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Förord 
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Framtagning av målvikt för konstruktörer 

Viktoptimering av chassimonterade plåtfästen 

Sammanfattning 
På Scania finns uppsatta hållfasthetskrav i form av dokumenterade lastfall och 
utvärderingskriterier. Detta för att kvalitetssäkra produkterna, men det saknas riktlinjer 
för vad vissa konstruktioner egentligen bör väga. Syftet med examensarbetet var att 
utforska möjligheten att ta fram målvikter genom att kartlägga bland annat vikt och 
hållfasthet för ett antal olika plåtfästen på lastbilschassier. Som en del av detta har finita 
element beräkningar och topologioptimering använts. Ett antal nyckeltal har tagits fram 
för varje plåtfäste, vilket gav upphov till en tabell indelad i fyra stycken zoner definierade 
av plåtfästenas förutsättningar. Resultatet är ett levande verktyg som kan guida och 
utmana konstruktörer till att göra lättare konstruktioner. 

 

 

 

 

Developing weight goals for design engineers 

Weight optimization of chassis mounted brackets 
In order to ensure quality, Scania requires a certain strength and stiffness of its 
components. This is based on documented load cases and evaluation criteria’s. But there 
exists no clear guideline for what the weight of the components actually should be. The 
aim of this thesis was to study if it was possible to develop weight goals by mapping 
weight and structural carrying capabilities for a number of sheet metal brackets on the 
heavy truck chassis. As a part of this finite element calculations and topology 
optimization have been used. For each bracket, a number of key performance indicators 
was developed which gave rise to a table divided into four major zones defined by the 
brackets prerequisites. The result is a living weight tool that can guide and challenge the 
design engineer to construct lighter structures.
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1 Nomenklatur 
 
FEM Finita Element Metoden 
𝜎!!" von Mises effektivspänning 
𝜎!,!"#!"  Maximal von Mises effektivspänning 
𝜎! Materialets sträckgräns 
𝑚!ä!"# Fästets massa 
𝑚!"##$%&'# Nyttolastens massa 
𝜔!,!"# Lägsta egenfrekvens 
𝒖 Förskjutningsvektor 
𝑢 Förskjutningsskalär 
𝐸 Elasticitetsmodul 
𝐼 Yttröghetsmoment 
R Spänningsförhållande !!"#

!!"#
 

Designvolym Volym som tillåts optimeras  
Volymfraktion Fraktion av designvolymen som behålls i optimeringen 
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Introduktion 
 
På Scania finns uppsatta hållfasthetskrav för att kvalitetssäkra produkten, men det 
saknas riktlinjer för vad en konstruktion bör väga. Denna studie undersöker om det går 
att sätta upp mål för vad olika konstruktioner bör väga. Arbetet har kartlagt bland annat 
vikt och hållfasthet för ett antal olika fästen på lastbilschassit. Som en del av detta har 
finita element beräkningar och topologioptimering använts. 

1.1 Syfte & Frågeställningar 
Syftet är att undersöka om det är möjligt att ta fram målvikter för olika typer av 
konstruktioner. Fokus har varit på plåtfästen monterade på lastbilschassier. Tre 
frågeställningar ställs i examensarbetet: 
 
Hur ska vikten förhålla sig till hållfastheten för en konstruktion? 
Kan konstruktören ha en målvikt för sin konstruktion i ett tidigt skede i 
produktutvecklingsprocessen? 
Vilka av dagens konstruktioner har viktminskningspotential? 

1.2 Mål 
Målet är att ta fram ett verktyg för konstruktörer som kan föreslå målvikter för olika typer 
av plåtfästen, samt ge förslag på existerande plåtfästen med viktreduceringspotential. 
Verktyget förväntas kunna användas inom forskning och utveckling på Scania och kunna 
vägleda och inspirera konstruktörer till att göra lättare plåtfästen. 

1.3 Avgränsningar 
Fokus i arbetet har varit viktreducering. En mindre analys av den ekonomiska aspekten 
för borttagning av material genomfördes för två stycken plåtfästen. Vidare har arbetet 
avgränsats beräkningsmässigt till att efterlikna den beräkningsmetod som används av 
konstruktörer på Scania idag, vilket medföljer:  

• Linjär FEM 
• Skalmesh har använts 
• Skruvar ersätts med fast inspända randvillkor 
• Standardiserat lastfall för samtliga fästen 
• Standardiserad riktlinje för minsta tillåtna styvhet 
• Den riktningslösa effektivspänningen von Mises utvärderas mot 

utmattningshållfasthetskrav. Därmed utvärderas inte tryck- och dragspänningar  
• Materialet antas vara linjärt elastiskt och analyser sker endast i den elastiska 

regionen. 
 

 
Totalt har 17 stycken plåtfästen analyserats i examensarbetet. Plåtfästena valdes ut dels 
av en av handledarna och dels av författaren, med fokus på att få en så bra spridning av 
olika egenskaper som möjligt i urvalet. 
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2 Bakgrund  
Många av Scanias konstruktörer använder idag FE-programvaran Catia V5 GAS och 
topologioptimeringsprogramvaran Inspire i ett tidigt skede i 
produktutvecklingsprocessen; ett arbetssätt som benämns Simuleringsdriven Design. 
Möjligheterna till att optimera sin konstruktion med avseende på vikt är goda med dessa 
programvaror. Scanias konstruktörer förhåller sig till de uppsatta hållfasthetskraven för 
att kvalitetssäkra produkten, men konkreta riktlinjer för vad en konstruktion bör väga 
saknas. Konsekvensen kan då bli att komponenters vikt inte prioriteras.  
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3 Teori 

3.1 Topologioptimering 

 
Figur 1 – Det generativa designproblemet 

 
Målet med topologioptimering är att maximera en strukturs styvhet med en given mängd 
material, genom att fördela materialet där det behövs mest. Designvolymen Ω 
diskretiseras med ett finita elementnät som till exempel enligt Figur 1, vilket 
parameteriseras med designvariabeln 𝜌 = (0,1) där 𝜌 = 1 representerar material och 
𝜌 = 0 representerar tomhet. När strukturen belastas med en yttre kraft löses problemet 
 

𝒌𝒖 = 𝒇 
 
med finita element metoden, där 𝒌 är styvhetsmatrisen, 𝒖 förskjutningsvektorn och 𝒇 
kraftvektorn. Varje elements styvhetsmatris, 𝒌!!, behandlas så att 
 

𝒌 𝝆 = 𝜌!𝒌!!
!

!!!

 

 
där 𝜌! är designvariabeln för element 𝑖. Att maximera designvolymens globala styvhet är 
ekvivalent med att minimera dess globala komplians och topologioptimeringsproblemet 
formuleras som 
 

min
𝝆
  𝒄 = 𝒇!𝒖   

 
 

då   𝑉!𝜌!

!

!!!

≤ 𝑽

0 < 𝜌 ≤ 1
 

 
Där 𝑉! är volymen för element 𝑖 och 𝑽 den totala tillgängliga volymen vilket ofta sätts 
som en volymfraktion i programvaror. Denna uppställning av problemet justeras för att 
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styra lösningen mot mer sammanhängande interna strukturer, genom att styra 𝜌 mot de 
yttre gränserna av sitt intervall med hjälp av penaliseringsexponenten 𝑝, (𝑝 > 1) 
 

𝒌 𝝆 = 𝜌!
!𝒌!!

!

!!!

 

 
Metoden benämns SIMP (Simple Isotropic Material with Penalization). I det här 
examensarbetet har topologioptimeringsprogramvaran Inspire använts, vilket använder 
just SIMP (1). 
 

