balkkoncept 3 var spänningarna i kälsvetsen lika mellan balksidorna. Det uppkom även 
spänningskoncentrationer i balklivet vid pressningsövergången. De var dock inte lika höga som spänningarna i 
svetsarna, se Figur 43. 

 
Figur 43. Spänning vid krängning i Koncept 1. 

En sammanfattning av spänningarna från lastfallet tippning kan ses i Tabell 14. 

Tabell 14. Maxspänning vid tippning (normerade värden). 

Koncept Stumsvets  Kälsvets  

Original  100 100 

Koncept 0  94 75 

Koncept 3  112 80 
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6.2.2 Ramvridning 

Inga tidigare beräkningar och randvillkor hittades för ramvridning av GB-tipperbalken. Därför valdes 
randvillkoren för ramvridningen ekvivalent som för luftfjädringsbalken. Spänningsskillnad mellan de olika 
koncepten kan ses i Figur 44 till Figur 46 där färgskalan i figurerna är lika. För originalbalken uppkom de högsta 
spänningarna på framsidan av balklivet vid radien i hörnet. I alla hörn på balken påverkades kälsvetsen av höga 
spänningar. För koncept 1 var spänningen lägst och främst koncentrerad i svetsen. I koncept 3 var spänningen 
hög även i sidan av balken. Spänningen en bit in i balken (spänningskoncentrationen) var högre än spänningarna 
i stumsvetsen. Det ansågs dock ej som avgörande. 

 
Figur 44. Spänning vid ramvridning i original GB-tipperbalk. 

 
Figur 45. Spänning vid ramvridning i koncept 0. 

 
Figur 46. Spänning vid ramvridning i koncept 3. 

En sammanfattning av spänningarna vid lastfallet ramvridning kan ses i Tabell 15. 

Tabell 15. Maxspänning vid ramvridning (normerade värden). 

Koncept Stumsvets  Kälsvets  

Original  100 100 

Koncept 0  90 86 

Koncept 3  114 118 

Det koncept som minskade spänningarna i båda lastfallen var koncept 0 och även de koncept som minskade i 
vikt samt ökade i vridstyvhet mot original balken. Konceptet valdes som slutgiltigt koncept. 
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6.2.3 Stötdämparfäste 

Vid beräkningarna av spänningen i svetsarna uteblev fästet för att förenkla modellen. Anledningen till 
omkonstruktionen var att se om fästet gick att förenkla genom att minska antalet delar och/eller vikt. Tre olika 
fästen studerades separat, alla på balkkoncept 0.  

Det första fästet var liknande originalfästet med skillnaden att fästet var 10 mm längre från balksidan, se Figur 
47. Detta då gänginsatsen stack ut från balksidan med medelavståndet 10 mm. Det andra konceptet var med ett 
pressat fäste i ett stycke som svetsades i de pressade delarna mot balklivet, se Figur 48. Det tredje konceptet var 
likt koncept 2 men med stansade hål för att svetsa i, se Figur 49. 

 
Figur 47. Stötdämparfäste koncept 1. 

 
Figur 48. Stötdämparfäste koncept 2. 

 
Figur 49. Stötdämparfäste koncept 3. 

Vid beräkningarna studerades spänningen i fästet efter att fästet utsatts för tryckande/dragande kraft i 
stötdämparens riktning. Kraften som applicerades var den maximala kraft som uppkom i stötdämparna. Vid FE-
beräkningarna modellerades inte svetsen geometriskt. Däremot sammankopplades delarna med en inbränning på 
6 mm. Koncepten utvärderades genom att studera spänningarna i fästet. För randvillkor se Figur 50. 
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Figur 50. Randvillkor vid beräkning av stötdämparfästet. 

Beräkningar visar att originalfästet ger den lägsta spänningen, se Figur 51 till Figur 53 där färgskalan i figurerna 
är lika. 

 
Figur 51. Spänning i stötdämparfäste koncept 1. 

 
Figur 52.  Spänning i stötdämparfäste koncept 2. 

 
Figur 53.  Spänning i stötdämparfäste koncept 3. 

Koncept 1 valdes då spänningarna i fästet var lägst.  
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7 Resultat 

Kapitlet presenterar de resultat som framkommit efter hållfasthetsberäkningar och andra studier av balkarna 
samt produktionsupplägg för balkprogrammet. 

7.1 Luftfjädringsbalk 
Den luftfjädringsbalk som ansågs bäst var koncept 1, se Figur 54. CAD-modellen och ritningar på balken finns i 
författarens VPN-navigator i Enovia (användare SSS185) och tillhör Scania. 

 
Figur 54. CAD-modell av slutgiltig luftfjädringsbalk. 

Spänningarna i konceptet skiljde sig från den nominella balken enligt följande, se Tabell 16. Spänningen i 
kälsvetsen minskade i båda lastfallen. Det var i kälsvetsen som spänningarna ansågs mest kritiska och det ställe 
där svetsen minskade mest. 