3.2 Utmattningshållfasthet – ytfinhet – sträckgräns 
Undersökningar enligt Sperle (2) visar att utmattningshållfastheten påverkas av en ytas 
finhet, vilket vanligen betecknas som 𝑅𝑧- eller 𝑅𝑎-värde. Utmattningshållfastheten kan 
beräknas enligt Plåthandboken (3) som 
 

 
 

 Δ𝜎 =
Δ𝜎∗

𝐾!
 (3.1) 

  
 
 
där Δ𝜎∗ = 9.8989𝜎!!.!"#$ för N=106 lastcykler, 50 % brottsannolikhet och 
spänningsförhållandet R=0 (pulserande last) för spänningsvidd. Δ𝜎∗ representerar 
utmattningshållfastheten för en fiktivt slät provstav och 𝐾! är den s.k. ytfaktorn som 
uttrycks som 
 
 

 𝐾! =
1

1− 0.000254𝑅! ln
𝑅𝑧
6 + 1

 

 

(3.2) 

 
 
där 𝜎! är stålets sträckgräns, 𝑅! stålets brottgräns och 𝑅𝑧 är ett mått på ytans finhet. 
Sambandet mellan utmattningshållfasthet, sträckgräns och ytfinhet förevisas nedan i 
Figur 2. 
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Figur 2 – Utmattningshållfasthet (spänningsvidd) vid N=106 cykler, R=0 (pulserande last), 

brottsannolikhet 50 % för olika ytfinheter. (SSAB, Plåthandboken, 2010) 
 
 
Enligt en studie utförd av Gunnarsson & Stavsjö (4) kan ekvation (3.1) och Figur 2 även 
användas för spänningsamplitud för N=105 lastcykler, med 50 % brottsannolikhet och 
R=-1 (rent växlande last), vilket är det generella livslängdskravet för chassimonterade 
fästen idag på Scania. Maximal tillåten spänningsnivå kan sättas enligt (4) till 90% av 
stålets sträckgräns som en tumregel för att tillgodose ovanstående krav. Författarnas 
slutsats i (4) är att denna tumregel är giltig upp till sträckgräns 355 MPa. I samma rapport 
diskuteras även ytfinhetens inverkan men ingen konkret slutsats dras kring det. 
Sambandet mellan utmattningshållfasthet och sträckgräns för olika ytfinheter har tagits 
fram och använts i detta examensarbete. Figur 3 visar hur utmattningshållfastheten i 
procent av sträckgräns, 𝑛, sjunker med ökad sträckgräns för några olika ytfinheter. 
Kurvorna är framtagna med ekvation (3.1), där y-axeln representeras av 𝑛 som 
 
 

 n =
Δ𝜎
𝜎!
∗ 100 (3.3) 

 
 
alltså hur stor del utmattningshållfastheten (amplitudspänning) är av sträckgränsen 
uttryckt i procent.  
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Figur 3 – 𝒏 som funktion av ytfinhet och sträckgräns 

 
 

4 Metod 

4.1 Framtagning av målvikt 
Hur ett plåtfäste ser ut påverkas av olika förutsättningar som tillgänglig designvolym, 
hållfasthetskrav, lastfall, monterbarhet, tillverkningsmetod (vilket ofta bestäms av 
årsvolymer), tillverkningsbarhet mm. Ett fäste kan också ha fler funktioner förutom att 
bära upp en enda nyttolast. De kan också monteras tillsammans med andra komponenter 
vilket kan ge upphov till att fästet blir större än nödvändigt vilket i sin tur kan ge upphov 
till högre plåttjocklek för att möta hållfasthetskraven. Figur 4 visar några av de 
förutsättningar som kan påverka ett fästes vikt och således även en målvikt som det 
aktuella examensarbetet avser undersöka. 
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Figur 4 – Förutsättningar som kan påverka vikten 

 
 
Utifrån dessa förutsättningar togs följande parametrar fram för varje plåtfäste 

• Nyttolast [g] 
• Momentupptagningspunkt 
• Principiell lastinföring: platt- eller skivverkan 
• Förstyvningar 
• Materialklass/sträckgräns 
• Extra funktioner 
• Tillverkningsmetod - pressat eller kantbockat 
• Hävarmar mellan infästningspunkt och nyttolastens volymcentrum 
• Plåttjocklek 
• Viktförhållande: 𝑚!ä!"#/𝑚!"##$%&'# 
• Maximalt moment från nyttolast per egenvikt [Nm/kg] 
• Längsta hävarm [mm]  
• Livslängdskvot för utmattningskriterium: 𝜎!,!"#!" /(𝑛𝜎!) 
• Lägsta egenfrekvens: 𝜔!,!"# 
• Årsvolymer 

 
Parametrarna användes för att kategorisera och dela upp olika typer av fästen i zoner. 
Zonerna skulle sedan representera målvikter. Nyttolastens volymcentrum har använts 
som kraftangreppspunkt i FEM-beräkningar, beräkningsmetodiken beskrivs vidare 
under Avsnitt 4.4 och metoden diskuteras under Avsnitt 6.1. Viktförhållande har 
använts för att visualisera målvikterna, alltså vilket viktförhållande en konstruktör bör 
sikta på för en viss typ av konstruktion. I vikten för fästet ingår även fästelement, 
alltså innebär fästets vikt ”allt som behövs för att bära upp sin nyttolast”. I 

Målvikt?	  Hållfasthet	  

Tillgänglig	  
designvolym	  

Tillverkningsbarhet	  

E;	  fäste	  –	  flera	  
funk?oner	   Årsvolymer	  

Hävarmar	  

Last	  

Monterbarhet	  
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nyttolastens vikt ingår förutom själva ventilen (eller liknande) även fästelement, 
brickor, kopplingar mm; allt utom kablage och slangar, se Figur 5. Ett exempel på hur 
alla ingående artiklar har summerats ges i Bilaga C. Maximalt moment från nyttolast 
per egenvikt (fortsättningsvis förkortat till momentupptagning per egenvikt) är ett 
mått på hur effektivt ett fäste bär sin last. Detta nyckeltal har använts primärt för att 
se vilka fästen som har förbättringspotential. Längsta hävarm har använts för att 
urskilja fästen med lång sträcka mellan momentupptagningspunkt och nyttolastens 
volymcentrum. Långa hävarmar har i det här arbetet definierats som >200 mm. 
Livslängdskvot för utmattningskriterium (se Avsnitt 4.1.1 för definition) har använts 
för att relatera den maximala spänningsnivån i ett fäste till dess livslängd, där faktorn 
𝑛 beror av hållfasthetsklass och ytfinhet. Ett generellt ytfinhetsvärde 𝑅𝑧 = 12 
(varmvalsad yta enligt Plåthandboken (3)) har använts för plåtfält, kanter har 
behandlats som stansade (för serietillverkning) med 𝑅𝑧 = 15, också enligt 
Plåthandboken (3). Lägsta egenfrekvens är kravställt internt på Scania, vilket har 
använts vid viktoptimeringen. Årsvolymer är tagna ur artikelimpulsen i Aros. 
 
De slutgiltiga nyckeltal som sedan viktverktyget baserades på i Avsnitt 5.4 är:  

• Viktförhållande 
• Tillverkningsmetod 
• Längsta hävarm 
• Fästets vikt 
• Nyttolastens vikt 

 
 

 
Figur 5 – Hur nyttolast och fästenas vikt har definierats 
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4.1.1 Livslängdskvot 
Livslängdskvot för utmattningskriterium har tagits fram för att se trender i fästenas 
beräknade livslängd relaterat till Scanias hållfasthetskrav på livslängd, samt som 
gräns för maximal tillåten spänning vid viktoptimering. 𝑛 är en funktion av 
materialklass och ytfinhet som är definierat i Avsnitt 3.2. Fästenas hållfasthetsklasser 
i det här arbetet är i intervallet 22-40 enligt Scania standard STD755 med antagna Rz-
värden på 12 för varmvalsad yta och 15 för stansad kant, med följden att 𝑛 har 
beräknats till 0,78-0,9. Figur 6 har tagits fram för dessa två ytfinhetsvärden och 
använts som krav på maximal tillåten effektivspänning (von Mises). 
Livslängdskvoten uttrycks som 
 

 𝜎!,!"#!"