Tabell 16. Maxspänning i luftfjädringsbalk (normerade värden). 

Koncept/lastfall 
Ramvridning Krängning 

Stumsvets Kälsvets Hålbild Kälsvets 

Nominell 100 100 1,18σtill 100 

Koncept 1  100 66 0,92σtill 85 

Ett examensarbete inom produktion pågick parallellt med detta med målet att ta fram produktionsupplägg för den 
vridstyva luftfjädringsbalken samt att ta fram prisuppgifter för balken. Två olika produktionsupplägg togs fram, 
ett med lasersvetsning och ett med MAG-svetsning. Lasersvetsning var det koncept som genererade den lägsta 
kostnaden på luftfjädringsbalken trots högre inköpskostnader och det koncept som rekommenderades från 
produktionssidan. 

Beräkningar visade att den svetsade balken skulle minska med 222 kr/balk vilket gav en besparing på flera 
miljoner per år då volymen var väldigt hög (7).  

7.2 GB-tipperbalk 
Ett nytt förslag till GB-tipperbalken togs fram med modulhål i ändstycket. Konceptet kan ses i Figur 55. CAD-
modellen och ritningar på balken finns i författarens VPN-navigator i Enovia (användare SSS185) och tillhör 
Scania. 

 
Figur 55. CAD-modell av slutgiltig GB-tipperbalk. 
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Gänginsatsens position gjorde det möjligt att svetsa den från utsidan av balken. Balken kunde då svetsas efter att 
balkliven svetsats ihop och detta passade bättre in i produktionsupplägget. Maxspänningen i balken reducerades 
med det nya förslaget, se Tabell 17. Balken minskade även i vikt samt ökade i vridstyvhet mot original balken. 

Tabell 17. Maxspänning i GB-tipperbalk (normerade värden). 

Koncept/Lastfall  
Tippning Ramvridning 

Stumsvets Kälsvets Stumsvets Kälsvets 

Original  100 100 100 100 

Koncept 0  94 63 90 86 

7.3 Balkprogram för svetsade tvärbalkar 
Eftersom samtliga svetsade tvärbalkar krävde liknande produktionsoperationer fanns möjligheten att bygga upp 
en helt ny produktionslinje för dessa. De stationer som behövdes var; 

• Klipp/stansmaskin för att stansa ut konturer och hålbilder. 
• Press för formning av balkdelar. 
• Svetscell för sammanfogningen av balkdelarna (fogberedningen inräknad). 
• Bearbetning av ändstycke och hål. 
• Ytbehandling. 
• Montering av skruvar. 

Luftfjädringsbalken monterades helt klar av tillverkaren med pinnskruvar för att underlätta vid monteringen på 
Scania. Det behövdes därför en monteringsstation i slutet av produktionsupplägget. Vid närmare studie visade de 
sig att pinnskruvarna endast används i de yttre hålen och inte i mitten där de tyngre ventilerna fästs. Eftersom 
pinnskruv var dyrare än vanligskruv och inte användes för att underlätta monteringen av de tyngre ventilerna 
ansågs det fördelaktigt att byta ut dessa mot vanlig skruv. Det behövdes då ingen monteringsstation i 
produktionslinjen för tvärbalkar där endast luftfjädringsbalken krävde montering. 

De produktionsoperationer som krävdes för varje detalj i tvärbalkarna kan ses i Figur 56. 

 
Figur 56. Produktionsupplägg tvärbalksprogram. 
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Optimalt vore om samma verktyg och fixturer kunde användas till samtliga balkar. Fixturen som var framtagen 
för bearbetning av ändstycke till luftfjädringsbalken vid blindmutter, av Johanna Holmlund (7), möjliggjorde 
endast bearbetning av tre sidor på balken, se Figur 57. Det var inte möjligt att använda fixturen vid 
luftfjädringsbalken eller slutbalken då de krävde bearbetning i form av gängor i balklivet. Den nya vridstyva 
slutbalken passade inte in i fixturen på grund av en extra del som svetsades fast. En ny fixtur var nödvändig vid 
produktion av balkarna. För att minska kostnaderna önskades en fixtur som klarade av minst två balkar per 
fixtur. Däremot antogs den nya vridstyva slutbalken behöva en egen fixtur med kapacitet för en balk/fixtur på 
grund av komplex form. Samtliga balkar krävde lokaliseringshål i balklivet för att kunna tillverkas. Hålen bör 
läggas till på samma position för att om möjligt använda samma fixturer för balkarna. Samtliga balken krävde 
även dränering i balklivet. Slutbalken och luftfjädringsbalken hade båda dräneringshål i undersidan av balken. 
Det ansågs därför fördelaktigt att lägga till dräneringshål på de övriga balkarna för att hitta en gemensam 
lösning. 