𝑛𝜎!
≤ 1 

 
(4.1) 

Där 𝜎!,!"#!"  är von Mises-spänning i plåtfält eller vid kant, beroende på vilket som är 
dimensionerande. Är livslängdskvoten lika med ett innebär det att konstruktionen 
förväntas klara Scanias livslängdskrav. Är kvoten lägre än ett så påvisar det 
förbättringspotential, alltså att materialet inte utnyttjas tillräckligt. Utöver detta har ett 
krav på lägsta tillåtna egenfrekvens använts i optimeringen, enligt ett av Scanias 
interna riktvärden för styvhet. 
Det kan urskiljas ur Figur 6 att för varmvalsad yta gäller tumregeln ”90 % av 
sträckgränsen” upp till sträckgräns 315 MPa. För kallvalsad yta är denna tumregel 
giltig upp till 355 MPa, vilket överensstämmer med slutsatsen som dras av 
Gunnarsson och Hagsjö (4). Vidare framgår det att en kant med sämre ytfinhet (Rz = 
30) påverkar utmattningshållfastheten ännu mer, då ovan nämnd tumregel då endast 
skulle vara giltig upp till 260 MPa. En sådan ytfinhet kan vara aktuell för prototyper. 
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Figur 6 – Utmattningshållfasthet som procent av sträckgräns för kall- och varmvalsad yta, stansad 

kant och slittad kant  
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4.2 Plåtfästen 
De fästen som analysen innefattar kan ses i Figur 7 och Figur 8 nedan. Mer detaljerad 
information för varje fäste finns i Bilaga A. 
 

 
Figur 7 – Plåtfästena som ingår i analysen 
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Figur 8 – Skalenlig bild av undersökta plåtfästen 

4.3 Momentupptagning 
Enbart kraften från nyttolasten har använts i momentberäkningen. I det verkliga fallet tar 
även fästet upp moment från sin egenvikt. För varje enskilt fäste tas enbart den största 
momentkomponenten (den som är dimensionerande i något av de tre planen XY, XZ och 
YZ) med i analysen. 
 
Momentpunkten är definierad med samma metodik för samtliga fästen i analysen. 
Exempel på momentpunkter enligt Figur 9 nedan (inringade med blå cirklar). Mellan 
centrum för infästningshålen dras en linje och momentpunkten definieras på halva linjens 
sträcka. Vid endast ett infästningshål placerades momentpunkten i centrum för hålet. 
Hävarmarna för momentberäkningarna blir således sträckan mellan momentpunkten och 
nyttolastens volymcentrumpunkt. De sex olika momenten har beräknats som 
 

𝑀!" = 𝐹!𝑑!  
𝑀!" = 𝐹!𝑑!  
𝑀!" = 𝐹!𝑑!  
𝑀!" = 𝐹!𝑑!  
𝑀!" = 𝐹!𝑑!  
𝑀!" = 𝐹!𝑑! 

100 mm 

4 5 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

17 18 19 20 21 
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Med krafter som exemplet i Figur 10. Den momentkomponenten som togs med i analysen 
för varje fäste var således 
 

max{ |𝑀!" ,𝑀!" ,𝑀!" ,𝑀!" ,𝑀!" ,𝑀!"|} 
 
 
 
 

   

 
Figur 9 – Exempel på momentupptagningspunkter (inringade) 
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Figur 10 – De krafter som verkar på fästet 

 

4.4 FE-analys 

4.4.1 Generell FE-modell 
Följande beräkningsmodell har använts i alla analyser. 
 
Fästena är fastmonterade på rambalkar eller tvärbalkar på lastbilen med en eller flera 
skruvar av varierande dimensioner. Skruvarna har modellerats med ett fast inspänt 
randvillkor som låser alla frihetsgrader. Det fast inspända randvillkoret applicerades 
sedan på hålranden och spänningen avlästes med en sensor vid den tänkta 
skruvskalleytans gräns ut mot plåtfältet. Metodiken beskrivs vidare i Avsnitt 4.4.3 och 
motivering till metoden ges i Avsnitt 5.2. Arbetsbänken Advanced Mesh Tool (FMS) 
användes vilket ger god kontroll av meshnätet särskilt kring hål. Beräkningarna har 
genomförts med tvådimensionella paraboliska kvadratiska (eng. ”quad”) element. 
Undersökningar av HyperWorks University (5) där triangulära och kvadratiska element 
vid spänningskoncentrationer intill hål jämförs mot analytisk lösning visar att kvadratiska 
element lämpar sig bättre än triangulära. 
 
Skalelement valdes på grund av att fästenas tjocklekar är små i förhållande till dess 
övriga dimensioner, med vinsten kortare beräkningstid. Nyttolastens massa applicerades i 
dess volymcentrumpunkt, se Avsnitt 6.1 för diskussion kring volym- och masscentrum. 
Massan kopplades till infästningshålens ränder med en styv kopplingstyp (Rigid 
connection property). Exempel på hur en typisk modell har sett ut förevisas i Figur 11 
nedan. Fästena och nyttolasterna accelererades sedan statiskt som 𝒂 =
± 𝑎! ,𝑎! ,𝑎! .  Lasterna som har använts är Scania-interna och har visat sig historiskt vara 

Hävarm 

Nyttolastens 
volymcentrum 
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lämpliga för dimensionering, men kan antas vara grovhuggna då lasterna varierar 
beroende på position på lastbilschassierna. Spänningsresponsen kontrollerades enskilt för 
alla sex lastfall och det dimensionerande (högst spänningsnivå) fallet togs med i 
analysen. 
 
Analysen av ett fäste kan delas in i ett antal steg som beskrivs schematiskt i Figur 12. 
Komplexitet och noggrannhet ökar ju längre upp analysen befinner sig i figuren, men 
arbetet blir också mer tidskrävande. Metodiken i det här examensarbetet kan placeras vid 
punkt 3 i Figur 12 (inringat) där hänsyn har tagits till att utmattningshållfastheten beror 
av ytfinhet och sträckgräns. Det går att förfina metoden då det finns möjligheter i Catia 
GAS att modellera förspänning av skruvar och läsa av riktningsberoende 
huvudspänningar. Men användbarheten för konstruktörer har varit i fokus i denna studie, 
varpå den här nivån i analysen har valts i ett försök att balansera noggrannhet mot 
tidsåtgång. Metodiken är placerad på en rimligt komplex nivå med vikten av tidsaspekten 
i åtanke. 
 

 
Figur 11 – Exempel på beräkningsmodell 

 
 

 
Figur 12 - Arbetsinsats 
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4.4.2 Spänningar vid fria kanter 
Plötsliga förändringar av elementstorleken bör undvikas i områden med 
spänningskoncentrationer enligt Morris (6). Kring hål och fria kanter med höga 
koncentrerade spänningar har gradning (eng. grading) strävats efter genom 
funktionaliteten ”Mesh Around Holes” i AMT. Gradning innebär att elementstorleken 
halveras för varje steg närmare den fria kanten för att åstadkomma en mjuk övergång och 
lösa upp spänningsgradienten. Principen demonstreras nedan i Figur 13. 
 
 

       Elementstorlek 
 

Figur 13 – Vänster: schematisk bild över successiv halvering av elementstorlek. Höger: tre rader 
med gradning intill fri kant  
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4.4.3 Spänningar intill fast inspända hål 
Att låsa en yta i alla frihetsgrader motsvarande kontaktytan för en skruvskalle är att 
modellera problemet mer likt verkligheten än att låsa fast endast hålranden. Men det är av 
största vikt att få realistiska resultat, och främst att läsa av realistiska spänningar på 
samma sätt för alla fästen. Detta var ett problem som påträffades tidigt i arbetet, då 
spänningar i omedelbar anslutning till den låsta ytan är beroende av elementens storlek. 
Därför bestämdes en standardiserad metod för utvärderingen. För att undersöka vad en 
realistisk spänningsnivå är vid fast inspända hål ställdes två fall upp för att jämföras mot 
en olinjär referensberäkning. Metod 1 var att använda fast inspänd hålrand och läsa av 
spänningen vid den tänkta skruvskallens ytterradie, se vänstra bilden i Figur 14. Metod 2 
(till höger i Figur 14) var att låsa fast hela skruvskalleytan och läsa av spänningar en bit 
utanför skruvskalleytan. 
 