 
Figur 57. Fixtur vid bearbetning. 

Bearbetningstiderna för respektive balk beräknades vid 3-skift och med två balkar/fixtur för alla tvärbalkar utom 
den nya vridstyva slutbalken som producerades med en balk/fixtur. Resultatet visade att det behövdes tre 
fleroperationsmaskiner för att klara av att producera balkarna. Tidsåtgången för bearbetningen av respektive balk 
kan ses i Tabell 18 och inkluderar palettbyte, planfräsning av ändstycke och bearbetning av hål och gängor. 
Övrig tid för stopp som ikappkörning, reparationer, verktygsbyten, tömning av stålbingar, kvalitetskontroller och 
så vidare är även taget i beaktning som 25 % av tiden vid beräkning av antal maskiner. Man kan även se att tiden 
ligger inom ramen för den kortaste taktiden vilket är den för luftfjädringsbalken.  

Den svetsmetod som valdes för tvärbalkarna var lasersvetsning eftersom alternativet ansågs bäst för den 
vridstyva luftfjädringsbalken enligt beräkningar och studier av Johanna Holmlund (8). Beräkningar av svetstider 
för luftfjädringsbalken kompletterades med de övriga tvärbalkarna. Hastigheter för svets och skär erhölls från 
maskintillverkaren och anpassade för 7 mm plåt. Tvärbalkarnas godstjocklek varierade mellan sex och åtta 
millimeter men beräkningarna utfördes enligt tvärbalkens data för att få en uppfattning om svetstiden.  

Vid svetsningen kunde fogberedning av stumfog och svetsning av stumfog göras parallellt vilket minskade den 
totala tiden (8). Detsamma gällde för fogberedning och svetsning av kälsvets. Övriga tider att ta hänsyn till var 
tider för robotrörelser, pistolrensning, indexering av lägesställare, start och stopp vid varje svetsfog samt tid för 
att plundra och ladda detaljer. Den totalt svetstiden för respektive tvärbalk beräknades och resultatet kan ses i 
Tabell 18. Det behövdes endast en lasermaskin för att klara kapaciteten för svetsade tvärbalkar. Däremot tog den 
nya vridstyva slutbalken längre tid att svetsa än takttiden. Genom att takta rätt, med en balk som inte krävde så 
lång svetstid direkt efter den nya vridstyva slutbalken, var det möjligt att ligga inom ramen för båda balkarna. 
Dragbalkar skulle då produceras efter den nya vridstyva slutbalken eftersom svetstiden endast var 1 min och den 
krävde ingen bearbetning. Beräkningarna för bearbetningstider och svetstider kan ses i Bilaga D. 

Tabell 18. Produktionstider. 

Tvärbalk Volym 
(stycken) 

Takttid 
(min) 

Bearbetning 
Tid/balk (min) 

Svetsning 
Tid/balk (min) 

Luftfjädringsbalk 50 000 4,8 11,5 2,76 
GB-tipperbalk 570 425 5,7 3,58 
Slutbalk 480 505 8,5 2,89 
Ny vridstyv slutbalk 3 000 81 6,7 6,57 
Dragbalk 12 200 20 - 1,0 
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Vid svetsning av luftfjädringsbalken bör den positioneras så att smältan flyter ut mot ändstycket. Detta för att få 
en så fin övergång som möjligt vid balklivet då tjockleken var mindre och mer kritisk. Balken bör därför rotera 
vid svetsningen och inte robothuvudet. 

Genom att dividera den tillgängliga tiden med takttiden får man ut hur många balkar som måste produceras. Vid 
ett normalt skift, 6 h, skulle man behöva producera; 

• 74,0 tvärbalkar 
• 0,8 GB-tipperbalkar 
• 0,7 slutbalkar 
• 4,5 nya vridstyva slutbalkar 
• 18,3 dragbalkar. 
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8 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel förs en diskussion om framkomna resultat, analysmetoder och eventuella problem som uppstått, 
felkällor, framtida möjligheter och ämnen att utveckla. Här presenteras också författarens egna tankar och 
funderingar. 

Målen för projektet ansågs avklarade. De balkar som konstruerades minskade spänningarna i svetsarna mot de 
nominella/original balkarna. Man bör dock tänka på att pressningen i balkarna ska göras utan att minska 
plåttjockleken. Detta för att behålla en så hög hållfasthet som möjligt. Enligt Ferruform skulle plåttjockleken inte 
minska förutom på mikrometer nivå. 