  

  
Figur 14 – Vänster: Metod 1, höger: Metod 2 

 
 

4.4.4 Referensberäkning i Abaqus for Catia 
Referensberäkningen genomfördes för att möjliggöra motivering av metodvalet beskrivet 
i Avsnitt 4.4.3. Beräkningen genomfördes i Abaqus for Catia v6.12 av en 
beräkningsgrupp på Scania. Beräkningen tog hänsyn till icke-linjära effekter som till 
exempel kontakten mellan fäste och rambalk. Analysen inkluderar solidskruvar med 
klämkraft. Amplitudspänningen beräknades som 𝜎! = 𝜎!"# − 𝜎! där 𝜎!"# är den 
maximala spänningen vid skruvskallens yttre radie och 𝜎! är mittspänningen från 
klämkraften från skruvarna. Modellen som beräknades förevisas i Figur 15 nedan. Den 
linjära FE-analysen som genomfördes i Catia V5 GAS använde samma modell, men då 
utan skruvar och rambalk. Resultaten från jämförelsen redovisas under Avsnitt 5.1. 
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Figur 15 – Beräkningsmodell och meshnätet för referensberäkningen 

4.5 Topologioptimering 
Topologioptimeringen genomfördes i programvaran solidThinking Inspire, version 2016, 
build 5384. Skalelement användes då det inte var nödvändigt att optimera genom 
tjockleken på grund av fästenas homogena tjocklek. Geometrierna förbereddes först i 
Catia V5. Ett bra arbetssätt var att de features som syns i Catia (i ”visible space”) blir 
sedan placerade i modell-trädet (Model Browser) i Inspire. De kan sedan hanteras 
individuellt, som till exempel designvolym och nyttolastens volymcentrumpunkt. 
Exempel på hur optimeringen har ställts upp kan ses i Figur 16 där den bruna ytan 
representerar designvolym och de gråa ytorna icke-designvolym. Nyttolastens massa och 
fästet kopplades med en koppling (”connector”) som tillför styvhet till fästet. Vilket kan 
ha stor inverkan på resultatet, se Avsnitt 6.2. Det röda planet innebär symmetrikrav på 
topologioptimeringslösningen. Lasten applicerades i form av accelerationer i X, Y och Z-
riktningarna samtidigt. Modellen ställdes upp på detta sätt för att helt enkelt få en 
resulterande topologi istället för tre, vilket hade varit fallet om lastfallen skulle ha 
behandlats separat. 𝒂 = 𝑎! ,𝑎! ,𝑎!  användes även här. 
 
Optimeringen genomfördes sedan i en manuellt iterativ process. Volymfraktioner i 
storleksordningen 10-30 % användes och lösningen var begränsad till att uppfylla kravet 
på lägsta egenfrekvens. En volymfraktion på 30 % innebär att Inspire tar bort 70 % av 
materialet. Om den resulterande topologin inte visade sig ha en lägsta egenfrekvens över 
kravet så ökades volymfraktionen för att möta kravet. Alternativt om resultatet ej visade 
sammanhängande strukturer så ökades volymfraktionen enligt rekommendation från 
Altair (7). Resultatet tolkades och FE-analyserades sedan i Catia V5. Om FE-analysen 
visade på låga spänningar eller för hög egenfrekvens relativt krav påbörjades 
tjockleksminskning med steg om 0,5 mm (gjordes för fäste 5, 8, 9) alternativt 
parameteroptimering av lätthål (genomfördes för fäste 19) för att minska vikten 
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ytterligare. Optimeringen fortsatte tills något av hållfasthetskraven begränsade vidare 
optimering. 
 
 

 
Figur 16 – Exempel på designvolym (brun), icke-designvolym (grå), symmetriplan (röd) 

 
 

4.6 Tolkning av resultat från topologioptimering 
Resultat från Inspire kan vara svåra att tillverka i praktiken utan att vissa modifieringar 
genomförs. Exempel på en tolkning av en topologi visas i Figur 17. 
 

 
 

Figur 17 – Exempel på tolkning av topologi 
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4.7 Parameteroptimering 
När resultatet från topologioptimeringen tolkas så kan spänningskoncentrationer 
påträffas. Detta skedde för fäste 19 varför en parameteroptimering genomfördes i syfte att 
sänka spänningen. Ett hål designades med designvariablerna d och r enligt Figur 18. 
Responsen var den sensorspänning (von Mises) vid infästningshålen, vilket inte fick 
överstiga 230 MPa. Tilläggslicensen Product Engineering Optimizer (PEO) i Catia V5 
användes och problemet formulerades som: maximera spänningen i sensorn upp till ett 
begränsande maximalt tillåtet värde genom att variera designvariablerna inom rimliga 
gränser. 
 

  
  

Figur 18 – Vänster: Designvariabler r och d. Höger: respons från FE-analys  

d r 

Respons 
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5 Resultat och diskussion 

5.1 Referensberäkning 
Den maximala amplitudspänningen i fästet var 276 MPa, intill ett av de fyra skruvhålen. 
Amplitudspänningen användes sedan som referensvärde för utvärdering av 
randvillkorsmetoden i Avsnitt 5.2. Resultatet från referensberäkningen visas överst i 
Figur 19, nedan. Underst visas resultatet från Catia GAS med en, i det här fallet, 
konservativ amplitudspänning ca 30 MPa över referensberäkningen, om 304 MPa. 
 
 
 

  

 
 

Figur 19 – Resultat från referensberäkning, överst: Abaqus, nederst: Catia V5 GAS 

304	  MPa 

276	  MPa 
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5.2 Spänningar intill fast inspända hål 
Figur 20 nedan visar spänningen (von Mises) för de två metoderna som utvärderades. 
Punkterna i blå färg representerar Metod 2 i Avsnitt 4.4.3. Det röda strecket representerar 
resultatet från referensberäkningen på 276 MPa. Den gröna pricken är resultatet av 
beräkningen där hålranden låses fast och spänningen läses av vid skruvskalleytans slut, 
beskrivet som Metod 1 i Avsnitt 4.4.3, vilket ger ett konservativt resultat med ca 30 MPa 
över referensberäkningen. Det framgår tydligt att spänningsgradienten är hög i området 
(ca 100 MPa/mm) och att resultatet slår över från att vara konservativt 1.75 mm utanför 
ytan till att bli icke-konservativt 2 mm utanför ytan jämfört mot referensberäkningen. De 
höga gradienterna ger en hög osäkerhet i modellen. 
 
Metod 1 valdes för hantering av randvillkor och spänningsavläsning primärt på grund av 
osäkerheten i Metod 2. Vidare kan det antas att styvhetsadderingen kring hålen i det 
verkliga fallet befinner sig någonstans mellan Metod 1 och 2, då en riktig skruvskalleyta 
faktiskt befinner sig i området men är inte oändligt styv, vilket skulle vara resultatet av 
Metod 2 (som förhindrar förskjutningar i alla frihetsgrader). 
 

 
Figur 20 – Spänningsgradient utanför fast inspänd hålrand 

5.3 Vikt- och hållfasthetsresultat 
Följande avsnitt beskriver hur resultaten analyserades och hur det slutgiltiga resultatet 
successivt togs fram. Detta kan ses som en bakgrund till hur viktverktyget byggdes upp 
steg för steg. 
 