Luftfjädringsbalk koncept 1 ansågs vara bäst ur hållfasthetssynpunkt medans koncept 3 passade bättre in i 
balkprogrammet med enkel profil som inte krävde någon komplex pressform. I och med lasersvetsning av balken 
kan hållfastheten bli bättre och det skulle då inte vara nödvändigt med koncept 1. Enligt Anders Blom på 
Ferruform skiljde det ca 100 000 kr mellan en komplex pressform och en vanlig U-bockning. Skillnaden beror 
på att den komplexa formen kräver mer bearbetning och materialkostnaden blir högre. Skillnaden i balkpriset 
blev då endast 2 kr/balk. Det var heller inte möjligt att använda samma pressform för luftfjädringsbalken som för 
slutbalken då spänningen blev för hög i luftfjädringsbalken. Det ansågs därför inte fördelaktigt att byta till 
koncept 3 enbart för kostnaderna.  

Enligt Anders Blom på Ferruform skulle lokaliseringshålen vara Ø20 mm med den var möjligt att minska 
dimensionen om absolut nödvändigt däremot måste nya tester verifiera hållfastheten i piloterna. För att minska 
spänningen i lokaliseringshålen för luftfjädringsbalk koncept 1 minskades håldimensionen i lokaliseringshålet till 
15 mm. Spänningen minskade då från 0,96σ till till 0,92σtill.  

Priset för svetsat utförande av luftfjädringsbalken visade sig vara mindre än vid gjutning. Det var huvudmålet för 
projektet med samarbete mellan konstruktion och produktion. För att minska priset ytterligare kunde Ferruform 
gå upp i skiftgång. Detta borde minska kostnaderna då ingen investering av fleroperationsmaskin var nödvändig 
(8).  

Enligt Ferruform var det möjligt att fasa hål i samma operation som stansning av hålbilden. Problemet var att det 
var svårt att bestämma utformningen och hålla toleranserna på fasen, det var även svårt att upptäcka om 
verktygen gick sönder vilket kunde leda till att många balkar producerades fel. På grund av detta ansågs det för 
riskabelt att välja det alternativet. Kunde Ferruform däremot garantera kvalitén på fasningen var 
blindmutterkoncept 1a bättre på grund av priset. Det bör då utföras tester på blindmutter som visar att den håller 
för utmattning. 

Vid beräkning av kostnader för fästelement är maskering av hål inräknad. Detta då bearbetningen av balken 
utfördes innan ytbehandlingen för att planing av ändstyckena kunde behövas på grund av snäva toleranser. Det 
skulle även vara möjligt att bearbeta balken i två steg. Först planbearbeta ändstyckena, därefter ytbehandling och 
sist torrbearbetning av hål och gängor. Det krävs då ingen maskering av hål men nackdelen är att hålen inte 
ytbehandlas i något steg och kan börja rosta.  

8.1 Felkällor 
Vid beräkning av förenklade modeller uppkommer felkällor i form av randvillkor, laster, vikter med mera som 
inte stämmer överens med verkligheten. För att undvika att felkällorna får en betydande påverkan av resultatet 
kan flera beräkningar utföras med variationer för att se hur resultatet varierar. Felkällor som kan ha uppstått 
under beräkningarna är; 

• Lastfallen är endast förenklingar och stämmer inte helt överens med verkligheten. Resultaten har 
jämförts med tidigare beräkningar och maxspänningen har endast jämförts mellan de olika koncepten. 
Vid beräkning av lastfallet tippning modellerades sidobalken till bakaxeln. Mellan GB-tipperbalken och 
bakaxeln sitter även en tvärbalk som tar upp styvhet för sidobalken. Det skulle därför varit bra att ha 
inspänningen för balken vid tvärbalkspositionen för att se om det påverkade resultatet vid jämförelsen. 
Det skulle även varit möjligt att modellera tvärbalken och haft med det i beräkningarna.  

• Vid ramvridning av GB-tipperbalken användes samma randvillkor som för luftfjädringsbalken då inga 
tidigare beräkningar hittades. GB-tipperbalken är positionerad längst bak i ramen och man kan dra 
slutsatsen att den inte utsätts för enbart vridning om ramen vrids utan även böjning. 

• Det blir endast 5 mm inbränning vid MAG-svetsning vilket bör modelleras vid användning av MAG. 
Vid beräkningarna valdes lasersvetsning som grund för svetsen eftersom a-måttet var mindre och mer 
kritiskt. Svetsmetoden ansågs även fördelaktigt utifrån utvärderingar av produktion.  
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• Vid modellering av original GB-tipperbalken modellerades svetsen som fästelement för de olika 
balkdelarna. Där balkdelarna låg emot, utan att vara svetsade, modellerades ett gap på 0,1 mm. Det kan 
vara svårt att jämföra originalbalken med de nya GB-tipperkoncepten eftersom utformningen på 
balkarna skiljer sig väldigt mycket. Det skulle gå att lägga in svetsegenskaper istället för att modellera 
svetsen.  