Det första steget som togs i analysen var att sortera resultaten på momentupptagning per 
egenvikt med största värden till vänster, se Figur 21. Figuren visar resultaten för 
viktförhållande, normaliserad momentupptagning per egenvikt, normaliserad längsta 
hävarm och livslängdskvot för utmattningskriterium för alla fästen i studien. Det allra 
tydligaste resultatet som framträder ur dessa data är fyra principiella zoner: 
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Tabell 1 – De fyra momentupptagningszonerna 

1. Fästen tillverkade genom 
pressning, hög 
momentupptagning per egenvikt 
(ca 160 – 280 Nm/kg) 

2. Fästen tillverkade genom 
kantbockning, medelhög 
momentupptagning per 
egenvikt (ca 50 – 70 Nm/kg) 

3. Fästen med långa hävarmar (200 
– 300 mm) mellan 
momentupptagningspunkten och 
nyttolastens volymcentrumpunkt 
(se Avsnitt 4.3 och 6.1 för 
definitioner) 

4. Fästen som bär upp låga 
nyttolaster på omkring 120-
240 g (t.ex. rörkopplingar, 
känslig utrustning), låg 
momentupptagning per 
egenvikt (2,9 – 11 Nm/kg) 

 
 

 
Figur 21 – Viktförhållande, momentupptagning per egenvikt och längsta hävarm (sorterat på 

momentupptagning per egenvikt) 
 
Baserat på resultatet definierades de fyra zonerna. En av anledningarna till att de pressade 
fästena i zon 1 kan bära upp så mycket vikt är att präglingar höjer fästets böjstyvhet, då 
yttröghetsmomentet är proportionellt mot ℎ! där ℎ  är höjden för ett rektangulärt tvärsnitt. 
Kantbockning (zon 2) ger inte samma möjligheter till att uppnå samma styvhet. Fästen 
med långa hävarmar i zon 3 väger mer helt enkelt på grund av dess utbredning i rymden. 
Det är svårt att fastställa en generell orsak till att fästen i zon 4 får så pass dålig 
momentupptagning men resultaten visar en markant skillnad jämfört mot de andra 
zonerna. Fäste 18 har den lägsta momentupptagningen per egenvikt, det är ett fäste som 
bär upp känslig utrustning (yaw rate sensor) vilket ställer högre krav på fästets styvhet. 
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Fäste 5, 8 och 9 tillhör inte någon zon enligt resonemanget ovan, då de inte har långa 
hävarmar eller egenskaper av pressning. Fäste 9 är designad med ren plattverkan vilket 
inte är en effektiv lastinföring (Plåthandboken (3)). Fäste 8 har en extra funktion då det 
bär upp kablageknippen vilket bidrar till extra vikt (markerade med pilar i Figur 23). 
Kablageknippen är inte medräknade i vikten. Den låga momentupptagningen per 
egenvikt för dessa tre fästen i kombination med låga livslängdskvoter indikerar 
förbättringspotential och blev därmed kandidater till viktoptimering. 
 
För att ställa om fokus på vikt istället för momentupptagning så visas resultatet i Figur 22 
sorterat på viktförhållande, med lägst till högst från vänster till höger. Värt att notera är 
att de två motsatta trenderna för viktförhållande och livslängdskvot, där livslängdskvoten 
minskar mot zon 4, alltså utnyttjas materialets utmattningsegenskaper sämre ju längre till 
höger fästet befinner sig i figuren. I övrigt går ungefär samma zoner som i Figur 21 att 
urskilja. Med den här sorteringen visar det sig att fäste 9 inte placerar sig ihop med övriga 
kantbockade fästen, vilket visar på förbättringspotential.  
 

 
Figur 22 – Viktförhållande, momentupptagning per egenvikt och längsta hävarm (sorterat på 

viktförhållande) 
 
Då vikten är ett enklare och snabbare begrepp att använda än momentupptagning per 
egenvikt, leder detta till det slutgiltiga verktyget som presenteras i Tabell 2 nedan: 
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5.4 Viktverktyget 
Tabell 2 - Zonindelning 

Zon Beskrivning Fäste 
# 

Egenvikt/ 
nyttolast 

Medel- 
värde Median Fästets  

vikt [kg] 
Nyttolastens  

vikt [kg] 
Livslängds- 

kvot 

1 Pressning 
16 10% 

18% 18% 
1,2 12,0 1,20 

17 18% 1,1 6,2 1,27 
19 27% 1,1 4,1 0,76 

2 Kantbockning 

10 28% 

42% 36% 

0,6 2,3 0,70 
12 30% 0,7 2,2 0,92 
11 33% 0,6 1,9 0,50 
5 36% 0,3 1,0 0,18 
8 41% 0,5 1,1 0,61 
7 43% 0,6 1,4 0,91 
9 86% 0,8 1,0 0,24 

3 Hävarmar 
14 67% 

72% 69% 
1,4 2,1 - 

13 69% 1,8 2,6 1,12 
15 78% 2,0 2,5 0,86 

4 Låga 
nyttolaster 

21 100% 

167% 163% 

0,1 0,1 0,13 
20 115% 0,3 0,2 0,13 
18 212% 0,5 0,2 0,23 
4 243% 0,4 0,2 0,11 

 
Zon 1 representerar fästen tillverkade genom pressning, zon 2 kantbockade fästen, zon 3 
fästen med långa hävarmar över 200 mm (baserat på att de tre fästena i zon 3 har 
hävarmar strax över 200 mm) och zon 4 låga nyttolaster under 500 g (baserat på de fyra 
fästena i zon 4, där den största nyttolasten väger ca 200 g men gränsen valdes att dras vid 
500 g). Zon 3 och 4 har inga krav på tillverkningsmetod. Tabellen kan användas av en 
konstruktör som stöd tidigt i designprocessen, se beslutsschemat i Figur 24 nedan för att 
se hur olika fästen placeras i olika zoner. För att ett fäste ska hamna i zon 1 förutsätts 
tillverkningsmetoden pressning, d.v.s. att fästet får förstärkningar och/eller präglingar. 
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Figur 23 – Fäste 9 med plattverkan, fäste 8 med extra funktion 
 
 
 

 
 

Figur 24 – Beslutsschema för hur verktyget är tänkt att användas 
 

5.5 Optimeringsresultat 
Det utfördes topologioptimering av fäste 5, 8, 9 och 19 för att sänka vikten. Dessa fästen 
placerar sig på den nedre halvan i respektive zon enligt Tabell 2 vilket indikerar 
viktbesparingspotential. Fäste 7 i zon 2 övervägdes också att viktoptimera men eftersom 
det fästet hade en livslängdskvot nära 1 så ansågs det ha mindre potential än de övriga 
fästena (som hade livslängdskvoter lägre än 1). 

Extra funktion. Infästning av 
buntband 

Plattverkan 
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5.5.1 Topologioptimering i gul zon 
De resulterande topologierna med volymfraktion 30 % förevisas i Figur 25 och 
tolkningarna av topologierna kan ses i Figur 26 nedan. Viktreduceringen för varje 
optimeringssteg demonstreras i Figur 27. Den första sänkningen i Figur 27 härstammar 
från den lättade topologin och resterande steg är från successiv minskning av 
plåttjocklek. Det framgår att fäste 5 och 9 visar på större viktreduceringsmöjligheter än 
fäste 8, en skillnad som delvis kan förklaras av att fäste 8 har litet optimeringsutrymmet 
på grund av sin extra funktion som nämnts ovan. Utöver den extra funktionen sam-
monteras även fäste 8 med en annan artikel på lastbilens chassi vilket begränsar fästet till 
en specifik hålbild. Resultat från varje optimeringssteg demonstreras i Tabell 3 nedan. 
 