8.2 Kommande arbete 
Balkarna, luftfjädringsbalk koncept 1 och 3 och GB-tipperbalk koncept 0, måste beräknas i en komplett 
rammodell med lastfall som motsvarar användning av lastbilen. Labbprover bör utföras för att verifiera 
konstruktionerna. Om testerna visar att spänningarna i luftfjädringsbalk koncept 1 ger en för kort livslängd kan 
balkkoncept 3 väljas om konceptet håller livslängdskravet. För att minska vikten i koncept 3 kan balkbredden 
minskas. Däremot blir spänningen i svetsen en aning högre. 

Tester bör göras för att studera maxspänningen i de övriga tvärbalkarna eftersom alla krävde lokaliserings- och 
dräneringshål. Spänningsvidden i koncepten bör beräknas för att beräkna livslängden i svetsen. 

Ett krängningsprov kan behöva göras på luftfjädringsbalken eftersom hålbilden i balklivet är ändrat och det 
medför ändringar i slangar. Det är svårt att simulera hur slangar rör sig under drift och därför utförs 
krängningsprov på Scania. Däremot ser det ut att få plats enligt ritningar (12), (13), (14). 

GB-tipperbalken hade styrhål i ändstyckena som med det nya konceptet flyttades då det sammanföll med 
skruvhålen. Det medför att även styrpinnarna måste justeras för att klara monteringen. 

Tidigare tester på den nominella balken visade att spänningen i svetsroten var lika stor som spänningen i svetstån 
för lastfallet ramvridning, detta gör att svetsen var känslig för bindfel i roten. Det uppkom även höga spänningar 
i svetstån vid krängning. Trots att svetskvalitén troligtvis ökades vid lasersvetsning med 100-prosentig 
inbränning var det oklart om balken håller för chassiram av typen 6x2. Skulle balken hålla bör ventilhålen för 
6x2 balken läggas till så att samma balk kan användas. 

Den gjutna balken för chassiram av typen 6x2 kan komma att bli dyrare eftersom volymen minskar när 4x2 
balken försvinner. Ett nytt balkkoncept bör tas fram för svetsat utförande då det bör komplettera balkprogrammet 
bra och kostnaden bör även där minska. 
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Bilaga A – Vridstyvhet 
Tester utfördes för att jämföra olika former och dimensioner mot varandra och se hur vridstyvheten varierade. 
Tabell 1 visar resultatet från vridstyvhetstest för fyrkantsprofil. Testet gjordes för en fyrkantsprofil med längden 
752 mm och ytterradien 20 mm. Kvoten mellan vridstyvheten och vikten har även studerats då önskemålet var 
att öka vridstyvheten och minska vikten.  

Tabell 1. Resultat från vridstyvhetstest för fyrkantsprofil. 

B (mm) H (mm) T (mm) Vikt (kg) Vridstyvhet (kNm/grad) Vrid/vikt 
120 120 7 17,53 19,17 1,09 
120 120 8 19,89 21,39 1,08 
120 120 9 22,20 23,48 1,06 
150 150 7 22,49 38,79 1,72 
150 150 8 25,56 43,48 1,70 
150 150 9 28,59 47,97 1,68 
180 180 7 27,46 68,50 2,49 
180 180 8 31,23 77,02 2,47 
180 180 9 34,97 85,24 2,44 

Tabell 2 visar resultatet från vridstyvhetstest för cylindrisk profil. Testet gjordes för en cylinder med längden 752 
mm. 

Tabell 2. Resultat från vridstyvhetstest för cylinder. 

R (mm) t (mm) Vikt (kg) Vridstyvhet (kNm/grad) Vrid/vikt 
120 7 14,69 14,60 0,99 
120 8 16,64 16,27 0,98 
120 9 18,55 17,84 0,96 
150 7 18,59 29,54 1,59 
150 8 21,09 33,09 1,57 
150 9 23,56 36,47 1,55 
180 7 22,49 52,27 2,32 
180 8 25,55 58,74 2,30 
180 9 28,56 64,98 2,28 

Tabell 3 visar resultatet från vridstyvhetstest för U-profil där bredden är längden på de bockade sidorna av 
balken och höjden är avståndet mellan sidorna. Längden på den testade profilen var 752 mm och en radie på 5 
mm har använts som bockningsradie för profilen.  

Tabell 3. Resultat från vridstyvhetstest för U-profil. 

B (mm) H (mm) T (mm) Vikt (kg) Vridstyvhet (kNm) Vrid/vikt 
100 200 7 15,97 1,66 0,10 
100 200 8 18,16 1,89 0,10 
100 200 9 20,32 2,12 0,10 
150 250 7 22,18 7,63 0,34 
150 250 8 25,25 8,03 0,32 
150 250 9 28,30 9,61 0,34 
200 300 7 28,38 23,05 0,81 
200 300 8 32,34 26,08 0,81 
200 300 9 36,28 29,06 0,80 

Vridstyvheten för balkar med liknande vikt kan variera stort beroende på utformning vilket kan ses om man 
studera de markerade värdena i tabellerna ovan. För maximal vridstyvhet vid fast vikt vill man ha en cylindrisk 
profil med stor diameter vilket gör att balken blir väldigt tunn. Detta är självklart ingen bra lösning då 
hållfasthetskraven inte uppfylls. 
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Bilaga B – Kombination av GB-tipperbalk 
Önskan var att kombinera GB-tipper balken och slutbalken eftersom båda hade en väldigt låg volym. Var detta 
omöjligt var önskan att kunna använda samma bockningsform och fixturer för att minska tillverkningskostnader. 