   
Figur 25 – Topologioptimeringsresultat för fäste 5, 8, 9, volymfraktion 30 % 

   
Figur 26 – Tolkning av optimeringsresultaten 
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Figur 27 – Viktreducering 

 
När spänning- eller egenfrekvenskraven uppnåddes avslutades optimeringen. Kraven kan 
ses i Tabell 4 nedan. Fäste 9 överskred kravet på lägsta egenfrekvens något men på grund 
av att fast inspända hålränder (enligt metodiken i Avsnitt 4.1.1) jämfört mot fast inspända 
skruvskalleytor gör en struktur mindre styv så bedöms den verkliga lägsta 
egenfrekvensen vara högre. Eftersom att fäste 8 reduceras minst i vikt reduceras också 
momentupptagningen per egenvikt minst med endast 23 % jämfört mot fäste 9 (147 %) 
och fäste 5 (96 %). Den extra funktion som fäste 8 har adderar 32 % i vikt (96 g), 
beräknat på om de två vertikala armarna upp till hålen för kablageknippeinfästningarna 
skulle tas bort. Då förutsättningar för den extra funktionen för fäste 8 var okända 
lämnades de två vertikala armarna orörda i viktoptimeringen. 
 

Tabell 3 – Resultat från optimering av fäste 5, 8, 9 
Fäste t 

[mm] 
𝜎!,!"#!"  
[MPa] 

𝜔!,!"# 
[Hz] 

𝑚!ä!"# 
[g] 

Δ𝑚 kg/år Nm/kg 

5 

4 42 135 348 ref 0 20,7 
4 75 99 235 -32%  30,6 
3 130 65 197 -43%  36,5 

2,5 188 49 178 -49% 68 40,4 

8 
3 140 56 461 ref 0 20,6 
3 144 53 423 -8%  22,5 

2,5 204 40 374 -19% 4 25,4 

9 

5 80 80 839 ref 0 19,3 
5 106 62 470 -44%  34,4 
4 158 45 405 -52%  39,9 
3 269 29 340 -59% 349 47,6 
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5.5.1.1 Scania spänning- och styvhetskrav 
I tabellerna nedan förevisas de spänning- och styvhetskrav som användes i optimeringen. 
Maximal tillåten spänning beräknades som 𝑛𝜎! (se Avsnitt 3.2) och lägsta tillåtna 
egenfrekvens är en riktlinje för chassimonterade konstruktioner. 
 

Tabell 4 – Hållfasthetkrav fäste 5, 8, 9 
Fäste Sträckgräns,  𝜎!  

[MPa] 
𝑛 Maximal tillåten 

spänning 𝑛𝜎! [MPa] 
Lägsta tillåtna 

egenfrekvens [Hz] 
5 235 0,98 230 30 
8 235 0,98 230 30 
9 420 0,78 328 30 

 
 

Tabell 5 – Hållfasthetskrav fäste 19 
Fäste Sträckgräns,  𝜎!  

[MPa] 
𝑛 Maximal tillåten 

spänning 𝑛𝜎! [MPa] 
Lägsta tillåtna egenfrekvens 

[Hz] 
19 235 0,98 230 30 

 
 

5.5.2 Topologi- och parameteroptimering i grön zon 
Tolkning av topologioptimeringsresultatet för fäste 19 visas till höger i Figur 28 nedan. 
Den första designtolkningen gav upphov till höga spänningar vid ett av infästningshålen, 
varpå parameteroptimering av storleken på hålet inleddes. Resultaten från topologi- och 
parameteroptimeringarna förevisas i Tabell 6. Resultatet från parameteroptimeringen 
demonstreras i Figur 29. Det kan urskiljas att hålet har blivit mindre och radierna större. 
 

   
Figur 28 – Tolkning av topologioptimeringsresultat för fäste 19 som gav upphov till höga spänningar 
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Figur 29 – Resultat efter parameteroptimering, spänningar under tillåten gräns 

 
 

Tabell 6 – Optimeringsresultat för fäste 19 
 (𝑑, 𝑟) 

[mm] 
𝜎!,!"#!"  
[MPa] 

𝜔!,!"# [Hz] 𝑚!ä!"# [g] Δ𝑚 

Originaldesign utan 
hål 

N/A 174 73 1104 ref 

Tolkning från 
topologioptimering  

(58, 5) 297 44 798 -28% 

Parameteroptimering (48, 30) 227 60 830 -25% 
 
 

5.6 Vikt- och hållfasthetsresultat efter viktoptimering 
Figur 30 visar förbättringen av nyckeltalen för de optimerade fästena, sorterade på 
momentupptagning per egenvikt. Som förväntat förbättrades fäste 5, 8 och 9. Figur 31 
visar, den för konstruktören kanske mer relevanta, sorteringen på vikt. Där framgår att 
fäste 9 nu ligger i sin ”rätta” zon. Fäste 5 lyftes markant med sitt nya viktförhållande på 
18 % vilket placerar det på första plats i zon 2. Därmed kan alltså alla typer av fästen i 
studien täckas in av zoner som innehåller målvikter som enligt Figur 31. 
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Figur 30 – Resultat efter optimering av fäste 5, 8, 9, sorterat på momentupptagning per egenvikt 

 
 
 
 

 
Figur 31 - Resultat efter optimering av fäste 5, 8, 9, sorterat på viktförhållande 
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Resultaten med de viktoptimerade fästena kan sedan föras in i verktyget enligt Tabell 7. 
Jämfört mot innan viktoptimering så sänktes snittet i zon 2 från 42 % till 29 %. Värt att 
notera är att medianen och medelvärdet för zonerna 1 och 2 nu stämmer bättre överens då 
spridningen har minskat. Tanken är att Tabell 7 ska fortsätta vara ett levande verktyg där 
snitten för zonerna hela tiden förbättras. Konstruktören kan nu placera in sitt fäste 
beroende på dess egenskaper och sedan inspireras till att konstruera ett fäste med bättre 
viktförhållande än snittet. 
 

Tabell 7 – Verktyget inklusive fästen med sänkt vikt, viktoptimerade markerade med fet stil 

Zon Beskrivning Fäste 
# 

Egenvikt/ 
nyttolast 

Medel- 
värde Median Fästets 

vikt [kg] 
Nyttolastens 

vikt [kg] 
Livslängds-

kvot 

1 Pressning 
16 10% 

16% 18% 
1,2 12,0 1,20 

17 18% 1,1 6,2 1,27 
19 20% 0,8 4,1 0,99 

2 Kantbockning 

5 18% 

31% 33% 

0,2 1,0 0,82 
10 28% 0,6 2,3 0,70 
12 30% 0,7 2,2 0,92 
11 33% 0,6 1,9 0,50 
8 33% 0,4 1,1 0,89 
9 35% 0,3 1,0 0,82 
7 43% 0,6 1,4 0,91 

3 Hävarmar 
14 67% 

72% 69% 
1,4 2,1 - 

13 69% 1,8 2,6 1,12 
15 78% 2,0 2,5 0,86 

4 Låga 
nyttolaster 

21 100% 

167% 163% 

0,1 0,1 0,13 
20 115% 0,3 0,2 0,13 
18 212% 0,5 0,2 0,23 
4 243% 0,4 0,2 0,11 
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5.7 Kostnad och vinst för viktreducering 
Kostnadskalkylerna har tagits fram i samarbete med inköpsavdelningen på Scania. 
 
Kostnad för viktoptimering av det verktygsbundna fästet nr 19 
Figur 32 visar hur den lättare versionen skiljer sig mot originalversionen. 
Kostnadskalkylen i Tabell 8 visar på ett oförändrat artikelpris. Att skära ur material ur 
fästet bedöms endast höja kostnaden med 1-2 kr per artikel. Detta kompenseras dock tack 
vare reducering av plåttjocklek. 
 

 
Figur 32 – Fäste 19: Originaldesign till vänster, lättad version till höger 

 
 
 

Tabell 8 - Kostnadskalkyl för viktoptimering av fäste 19 

Originalpris 27 kr 

Kostnad för lätthål 1 - 2 kr 

Tjockleksreducering1 3 mm till 2,5 mm -1,37 kr 

Ökning av artikelpris ±0 kr 

Oförändrat artikelpris 27 kr 

Viktreducering 274 g 

 
 
Kostnad för viktoptimering av fäste 9 
Figur 33 visar materialborttagningen för fäste 9 och Tabell 9 nedanför visar en 
kostnadskalkyl. Fäste 9 är inte en verktygsbunden artikel vilket innebär att den stora 
kostnadsökningen kommer från ökning av laserskärlängden. 