Slutbalken hade som krav att balkhöjden ej fick överstiga 150 mm och monterades i underkant på sidobalken för 
att få plats med kablage, se Figur 1. Det fanns ingen möjlighet att montera GB-tipperbalken i underkan på 
sidobalken eftersom stötdämparfästet monterades högt upp på balken. Däremot kunde samma ändstycken 
användas men istället montera det i överkant på sidobalken.  

 
Figur 1. Slutbalk monterad på lastbil. 

Testester utfördes för att jämföra vridstyvheten hos GB-tipperbalken och slutbalken. Därefter testades nya 
balkdimensioner för att se om balkarna gick att kombinera. Resultatet kan ses i Tabell 1. En stor fördel med GB-
tipperbalken var att pressningen i ändstycket hjälpte till att öka vridstyvheten. 

Tabell 1. Resultat från vridstyvhets tester. 

 GB-tipper 

 

Slutbalk 

 

Balk 1 

 

Balk 2 

 

Balk 3 

 

Dimension 
Balkliv 

228x230x6 
L=740 

150x260x8 
L=712 

150x340x8 
L712 

150x320x9 
L=712 

200x300x8 
150x260x8 

L=712 
Vridstyvhet 
normerad 100 68 100 100 70 

Vikt balkliv 
(kg) 30,4 34,3 41,6 44,6 36.5 

Vikt ändstycke 
(kg) 11.6 7,7 11 11 11 

Balk 1 
För samma balkhöjd som slutbalken var GB-tipperbalken tvungen att vara 340 mm bred för att erhålla önskad 
vridstyvhet. Framsidan av balken var tvungen att sitta på samma position som tidigare. Detta gjorde att hela 
ökningen, 110 mm, skulle ske på baksidan av balken. Eftersom balken var så bred var ändstycket tvungen att 
vara 450 mm för att passa hålbilden. Vikten på balken ökade ca 11 kg. 

Balk 2 
För att minska dimensionen för balkkoncept 1 ändrades tjockleken på balken till 9 mm. Balkbredden blev då 320 
mm för att erhålla samma vridstyvhet som innan. Vikten ökade med ca 14 kg. 

Balk 3 
Möjligheten att pressa balkens sidor kollades upp för att se om detta ökade vridstyvheten. Vid detta koncept 
krävdes att balkarna gick att kombinera helt eftersom pressning är dyrare är bockning. Resultatet visade att 
vridstyvheten inte uppnådde önskat värde, se Tabell 1. 
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Bilaga C – Beräkning av skruvförband 
Nedanstående formel (1) kan användas för överslagsberäkningar av godsgängors hållfasthet. Figur 1 visar 
gängingreppets geometri. 

ReL Skruvens sträckgräns i N/mm2.  

d Skruvens min. ytterdiameter i mm multiplicerat med en faktor 
som tar hänsyn till hur stor del av godsgängan som upptar 
skjuvkraften.  

τs Godsgängans skjuvsträckgräns i N/mm2. 

Leff Effektiv gänglängd i mm. 

As Skruvens spänningsarea i mm2. 

P Stigning i mm. 

𝑅𝑒𝐿 = 𝑑∙𝜏𝑠∙𝐿𝑒𝑓𝑓∙𝑃∙𝜋

𝐴𝑠

𝑁
𝑚𝑚2 (1) 

Vid beräkning av effektiv gänglängd blir ekvationen: 

𝐿𝑒𝑓𝑓 = 𝑅𝑒𝐿∙𝐴𝑠
𝑑∙𝜏𝑠∙𝑃∙𝜋

 𝑚𝑚  (2) 

Materialet i de nya tvärbalkarna skulle eventuellt vara SS 2172 och hade en sträckgräns på 335 N/mm2. 
Förhållandet mellan sträckgränsen och skjuvsträckgräns är 0,58 för stål. Skruvarna antogs att vara av 8.8 kvalité 
och hade en sträckgräns på 640 N/mm2. 

Varje gängvarv upptar inte lika stor belastning. Detta innebär att den teoretiskt beräknade gänglängden Leff i 
praktiken kommer att bli något för liten. För att gardera sig mot den ogynnsamma belastningsfördelningen 
multipliceras Leff med en säkerhetsfaktor n som vanligtvis sätts till 1,2-1,3.  

Om skruven utnyttjas ofullständigt kan en kortare gänglängd väljas. Det är alltså möjligt att välja ett kortare 
gängingrepp och kompensera detta med ett lägre åtdragningsmoment. 

När man räknar på skruvförband räknar man på skruvens brotthållfasthet och godsets skjuvhållfasthet. 
Nedanstående skruvberäkningsformel anger förhållandet sedan säkerhetsfaktorer införts. 

FL  Yttre last (N) 

n  Säkerhetsfaktor  

GF  Nyttjandegrad av ReL 

ReL  Skruvens sträckgräns (N/mm2) 

AS  Skruvens spänningsarea (mm2) 

𝐹𝐿 ∙ 𝑛 = 𝐺𝐹 ∙ 𝑅𝑒𝐿 ∙ 𝐴𝑆 (3) 

Säkerhetsfaktorn n varierar från 1,1 till 5 beroende på ur vilken källa man väljer den och nyttjandegraden GF är 
vanligtvis 0,9 men i vissa fall så låg som 0,5. 

Vid beräkning av maximal yttre last blir ekvationen: 

𝐹𝐿 = 𝐺𝐹∙𝑅𝑒𝐿∙𝐴𝑆
𝑛

 (4) 
 

Figur 1. Gängingreppets geometri. 
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Luftfjädringsbalk 
Insättning av värden i ekvation (2) ger minsta tillåtna gängingrepp: 

ReL 640 N/mm2 

d 10x0,74 

τS 335x0,58 N/mm2. 

AS  58 mm2 

P 1,5 mm 

n 1,3 

𝐿𝑒𝑓𝑓 =
640 ∙ 58 ∙ 1,3

10 ∙ 0,74 ∙ 335 ∙ 0,58 ∙ 1,5 ∙ 𝜋
= 7,1 𝑚𝑚 

För att gängorna ska klara av maximalt åtdragningsmoment krävs ett gängingrepp på 7,1 mm vid M10. 

Insättning av värden i ekvation (4) ger maximal yttre kraft: 

n  3  

GF  0,9 

ReL 640 N/mm2 

AS  58 mm2 

FL =
0,9 ∙ 640 ∙ 58

3
= 11136 

En skruv skulle klara av en kraft på 11 kN. Detta var större än den kraft som ventilerna utgjorde och därmed 
okej. 

GB-tipperbalk 
Insättning av värden i ekvation (2) ger minsta tillåtna gängingrepp: 

ReL  640 N/mm2 

d 16x0,75 

τS  335x0,58 N/mm2. 

AS  157 mm2 

P  2,0 mm 

n  1,3 

𝐿𝑒𝑓𝑓 =
640 ∙ 157 ∙ 1,3

16 ∙ 0,75 ∙ 335 ∙ 0,58 ∙ 2,0 ∙ 𝜋
= 8,9 𝑚𝑚 

För att gängorna ska klara av maximalt åtdragningsmoment krävs ett gängingrepp på 8,9 mm vid M16. 

Insättning av värden i ekvation (4) ger maximal yttre kraft: 

n   3  

GF   0,9 

ReL   640 N/mm2 

AS   157 mm2 

FL =
0,9 ∙ 640 ∙ 157

3
= 30144 

En skruv skulle klara av en kraft på 30 kN. Detta var högre än den kraft stötdämparna utgjorde och var därmed 
okej. 
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Bilaga D – Beräkning av produktionstider 

Bearbetning 
Antal/palett 

Antal 
Verktygs 

dia. 
Bearb. 
längd Skär-hast. 

Matn. 
/varv Varvtal 

Övrig   
2 tid Total tid 

1 (st) (mm) (mm) (m/min) (mm) (rpm) (sek) (min) 
Luftfjädringsbalk 

        Volym 50000 
       Palett in och ut 1           9 0,15 

Planfräsning Ø125 2 125 1100 180 2,80 459 5 3,51 
Borrning Ø17,5 16 17,5 30 85 0,40 1547 75 2,80 
Gängning M20 32 20,0 40 15 2,50 239 155 6,87 
Borrning Ø20,5 24 20,5 30 85 0,55 1320 115 3,90 
Borrning Ø14,1 4 14,1 30 85 0,35 1920 15 0,61 
Borrning Ø9,3 13 9,3 11 85 0,23 2911 60 1,42 
Gängning M10 13 10 20 15 0,25 478 60 5,35 

 
      Tid/palett 24,6 

 
      Tid/balk 12,3 

GB-tipperbalk       Tid/år (h) 10256 
Volym 570        
Palett in och ut 1           9 0,15 
Planfräsning Ø125 2 125 1100 180 2,80 459 15 3,68 
Borrning Ø13,5 16 13,5 30 85 0,34 2005 75 2,67 
Borrning Ø11,2 8 11,2 30 85 0,28 2417 35 1,29 
Gängning M13 8 13 40 15 0,33 367 35 5,94 