                                                
1 Baserat på stålpris 6 kr/kg 
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Figur 33 – Fäste 9: Originaldesign till vänster, lättad version till höger 
 
 

Tabell 9 – Kostnadskalkyl för viktoptimering av fäste 9 

Originalpris 45 kr 

Ökning av laserskärlängd med 23 %  +9,87 kr 

Tjockleksreducering 5 mm till 3 mm -2,33 kr 

Ökning av artikelpris +7,54 kr 

Kostnad per sparad vikt  15,11 kr/kg 

Nytt artikelpris 53,50 kr 

Viktreducering 499 g 

 

6 Metoddiskussion 
Som nämndes ovan är bakgrunden till metoden att den ska gälla för samtliga fästen. Det 
gör den grovhuggen för till exempel momentupptagning för vissa fästen. Detta eftersom 
momentpunkten är placerad mitt i mellan infästningshålen om det är fler än ett hål, med 
följden att hävarmen halveras jämfört med en momentpunkt i ett av hålen. Dock är den 
effekten relativt liten, då avstånden mellan infästningshålen generellt är mindre än 
avståndet ut till nyttolasten samt att accelerationslasten i Z är större än lasten i X och Y. 

6.1 Volymcentrum jämfört mot masscentrum 
Volymcentrum för nyttolasten har använts för kraftangreppspunkt för de statiska 
ekvivalentlasterna i X, Y och Z, detta på grund av att nyttolastens materialfördelning ofta 
är okänd. Detta är det standardiserade arbetssättet på Scania idag. Eftersom 
angreppspunkten i det verkliga fallet är i nyttolastens masscentrum kan detta ge felaktiga 
hävarmar. Denna effekt är liten om materialdensiteten är homogent spridd genom 
nyttolasten. Volymcentrum överensstämmer inte väl med masscentrum i det motsatta 
fallet, då materialdensiteten varierar över nyttolastens volym. I dessa fall har 
volymcentrumpunkten justerats för att överensstämma bättre med verkligheten. Ett 
exempel på där ett sådant fall kan ses i Figur 34 där plastkopplingar förskjuter 
volymcentrumpunkten orimligt mycket från masscentrumpunkten. 
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Figur 34 – Exempel på där volymcentrumpunkt skiljer från masscentrumpunkt 

 

6.2 Nyttolastens styvhet 
Att tänka på när en massa kopplas till infästningar är att kopplingen i Inspire tillför 
styvhet. Detta visualiseras nedan i Figur 35 med resultat från topologioptimering med 
samma volymfraktion där materialet för nyttolasten har satts till ett generellt stål 
respektive plast. Styvheten mellan materialen skiljer markant då 𝐸 för stålet är 210 GPa 
och 𝐸 för ABS plasten är 2 GPa. Det kan tydligt ses att material breder ut sig till de 
yttersta skruvarna för fallet med nyttolast av plast för att bibehålla samma styvhet som för 
stål. Detta är något att beakta när nyttolaster består av olika sorters material. Ytterligare 
en aspekt är skruvarna troligtvis behöver utvärderas noga om designen skulle tolkas som 
den högra bilden i Figur 35. 
 

  
Figur 35 – Vänster: nyttolast med låg E-modul, Höger: nyttolast med hög E-modul 

 

Mer rimlig 
masscentrumpunkt Volymcentrumpunkt 
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7 Slutsatser 
• Det går att urskilja trender i hur mycket plåtfästen väger uttryckt som procent av 

hur mycket de bär upp beroende på hur de har tillverkats (pressning eller 
kantbockning i det här arbetet). 

• Zon 1 har skapats för fästen där pressning är tillverkningsmetoden 
• Zon 2 har skapats för när kantbockning är tillverkningsmetoden.  
• Zon 3 har skapats för fästen med hävarmar (längsta distans mellan 

momentupptagningspunkt och nyttolastens volymcentrum) över 200 mm.  
• Zon 4 har skapats för små fästen med låga nyttolaster under 500 g. 
• Extra funktioner kan vara svårt att göra något åt, det är något som får adderas på 

den optimala vikten. 
• De fyra zonerna kan hjälpa konstruktören att hamna rätt med vikten i ett tidigt 

skede då snittviktförhållanden ger information om vad som är rimligt i dagsläget. 
• Undvika plattverkande lastinföringar är viktigt för att uppnå en låg vikt. 
• Med hjälp av topologioptimering kunde vikten reduceras med 59 % för ett fäste. 
• Att ansätta fast inspänt randvillkor på en skruvskalleyta ger svåravlästa 

spänningar kring skruvskalleytan (i Catia V5 GAS). 
 

8 Framtida arbete 
Viktverktyget är tänkt att vara ett levande verktyg som hela tiden ska utvecklas och 
förbättras. Nya zoner kan behövas och befintliga zoner skulle kunna delas upp i 
undergrupper för att öka verktygets noggrannhet dock med risken att komplexiteten ökar. 
Vidare vore intressant att utforska ytterligare spänningsavläsning kring fast inspända hål i 
syfte att bygga upp en ökad validitet i konstruktörens beräkningsmodell. När det gäller 
optimering innebär det ofta att lösningen begränsas till ett krav på styrka och/eller 
styvhet, varför det är viktigt att ha goda kunskaper kring validiteten i beräkningsmodellen 
för t.ex. spänningsnivån för att en så optimal lösning som möjligt ska kunna uppnås.  
 
 
Utöver detta är även följande områden av intresse för framtida arbete: 
 
Att inkludera svetsade konstruktioner, om kantbockning i kombination med svetsning 
kan åstadkomma låga viktförhållanden och om de skulle behöva en egen zon. 
Gjutna konstruktioner, om sådana konstruktioner ska ha en egen zon i viktverktyget. 
Att genomföra pressimulering för att säkerhetsställa att ingen spricktillväxt sker under 
tillverkningsprocessen. 
Det här examensarbetet har kort gått in på ekonomi, en djupare analys av den 
ekonomiska aspekten (kund- och Scanianytta) skulle vara väldigt intressant. 
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10 Bilaga A – Rådata/nyckeltal 
 

Tabell 10 – Nyckeltal för fästena innan optimering 
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4 430 177 2,43 5,0 B 73 3 235 26 179 0,98 0,98 230 230 0,11 500 

5 348 972 0,36 4,0 B 50 21 235 42 135 0,98 0,98 230 230 0,18 526 

7 611 1421 0,43 4,0 B 158 54 235 210 68 0,98 0,98 230 230 0,91 500 

8 461 1122 0,41 3,0 B 68 21 235 140 56 0,98 0,98 230 230 0,61 65362 

9 839 979 0,86 5,0 B 112 19 420 80 80 0,78 0,76 328 319 0,24 700 

10 622 2255 0,28 4,0 B 102 55 355 206 60 0,85 0,83 302 295 0,70 2779 

11 627 1922 0,33 4,0 B 117 53 355 152 103 0,85 0,83 302 295 0,50 301 

12 668 2207 0,30 4,0 B 108 52 235 211 93 0,98 0,98 230 230 0,92 400 

13 1784 2568 0,69 5,0 B 222 31 420 367 N/A4 0,78 0,76 328 319 1,12 47370 

14 1425 2121 0,67 4,0 B 268 47 355 20815 33 0,85 0,83 302 295  51 

15 1964 2516 0,78 5,0 B 268 34 355 252 N/A 0,85 0,83 302 295 0,86 56800 

16 1212 1203
8 0,10 3,0 P 191 279 260 300 90 0,98 0,96 255 250 1,20 88000 

17 1093 6209 0,18 2,5 P 192 160 420 417 78 0,78 0,76 328 319 1,27 2501 

18 490 231 2,12 6,0 B 62 3 355 70 460 0,85 0,83 302 295 0,23 3000 

19 1104 4091 0,27 3,0 P 124 67 235 174 73 0,98 0,98 230 230 0,76 13470 

20 272 237 1,15 4,0 B 81 10 355 39 118 0,85 0,83 302 295 0,13 45000 

21 120 120 1,00 3,0 B 60 6 315 37 148 0,90 0,88 284 277 0,13 101 

 
  

                                                
2 B=Kantbockat. P=Pressat 
3 Randvillkor: fast inspända hålränder 
4 Fäste 13 och 15 är sammansatta i system varpå de styvas upp av en värmesköld vilket medgav särskilda 
kopplingstyper där inte modalanalyser är möjliga i Catia GAS. 
5 Fäste 14: orimligt hög spänning i en liten radie. Djupare analyser behövs. 
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Tabell 11 – Nyckeltal för fästena efter optimering av nr 5, 8, 9 och 19 
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5 178 972 0,18 4,0 B 50 40 235 188 49 0,98 0,98 230 230 0,82 526 

8 374 1122 0,33 3,0 B 68 25 235 204 40 0,98 0,98 230 230 0,89 65362 

9 340 979 0,35 5,0 B 112 48 420 269 29 0,78 0,76 328 319 0,82 700 

19 899 4091 0,22 3,0 P 124 83 235 204 59 0,98 0,98 230 230 0,99 13470 

 

                                                
6 B=Kantbockat. P=Pressat 
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11 Bilaga B – Beräkningnätuppbyggnad i Advanced 
Surface Mesher 

 
Nedan följer en metod som framkom i examensarbetet för att bygga upp meshnätet i 
Catia GPS/GAS. Genom att först använda Mesh Around Holes på hålranden (om 
spänningskoncentration föreligger så kan ”grading” ställas in här, se Avsnitt 4.4.2) och 
sedan ställa in samma antal element på skruvskalleytans yttre rand erhålls en god 
uppbyggnad av nätet, se Figur 36 respektive Figur 38. Eventuellt kan skruvskalleytans 
yttre rand behöva ”fångas in” så att det kan användas i uppbyggnaden av meshnätet. 
Detta kan göras med ”Edit Simplification”, den inringade knappen i Figur 37. Det 
resulterande meshnätet med dessa inställningar visas i Figur 39. 

 

 
Figur 36 – Antal element vid hålranden 

 

 
Figur 37 – Knapp för att ”fånga in” geometrier 
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Figur 38 – Antal element på skruvskalleytans yttre rand 

 

 
 

Figur 39 – Resulterande meshnät 
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12 Bilaga C – Summering av ingående artiklar för ett 
fäste 

 
Fäste 12 Vikt [g] 
1513906 BRACKET 668 

  
  Bär upp Vikt [g] 
1879275 PRES CONTR EBS PR 1-CH ASSY 1490 
802998 WASHER 8,4X16 2 
802998 WASHER 8,4X16 2 
807428 HEXAGON LOCK NUT M8 6 
807428 HEXAGON LOCK NUT M8 6 
808406 HEXAGON SCREW M8X110 46 
808406 HEXAGON SCREW M8X110 46 
1371197 INSERT CONNECTION 8/M14 INV. 31 
1371197 INSERT CONNECTION 8/M14 INV. 31 
1387606 INSERT CONNECTION 90 
1363808 INSERT CONNECTION 45 
322286 ELBOW UNION 8/M16K 42 
322286 ELBOW UNION 8/M16K 42 
302624-Elbow unions 45 for metal connection 82 
1430317 INSERT CONNECTION 96 
1409837 FOUR-WAY UNION M16K/3XM16 150 

  
  ∑ 2207 
 

 
 

0,302673 
 

𝑚!

𝑚!"
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13 Bilaga D – Sammanfattning av hur viktverktyget är 
tänkt att användas 

Grundtanken med viktverktyget är att det ska inspirera till viktreducering. Verktyget är 
tabellen nedan. Tabellen kan användas av grupper på Scania som konstruerar olika typer 
av fästen som bär någon form av nyttolast, som till exempel olika komponenter på ett 
lastbilschassi. Verktyget bygger på plåtfästen men är inte begränsat till detta, till exempel 
fiberkompositer eller rena plastmaterial skulle kunna användas men antal zoner kan 
behöva utökas i så fall. Det som behövs för att använda verktyget i sin enklaste form är 
fästets vikt och nyttolastens vikt. För en hållfasthetsanalys bör livslängdskvoten användas 
och då krävs resultat från FE-beräkning, materialets sträckgräns samt en ytfinhetsfaktor.  
 
Ett antal plåtfästen kartlades baserat på fästenas vikt delat med nyttolasternas vikt och 
fyra zoner identifierades. Det enklaste sättet att fylla i tabellen nedan är att följa 
beslutsschemat enligt Figur 40, och placera fästena i någon av de fyra zonerna. När 
fästena är placerade i zonerna (det är viktigt att ett antal fästen finns med i verktyget) så 
ska de sorteras med lägst överst på kolumn 4: egenvikt/nyttolast, alltså hur mycket fästet 
väger i förhållande till hur mycket det bär upp, i varje zon. Observera att varje zon har en 
intern sortering. Till exempel väger fäste 19 20 % av vad det bär upp och är placerat i zon 
1 medan fäste 5 bara väger 18 % av vad det bär upp men är placerat i zon 2. Detta på 
grund av olika tillverkningsmetoder och i det här fallet och således separeras de två 
fästena. När medel- och medianvärdet har räknats ut för varje zon kan verktyget nu 
användas när till exempel ett nytt fäste ska konstrueras för att se hur det nya fästet står sig 
viktmässigt i förhållande till liknande fästen. För att se hur materialets 
hållfasthetsegenskaper utnyttjas kan livslängdskvoten användas, vilket beskrivs under 
Avsnitt 4.1.1. Nedan följer en beskrivning steg för steg om hur verktyget är tänkt att 
användas. 
 

 
Figur 40 – Beslutsschema för ifyllning av viktverktyget 



45 
 

1. Placera in fästena i zonerna enligt beslutsschemat i Figur 40 ovan 
2. Fyll i fästenas och respektive nyttolasters vikt 
3. Räkna ut egenvikt/nyttolast (fästets vikt delat med nyttolastens vikt) och 

för in i kolumn fyra uttryckt i procent 
4. Sortera varje zon på egenvikt/nyttolast med lägst procentsats överst samt 

räkna ut median och medelvärde för varje zon 
5. Om FE-analys finns tillgänglig, för in livslängdskvot (Avsnitt 4.1.1) 
6. Använd nu verktyget för att identifiera hur fästena viktmässigt presterar 

inbördes i zonerna. Försök sänka zon-medelvärden genom viktoptimering 
eller försök placera ett nykonstruerat fäste i toppen av zonen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 12 – Viktverktyget 

Zon Beskrivning 
Fäste 

# 
Egenvikt/
nyttolast 

Medel-
värde Median 

Fästets 
vikt [kg] 

Vikt 
nyttolast 
[kg] 

Livslängds
kvot 

1 Pressning 
16 10% 

16% 18% 
1,2 12,0 1,20 

17 18% 1,1 6,2 1,27 
19 20% 0,8 4,1 0,99 

2 Kantbockning 

5 18% 

31% 33% 

0,2 1,0 0,82 
10 28% 0,6 2,3 0,70 
12 30% 0,7 2,2 0,92 
11 33% 0,6 1,9 0,50 
8 33% 0,4 1,1 0,89 
9 35% 0,3 1,0 0,82 
7 43% 0,6 1,4 0,91 

3 Hävarmar 
14 67% 

72% 69% 
1,4 2,1 - 

13 69% 1,8 2,6 1,12 
15 78% 2,0 2,5 0,86 

4 Låga 
nyttolaster 

21 100% 

167% 163% 

0,1 0,1 0,13 
20 115% 0,3 0,2 0,13 
18 212% 0,5 0,2 0,23 
4 243% 0,4 0,2 0,11 

 

Varje zon sorteras på denna 
kolumn, med lägst 
procentsats överst 