 
      Tid/palett 13,73 

 
      Tid/balk 6,86 

Slutbalk       Tid/år 65,22 
Volym 480 

 
      

Palett in och ut 1           9 0,15 
Planfräsning Ø125 2 125 1000 180 2,80 459 15 3,37 
Borrning Ø15,5 12 15,4 12 85 0,39 1758 55 1,34 
Borrning Ø12,9 30 12,9 12 85 0,32 2098 145 3,48 
Gängning M14 30 14 16 15 0,35 341 145 10,46 
Borrning Ø11,2 12 11,2 12 85 0,28 2417 55 1,34 
Gängning M12 12 12 16 15 0,30 398 55 4,13 

 
      Tid/palett 24,27 

 
      Tid/balk 12,13 

Ny vridstyv slutbalk       Tid/år 97,07 
Volym                          3000 

       
Palett in och ut 1           9 0,15 
Planfräsning Ø125 2 125 1000 180 2,80 459 15 1,81 
Borrning Ø15,5 12 15,5 12 85 0,39 1746 27,5 0,67 
Borrning Ø13 30 13 12 85 0,33 2082 72,5 1,74 
Gängning M14 30 14 16 15 0,35 341 72,5 5,23 

 
      Tid/palett 9,60 

 
      Tid/balk 9,60 

 
      Tid/år 479,82 

 
        

      
Total tid/år (h) 10898,46 

    
Skift-gång maskin timmar/år OCE 

Antal 
maskiner 

 
9 

  
2-skift 3588 

0,75 

4,0 

 
2,5 

  
2-skift+H 4830 3,0 

    
3-skift 5382 2,7 

    
4-skift 6532 2,2 

 
Dia/matning 0,025 

 
5-skift 7728 1,9 
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Svets 

Processteg 
Antal 
(st) 

Längd 
(m) 

Hast. 
(m/min) Tid (min) 

     Luftfjädringsbalk 50000 
   Fogberedning 

stumfog 4 0,722 2,5 1,16 
Svetsning stumfog  2 0,722 2 0,72 
Fogberedning kälfog  2 0,690 2,5 0,55 
Svetsning kälfog  2 0,690 2 0,69 
Tid/balk       1,85 
Robotrörelse       0,33 
Indexering 

   
0,25 

Start/stop       0,33 
Total tid/balk       2,76 

     GB-tipperbalk 570 
   Fogberedning 

stumfog 4 0,722 2,5 1,16 
Svetsning stumfog  2 0,722 2 0,72 
Fogberedning kälfog  2 0,972 2,5 0,78 
Svetsning kälfog  2 0,972 2 0,97 
Fogberedning fäste 2 0,200 2,5 0,16 
Svetsning fäste 2 0,200 2 0,20 
Tid/balk 

   
2,33 

Robotrörelse       0,67 
Indexering 

   
0,25 

Start/stop       0,33 
Total tid/balk       3,58 

     Slutbalk 480 
   Fogberedning 

stumfog 4 0,722 2,5 1,16 
Svetsning stumfog  2 0,722 2 0,72 
Fogberedning kälfog  2 0,820 2,5 0,66 
Svetsning kälfog  2 0,820 2 0,82 
Tid/balk 

   
1,98 

Robotrörelse       0,33 
Indexering 

   
0,25 

Start/stop       0,33 
Total tid/balk       2,89 

     Ny vridstyv slutbalk 3000 
   Fogberedning 

stumfog 12 0,241 2,5 1,16 
Svetsning stumfog  6 0,241 2 0,72 
Fogberedning kälfog  6 0,820 2,5 1,97 
Svetsning kälfog  6 0,820 2 2,46 
Fogberedning dragdel 2 0,700 2,5 0,56 
Svetsning dragdel 2 0,700 2 0,70 
Tid/balk 

   
4,32 

Robotrörelse       1,00 
Indexering 

   
0,25 

Start/stop       1,00 
Total tid/balk       6,57 

 

Bilaga D 
Sida 2/3

2



Processteg 
Antal 
(st) 

Längd 
(m) 

Hast. 
(m/min) Tid (min) 

     Dragbalk 12200 
   Fogberedning kälfog  4 0,058 2,5 0,09 

Svetsning kälfog  4 0,058 2 0,12 
Tid/balk 

   
0,12 

Robotrörelse       0,33 
Indexering 

   
0,25 

Start/stop       0,33 
Total tid/balk       1,03 

     Total tid/år (h)       2896,91 

     

Skiftgång 
maskin 

timmar/år 
Utnytt-
jande 

Antal 
maskiner 

2-skift 3588 

0,75 

1,1 
2-skift+H 4830 0,8 
3-skift 5382 0,7 
4-skift 6532 0,6 
5-skift 7728 0,5 
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